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§ 193 Val av justerare samt beslut om datum och tid
för digital justering av protokollet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

utse Karin Svensson Smith (MP) till justerare och

att

digital justering äger rum tisdagen den 24 augusti 2021
kl. 11.30.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) föreslår att arbetsutskottet utser Karin Svensson
Smith (MP) till justerare och att digital justering äger rum tisdagen
den 24 augusti 2021 kl. 11.30.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
förslaget och finner frågan med ja besvarad.

Justerare
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§ 194 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna föredragningslistan.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) föreslår att arbetsutskottet godkänner
föredragningslistan.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan
godkänna förslaget och finner frågan med ja besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 195 Uppmärksamma Vipeholms minne
Dnr KS 2021/0689

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

ställa sig bakom förslaget till skrivelse samt

att

översända den till styrelsen för Socialstyrelsen.

Sammanfattning
Vipeholms sjukhus i Lund var ett rikssjukhus, med hela landet som
upptagningsområde för personer med kognitiva funktionshinder
som drevs under åren 1935–1982.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås uppmana Socialstyrelsen
att uppmärksamma Vipeholms sjukhusets offer och ge dem och
deras anhöriga upprättelse.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Anders Almgren (S) och Jan Annerstedt (FNL)
yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets
förslag
att ställa sig bakom förslaget till skrivelse samt
att översända den till styrelsen för Socialstyrelsen.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-08-16
Skrivelse Uppmärksamma Vipeholms minne 2021-08-16

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret
Socialstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 196 Utseende av styrgrupp för SKR:s
utvecklingsprojekt Effektivare kommun
Dnr KS 2021/0493

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

förtroendevalda att representera kommunledningen i projektet
ska vara en representant från styret samt en från oppositionen
från kommunstyrelsen, barn- och skolnämnden och
utbildningsnämnden

att

utse Fredrik Ljunghill (M) och en annan förtroendevald att
representera kommunledningen från kommunstyrelsen

att

uppmana barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att
utse förtroendevalda att representera kommunledningen

att

styrgruppen ska bestå av kommundirektör,
förvaltningsdirektör för barn- och skolförvaltningen och
utbildningsförvaltningen samt utvecklingschef och
ekonomidirektör på kommunkontoret.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2021 § 242 att Lunds
kommun ska delta i Sveriges Kommuner och Regioners
utvecklingsprojekt – Effektivare kommun. Enligt
projektbeskrivningen bör varje deltagande kommun utse en
styrgrupp. Dessutom ska förtroendevalda utses för att främst delta i
det första mötet den 13 september men eventuellt även vid fler
tillfällen under projektets gång.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att förtroendevalda för att
representera kommunledningen ska vara en representant från styret
samt en från oppositionen från kommunstyrelsen, barn- och
skolnämnden och utbildningsnämnden. Styrgruppen föreslås bestå
av kommundirektör, förvaltningsdirektör för barn- och
skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen samt utvecklingschef
och ekonomidirektör på kommunkontoret.

Justerare
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Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta
att förtroendevalda att representera kommunledningen i projektet
ska vara en representant från styret samt en från oppositionen från
kommunstyrelsen, barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden
att utse Fredrik Ljunghill (M) och en annan förtroendevald att
representera kommunledningen från kommunstyrelsen
att uppmana barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att
utse förtroendevalda att representera kommunledningen
att styrgruppen ska bestå av kommundirektör, förvaltningsdirektör
för barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen samt
utvecklingschef och ekonomidirektör på kommunkontoret.
Jan Annerstedt (FNL) och Anders Almgren (S) instämmer i Philip
Sandbergs (L) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-17
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-08-11 § 242

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Alexandra Emanuelsson, kvalitetsstrateg kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 197 Ny valdistriktsindelning för Lunds kommun
Dnr KS 2020/0679

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

för egen del godkänna ny valdistriktsindelning för Lunds
kommun, samt

att

överlämna ärendet till Länsstyrelsen i Skåne län för slutligt
fastställande av valdistriktsindelning för Lunds kommun, att
gälla från och med allmänna val till riksdagen,
regionfullmäktige och kommunfullmäktige under 2022.

Sammanfattning
Inför kommande val till riksdagen, regionfullmäktige och
kommunfullmäktige 2022 har valkansliet tillsammans med
valnämndens presidium genomfört en översyn av nuvarande
valdistrikt i Lunds kommun. Anledningen till översynen är att
säkerställa att valdistrikten inte blir för stora för att möjliggöra ett
effektivt valadministrativt arbete under valdagen, samt att
valdistrikt i enlighet med 4 kap. 17 § vallagen (SFS 2005:837) ska
omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Med hänvisning till
befolkningsutvecklingen i Lunds kommun, liksom befintliga
nybyggnationsplaner, har även nya valdistrikt tillförts.
Valnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde den 17 augusti
2021, § 20.

