Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-04-07

§ 114 Reglemente för styrelser och nämnder i Lunds
kommun
Dnr KS 2019/0643

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Justerare

att

upphäva nu gällande reglemente för styrelser och nämnder och

att

besluta om följande ändringar och tillägg:

att

(gällande servicenämnden) överlåta eller förvärva fastighet
eller fastighetsdel upp till ett belopp om
5 000 000 kronor per överlåtelse eller förvärv, med undantag
av försäljningar som är av principiell betydelse

att

tillfoga följande till barn- och skolnämnden i tredje stycket i § 1:
”Därutöver har barn- och skolnämnden ansvar för att driva och
samordna Naturskolan

att

tillfoga följande till utbildningsnämnden i andra stycket i § 1:
”Därutöver har utbildningsnämnden verksamhetsansvar för
Modersmålcentrum i Lund samt ansvar för IKT-samordning
och systemansvar för verksamhetsprogram för förskole- och
skolverksamheten."

att

tillfoga följande till utbildningsnämnden i första stycket i § 2:
”att ansvarar för godkännande, tillsyn, råd och stöd till
förskolor och fritidshem med enskild huvudman som inte
anordnas vid en skolenhet med fristående förskoleklass,
grundskola eller grundsärskola samt för pedagogisk omsorg
vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.”

att

följande utgår från barn- och skolnämnden § 2: ”Barn- och
skolnämnden ansvarar för godkännande, tillsyn, råd och stöd
till förskolor och fritidshem med enskild huvudman som inte
anordnas vid en skolenhet med fristående förskoleklass,
grundskola eller grundsärskola samt för pedagogisk omsorg
vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.”.

att

i övrigt anta upprättat förslag till nytt reglemente för styrelser
och nämnder i Lunds kommun.
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Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Philip Sandberg (L) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Inga-Kerstin Eriksson (C) reserverar sig till förmån för sitt eget
yrkande.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ vill vid gemensamma bestämmelser särskilt
uppmärksamma sista stycket i §11 och att det bör eliminera
utrymme för tolkning vad gäller ersättares rätt vid § 6.

