Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-05-12

§ 31 Remiss: Motion från Sebastian Jaktling (S) och
Lina Olsson (S) Gör Lund Södra till ett centralt
allaktivitetshus
Dnr SN 2021/0071

Beslut
Servicenämnden beslutar
att

yttra sig över motionen enligt serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse ”Gör Lund Södra till ett centralt
allaktivitetshus” upprättad den 23 april.

att översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Socialdemokraterna har i en motion redogjort för att det inte finns
någon mötesplats för ungdomar i centrala Lund. Förslagsställarna
informerar om att det finns behov och initiativ från föreningar att
addera nya mötesplatser för såväl yngre som äldre.
Eftersom kommunen har en central lokal som står vakant, föreslås
här ett allaktivitetshus där de här föreningarna kan husera, men
också där andra föreningar kan vara. Kultur- och fritidsnämndens
fritidsverksamhet rekommenderas att vara själva navet. Den vakanta
lokalen som beskrivs är Lund Södra som ligger på Tullgatan 14B i
Lund.
Servicenämnden föreslås besluta att anta denna tjänsteskrivelse som
sitt yttrande.

Yrkanden
Johan Lambreus Mattsson (MP) yrkar, med instämmande av Kenth
Andersson (S) och Ljiljana Lipovac (KD), bifall till förvaltningens
förslag till beslut.

Underlag för beslut



Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-23.
Socialdemokraternas motion: ”Gör Lund Södra till ett centralt
allaktivitetshus” 2021-02-08.

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd: kommunstyrelsen
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Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

2021-05-12 klockan 17.00–20.40, Meteoriten, Kristallen plan 7
Angelica Svensson (V), 2:e v ordf, tjänstgör som
mötesordförande
Magnus Ekblad (M), deltar på distans
Ljiljana Lipovac (KD), deltar på distans
Johan Lambreus Mattsson (MP), deltar på distans
Lars Westerberg (S), deltar på distans
Bengt Malmberg (SD), deltar på distans
Joakim Vasiliadis (L), deltar på distans, tjänstgör för Inger
Tolsved Rosenkvist (L)
Samuel Jonsson (M), deltar på distans, tjänstgör för Christer
Wallin (M)
Anders Hallin (C), deltar på distans, tjänstgör för Camilla Ländin
(C)
Tobias Ekholm (MP), deltar på distans, tjänstgör för Klara Twete
(S) § 28 e)-35, samt icke tjänstgörande ersättare 28 a)-d)
Barbro Törnqvist (S), deltar på distans, tjänstgör för Klara Twete
(S) § 28 a)-d), klockan 17.00-19.40
Kenth Andersson (S), deltar på distans, tjänstgör för Anders
Hansson (S)
Christer Pedersen (FNL), deltar på distans
Lars A Ohlsson (V), deltar på distans
Ann Lidgren (FI), deltar på distans
Urban Nilsson (SD), deltar på distans
Ann Fröström, deltar på distans, § 28-30
Anna Månsson, nämndsekreterare
Birgitta Mårtensson Asterland, måltidschef, deltar på distans
Katarina Persson, stabs- och ekonomichef, deltar på distans
Matthias Olsson, entreprenadchef, deltar på distans
Pernilla Nevsten, fastighetschef, deltar på distans
Pål Svensson, servicedirektör
Rickard Melin, byggprojektchef, deltar på distans, § 28
Sara van Lunteren, chef Bostadsavdelningen, deltar på distans, §
28
Serban Radescu, IT-ansvarig, teknisk support
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SN 2021/0046

Justerare

Magnus Ekblad (M)

Paragrafer

§ 28–35

Tid och plats för justering

Digital justering måndag den 17 maj 2021 klockan 10.00

Underskrifter
Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Angelica Svensson (V)

Justerare

Magnus Ekblad (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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§ 28–35

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-18

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1 Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-06-09