Underlag för beslut












Justerare

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-18
Protokollsutdrag valnämnden 2021-08-17 § 20
Bilaga 1 - Klostergården
Bilaga 2 - Revingelyckan-Margaretedal och Gylleholm
Bilaga 3 - Papegojlyckan V och Pilelyckan-Rådmansvången
Bilaga 4 - Östra Torn Spexaren, Östra Torn Vänortsparken och
Östra Torn Orkesterparken
Bilaga 5 - Södra Sandby
Bilaga 6 – Dalby
Bilaga 7 – Veberöd
Bilaga 8 – Sammanställning nya och ändrade valdistrikt 2022
Bilaga 9 – Sammanställning alla valdistrikt för Lunds kommun
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, valkansli
För kännedom:
Valnämnden
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§ 198 Ekonomiskt stöd till Akademiska föreningen
under pandemin
Dnr KS 2021/0630

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

bevilja Akademiska Föreningen ekonomiskt stöd under
pandemin om 500 000 kronor,

att

finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel för
coronapandemin.

Sammanfattning
Akademiska föreningen har inkommit med ansökan om ekonomiskt
stöd. Akademiska föreningen och dess verksamheter har stora
ekonomiska utmaningar på grund av de begränsningar av
verksamheterna som pandemin medfört.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Anders Almgren (S) och
Jan Annerstedt (FNL) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet
med kommunkontorets förslag att föreslå kommunstyrelsen besluta
att bevilja Akademiska Föreningen ekonomiskt stöd under
pandemin om 500 000 kronor,
att finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel för
coronapandemin.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut



Justerare

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-12
Akademiska föreningens ansökan om ekonomiskt stöd
2021-07-02

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret
För kännedom:
Akademiska föreningen
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§ 199 Årsredovisning för 2020 samt anhållan om
ansvarsfrihet för Inez Möllers stiftelse
Dnr KS 2021/0586

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

bevilja styrelsen för Inez Möllers stiftelse ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020.

Sammanfattning
Styrelsen för Inez Möllers stiftelse har inlämnat årsredovisning och
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020. Det åligger
kommunstyrelsen att enligt stiftelsens stadgar besluta om
ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse. Kommunstyrelsen föreslås
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Underlag för beslut



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-08-10
Årsredovisning för 2020 samt revisionsberättelse för 2020
daterad 2021-06-16

Beslutet skickas till
För kännedom:
Inez Möllers stiftelse
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen (ansvarig handläggare)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 200 Ändring av lokala föreskrifter om frister för
rengöring (sotning) med mera
Dnr KS 2021/0131

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

under § 5 Lokaleldstäder i Lokala föreskrifter om frister för
rengöring (sotning) med mera ändra sotningsfrister för
lokaleldstäder där eldstaden inte utgör den primära källan för
uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller
matlagning eller där eldstaden är belägen i ett fritidshus från
vart fjärde år till vart tredje år.

Sammanfattning
Ärendet avser ändring i de lokala föreskrifterna om frister för
rengöring (sotning) med mera. Förslaget innebär att
sotningsfristerna i § 5 för lokaleldstäder där eldstaden inte utgör den
primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är
uppställd eller matlagning eller där eldstaden är belägen i ett
fritidshus ändras från vart fjärde år till vart tredje år.

Underlag för beslut





Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-10
Byggnadsnämndens beslut 2021-01-21 § 4
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-16
Förslag till ändring i Lokala föreskrifter om frister för
rengöring (sotning) med mera

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Byggnadsnämnden

Justerare
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§ 201 Revidering av kemikalieplan för Lunds
kommun, LundaKem - uppdrag om revidering
Dnr KS 2021/0558

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

uppmana miljönämnden att påbörja en revidering av
LundaKem.

Sammanfattning
Kommunkontoret har under 2020 tillsammans med kommunens
förvaltningar och bolag tagit fram ett nytt förslag på Lunds kommuns
program för ekologiskt hållbar utveckling: LundaEko 2021–2030.
Kommunstyrelsen ges i beslutet om antagande av LundaEko i
uppdrag att se över vilka relaterade styrdokument (som planer,
handlingsplaner, strategier och riktlinjer) som behöver
aktualiseras/revideras med anledning av det beslutade programmet
LundaEko 2021–2030.
I översynen har miljöförvaltningen uppmärksammat att den
kvarvarande giltighetstiden för Lundakem är kort och att
revideringen behöver påbörjas.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag att
föreslå kommunstyrelsen besluta
att uppmana miljönämnden att påbörja en revidering av LundaKem.
Därtill yrkar Karin Svensson Smith (MP) att arbetsutskottet som
tillägg beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att pågående EU-processer som är relevanta för LundaKem ska vara
ett av underlagen för revideringen.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar avslag på Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om arbetsutskottet kan
bifalla Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande om bifall till

Justerare
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kommunkontorets förslag och finner frågan med ja besvarad.
Ordföranden ställer därefter Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande mot Fredrik Ljunghills (M) avslag på detsamma och
finner att arbetsutskottet avslår Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande.

