Kommunstyrelsens arbetsutskott

1 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2021-12-13 klockan 13.00–13.41, Sessionssalen, Stadshuset
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S), deltar digitalt

Övriga

Cherry Batrapo (FI), adjungerad, deltar digitalt
Victoria Tiblom (SD), adjungerad, deltar digitalt
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Jesper Olsson, politisk sekreterare (MP), § 328–347,
deltar digitalt
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Philip Lee, kommunsekreterare, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt
Åsa Mårtensson, administrativ koordinator, deltar digitalt
Åse Backman, IT-supporttekniker

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 325–347

Tid och plats för justering

Digital justering torsdagen den 16 december 2021 kl. 15.30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-12-13

Paragrafer

§ 325–347

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2022-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott

3 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

Innehåll
§ 325 Val av justerare samt beslut om tid för digital justering av protokollet ................................ 5
§ 326 Godkännande av föredragningslistan .................................................................................................. 6
§ 327 Val av ny ledamot i styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden efter Carl
Gustaf Jönsson (FNL) .............................................................................................................................................. 7
§ 328 Planeringsdirektiv för Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023-2025 .......................... 8
§ 329 Verksamhetsplan med internbudget 2022 för kommunstyrelsen ......................................... 10
§ 330 Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen 2021 ..................................................... 11
§ 331 Handlingsplan avseende intern kontroll för kommunstyrelsen 2022 ................................. 12
§ 332 Verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet för läsåret 2021/2022 ......................................... 14
§ 333 Utökat verksamhetsbidrag till Lund Citysamverkan, ideell förening ................................... 16
§ 334 Skrivelse från Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund (PIL) avseende
ansökan om att arrangera SM-veckan sommaren 2025 alternativt 2026 ....................................... 18
§ 335 Remissutskick avseende utvärdering av förskolans och grundskolans strukturresurs
och dess betydelse för måluppfyllelsen ........................................................................................................ 20
§ 336 Återuppbyggnad av Palettskolan ........................................................................................................ 22
§ 337 Markanvisningsavtal med LKF avseende kvarteren Hövändaren och Hästaräfsan, del
av Stångby 5:28 ....................................................................................................................................................... 24
§ 338 Markanvisning av tre byggrätter efter inbjuden markanvisningstävling i Brunnshög
2021 (Portkvarteren) ........................................................................................................................................... 26
§ 339 Yttrande över detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Torgkvarteren) i Lund, samråd .. 27
§ 340 Yttrande över detaljplan för Smörkärnan 1 och 2 m.fl. på Västerbro i Lund, samråd .... 29
§ 341 Yttrande över remiss avseende Riksarkivets förslag till författningar om tekniska krav
för elektroniska handlingar, RA-KS 2021/18 ............................................................................................. 31
§ 342 Yttrande över remiss från Regeringskansliet avseende betänkandet Enklare regelverk
för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60) ......................................... 32
§ 343 Yttrande över remiss från Region Skåne avseende Regionplan för Skåne 2022-2040,
granskning ................................................................................................................................................................ 33
§ 344 Motion från Margita Malmros (S) och Sebastian Jaktling (S) Barnets bästa - om behovet
av att stärka barn och ungas rättigheter i Lunds kommun ................................................................... 35
§ 345 Motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför sommargågator och sommartorg i Lund
....................................................................................................................................................................................... 37
§ 346 Motion från Fanny Johansson (S) och Eva S Olsson (S) Krafttag mot sexköp och
människohandel ..................................................................................................................................................... 39

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

4 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

§ 347 Motion från Sebastian Jaktling (S) och Lina Olsson (S) Gör Lund Södra till ett centralt
allaktivitetshus........................................................................................................................................................ 41

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

5 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

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

utse Fredrik Ljunghill (M) till justerare och

att

digital justering äger rum torsdagen den 16 december 2021
kl. 15.30.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) föreslår att arbetsutskottet utser Fredrik
Ljunghill (M) till justerare och att digital justering äger rum
torsdagen den 16 december 2021 kl. 15.30.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 326 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna föredragningslistan.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) föreslår att arbetsutskottet beslutar att
godkänna föredragningslistan.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 327 Val av ny ledamot i styrgruppen för utveckling
av tätorterna utanför staden efter Carl Gustaf
Jönsson (FNL)
Dnr KS 2021/0445

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

bordlägga ärendet.

Sammanfattning
Carl Gustaf Jönsson (FNL) inkom den 10 maj 2021 med en avsägelse
om att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i styrgruppen för
utveckling av tätorterna utanför staden.
Kommunstyrelsen har därför att befria Carl Gustaf Jönsson (FNL)
från uppdraget och att utse en ny person till ledamot i styrgruppen
efter Carl Gustaf Jönsson (FNL).

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet beslutar att bordlägga
ärendet.

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

Underlag för beslut
•
•
•
•
•
•

Justerare

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-09-08 Val av ny
ledamot i styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför
staden efter Carl Gustaf Jönsson (FNL)
Carl Gustaf Jönssons (FNL) avsägelse inkommen 2021-05-10
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 281 (bordlagt)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-10-04 § 260 (bordlagt)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-09-20 § 224 (bordlagt)
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-31 § 187 (bordlagt)
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§ 328 Planeringsdirektiv för Ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2023–2025
Dnr KS 2021/0821

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdrag att
arbeta om tidsplanen för planeringsdirektivet utifrån att EVP
2023–2025 ska antas efter val till kommunfullmäktige i
september 2022 samt att se över sammanträdesplaneringen
utifrån detta.

