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§ 242 Deltagande i Sveriges Kommuner och
Regioners utvecklingsprojekt – Effektivare kommun
Dnr KS 2021/0493

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

Lunds kommun ska delta i Sveriges Kommuner och Regioners
utvecklingsprojektet – Effektivare kommun, samt

att

finansiering ska ske via kommunstyrelsens reserverade medel
under 2021 och 2022 fördelat utifrån projektets löptid.

Reservationer
Victoria Tiblom (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till
förmån för eget avslagsyrkande. Se bilagd reservation,
protokollsbilaga § 242/01.
Helena Falk (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
eget avslagsyrkande. Se bilagd reservation, protokollsbilaga §
242/02.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder kommunledningar
att delta i ett utvecklingsprojekt där en grupp kommuner
tillsammans och med stöd av SKR och Rådet för främjande av
kommunala analyser (RKA) ökar sin kompetens och påbörjar ett
lokalt utvecklingsarbete som kan öka effektiviteten.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Lunds kommun ska delta i
detta utvecklingsprojekt.

Yrkanden
Ordförande Philip Sandberg (L) biträder arbetsutskottets förslag och
yrkar därmed, då med instämmande av Jan Annerstedt (FNL),
Anders Almgren (S) och Axel Hallberg (MP), att kommunstyrelsen
ska besluta att Lunds kommun ska delta i Sveriges Kommuner och
Regioners utvecklingsprojektet – Effektivare kommun, samt
att finansiering ska ske via kommunstyrelsens reserverade medel
under 2021 och 2022 fördelat utifrån projektets löptid.
Helena Falk (V) yrkar, med instämmande av Victoria Tiblom (SD), att
kommunstyrelsen ska besluta att avslå ordförande Philip Sandbergs
(L) m.fl. yrkande.
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Jan Annerstedt (FNL) yrkar vidare att kommunstyrelsen även ska
besluta att säkerställa att förtroendevalda deltar i projektets
styrning och bereds tillfälle att bidra till både analyser och
problemlösningar, liksom att säkerställa att projektet för Lunds del
kan bidra till ständigt pågående förbättringsarbeten och inkludera
personal i fler förvaltningar än de som förväntas ingå i projektet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först eget m.fl. yrkande mot Helena Falks (V) och
Victoria Tibloms (SD) yrkande om avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Den som biträder ordförande Philip Sandbergs (M) m.fl. yrkande
röstar ja.
Den som biträder Helena Falks (V) och Victoria Tibloms (SD)
avslagsyrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Anders Almgren (S),
Camilla Neptune (L), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Jan Annerstedt (FNL), Hedvig Åkesson (KD), Lena Fällström (S),
Björn Abelson (S) och Axel Hallberg (MP) röstar ja.
Helena Falk (V) och Victoria Tiblom (SD) röstar nej.
Kommunstyrelsen beslutar således, med elva ja-röster mot två nejröster, att bifalla ordförande Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Annerstedts (FNL)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå
detsamma.

Underlag för beslut
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För kännedom:
Sveriges Kommuner och Regioner

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-08-11

KS 2020/0830

Kommunstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2021-08-11 klockan 14.00–16.30, ajournering klockan 14.15–
14.16 och 15.18–15.30, Sessionssalen, Stadshuset
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande, deltar på distans
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar på distans
Camilla Neptune (L), deltar på distans
Birger Swahn (M), deltar på distans
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar på distans
Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans
Hedvig Åkesson (KD), deltar på distans
Björn Abelson (S), §§ 237–251, deltar på distans
Helena Falk (V), deltar på distans
Victoria Tiblom (SD), §§ 237–255, deltar på distans
Lena Fällström (S), ersätter Fanny Johansson (S), deltar på
distans
Kenth Andersson (S), ersätter Björn Abelson (S) §§ 252–256,
deltar på distans
Axel Hallberg (MP), ersätter Karin Svensson Smith (MP), deltar
på distans
Urban Nilsson (SD), ersätter Victoria Tiblom (SD) § 256, deltar på
distans
Maria Brolin Glennow (L), deltar på distans
Louise Rehn Winsborg (M), deltar på distans
Amanda Thonander (M), deltar på distans
Camilla Ländin (C), deltar på distans
Liv Severinsson (FNL), deltar på distans
Jesper Sahlén (V), deltar på distans
Cherry Batrapo (FI), deltar på distans
Andrea Ax Karlsén, nämndsekreterare
Andreas Nilsson, IT-supporttekniker
Annika Henning, press- och kommunikationsstrateg
Britt Steiner, utredningschef
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
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Philip Lee, kommunsekreterare
Pär-Ola Nilsson, politisk sekreterare (S)
Vesna Casitovski, kanslichef
Justerare

Axel Hallberg (MP)

Paragrafer

§ 237–256

Tid och plats för justering

Digital justering onsdagen den 17 augusti 2021, klockan 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Philip Lee

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Axel Hallberg (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Paragrafer

§ 237–256

Datum då anslaget sätts upp

2021-08-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Philip Lee

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-08-09