Underlag för beslut



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-06-29
LundaKem, kemikalieplanen för Lunds kommun, antagen av
kommunfullmäktige 2018-09-27

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Miljönämnden

Justerare
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§ 202 Direktiv för revidering av översiktsplan för
Lunds kommun
Dnr KS 2018/0376

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

godkänna direktiv för revidering av översiktsplan för Lunds
kommun, samt

att

översända detsamma till byggnadsnämnden.

Protokollsanteckningar
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna:
Miljöpartiet återkommer till kommunstyrelsen med slutligt
ställningstagande.

Sammanfattning
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Förändringar i planoch bygglagen som trädde i kraft i april 2020 innebär skärpta krav på
att hålla översiktsplanen aktuell. Kommunstyrelsen behöver nu fatta
beslut om direktiv för revideringsarbetet så att planen kan antas
senast 24 månader efter valet 2022. Arbetsprocessen för ny
översiktsplan är att kommunstyrelsen beslutar direktiv och
samrådsförslag och ålägger byggnadsnämnden att genomföra
samrådet. Kommunfullmäktige antar slutligen ny översiktsplan.
Förslag till direktiv för ny översiktsplan är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Justerare

Hela Lund ska leva
Hållbarhet i fokus
Ett starkt näringsliv
I takt med omvärlden
Kommunal service och ekonomiska konsekvenser
Utveckla och tydliggör översiktsplanens roll
Lundaborna i centrum
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Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M), Jan Annerstedt (FNL) och Anders Almgren (S)
yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets
förslag att föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna direktiv för revidering av översiktsplan för Lunds
kommun, samt
att översända detsamma till byggnadsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut




Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-09
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2021-04-22 § 61, inkl.
reservation (FNL)
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-19

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Byggnadsnämnden
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

20 (48)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

§ 203 Utveckling av Arenaområdet i Lund återrapportering
Dnr KS 2020/0538

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

uppdra åt kommunkontoret att utreda formerna för en
fungerande fastighetsbildning, verksamhet och
associationsform av Arenaområdet.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL) får till protokollet anteckna:
FörNyaLund återkommer till kommunstyrelsen med slutligt
ställningstagande.
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna:
Miljöpartiet återkommer till kommunstyrelsen med slutligt
ställningstagande.

Sammanfattning
Stiftelsen Lunds Arena tillskrev kommunen med en önskan om ökat
ekonomiskt stöd för att driva verksamheten i Sparbanken Skåne
Arena. Efter beslut i kommunstyrelsen har skrivelsen remitterats till
Arenabolaget, Arenastiftelsen, Visit Lund samt Kultur- och
fritidsnämnden för att komplettera med underlag.
Remissvaren visar att samtliga remissinstanser ställer sig positiva till
att kommunkontoret ges i uppdrag att utreda Arenaområdets
fastighetsbildning, verksamhet och associationsform.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Fredrik Ljunghill (M) yrkar att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag att
föreslå kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunkontoret att utreda formerna för en
fungerande fastighetsbildning, verksamhet och associationsform av
Arenaområdet.
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

21 (48)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

att uppdra åt kommunkontoret att i samarbete med berörda
förvaltningar, bolag och organisationer skyndsamt utarbeta förslag
till genomförande av utveckling av Arenan och Arenaområdet med
ledning av Arenastiftelsens förslag
att i arbetet ovan tidsmässigt prioritera en skyndsam och långsiktigt
hållbar permanent lösning för skolidrottens behov av lokaler
att utredande av fastighetsbildning och andra administrativa frågor
uttryckligen inte ytterligare får försena förverkligande av lokalerna
ovan, utan får ske parallellt med utvecklingsarbetet.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer sitt eget med fleras yrkande
mot Anders Almgrens (S) yrkande och finner sitt eget med fleras
yrkande vara bifallet.