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

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar enligt instruktion
antagen av kommunstyrelsen den 6 april 2016, § 122, för beredning
av ekonomistyrningsfrågor.
Planeringsdirektiv för ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023–
2025 ersätter tidigare års anvisningar och tidplan för EVP. I
planeringsdirektivet beskrivs och förtydligas kända förutsättningar
inför kommande planeringsperiod ur perspektiven ekonomi,
personal och verksamhet. På så vis skapas en gemensam
utgångspunkt inför arbetet med framtagande av EVP 2023–2025
med budget för 2023.
Planeringsdirektivet innehåller information om:
•
•
•

•
•
•

Justerare

Allmänna förutsättningar och befolkningsprognos.
Drift- och investeringsramar enligt beslutad EVP 2022–2024.
Ekonomiska förutsättningar i form av finansiella mål,
skatteunderlagsprognos, beräknad pris- och löneutveckling,
resursfördelningar, ekonomiska konsekvenser av fattade
beslut samt information om förändrade
redovisningsprinciper.
Kompetensförsörjning under planperioden.
Beslutade mål under planperioden som återfinns i
kommunens policys, planer och program.
Processbeskrivning och tidplan.
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Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att
fastställa planeringsdirektiv för EVP 2023–2025.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdrag att
arbeta om tidsplanen för planeringsdirektivet utifrån att EVP 2023–
2025 ska antas efter val till kommunfullmäktige i september 2022
samt att se över sammanträdesplaneringen utifrån detta.
Fredrik Ljunghill (M) och Jan Annerstedt (FNL) instämmer i Philip
Sandbergs (L) yrkande.
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar avslag på
Philip Sandberg (L) med fleras återremissyrkande.
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag
att fastställa föreslaget planeringsdirektiv för Ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2023–2025.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer sitt eget med fleras yrkande
om att återremittera ärendet mot Anders Almgren (S) och Karin
Svensson Smiths (MP) avslag på detsamma och finner att
arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet.

Underlag för beslut
•
•

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-29
Planeringsdirektiv för Ekonomi- och verksamhetsplan 2023–
2025
Planeringsdirektiv för Ekonomi- och verksamhetsplan 2023–
2025

Beslutet skickas till
För kännedom:
Samtliga nämnder
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 329 Verksamhetsplan med internbudget 2022 för
kommunstyrelsen
Dnr KS 2021/0309

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

fastställa kommunstyrelsens verksamhetsplan med
internbudget för 2022.

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

Sammanfattning
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget beskriver hur
styrelsen planerar och prioriterar för att förverkliga de
fokusområden och mål som kommunfullmäktige beslutat i Ekonomi
och verksamhetsplan 2022–2024.
Verksamhetsplanen innehåller:
•
•
•
•

Beskrivning av förutsättningar och utvecklingsbehov
Särskilda uppdrag till kommunstyrelsen från
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens utvecklingsmål, styrande indikatorer och
prioriterade aktiviteter
Drift- och investeringsbudget

Underlag för beslut
•
•

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-30
Verksamhetsplan med internbudget 2022 för
kommunstyrelsen
Verksamhetsplan med internbudget för kommunstyrelsen
2022

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret. ekonomi
Kommunkontoret, ledningsstöd

Justerare
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§ 330 Uppföljning av intern kontroll för
kommunstyrelsen 2021
Dnr KS 2020/0954

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

godkänna upprättad granskningsrapport avseende intern
kontroll för kommunstyrelsen 2021.

Sammanfattning
Intern kontroll i Lunds kommun styrs av kommunallagen. Syftet med
intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att:
•
•
•
•
•

Kommunens tillgångar tryggas samt förhindra förluster
Lagar, bestämmelser, styrdokument som planer och policys
med mera efterlevs
Risker minimeras samt system och rutiner säkras
Resurser används i enlighet med fattade beslut
Redovisningen är rättvisande

Varje år upprättar respektive nämnd och styrelse en handlingsplan
för nästkommande år över prioriterade risker och
kontrollaktiviteter, både kommungemensamma och nämndspecifika.
Vid innevarande granskningsårs slut följs dessa upp i en
granskningsrapport per nämnd och styrelse.
Lund utgår från den internationellt vedertagna COSO-modellen i
arbetet med intern kontroll.

Underlag för beslut
•
•
•
•

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-24 Uppföljning
av intern kontroll för kommunstyrelsen 2021
Granskningsrapport intern kontroll 2021 för
kommunstyrelsen
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-01-13 § 9
Handlingsplan intern kontroll 2021 för kommunstyrelsen,
inklusive bilaga

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunrevisionen

Justerare
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§ 331 Handlingsplan avseende intern kontroll för
kommunstyrelsen 2022
Dnr KS 2021/0589

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

godkänna upprättat förslag till handlingsplan för intern
kontroll år 2022 för kommunstyrelsen.

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
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna
kontrollen och ska årligen besluta om kommungemensamma
kontrollaktiviteter. Kommunstyrelsen ska därutöver besluta om egna
nämndspecifika kontrollaktiviteter.
För år 2022 har kommunstyrelsen beslutat om granskning av
följande kommungemensamma kontrollaktiviteter:
•
•
•

Hantering av konvertering enligt LAS och företrädesrätt enligt
LAS
Kunskaper om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och
digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet,
sekretess och informationssäkerhet
Framtagande av styrdokument samt
säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument.

