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§ 377 Utredningsdirektiv för Lunds framtida
avloppsrening
Dnr KS 2020/0738

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

fastställa förslaget till utredningsdirektiv med följande tillägg

att

utredningen ska innehålla en tydlig jämförbarhet vad gäller de
totala kostnaderna för de olika alternativen

att

utredningen ska vara klar med ambitionen att den utsatta
tidplanen från VA Syd kan efterlevas och

att

finansiera kostnaden för utredningsarbetet om 200 000 kronor
2020 och 500 000 kronor 2021 via kommunstyrelsens
reserverade medel.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget
yrkande.
Jan Annerstedt (FNL) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M) får till protokollet anteckna:
Moderaterna återkommer till kommunstyrelsen med slutligt
ställningstagande.
Philip Sandberg (L) får till protokollet anteckna:
Liberalerna återkommer till kommunstyrelsen med slutligt
ställningstagande.
Jan Annerstedt (FNL) får till protokollet anteckna:
FörNyaLund återkommer till kommunstyrelsen med slutligt
ställningstagande.
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Sammanfattning
Källby reningsverk har nått sin maximala kapacitet år 2025. VA
Syd har därför utrett alternativ för hur Lunds avloppsvatten ska
renas i framtiden.
Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om fortsatt inriktning före
februari 2021. Ett genomförandeavtal om vald lösning förväntas
tecknas före februari 2022.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Anders Almgren (S), Fredrik Ljunghill (M), Jan
Annerstedt (FNL) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar på följande tilläggsyrkanden:
att utredningen ska innehålla en tydlig jämförbarhet vad gäller de
totala kostnaderna för de olika alternativen
att utredningen ska vara klar med ambitionen att den utsatta
tidplanen från VA Syd kan efterlevas.
Fredrik Ljunghill (M) och Philip Sandberg (L) instämmer i Anders
Almgrens (S) tilläggsyrkanden.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att arbetsutskottet som tillägg
beslutar att ytterligare ett direktiv tillförs utredningen:
Redovisning av vad användning av blågröna metoder i hela tätorten
för omhändertagande av dagvatten samt lokala kretslopp för
gråvatten i nybyggnation och annan ny teknik kan betyda för
volymen av det avloppsvatten som behöver en central vattenrening.
Jan Annerstedt (FNL) yrkar på följande tilläggsdirektiv:
Redovisa krav på kapacitet och kostnader (investering och drift) för
att bibehålla Källby VA-verk till år 2050.
Risk- och osäkerhetsbedömning av HAR-projektets System 2 och
System 3 (uppdrag till VA Syd).
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på Karin Svensson Smiths (MP) och
Jan Annerstedts (FNL) tilläggsyrkanden.
Karin Svensson Smith (MP) och Jan Annerstedt (FNL) yrkar bifall till
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Anders Almgren (S) första tillläggsyrkande (att utredningen ska
innehålla en tydlig jämförbarhet vad gäller de totala kostnaderna för
de olika alternativen).

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om arbetsutskottet kan
bifall hans eget med fleras yrkande om bifall till kommunkontorets
förslag och finner frågan med ja besvarad.
Därefter frågar Philip Sandberg (L) om arbetsutskottet kan bifalla
Anders Almgrens (S) första tilläggsyrkande (att utredningen ska
innehålla en tydlig jämförbarhet vad gäller de totala kostnaderna för
de olika alternativen) och finner frågan med ja besvarad.
Därefter frågar Philip Sandberg (L) om arbetsutskottet kan bifalla
Anders Almgrens (S) andra tilläggsyrkande (att utredningen ska vara
klar med ambitionen att den utsatta tidplanen från VA Syd kan
efterlevas) och finner frågan med ja besvarad.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
arbetsskottet avslår Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Jan Annerstedts (FNL) första
tilläggsyrkande (Redovisa krav på kapacitet och kostnader
(investering och drift) för att bibehålla Källby VA-verk till år 2050)
mot sitt eget avslag på detsamma och finner att arbetsskottet
avslår Jan Annerstedts (FNL) första tilläggsyrkande.
Slutligen ställer Philip Sandberg (L) Jan Annerstedts (FNL) andra
tilläggsyrkande (Risk- och osäkerhetsbedömning av HAR-projektets
System 2 och System 3 (uppdrag till VA Syd) mot sitt eget avslag på
detsamma och finner att arbetsskottet avslår Jan Annerstedts (FNL)
andra tilläggsyrkande.

Underlag för beslut


Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-16

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, utredning
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2020-10-26 klockan 13.00–16.18, ajournering klockan 14.19 14.28, Sessionssalen, Stadshuset
Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad, deltar på distans
Cherry Batrapo (FI), 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), deltar på distans
Hedvig Åkesson (KD)
Lina Olsson (S)
Helena Falk (V)

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Britt Steiner, planeringschef, § 368 - 401
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, § 368 - 401
Oscar Arnell, chefsjurist
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), deltar på distans
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar på distans
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar på distans
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), § 381 (efter
ajourneringen) - 402, deltar på distans
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S)
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare

Övriga

Andreas Nilsson, IT-supporttekniker
Johanna Holmberg, HR-direktör, § 402
Ilirjana Metaj, HR-strateg, § 402
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Paragrafer

§ 368–402

Tid och plats för justering

Rådhuset, Stortorget 7 Lund, tisdagen den 27 oktober 2020 kl.
13.30

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

§ 368–402

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson
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Utdragsbestyrkande

2020-11-19