Underlag för beslut








Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-16
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-05-20 § 84
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-28
Yttrande över Utveckling av Arenaområdet i Lund från
Fastighets AB Lund Arena, 2021-05-24
Yttrande över Utveckling av Arenaområdet i Lund från
Stiftelsen, 2021-05-30
Yttrande över Utveckling av Arenaområdet i Lund från Visit
Lund (ej daterad)
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-07 § 108

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, utredning
För kännedom:
Stiftelsen Lunds Arena
Kultur- och fritidsnämnden
Fastighets AB Lund Arena
Visit Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

22 (48)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

§ 204 Yttrande över detaljplan för del av fastigheten
Paradis 51
Dnr KS 2021/0490

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

yttra sig i enlighet med kommunkontorets tjänsteskrivelse och
översända det till byggnadsnämnden.

Sammanfattning
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förtätning med
ytterligare byggnader för skola och utbildning för vuxna samt
forskning i norra delen av det kulturhistoriska kvarteret Paradis.
Akademiska Hus AB har ansökt om detaljplan för att kunna
förverkliga en gemensam byggnad för samhällsvetenskapliga
fakulteten. Platsen, inom Lunds medeltida stadskärna och del av
riksintresseområde för kulturmiljövården (MK87) utgör del av under
mark dold, fast fornlämning. Byggrätten föreslås direkt söder om
Allhelgona Kyrkogata; huvudsakligen på mark som idag är asfalterad
bilparkering. Gatan kantas av träd som antas ha biotopskydd.
Byggrätten omfattar ca 4 200 kvm fördelat på suterrängplan samt
ytterligare tre våningsplan och en fjärde takvåning. Befintlig,
kulturhistorisk värdefull bebyggelse kommer att byggas samman
med föreslagen nybyggnad.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M), Karin Svensson Smith (MP) och Anders
Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag att föreslå kommunstyrelsen besluta
att yttra sig i enlighet med kommunkontorets tjänsteskrivelse och
översända det till byggnadsnämnden.
Därtill yrkar Karin Svensson Smith (MP) att arbetsutskottet som
tillägg beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att uppmana byggnadsnämnden att beakta behovet av
översvämningsskydd.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

23 (48)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om arbetsutskottet kan
bifalla Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande om bifall till
kommunkontorets förslag och finner frågan med ja besvarad.
Ordföranden ställer därefter Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att
arbetsutskottet avslår Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.

Underlag för beslut







Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-10
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2021-04-22 § 68
Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2021-04-09
Detaljplan för Paradis 51 - underrättelse-samråd 2020-05-21
Detaljplan för Paradis 51 - planbeskrivning 2021-04-09
Detaljplan för Paradis 51 - detaljplankarta 2020-04-09

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

24 (48)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

§ 205 Hyresavtal för Stadsteatern 2022–2031
Dnr KS 2021/0367

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdraget att
undersöka alternativa avtalskonstruktioner.

Sammanfattning
Kultur och fritidsnämnden hyr Stadsteatern av Folkets Hus.
Fastighetsägaren, Folkets Hus, planerar att genomföra en omfattande
renovering av Stadsteatern med bland annat nytt ventilationssystem
och renoverad salong. Fastighetsägaren har aviserat en
omförhandling av hyreskontraktet och en ökad hyreskostnad efter
genomförd renovering på 723 000 kronor. Ärendet behandlas i
kommunstyrelsen då den nya lokalkostnaden inte ryms inom kulturoch fritidsnämndens befintliga budgetramar.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner
tecknande av nytt hyresavtal och att kultur- och fritidsnämnden
ersätts för de ökade hyreskostnaderna.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdraget att
undersöka alternativa avtalskonstruktioner.
Anders Almgren (S) och Jan Annerstedt (FNL) instämmer i Fredrik
Ljunghills (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut





Justerare

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-10
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-04-28 § 67
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-20
Bilaga till kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
2021-04-20 – Förslag till hyresavtal

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott




Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

Bilaga till kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
2021-04-20 – Hyresberäkning
Bilaga till kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
2021-04-20 – Förslag till gränsdragningslista

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

25 (48)

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

26 (48)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

§ 206 Godkännande av utökad hyreskostnad för
korttidsboende på Nibblegården
Dnr KS 2021/0521

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

godkänna den årliga ökningen av hyreskostnaden om cirka 1
700 000 kr för ett nytt korttidsboende på Nibblegården, från
2023 i enlighet med den av vård- och omsorgsnämnden
beslutade stöd- och serviceplanen för 2020–2031, samt

att

finansiering ska ske genom kommunstyrelsens reserverade
medel för lokaler.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har hos kommunstyrelsen anhållit om
godkännande av utökad hyreskostnad för Nibblegården, detta till
följd av en förestående ombyggnation som syftar till att göra
Nibblegårdens lokaler lämpliga som korttidsboende inom nämndens
verksamhet. Ärendet behandlas i kommunstyrelsen då
hyresökningen kommer bli högre än de av kommunstyrelsen tidigare
fastställda beloppsgränserna.
Lokalerna hyrs av Lunds Kommuns Fastighet AB (LKF).
Finansiering av utökade hyreskostnader är inarbetad i aktuell EVP.

