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§ 275
Begäran om avslut på uppdrag fattade av
kommunfullmäktige och förslag på nya
fokusområden och mål för kommunfullmäktige
Dnr KS 2019/0721

Sammanfattning
Lundakvintetten har inkommit med förslag till nya fokusområden
och mål för kommunfullmäktige. Förslaget ligger i linje med den
beslutade styrmodellen för Lunds kommun vilken bygger på att
kommunfullmäktige beslutar om fokusområden som alla nivåer i
organisationen ska förhålla sig till. Kommunfullmäktige beslutar
också om prioriterade mål som är strategiskt viktiga för att nå
framgång inom respektive fokusområde. Förslaget innebär även att
samtliga nämnder och styrelser ska besluta om särskilda indikatorer
för att följa sin del av måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål.
Utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden har inkommit med
begäran om att få avsluta fem uppdrag som kommunfullmäktige
ursprungligen beslutat om. Besluten avser; införande av
lärlingslöner, fria fruktstunder, utvecklingsstöd till idrottsprofiler i
skolan, fortbildningskonto för lärare samt handledarbonus för lärare.
Nämnderna vill därmed bli befriade från uppdragen och i stället
lägga motsvarande budgetmedel in i underlaget för beräkning av
elevpeng för att underlätta arbetet med att nå en ekonomi i balans
2020.
Samtidigt har kommunstyrelsen inkommit med begäran om att få
avsluta två uppdrag; vita jobb och bioteknikindustriellt centrum
samt att ändra målet om andel ekologisk mat.
Lunds kommuns budgeterade resultat för 2020 påverkas inte, men
det underlättar för respektive skolnämnd att upprätthålla befintlig
elevpeng samt för kommunstyrelsen att undvika icke budgeterade
merkostnader.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 28 oktober 2019 § 301 Begäran om avslut på
uppdrag fattade av kommunfullmäktige och förslag på nya
fokusområden och mål för kommunfullmäktige
Reservation (MP)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2019 dnr KS
2019/0721
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Skrivelse från Lundakvintetten till Lunds kommunstyrelse - Förslag
på nya fokusområden och kommunfullmäktigemål, 16 oktober 2019
Bilaga 1 – bakgrundsbeskrivning av berörda uppdrag
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
Inga-Kerstin Eriksson (C), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L)
och Börje Hed (FNL) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen i första hand
beslutar
att återremittera förslag till nya fokusområden och
kommunfullmäktigemål till kommunstyrelsens arbetsutskott med
uppdrag att inkludera en process för översyn och eventuell
revidering av fokusområden och kommunfullmäktigemål i EVPprocessen samt utreda behovet av, och om de anser behov finnas
lämna förslag på, indikatorer till kommunfullmäktigemålen.
i andra hand yrkas
Att kommunstyrelsen beslutar:
att avslå kommunstyrelsens arbetsutskotts till nya fokusområden
och kommunfullmäktigemål,
att avslå kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om att
avsluta uppdrag om strategi för vita jobb-modellen,
att avslå kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om att uppdrag
om strategi för vita jobb-modellen avslutas samt
att avslå kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att hos
kommunfullmäktige begära att tillskapande av bioteknikindustriellt
centrum avslutas.
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
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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 föreslå kommunfullmäktige om att öka budgetramen 2020 för
utbildningsnämnden med 7 200 tkr och inkludera detta i underlaget
för beräkning av elevpeng samt öka budgetramen för barn- och
skolnämnden 2020 med 78 000 tkr och inkludera detta i underlaget
för beräkning av elevpeng,
att utökningen av budgetramarna avseende 2020 för
utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden finansieras genom
lägre resultat samt
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.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avslå förslaget till nya fokusområden och
kommunfullmäktigemål.
Axel Hallberg (MP) instämmer i första hand i Anders Almgrens (S)
återremissyrkande och yrkar i andra hand att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå förslag till nya fokusområden och kommunfullmäktigemål
att ge kommunkontoret i uppdrag att genomföra en process för
översyn och eventuell
revidering av fokusområden, kommunfullmäktigemål och
indikatorer i EVP-processen
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att avslå kommunkontorets förslag uppdrag om strategi för vita
jobb-modellen avslutas.
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
från och med 2020 där motsvarande medel läggs in i underlaget för
beräkning av elevpengen
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 inte förändra målet om andelen ekologisk mat
att inte avsluta kommunstyrelsens uppdrag för bioteknikindustriellt
centrum
Mats Olsson (V) instämmer i första hand i återremissyrkandet och
yrkar i andra hand i enlighet med Axel Hallbergs (MP) yrkande med
tillägg av ytterligare två att-satser: att utöka utbildningsnämndens
budget med 18 Mkr; att utöka barn- och skolnämndens budget med
133 Mkr

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Anders Almgrens (S) m.fl
yrkande om återremiss mot avslag och finner att kommunstyrelsen
avslår återremissyrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena gällande
Fokusområden och kommunfullmäktigemål och finner att
kommunstyrelsen bifaller Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.
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Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.
Nej för avslag på Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Börje Hed (FNL), Hedvig Åkesson (KD) och IngaKerstin Eriksson (C) röstar Ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel
Hallberg (MP), Mats Olsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar
Nej.
Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster.
Kommunstyrelsen bifaller således Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl
yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar därefter bifalla arbetsutskottets förslag
till att-sats gällande lärlingslöner.
Ordföranden ställer slutligen proposition på yrkandena gällande
resterande att-satser och finner att kommunstyrelsen bifaller IngaKerstin Erikssons (C) m.fl förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
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att
att

att

att

att

att
att
att

avsluta uppdrag till utbildningsnämnden avseende
lärlingslöner från och med 2020 där motsvarande medel läggs
in i underlaget för beräkning av elevpeng
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
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 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 ges in, Prot. Bil § 275/01-03.

Protokollsanteckningar
Inga-Kerstin Eriksson (C), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Börje Hed (FNL): Vi kommer verka för att LundaEko III ska innehålla
en ny målsättning om klimatsmarta livsmedel, genom att premiera
varor som är närproducerade , säsongsanpassade och miljövänliga.
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Cherry Batrapo (FI): Feministiskt initiativ ser inga fördelar med det
nya förslaget på mål och fokusområden. Vidare instämmer vi främst i
Miljöpartiets förslag
.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

7 (9)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

8 (9)

Sammanträdesdatum

Diarienummer
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KS 2019/0399

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-11-06 klockan 14.00–18.10

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande, § 250-255, § 257-294, närvarar
inte § 256 pga jäv
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 256
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, § 250-255, § 257-294 (del av),
närvarar inte § 256 pga jäv, kl 14:00-18:00
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), § 250-278, kl 14:00-17:20
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) § 256
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C), §
279-294
Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 256
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Helena Falk (V)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M)
Maria Nermark (FNL)
Kenth Andersson (S)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kommunkontoret
Gunnar Jönsson, sekreterare, kommunkontoret
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret, kl
14:00 - 17:20
Jesper Jakobsson, administrativ chef, kommunkontoret

Justerare

Björn Abelson (S)

Paragrafer

§ 250–294
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Diarienummer
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KS 2019/0399

Bruksgatan 22, Lund, tisdagen den 12 november 2019, kl 16:30

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

§ 250–294

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Gunnar Jönsson
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