För år 2022 föreslås granskning av följande nämndspecifika
kontrollaktiviteter för kommunstyrelsen:
•
•

Justerare

Risk att beslut inte hanteras i enlighet med fastställd
delegationsordning
Risk att kommunens IT-basinfrastruktur inte klarar att
motstå en IT-attack vilket skulle kunna leda till att åtkomsten

Utdragsbestyrkande
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till väsentligt IT-stöd kan påverkas och/eller slås ut för både
den interna kommunala organisationen liksom för
medborgare.

Underlag för beslut
•
•

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-25
Handlingsplan avseende intern kontroll för kommunstyrelsen
2022
Handlingsplan intern kontroll 2022 för kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 332 Verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet för
läsåret 2021/2022
Dnr KS 2021/0385

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

bevilja UF Skånes ansökan om verksamhetsbidrag på 3 kr per
invånare upp till 378 000 kr för läsåret 2021/2022, baserat på
invånarantalet 126 000 år 2020,

att

uppdra kommunkontoret att bereda samverkansavtal med UF
Skåne, samt

att

203 000 kr av denna summa ska finansieras via
kommunstyrelsens reserverade medel för 2022.

Sammanfattning
Lunds kommun har fått en ansökan om verksamhetsbidrag från
Ung Företagsamhet Skåne (UF Skåne) avseende 3 kr per invånare för
läsåret 2021/2022, som till år 2020 hade motsvarat cirka 378 000
kr. Ung Företagsamhet ansöker därmed om en utökning av
kommunstyrelsens tidigare utbetalda verksamhetsbidrag på 175
000 kr (för läsåret 2019/2020 respektive 2021/2022) med en
fördelningsnyckel om cirka 1,5 kr per invånare.
UF Skånes verksamhet syftar till att öka kunskapen om
entreprenörskap hos unga samt att inspirera ungdomar till att i
framtiden bli entreprenörer. Den ideella föreningen avser att
utveckla verksamheten för elever inom Lunds kommun, med
satsning på entreprenörskap i grundskolorna såväl som i
gymnasieskolorna.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Jan Annerstedt (FNL) yrkar att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag att
föreslå att kommunstyrelsen beslutar
att bevilja UF Skånes ansökan om verksamhetsbidrag på 3 kr per
invånare upp till 378 000 kr för läsåret 2021/2022, baserat på
invånarantalet 126 000 år 2020,
att uppdra kommunkontoret att bereda samverkansavtal med UF

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Skåne, samt
att 203 000 kr av denna summa ska finansieras via
kommunstyrelsens reserverade medel för 2022.

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

Underlag för beslut
•
•
•

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-26
Verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet för läsåret
2021/2022
Verksamhetsstöd Ung Företagsamhet, förslag på avtal
(innevarande läsår), inkl. bilaga
Läsårsrapport från Ung Företagsamhet Skåne,
https://ungforetagsamhet.se/arsrapport-lund (bifogas även
som pdf)

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
För kännedom:
Utbildningsförvaltningen
Barn- och skolförvaltningen
Ung Företagsamhet Skåne

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 333 Utökat verksamhetsbidrag till Lund
Citysamverkan, ideell förening
Dnr KS 2021/1023

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

bevilja Lunds Citysamverkan ett utökat verksamhetsbidrag om
400 000 kronor för 2022, samt

att

finansiering ska ske via kommunstyrelsens budgetram för
2022.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade i december Lunds Citysamverkan
2020 utökat verksamhetsbidrag om 400 000 kr. Det utökade
bidraget syftade till att förstärka Citysamverkan i syfte att skapa
ytterligare utvecklingskraft i stadskärnan och möjligheterna för Lund
City att vara en attraktiv plats där människor vill bo, leva och driva
verksamheter. Det utökade verksamhetsbidraget, som matchades av
övriga medlemmar skapade möjlighet att bedriva centrumledning på
ett mer riktat sätt än tidigare.
Kommunstyrelsen föreslås bevilja utökat verksamhetsbidrag för
2022.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Jan Annerstedt (FNL) yrkar att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag att
föreslå att kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Lunds Citysamverkan ett utökat verksamhetsbidrag om
400 000 kronor för 2022, samt
att finansiering ska ske via kommunstyrelsens budgetram för 2022.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut
•
•

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-29 Utökat
verksamhetsbidrag till Lunds Citysamverkan
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-12-17 § 306
Lokala åtgärder med anledning av coronapandemin

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, ekonomi
För kännedom:
Lunds Citysamverkan

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

18 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

§ 334 Skrivelse från Paraplyorganisationen för
idrottsföreningar i Lund (PIL) avseende ansökan om
att arrangera SM-veckan sommaren 2025 alternativt
2026
Dnr KS 2021/0816

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen och Visit Lund AB utreda förutsättningarna
för Lunds kommun att ansöka om att arrangera SM-veckan
sommar 2025 eller senare, samt

att

en återrapportering ska ske till kommunstyrelsen under senare
delen av 2022.