Underlag för beslut







Justerare

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-08-10
Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2021-06-16
§ 63
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-25
Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2019-09-18
§ 79 Stöd och serviceplan, SoL, inriktning åren 2020-2031
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-19
Stöd och serviceplan, SoL, inriktning åren 2020-2031
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-07
Prognos behov av lägenheter inom särskilt boende, SoL

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

27 (48)

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

28 (48)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

§ 207 Förlängning av försöket med buss till Vallkärra
och Stångby
Dnr KS 2021/0633

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

uppdra åt tekniska nämnden att avtala om förlängning av
försöket med busstrafik till Stångby i ytterligare ett år,

att

en utvärdering sker efter den förlängda försöksperiodens slut,

att

bevilja tekniska nämnden ett tilläggsanslag om 2 000 000
kronor för 2021 för att finansiera en förlängning av försöket
med busstrafik till Stångby samt

att

finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel för
coronapandemin.

Reservationer
Fredrik Ljunghill (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har beslutat att nämnden anhåller hos
kommunstyrelsen om ökad driftsram för att finansiera en
förlängning av försöket med busstrafik till Stångby i ytterligare ett år,
att en förlängning genomförs i enlighet med skrivelsens intentioner
under förutsättning att kommunstyrelsen bifaller extra finansiering,
samt att en utvärdering sker efter den förlängda försöksperiodens
slut.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag att föreslå
kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt tekniska nämnden att avtala om förlängning av
försöket med busstrafik till Stångby i ytterligare ett år,
att en utvärdering sker efter den förlängda försöksperiodens slut,
att bevilja tekniska nämnden ett tilläggsanslag om 2 000 000 kronor

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

29 (48)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

för 2021 för att finansiera en förlängning av försöket med busstrafik
till Stångby samt
att finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel för
coronapandemin.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar
att avslå förslaget.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Nej för avslag på Philip Sandbergs (L) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Anders Almgren (S), Jan Annerstedt (FNL) och
Karin Svensson Smith (MP) röstar ja.
Fredrik Ljunghill (M) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster och 1 nej-röst.
Arbetsutskottet beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
med fleras yrkande.

Underlag för beslut





Justerare

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-06-16 § 219
Förlängning av försök buss till Vallkärra
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-11
Förlängning av försök buss till Vallkärra
Skrivelse från Cecilia Barnes (L) och Johan Nilsson (C)
Förlängning av försöket med buss till Vallkärra och Stångby

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden
Kommunkontoret

Justerare

30 (48)

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

31 (48)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

§ 208 Affärs- och medborgarplats, avsiktsförklaring i
Lunds kommun
Dnr KS 2021/0652

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till
avsiktsförklaring för bildandet av en lokal AMP.

Protokollsanteckningar
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna:
Miljöpartiet återkommer till kommunstyrelsen med slutligt
ställningstagande.

Sammanfattning
Det offentliga rummet har en viktig roll som demokratisk arena och
ska erbjuda något för alla oavsett ålder, kön, etnicitet, socioekonomisk tillhörighet och funktionsvariationer.
Centrum för Affärs-och MedborgarPlats. AMP-modellens
huvudsakliga syfte är att skapa säkra och attraktiva miljöer.
Modellen bygger på att de aktörer som verkar på en plats går
samman i en gemensam organisation, en lokal AMP, med syfte att
platsen som man valt att samarbeta kring ska utvecklas i positiv
riktning.
Ett AMP-samarbete är i linje med kommunfullmäktiges mål att Lunds
kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. Torgen ska
dessutom erbjuda en variation och bredd men sinsemellan ha starka
tydliga karaktärer som gör dem till intressanta platser.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Jan Annerstedt (FNL) och Fredrik Ljunghill (M)
yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets
förslag att föreslå kommunstyrelsen besluta
att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till
avsiktsförklaring för bildandet av en lokal AMP.
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

32 (48)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

att uppdra åt kommunkontoret att i samråd med berörda
förvaltningar och parterna inom Citysamverkan pröva
förutsättningarna för införande av Svenska Stadskärnors BID-modell
att inbjuda parterna inom Citysamverkan, inklusive cityutvecklaren,
till kommunstyrelsens arbetsutskott för överläggningar om hur vi
tillsammans kan utveckla stadskärnan.

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

Underlag för beslut


Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-17

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning
Centrum för Affärs-och MedborgarPlats
Ajournering kl. 14.21 - 14.30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

33 (48)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

§ 209 Köp av Gustavshem 2 (del av) och 3 i
Västerbro, samt försäljning av Stora Råby 32:33
(del av)
Dnr KS 2021/0628

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

förvärva fastigheten Gustavshem 2 (del av) för en köpeskilling
om 9 500 000 kr och på de villkor som framgår av i ärendet
föreliggande förslag till köpekontrakt,

att

sälja fastigheten Stora Råby 32:33 (del av) för en köpeskilling
om 9 910 000 kr (Område A) respektive 21 650 000 kr
(Område B) och på de villkor som framgår av i ärendet
föreliggande förslag till köpekontrakt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

förvärva fastigheten Gustavshem 3 för en köpeskilling om
24 000 000 kr och på de villkor som framgår av i ärendet
föreliggande förslag till köpekontrakt.

Sammanfattning
Lunds kommun har i syfte att ordna markåtkomst för den nya
sträckningen av Öresundsvägen i Västerbro kommit överens med
Riksbyggen om förvärv av mark från fastigheterna Gustavshem 2 och
3. I utbyte får Riksbyggen köpa mark av kommunen på Södra
Råbylund. Alla köp i ärendet är villkorade av att de andra köpen i
ärendet godkänns. Kommunens förvärv av
Gustavshemsfastigheterna uppgår till 33 500 000 kronor.
Kommunens försäljning av Råbylundsfastigheterna uppgår till 31
560 000 kronor.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag att föreslå kommunstyrelsen besluta
att förvärva fastigheten Gustavshem 2 (del av) för en köpeskilling om
9 500 000 kr och på de villkor som framgår av i ärendet föreliggande
förslag till köpekontrakt,

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

34 (48)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

att sälja fastigheten Stora Råby 32:33 (del av) för en köpeskilling om
9 910 000 kr (Område A) respektive 21 650 000 kr (Område B) och
på de villkor som framgår av i ärendet föreliggande förslag till
köpekontrakt.
att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att förvärva fastigheten Gustavshem 3 för en köpeskilling om 24 000
000 kr och på de villkor som framgår av i ärendet föreliggande
förslag till köpekontrakt.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut








Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-13
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-06-16 § 217
Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2021-05-18
Köpekontrakt Gustavshem 2 (del av)
Köpekontrakt Gustavshem 3
Köpekontrakt Stora Råby 32:33 (del av) Område A
Köpekontrakt Stora Råby 32:33 (del av) Område B

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden
För kännedom:
Riksbyggen ekonomisk förening
Riksbyggen Hyresbostäder Triangeln 5 AB
Lund Gustavshem 2 Fastighetsaktiebolag
Fastighets AB Sallerupsvägen 3

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

35 (48)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

§ 210 Inriktning för fortsatt utredning om formerna
för samarbete med Eslövs kommun inom
överförmyndarverksamheten
Dnr KS 2020/1030

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

under förutsättning att överförmyndarnämnden fattar ett
likalydande beslut, uppdra åt kommunkontoret att tillsammans
med Eslövs kommun utarbeta förslag till former för samverkan
inom överförmyndarverksamheten,

att

under förutsättning att överförmyndarnämnden fattar ett
likalydande beslut, tillsätta en politisk styrgrupp med
presidierna från kommunstyrelsen och
överförmyndarnämnden,

att

kommundirektören ges i uppdrag att utse en ledningsgrupp
och en arbetsgrupp för arbetet, samt

att

förslag till former för samverkan ska presenteras för
kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden i november
2021.

Sammanfattning
Ett samarbete pågår i dagsläget mellan överförmyndarnämnderna i
Lunds och Eslövs kommuner. Kommunstyrelsen i Eslövs kommun
har i budgeten för 2021 med plan för 2022–2023 bland annat
beslutat att verka för att samarbetet med Lunds kommun utvecklas
och att ett samarbets- och utvecklingsavtal tecknas inför 2023 då en
ny mandatperiod påbörjas.
I Lunds kommun beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i
januari 2021, § 7, att tillsammans med Eslövs kommun utreda
förutsättningarna för kommunal myndighetssamverkan inom
överförmyndarverksamheten samt att forma en projektorganisation
med representanter från kommunstyrelsen och
överförmyndarnämnden i de båda kommunerna.
Kommundirektören gavs i uppdrag att utse en ledningsgrupp och en
arbetsgrupp för arbetet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

36 (48)

Sammanträdesdatum

Diarienummer
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Ett underlag för ett inriktningsbeslut skulle presenteras för
kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden under våren 2021
och i ett första utredningssteg har arbetsgruppen förutsättningslöst
utrett förutsättningarna för en eventuell samverkan, vilket redovisas
i rapporten Eventuell samverkan inom överförmyndarverksamheten
mellan Lunds och Eslövs kommuner. Utredningsdirektiv framgår av
bilaga 1 till rapporten.