Sammanfattning
Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund, PIL, har lämnat
in en skrivelse till kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden
samt Visit Lund AB där de önskar att Lunds kommun ansöker om att
få arrangera SM-veckan Sommar 2025 alt 2026. SM-veckan
motsvarar mycket väl de ambitioner som uttrycks i Lunds kommuns
evenemangsstrategi och sätter därtill Lund på kartan som en
idrottskommun. SM-veckan är ett prestigearrangemang som ställer
stora krav på samordning mellan berörda parter, men bedöms
samtidigt var gynnsamt såväl ekonomiskt som PR-mässigt.
Förslaget innebär att kommunkontoret tillsammans med kultur- och
fritidsförvaltningen och Visit Lund AB får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för Lunds kommun att ansökan om att arrangera
SM-veckan sommar 2026 eller senare.

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen och Visit Lund AB utreda förutsättningarna för
Lunds kommun att ansöka om att arrangera SM-veckan sommar
2025 eller senare, samt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

19 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

att en återrapportering ska ske till kommunstyrelsen under senare
delen av 2022.
Philip Sandberg (L), Jan Annerstedt (FNL) och Karin Svensson
Smith (MP) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande.

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

Underlag för beslut
•

•
•
•
•

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-29 Skrivelse från
Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund (PIL)
avseende ansökan om att arrangera SM-veckan sommaren
2025 alternativt 2026
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-11-25
§ 153
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen 2021-11-09
Yttrande från Visit Lund AB 2021-11-02
Skrivelse från PIL 2021-10-05 med framställan om att Lunds
kommun ansöker om att få arrangera SM-veckan Sommar
2025 alt 2026

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, utredningsenheten
Kultur- och fritidsnämnden
Visit Lund AB
För kännedom:
Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund, PIL

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

20 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

§ 335 Remissutskick avseende utvärdering av
förskolans och grundskolans strukturresurs och dess
betydelse för måluppfyllelsen
Dnr KS 2020/0804

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

skicka utvärderingen av förskolans och grundskolans
strukturresurs och dess betydelse för måluppfyllelsen på
remiss till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden
med svar senast 28 februari 2022.

Sammanfattning
Resurserna till förskolor och skolor i Lunds kommun fördelas i
huvudsak genom en åldersindelad grundresurs som är lika för alla
förskolor, grundskolor och fritidshem (oavsett huvudman) samt en
strukturresurs som varierar beroende på den socioekonomiska
strukturen för respektive enhet. Syftet med strukturresursen är att
skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn/elever att nå målet för
utbildningen. Under 2021 har en utvärdering gjorts av vilken
betydelse strukturresursen har för måluppfyllelsen i de kommunala
förskolorna och grundskolorna.
Rapporten avhandlar om i vilken omfattning som strukturresursen
påverkar enheternas möjlighet att organisera sin verksamhet, om
strukturresursen påverkar enheterna ekonomiska resultat samt i
vilken utsträckning kunskapsresultaten såväl som andra resultat kan
knytas och förklaras av strukturresursen.
I utvärderingen konstateras bland annat att vad förskolan och skolan
använder sina pengar till har en avgörande betydelse för
måluppfyllelsen. Det fortsatta arbetet med strukturresursen föreslås
ske genom att barn- och skolnämnden får i uppdrag att följa och
utveckla användningen av strukturresursen i sitt budgetarbete och
systematiska kvalitetsarbete.
Utifrån vad som uppmärksammats i utvärderingen föreslås även att
de två internationella förskolorna ISLK och International Pre-School
of Lund från och med 2023 ska få en genomsnittlig strukturresurs,
vilket redan gäller för deras skol- och fritidshemsverksamheter.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

21 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås skicka utvärderingen på
remiss för yttrande till barn- och skolnämnden och
utbildningsnämnden, med svar senast den 28 februari 2022.

Underlag för beslut
•

•

•
•

•
•
•

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-29
Remissutskick avseende utvärdering av förskolans och
grundskolans strukturresurs och dess betydelse för
måluppfyllelsen
Utvärdering av förskolans och grundskolans strukturresurs
och dess betydelse för måluppfyllelsen oktober 2021 med
bilagor:
- Bilaga 1 Analys av om strukturresursen står i ett samband
med andra mål än kunskapsresultat, frågor ur LUNK
- Bilaga 2 Barnkonsekvensanalys
- Bilaga 3 Deluppdrag De kommunala grundskolornas
ekonomiska resultatuppfyllelse
- Bilaga 4 Deluppdrag skrivelsen En rättvis finansiering av alla
skolor
- Bilaga 5 Fördjupande fakta om resursfördelning till
pedagogisk verksamhet
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-12-02 § 394
Skrivelse från Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Jan
Annerstedt (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hedvig
Åkesson (KD) 2020-10-12 Utvärdera struktursystemet för
grundskolan – skolbudgeten måste användas så att den gör
bästa möjliga nytta för eleverna!
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2021-02-16 § 25
Årsanalys för barn- och skolnämnden 2020
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-02-03 § 49
Skrivelse från Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S)
2021-01-04 En rättvis finansiering till alla skolor

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

22 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

§ 336 Återuppbyggnad av Palettskolan
Dnr KS 2021/0987

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

godkänna barn- och skolnämndens beställning av
återuppbyggnad av byggnad E på Palettskolan,

att

ge servicenämnden i uppdrag att genomföra byggnationen
enligt bifogad projektbeskrivning, samt

att

minska barn- och skolnämndens ram med 316 000 kronor,
vilket utgör skillnaden mellan hyra för ersättningslokal och
återuppbyggd lokal.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL) får till protokollet anteckna:
Samtliga kostnader bör framgå i underlaget.