Underlag för beslut






Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-10
Rapporten Eventuell samverkan inom
överförmyndarverksamheten mellan Lunds och Eslövs
kommuner, maj 2021, jämte bilaga
Protokollsutdrag överförmyndarnämnden 2021-08-16 § 111
Protokollsutdrag KS AU 2021-01-11 § 7
Protokollsutdrag överförmyndarnämnden 2020-12-09 § 195

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret
Överförmyndarnämnden
För kännedom:
Kommunstyrelsen
Eslövs kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

§ 211 Lundaförslaget - Porrfilter på kommunens
skolor
Dnr KS 2020/0951

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

rekommendera barn- och skolnämnden samt
utbildningsnämnden att förtydliga policyn om att kommunala
enheter inte får användas för att spela upp, sprida eller kopiera
pornografiskt material

att

avslå övriga delar av Lundaförslaget.

Reservationer
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig
mot arbetsutskottets beslut.

Sammanfattning
Den 24 september 2020 inkom Lundaförslaget Porrfilter på
kommunens skolor till Lunds kommuns webbplats. Förslaget handlar
om att förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i
kommunens regi där barn vistas ska vara porrfria zoner. Lundabon
föreslår att kommunen inför aktiv porrprevention genom porrkritisk
undervisning, porrfilter/teknisk lösning och införande av en porrfri
policy i kommunala miljöer där barn vistas.
Barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden har inkommit med
remissvar. Lundaförslaget har fått 153 röster.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet
med kommunkontorets förslag att föreslå kommunstyrelsen besluta
att rekommendera barn- och skolnämnden samt
utbildningsnämnden att förtydliga policyn om att kommunala
enheter inte får användas för att spela upp, sprida eller kopiera
pornografiskt material
att avslå övriga delar av Lundaförslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta
att bifalla Lundaförslaget.
Karin Svensson Smith (MP) instämmer i Anders Almgrens (S)
yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Fredrik Ljunghills (M) yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Jan Annerstedt (FNL)
röstar ja.
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 3 ja-röster och 2 nej-röster.
Arbetsutskottet beslutar alltså i enlighet med Fredrik Ljunghills (M)
yrkande.

Underlag för beslut







Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-12
Barn- och skolnämndens beslut 2021-02-16 § 33
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-26
Utbildningsnämndens beslut 2021-01-26 § 15
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-14
Lundaförslag Porrfilter på kommunens skolor 2020-09-24

Beslutet skickas till
För kännedom:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

39 (48)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

§ 212 Svar på skrivelse från Helena Falk (V), Fanny
Johansson (S) och Karin Svensson Smith (MP) – Mer
friskvård för kommunens anställda
Dnr KS 2021/0231

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

avslå förslaget med hänvisning till kommunkontorets
tjänsteskrivelse samt att uppdra åt kommunkontoret att
tillsammans med berörda förvaltningar verka för att öka
nyttjandegraden av friskvårdsbidraget.

Sammanfattning
Helena Falk (V), Fanny Johansson (S) och Karin Svensson Smith (MP)
har inkommit med skrivelse vari föreslås att kommunstyrelsen ska
besluta att höja friskvårdsbidraget för Lunds kommuns anställda
under 2021, detta från befintliga 1 700 kr till 3 000 kr, att anställda
inom bolag ägda av Lunds Rådhus AB ska erbjudas detsamma, samt
att finansiering av åtgärden ska hämtas ur kommunstyrelsens så
kallade coronabuffert.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta
att avslå förslaget med hänvisning till kommunkontorets
tjänsteskrivelse samt att uppdra åt kommunkontoret att tillsammans
med berörda förvaltningar verka för att öka nyttjandegraden av
friskvårdsbidraget.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att arbetsutskottet beslutar att
föreslå kommunstyrelsen besluta
att bifalla skrivelsen.
Anders Almgren (S) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP)
yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Fredrik Ljunghills (M) yrkande vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

40 (48)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

Underlag för beslut



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-07-09
Skrivelse från Helena Falk (V), Fanny Johansson (S) och Karin
Svensson Smith (MP) – Mer friskvård för kommunens
anställda

Beslutet skickas till
För kännedom:
Förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

41 (48)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

§ 213 Motion från Helena Falk (V) och Lars A.
Ohlsson (V) Vässa SYSAV:s mål, minska
förbränningen
Dnr KS 2021/0141

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot arbetsutskottets
beslut.