Sammanfattning
Sommaren 2020 drabbades Palettskolan i område Väster av en
brand som totalförstörde en av skolans flyglar. Skolan har sedan
branden en del av sin verksamhet i provisoriska ersättningslokaler.
Barn- och skolnämnden har beställt en återuppbyggnad av flygeln
med en beräknad investeringsutgift om 13,4 miljoner kronor. Efter
återuppbyggnad lämnas ersättningslokalerna och den årliga
hyreskostnaden beräknas då minska med 316 000 kronor.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner barnoch skolnämndens beställning.

Underlag för beslut
•
•
•
•

Justerare

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-29
Återuppbyggnad av Palettskolan
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2021-12-14 § XX
Investering Palettskolan (kompletteras)
Barn- och skolnämndens tjänsteskrivelse 2021-11-19
Investering Palettskolan
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16
Projektbeskrivning avseende återuppbyggnad av Palettskolan
byggnad E

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnden
För kännedom:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

23 (42)

Protokoll

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

24 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

§ 337 Markanvisningsavtal med LKF avseende
kvarteren Hövändaren och Hästaräfsan, del av
Stångby 5:28
Dnr KS 2021/1002

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

teckna markanvisningsavtal med Lunds Kommuns Fastighets
AB, org nr 556050-4341, för kvarteren Hövändaren och
Hästaräfsan (del av Stångby 5:28), på de villkor som framgår i
föreliggande förslag till avtal.

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

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL) får till protokollet anteckna:
FörNyaLund återkommer till kommunstyrelsen med slutligt
ställningstagande.

Sammanfattning
Detaljplanen för Stångby Väster II genomförs nu inom första
utbyggnadsetappen där byggnation av radhus i bostadsrättsform,
hyresrätter och äldreboende pågår.
Föreslagen markanvisning till Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF)
är belägen inom nästa utbyggnadsetapp där det under hösten 2021
påbörjas utbyggnad av teknisk infrastruktur, byggator och den stora
stadsdelsparken.
LKF har tillsammans med Jaenecke Arkitekter skissat på ett
bostadsprojekt inom kvarteret Hövändaren och kvarteret
Hästaräfsan som är väl anpassat till de krav och ambitioner som
kommunen ställer vad gäller gestaltning och upplåtelseform inom
Stångby trädgårdsstad. Förslaget bidrar till att Stångby får en
mångfald i bostadsutbudet med radhus i hyresrättsform för
barnfamiljer, blandat med moderna flerbostadshus med god
tillgänglighet för seniorer som vill lämna villan. Förslaget innebär
småskalig bebyggelse med trädgångsstads-karaktär, i linje med
detaljplanens och gestaltningsprogrammets intentioner.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

25 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

Tekniska nämnden föreslår att LKF ges en direktanvisning avseende
kvarteren Hövändaren och Hästaräfsan inom fastigheten Stångby
5:28, samt att markanvisningsavtal tecknas där LKF ges möjlighet att
fortsatt förhandla med kommunen om att få uppföra hyresrätter i
radhusform och lägenheter i flerfamiljshus. Projektet uppskattas
innehålla cirka 25 radhus samt ett femtiotal lägenheter i
flerbostadshus.

Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att arbetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar
att avslå förslaget.
Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag att föreslå att kommunstyrelsen beslutar
att teckna markanvisningsavtal med Lunds Kommuns Fastighets AB,
org nr 556050-4341, för kvarteren Hövändaren och Hästaräfsan (del
av Stångby 5:28), på de villkor som framgår i föreliggande förslag till
avtal.

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

Underlag för beslut
•
•
•
•
•
•

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-25
Markanvisningsavtal med LKF för kvarteren Hövändaren och
Hästaräfsan (del av Stångby 5:28)
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-11-24 § 363
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-07
Utbyggnadsetapper Stångby Väster II
Förslag till markanvisningsavtal med LKF avseende kvarteren
Hövändaren och Hästaräfsan
Bilagor till markanvisningsavtal med LKF avseende kvarteren
Hövändaren och Hästaräfsan

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden
För kännedom:
Lunds Kommuns Fastighets AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

26 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

§ 338 Markanvisning av tre byggrätter efter inbjuden
markanvisningstävling i Brunnshög 2021
(Portkvarteren)
Dnr KS 2021/1003

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

godkänna markanvisning av tre byggrätter inom
fastigheten Östra Torn 27:2 (Portkvarteren) till Sveaviken
Bostad AB.

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen fick av tekniska nämnden 2021-06-16 i
uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för försäljning av
tre bostadsrättsbyggrätter i Portkvarteren. En tävling har nu
genomförts och det finns förslag till vinnare.

Underlag för beslut
•
•
•
•
•

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-12-10
Markanvisning av tre byggrätter efter inbjudan
markanvisningstävling i Brunnshög 2021 (Portkvarteren)
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-11-24 § 364
Markanvisning efter tävling portkvarteren
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18
Markanvisning av tre byggrätter efter inbjudan
markanvisningstävling i Brunnshög 2021
Tekniska nämndens beslut 2021-06-16 § 216 Inbjuden
markanvisningstävling i Brunnshög 2021
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-18
Inbjuden markanvisningstävling i Brunnshög 2021

Beslutet skickas till
För kännedom:
Sveaviken Bostad AB
Tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

27 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

§ 339 Yttrande över detaljplan för del av Östra Torn
27:2 (Torgkvarteren) i Lund, samråd
Dnr KS 2021/0896

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

godkänna yttrandet och översända detsamma till
byggnadsnämnden.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av 50 000 m2
bostäder, hotell, eventuellt gymnasieskola, kommersiella lokaler och
servicelokaler samt parkeringsgarage i källaren inom två kvarter.
Huskropparna ska ha varierande storlek och de högsta byggnaderna
kommer att ha en för Lund avvikande skala, 36, 17 respektive 11
våningar höga. Uppemot 1 500 personer förväntas bo, besöka eller
arbeta i kvarteren.
Detaljplanen följer översiktsplanen och även fördjupning av
översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög. Dessutom följer
detaljplanen den dispositionsplan för centrala Brunnshög som har
godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott för strategisk
samhällsplanering.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Fredrik Ljunghill (M) yrkar att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag att
föreslå att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna yttrandet och översända detsamma till
byggnadsnämnden.
Jan Annerstedt (FNL) yrkar att arbetsutskottet beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdraget att
avskriva ärendet.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Jan Annerstedts (FNL)
yrkande om att återremittera ärendet mot avslag på detsamma och
finner att ärendet ska avgöras idag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

28 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

Ordföranden frågar därefter om arbetsutskottet kan bifalla hans eget
med fleras yrkande om bifall till kommunkontorets förslag och finner
frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut
•
•
•
•
•
•

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-15 Yttrande över
detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Torgkvarteren) i Lund,
samråd
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2021-10-21 § 171
Detaljplan Östra Torn 27:2 (Torgkvarteren)
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-08
Detaljplan Östra Torn 27:2 (Torgkvarteren)
Underrättelse - samråd 2021-10-29 Detaljplan Östra Torn
27:2 (Torgkvarteren)
Planbeskrivning 2021-10-08 Detaljplan Östra Torn 27:2
(Torgkvarteren)
Plankarta med illustration 2021-10-08 Detaljplan Östra Torn
27:2 (Torgkvarteren)

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

29 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

§ 340 Yttrande över detaljplan för Smörkärnan 1 och
2 m.fl. på Västerbro i Lund, samråd
Dnr KS 2021/0898

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

godkänna yttrandet och översända detsamma till
byggnadsnämnden.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL) får till protokollet anteckna:
FörNyaLund återkommer till kommunstyrelsen med slutligt
ställningstagande.

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att förverkliga Västerbroprogrammets
intentioner genom att möjliggöra nya kvarter med bland annat
bostäder, centrumverksamhet, förskola, mobilitetshus och nya
rekreativa kopplingar. Totalt möjliggör planförslaget för cirka 48 000
kvm BTA för bostäder varav drygt 12 000 av dessa i form av
studentbostäder samt cirka 500 kvm centrumverksamhet och
handel, cirka 1700 kvm förskola samt ett mobilitetshus.
Att detaljplanen luckrar upp den stora fastigheten för mindre kvarter
samt möjliggör studentbostäder, förskola, mobilitetshus och vanliga
bostäder är positivt. Tryggheten för fotgängare och cyklister kommer
dessutom öka med omdaningen av Öresundsvägen med separata
gång och cykelvägar på båda sidorna av vägen.

Underlag för beslut
•
•
•
•

Justerare

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-22 Yttrande över
detaljplan för Smörkärnan 1 och 2 m.fl. på Västerbro i Lund,
samråd
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2021-10-21 § 166
Detaljplan för Smörkärnan 1 och 2 m.fl.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-08
Detaljplan för Smörkärnan 1 och 2 m.fl.
Underrättelse - samråd 2021-10-29 Detaljplan för
Smörkärnan 1 och 2 m.fl.

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

•
•

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

Planbeskrivning 2021-10-08 Detaljplan för Smörkärnan 1 och
2 m.fl.
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration
2021-10-08 Detaljplan för Smörkärnan 1 och 2 m.fl.

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

Justerare

30 (42)

Protokoll

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

§ 341 Yttrande över remiss avseende Riksarkivets
förslag till författningar om tekniska krav för
elektroniska handlingar, RA-KS 2021/18
Dnr KS 2021/0809

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

till Riksarkivet avge yttrande i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning
Riksarkivet har tagit fram föreskrifter om tekniska krav för
elektroniska handlingar och översänt dessa på remiss. Föreskrifterna
ska ersätta Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS
2009:2).
Remissen omfattar två författningsförslag:
•
•

Föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav vid
framställning av elektroniska handlingar (TeK)
Föreskrifter och allmänna råd om arkivrättsliga krav vid
framställning av allmänna handlingar (ArK)

Lunds kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remissen.

Underlag för beslut
•

•
•

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-12-06 Remiss från
Riksarkivet – Förslag till författningar rörande tekniska och
arkivrättsliga krav vid framställning av elektroniska
handlingar, RA-KS 2021/18
Förslag till yttrande, 2021-12-06
Remiss från Riksarkivet, RA-KS 2021/18

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Riksarkivet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

32 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

§ 342 Yttrande över remiss från Regeringskansliet
avseende betänkandet Enklare regelverk för
mikroföretagande och en modernare bokföringslag
(SOU 2021:60)
Dnr KS 2021/0841

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

till Regeringskansliet avge yttrande i enlighet med upprättat
förslag.