Sammanfattning
Helena Falk (V) och Lars A. Ohlsson (V) yrkar i motion till
kommunfullmäktige att Lunds kommun ska agera för att det ska vara
obligatoriskt för alla kommuner som är delägare i SYSAV att erbjuda
effektiv sopsortering vid fastigheten, att ägarkommunerna ger
SYSAV styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera eller bygga
ny kapacitet för sopförbränning, att ägarkommunerna ger företagets
styrelse i uppdrag att anta ett mål att både mängden avfall som
förbränns i SYSAVs förbränningsanläggningar, och mängden fossil
koldioxid som förbränningen genererar, skall ha minst halverats till
2030 jämfört med 2019 års nivåer.
Motionen har sänts till Lunds Rådhus AB för yttrande.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) och Jan Annerstedt (FNL) yrkar att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag att
föreslå att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att arbetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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2021-08-23

KS 2020/0818

att besvara motionen.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande vara bifallet.

Underlag för beslut






Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-12
Protokollsutdrag Lunds Rådhus AB 2021-05-03 § 75
Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2021-04-12
SYSAV:s remissvar, jämte bilaga 2
Motion från Helena Falk (V) och Lars A, Ohlsson (V) Vässa
SYSAVs mål, minska förbränningen

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna
SYSAV

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

§ 214 Motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför
cykelgator i Lund
Dnr KS 2020/1081

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

besvara motionen med hänvisning till tekniska nämndens
yttrande.

Sammanfattning
Miljöpartiet har inkommit med motionen ”Inför cykelgator i Lund”
Motionären yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att fastställa
vilka gator som lämpar sig att bli cykelgator med utgångspunkt från
tekniska förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden har yttrat sig kring motionen och lyfter att
åtgärden ingår i cykelplanen när lagstiftningen tillåter, vilket den
gör. Tekniska nämnden ställer sig försiktigt positiva till motionen.
Motionen påverkar inte ekonomin och anses vara ett positivt verktyg
för att möjliggöra fler att cykla samt att öka tryggheten för barn och
vuxna cyklister.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med hänvisning till tekniska nämndens
yttrande.
Fredrik Ljunghill (M) och Jan Annerstedt (FNL) instämmer i Philip
Sandbergs (L) yrkande.
Karin Svensson Smit (MP) och Anders Almgren (S) yrkar att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag att
föreslå att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att bifalla motionen.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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Underlag för beslut





Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-12
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-04-21 § 161
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-22
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför cykelgator i
Lund

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

§ 215 Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. om
uttalande om återvändande IS-terrorister
Dnr KS 2019/0367

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

besvara motionen med hänvisning till att rättslig prövning av
människor är rättsväsendets uppgift och ingen kommunal
angelägenhet.

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. yrkar i motion att
kommunfullmäktige ska uttala att de som deltagit i, eller understött
terrorism, till exempel återvändande IS- terrorister inte är välkomna
till Lunds kommun.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med hänvisning till att rättslig prövning av
människor är rättsväsendets uppgift och ingen kommunal
angelägenhet.
Fredrik Ljunghill (M) instämmer i Philip Sandbergs (L) yrkande.
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag att
föreslå att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen.

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

Underlag för beslut



Justerare

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-12
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. om uttalande om
återvändande IS-terrorister

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionärerna

Justerare
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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§ 216 Motion från Karin Svensson Smith (MP) Från
parkering till mobilitet - om ändrat ägardirektiv för
Lunds parkeringsbolag LKP
Dnr KS 2020/0836

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad med vad Lunds Rådhus AB anfört.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) föreslår i motion att kommunfullmäktige
föreslås besluta att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett
nytt ägardirektiv för Lunds parkeringsbolag (LKP) där uppdraget att
bidra till hållbara mobilitetslösningar i Lunds kommun ingår.
Motionen har sänts till Lunds Rådhus AB och Lunds för yttrande.
Synpunkter har även inhämtats från LKP AB.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Karin Svensson Smith (MP) och Anders
Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag att föreslå att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med vad Lunds Rådhus AB anfört.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut






Justerare

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-12
Lunds Rådhus AB beslut 2021-05-03 § 76
Beslutsunderlag Lunds Rådhus AB 2021-04-09
LKP:s remissvar på Motion från Karin Svensson Smith (MP)
Från parkering till mobilitet - om ändrat ägardirektiv för
Lunds parkeringsbolag LKP 2021-03-26
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Från parkering till
mobilitet - om ändrat ägardirektiv för Lunds parkeringsbolag
LKP

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-23

KS 2020/0818

Beslutet skickas till
För kännedom:
Motionären
Lunds Rådhus AB

Justerare

48 (48)

Utdragsbestyrkande