Sammanfattning
Lunds kommun har givits möjlighet att yttra sig över betänkandet
”Enklare regelverk för mikroföretag och modernare bokföringslag
(SOU 2021:60)” som tagits fram inom Regeringskansliet,
näringsdepartementet. Betänkandet omfattar bland annat ett förslag
till modernisering av bokföringslagen och att förtydliga reglerna om
kombiuppdrag.
Kommunkontoret ser positivt på att det tas fram stöd för att göra det
mindre komplicerat att bedriva mikroföretagande och att underlätta
för den enskilde näringsidkaren.

Underlag för beslut
•

•
•
•

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-11-30 Yttrande över
remiss från Regeringskansliet avseende betänkandet Enklare
regelverk för mikroföretagande och en modernare
bokföringslag (SOU 2021:60)
Förslag till yttrande, 2021-11-30
Remissmissiv – Enklare regelverk för mikroföretagande och
en modernare bokföringslag (SOU 2021:60) 2021-10-13
Betänkande Förenklingar för mikroföretag och modernisering
av bokföringslagen (SOU 2021:60)

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Regeringskansliet, näringsdepartementet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

33 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

§ 343 Yttrande över remiss från Region Skåne
avseende Regionplan för Skåne 2022–2040,
granskning
Dnr KS 2020/0966

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

till Region Skåne avge yttrande i enlighet med upprättat förslag.

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

Sammanfattning
Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en
regionplan för Skåne utifrån ett nytt uppdrag i 7 kap. plan- och
bygglagen (2010:900). En samrådsredogörelse har tagits fram över
inkomna synpunkter samt hur förslagen till revidering har hanterats
i nytt förslag. Det reviderade förslaget har skickats ut på granskning
för att göra det möjligt för berörda aktörer att inkomma med
synpunkter.
Kommunstyrelsen har att yttra sig över granskningsförslaget.

Underlag för beslut
•
•
•
•
•

Justerare

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-25 Yttrande över
remiss från Region Skåne avseende Regionplan för Skåne
2022–2040, granskning
Förslag till yttrande, 2021-11-25
MalmöLundregionens yttrande, förslag (beslutas 14/12)
Missiv till granskningsremiss från Region Skåne, Regionplan
2022–2040
Regionplan (granskningsversion), inkl. kartbilagor och
begreppslista

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

•
•
•

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

Samrådsredogörelse, Regionplan för Skåne 2022–2040
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-05-05 § 175
Yttrande över remiss från Region Skåne, Regionplan för
Skåne
Lunds kommuns yttrande över regionplanen 2021-03-24

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Region Skåne
För kännedom:
Kommunkontoret, utredningsenheten

Justerare

34 (42)

Protokoll

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

35 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

§ 344 Motion från Margita Malmros (S) och
Sebastian Jaktling (S) Barnets bästa - om behovet av
att stärka barn och ungas rättigheter i Lunds
kommun
Dnr KS 2021/0157

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

anse motionen vara besvarad med hänvisning till vad som
anförts i ärendet.

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

Sammanfattning
Margita Malmros (S) och Sebastian Jaktling har den 2 februari 2021
inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att
styrdokumentet Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds
kommun bör revideras med utgångspunkt i att barnkonventionen
blev svensk lag den 1 januari 2020 i Sverige, liksom för att
säkerställa att kommunen arbetar utifrån barnkonventionens
principer och lagstiftning så att barnrättsperspektivet stärks.
Kommunkontoret har tillsammans med kommittén för social
hållbarhet arbetat med att aktualisera styrdokumentet.
Kommunstyrelsen beslutade att anta ny Handlingsplan för barnets
bästa den 1 december 2021.
I och med att kommunfullmäktige antog Lunds Program för social
hållbarhet i augusti 2020 har en ny struktur för arbetet med
folkhälsa och mänskliga rättigheter implementerats i Lunds
kommun. Arbetet med barns rättigheter ingår i strukturen för det
arbetet och följs upp i samband med den årliga uppföljningen av
program för social hållbarhet.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Fredrik Ljunghill (M) yrkar att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag att

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

36 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

föreslå att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att anse motionen vara besvarad med hänvisning till vad som anförts
i ärendet.
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår 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.

Underlag för beslut
•

•
•
•
•
•

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-12-02 Motion från
Margita Malmros (S) och Sebastian Jaktling (S) Barnets bästa om behovet av att stärka barn och ungas rättigheter i Lunds
kommun
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-01 § 387
Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun
Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun, daterad
2021-11-05, antagen 2021-12-01
Lunds kommuns Program för social hållbarhet 2020–2030,
antaget 2020-08-19
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun,
2012-12-20
Motion från Margita Malmros (S) och Sebastian Jaktling (S)
Barnets bästa - om behovet av att stärka barn och ungas
rättigheter i Lunds kommun

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunkontoret, enheten för hållbar tillväxt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

37 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

§ 345 Motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför
sommargågator och sommartorg i Lund
Dnr KS 2021/0343

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

anse motionen besvarad med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2021, § 17, om
fastställande av Torgstrategi.

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

Protokollsanteckningar
Anders Almgren (S) får till protokollet anteckna:
Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med slutligt
ställningstagande.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har den 13 april 2021 inkommit med en
motion vari föreslås att kommunfullmäktige ska uppdra åt tekniska
nämnden att under sommaren 2022, som en testperiod, på lämpliga
gator och torg i Lund införa konceptet sommargågator och
sommartorg.
Kommunfullmäktige har den 31 januari 2019, § 17, antagit en
torgstrategi för kommunen, vilken behandlar torg, mindre platser
och så kallade ”mellanrum” i staden. Det arbete som pågår vad gäller
utvecklingen av stadskärnan, liksom de åtgärder som genomförs på
torg och stråk, bör i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ske
utifrån vad som framgår av denna strategi, detta i syfte att bidra till
gott stadsliv. Kommunkontoret föreslår att motionen anses vara
besvarad med hänvisning till nämnda beslut.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag att föreslå att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

38 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

att anse motionen besvarad med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2021, § 17, om
fastställande av Torgstrategi.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att arbetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

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

Underlag för beslut
•
•
•
•

•
•
•

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-29 Motion från
Karin Svensson Smith (MP) Inför sommargågator och
sommartorg i Lund
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-09-21 § 308
Yttrande över motion från (MP) – Inför sommargågator och
sommartorg i Lund
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-14 Motion
(MP) inför sommargågator och sommartorg i Lund
Protokollsutdrag kultur -och fritidsnämnden 2021-06-17 § 97
Yttrande över motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför
sommargågator och sommartorg i Lund, inkl.
protokollsbilagor (reservationer från MP och V)
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-25
Yttrande över motion från Karin Svensson Smith (MP) inför
sommargågator och sommartorg i Lund
Visit Lund AB:s yttrande över motion om sommargator,
inkommet 2021-05-25
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför sommargågator
och sommartorg i Lund, inkommen 2021-04-13

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunkontoret, utredningsenheten
Tekniska nämnden
Visit Lund AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

39 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

§ 346 Motion från Fanny Johansson (S) och Eva S
Olsson (S) Krafttag mot sexköp och människohandel
Dnr KS 2021/0574

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

anse motionen vara besvarad med hänvisning till vad som
anförts i ärendet.

Sammanfattning
Fanny Johansson (S) och Eva S Olsson (S) har den 3 juni 2021
inkommit med motion innefattande flera förslag på olika åtgärder
som syftar till att Lunds kommun ska vara mer aktiva i arbetet mot
sexköp och människohandel.

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Karin Svensson Smith (MP) instämmer i Anders Almgrens (S)
yrkande.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet
med kommunkontorets förslag att föreslå att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse motionen vara besvarad med hänvisning till vad som anförts
i ärendet.

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

Underlag för beslut
•
•

Justerare

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-26 Motion från
Fanny Johansson (S) och Eva S Olsson (S) Krafttag mot sexköp
och människohandel
Motion från Fanny Johansson (S) och Eva S Olsson (S) Krafttag
mot sexköp och människohandel, inkommen 2021-06-03

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

Beslutet skickas till
För kännedom:
Socialnämnden

Justerare

40 (42)

Protokoll

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

41 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

§ 347 Motion från Sebastian Jaktling (S) och Lina
Olsson (S) Gör Lund Södra till ett centralt
allaktivitetshus
Dnr KS 2021/0149

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

anse motionen vara besvarad med hänvisning till vad som
anförts i ärendet.

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

Sammanfattning
Sebastian Jaktling (S) och Lina Olsson (S) har den 8 februari 2021
inkommit med motion vari föreslås att kommunfullmäktige uppdrar
åt kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden att omvandla
Lund Södra till ett allaktivitetshus. Kultur- och fritidsnämnden
föreslås även få i uppdrag att, tillsammans med övriga berörda
nämnder, säkerställa att föreningar som idag är i behov av nya
lokaler i centrala Lund erbjuds plats i Allaktivitetshuset Lund Södra.
Kommunfullmäktige föreslås även uppdra åt kommunstyrelsen att
beakta eventuella tillkommande kostnader i EVP 2022–2024.
Motionen har varit på remiss hos kultur- och fritidsnämnden samt
servicenämnden. Nämnderna är positiva till att skapa en mötesplats
på Lund Södra. Kultur- och fritidsnämnden har för avsikt att lyfta in
lokalbehovet för mötesplatsen i lokalinvesteringsprocessen så att
eventuella investeringsutgifter och driftskostnader för verksamheten
kan klargöras och lyftas in för prioritering i den ordinarie
beredningen av kommunens ekonomiska verksamhetsplan, EVP. Vid
en fortsatt planering av mötesplatsen ombeds berörda nämnder
även beakta pensionärsorganisationernas lokalbehov.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

42 (42)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-12-13

KS 2020/0822

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag att föreslå att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse motionen vara besvarad med hänvisning till vad som anförts
i ärendet.
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

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

Underlag för beslut
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-26 Motion från
Sebastian Jaktling (S) och Lina Olsson (S) Gör Lund Södra till
ett centralt allaktivitetshus
Protokollsutdrag servicenämnden 2021-05-12 § 31 Gör Lund
Södra till ett centralt allaktivitetshus
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-23 Gör Lund
Södra till ett centralt allaktivitetshus
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-05-20 § 83
Gör Lund Södra till ett centralt allaktivitetshus, inkl.
protokollsbilaga (gemensam reservation från M och L)
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-26
Gör Lund Södra till ett centralt allaktivitetshus
Motion från Sebastian Jaktling (S) och Lina Olsson (S) 202102-08 Gör Lund Södra till ett centralt allaktivitetshus
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-01-25 § 9 Skrivelse från PRO
Skrivelse från PRO om lokalförfrågan vid Lunds södra station,
2021-01-08

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kultur- och fritidsnämnden
För kännedom:
Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Pensionärernas riksorganisation (PRO)

Justerare

Utdragsbestyrkande