Sammanfattning
Under varje mandatperiod bör nämnder och styrelsers reglementen
ses över för att pröva om innehållet behöver revideras eller
aktualiseras. Denna periods översyn visade att nu gällande
reglementen, som är framtagna vid olika tillfällen, har
olika detaljnivåer, att samma bestämmelser uttrycks på olika sätt
samt att de har olika formuleringar för likartat ansvar.
Nu föreslagen revidering har fokuserat på tydlighet och helhet för att
underlätta förståelsen för den politiska ansvarsfördelningen som
utgår från kommunfullmäktige. Den nu föreslagna revideringen
innebär att samtliga reglementen justerats i sin form och i viss mån i
lydelse.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag
att upphäva nu gällande reglemente för styrelser och nämnder och
att anta upprättat förslag till nytt reglemente för styrelser och
nämnder i Lunds kommun.
Philip Sandberg (L) yrkar därutöver som tillägg, gällande
servicenämnden, att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta
att överlåta eller förvärva fastighet eller fastighetsdel upp till ett
belopp om 5 000 000 kronor per överlåtelse eller förvärv, med
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undantag av försäljningar som är av principiell betydelse.
Helena Falk (V), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL),
Victoria Tiblom (SD), Hedvig Åkesson (KD) och Karin Svensson
Smith (MP) instämmer i Philip Sandbergs (L) tilläggsyrkande.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag
med följande tillägg
att tillfoga följande till barn- och skolnämnden i tredje stycket i § 1:
”Därutöver har barn- och skolnämnden ansvar för att driva S:t
Hansgården.” (nr 1)
att tillfoga följande till utbildningsnämnden i andra stycket i § 1:
”Därutöver har utbildningsnämnden verksamhetsansvar för
Modersmålcentrum i Lund samt ansvar för IKT-samordning och
systemansvar för verksamhetsprogram för förskole- och
skolverksamheten.” (nr 2)
att tillfoga följande till utbildningsnämnden i första stycket i § 3:
”Utbildningsnämnden ansvarar för samordningen av kommunens
samlade arbete med elevhälsan.” (nr 3)
att ersätta följande i utbildningsnämnden § 2: ”att ansvara för
kommunens rätt till insyn i gymnasieskola och gymnasiesärskola i
enskild regi, samt” med ”att ansvara för kommunens rätt till insyn i
gymnasieskola, gymnasiesärskola, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och fritidshem i enskild regi med någon av dessa
skolformer, samt” (nr 4)
att tillfoga följande till utbildningsnämnden i första stycket i § 2: ”att
ansvarar för godkännande, tillsyn, råd och stöd till förskolor och
fritidshem med enskild huvudman som inte anordnas vid en
skolenhet med fristående förskoleklass, grundskola eller
grundsärskola samt för pedagogisk omsorg vars huvudman
kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.” (nr 5)
att följande utgår från barn- och skolnämnden § 2: ”Barn- och
skolnämnden ansvarar för godkännande, tillsyn, råd och stöd till
förskolor och fritidshem med enskild huvudman som inte anordnas
vid en skolenhet med fristående förskoleklass, grundskola eller
grundsärskola samt för pedagogisk omsorg vars huvudman
kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.” (nr 6)
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att följande utgår från barn- och skolnämnden § 2: ”Barn- och
skolnämnden ansvarar för insyn i, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och fritidshem med enskild huvudman som anordnas
vid en skolenhet i enskild regi med någon av dessa skolformer.” (nr
7)
Helena Falk (V) och Karin Svensson Smith (MP) instämmer i Anders
Almgrens (S) yrkande.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att reglementet ska uppdateras enligt senaste formuleringen i
kommunallagen när det gäller regler för avbruten tjänstgöring vid
ett sammanträde (Gemensamma bestämmelser § 11, första stycket).
att utforma förslag till kommunens övergripande personalpolitik så
att de olika fackförvaltningarnas rådighet över
anställningsförfarandet bibehålls.
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets
förslag med följande ändringar
att i stycket ”För styrelser och nämnder gemensamma
bestämmelser” § 10 stryka ”och delta i överläggningarna”, rad 2. (nr
1)
att i stycket ”För styrelser och nämnder gemensamma
bestämmelser” § 10 stryka ”Den förtroendevalde har i den
utsträckning styrelsen/nämnden beslutar rätt att få sin mening
antecknad i protokollet.” , rad 3-4. (nr 2)
Helena Falk (V) instämmer i Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att tillfoga följande till barn- och skolnämnden i tredje stycket i § 1:
”Därutöver har barn- och skolnämnden ansvar för att driva och
samordna Naturskolan." (nr 1)
att tillfoga utbildningsnämnden i första stycket i § 3:
”Utbildningsnämnden ansvarar för det medicinska och psykologiska
ledningsansvaret för kommunens elevhälsa, efter överlåtelse från
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verksamhetschef enligt HSL." (nr 2)
att i reglementet för kommunstyrelsen stryka ordet ”hela” i § 2 attsats 3 (nr 3)
att till partiöverläggningarna överlämna frågan om huruvida allt
tillsynsansvar för friståendeaktörer ska sortera under
kommunstyrelsen och (nr 4)
att i övrigt bifall till förslag till reglementen.
Hedvig Åkesson (KD) instämmer i Fredrik Ljunghills (M) yrkande.
Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk (V),
Victoria Tiblom (SD) och Jan Annerstedt (FNL) instämmer i Fredrik
Ljunghills (M) att-sats nr 1.
Fredrik Ljunghill (M), Hedvig Åkesson (KD) och Jan Annerstedt
(FNL) instämmer i Anders Almgrens (S) att-sats nr 2, nr 5 och nr 6.
Philip Sandberg (L) yrkar avslag på samtliga ändrings- och
tilläggsyrkande med undantag av Inga-Kerstin Erikssons (C)
ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om kommunstyrelsen
kan besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att upphäva nu gällande reglemente för styrelser och nämnder och
finner frågan med ja besvarad.
Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen kan bifalla hans
eget med fleras tilläggsyrkande om servicenämnden och finner
frågan med ja besvarad.
Därefter ställer ordförande Fredrik Ljunghills (M) med fleras att-sats
nr 1 mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen bifaller Fredrik Ljunghills (M) med fleras att-sats
nr 1.
Därefter ställer ordförande Fredrik Ljunghills (M) med fleras att-sats
nr 2 mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen avslår Fredrik Ljunghills (M) med fleras att-sats nr
2.
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Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Inga-Kerstin Eriksson (C)
och Jan Annerstedt (FNL) röstar ja.
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M) och Hedvig Åkesson (KD)
röstar nej.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Helena Falk (V) och Victoria Tiblom (SD)
avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster, 3 nej-röster och 6 nedlagda
röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Fredrik Ljunghills
(M) med fleras att-sats nr 2.
Därefter ställer ordförande Fredrik Ljunghills (M) med fleras att-sats
nr 3 mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen avslår Fredrik Ljunghills (M) med fleras att-sats nr
3.
Därefter ställer ordförande Fredrik Ljunghills (M) med fleras att-sats
nr 4 mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen avslår Fredrik Ljunghills (M) med fleras att-sats nr
4.
Därefter ställer ordförande Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras
första ändring mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen avslår Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras första
ändring.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
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Ja för avslag på Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras första ändring.
Nej för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras första ändring.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Camilla
Neptune (L), Jan Annerstedt (FNL), Hedvig Åkesson (KD), Anders
Almgren (S), Fanny Johansson (S) och Björn Abelson (S) röstar ja.
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Helena Falk (V) röstar nej.
Karin Svensson Smith (MP) och Victoria Tiblom (SD) avstår från att
rösta.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster, 2 nej-röster och 2 nedlagda
röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Inga-Kerstin Erikssons (C)
med fleras första ändring.
Därefter ställer ordförande Inga-Kerstin Erikssons (C) med
fleras andra ändring mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen avslår Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras andra
ändring.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras första ändring.
Nej för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras första ändring.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Camilla
Neptune (L), Jan Annerstedt (FNL), Hedvig Åkesson (KD), Anders
Almgren (S), Fanny Johansson (S) och Björn Abelson (S) röstar ja.
Inga-Kerstin Eriksson (C), Karin Svensson Smith (MP) och Helena
Falk (V) röstar nej.
Victoria Tiblom (SD) avstår från att rösta.
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Omröstningen utfaller med 9 ja-röster, 3 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Inga-Kerstin Erikssons (C)
med fleras andra ändring.
Därefter ställer ordförande Anders Almgrens (S) med fleras att-sats
nr 1 mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen avslår Anders Almgrens (S) med fleras att-sats
nr 1.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Anders Almgrens (S) med fleras att-sats nr 1.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras att-sats nr 1.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Camilla
Neptune (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hedvig Åkesson (KD)
röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Jan Annerstedt (FNL) och Victoria Tiblom (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster, 5 nej-röster och 2 nedlagda
röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Anders Almgrens (S) med
fleras att-sats nr 1.
Därefter ställer ordförande Anders Almgrens (S) med fleras att-sats
nr 2 mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (S) med fleras att-sats
nr 2.
Därefter ställer ordförande Anders Almgrens (S) med fleras att-sats
nr 3 mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen avslår Anders Almgrens (S) med fleras att-sats nr
3.
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Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Anders Almgrens (S) med fleras att-sats nr 3.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras att-sats nr 3.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Camilla
Neptune (L), Jan Annerstedt (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C)
och Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Victoria Tiblom (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Anders Almgrens (S) med
fleras att-sats nr 3.
Därefter ställer ordförande Anders Almgrens (S) med fleras att-sats
nr 4 mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen avslår Anders Almgrens (S) med fleras att-sats nr
4.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Anders Almgrens (S) med fleras att-sats nr 4.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) med fleras att-sats nr 4.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Camilla
Neptune (L), Jan Annerstedt (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C)
och Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
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Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Victoria Tiblom (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 nedlagd
röst.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Anders Almgrens (S) med
fleras att-sats nr 4.
Därefter ställer ordförande Anders Almgrens (S) med fleras att-sats
nr 5 mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (S) med fleras att-sats
nr 5.
Därefter ställer ordförande Anders Almgrens (S) med fleras att-sats
nr 6 mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (S) med fleras att-sats
nr 6.
Därefter ställer ordförande Anders Almgrens (S) med fleras att-sats
nr 7 mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen avslår Anders Almgrens (S) med fleras att-sats
nr 7.
Därefter ställer ordförande Karin Svensson Smiths (MP) yrkande
mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen avslår Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.
Slutligen frågar ordförande om kommunstyrelsen kan besluta att
föreslå kommunfullmäktige besluta att i övrigt anta upprättat förslag
till nytt reglemente för styrelser och nämnder i Lunds kommun och
finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut
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Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-03-22 § 75
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-09
Bilaga 1 Förslag till Reglemente för styrelser och
nämnder 2020-12-07
Bilaga 2 Reglemente för styrelser och nämnder – med
förändringar 2020-12-07
Bilaga 3 Remissvar, remiss 1
Bilaga 4 Fördjupande utredningar
Bilaga 5 remissvar, remiss 2
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Reglemente för styrelser och nämnder – med markeringar för
samtliga förändringar
Gult= tillagt Gult= tillagt remissomgången 1
Genomstrykning = struket remissomgång 1
Grönt= tillagt efter remissomgång 1
Grönt med genomstrykningen = struket efter remissomgång 1
Magenta=tillagt efter remissomgång 2
Magenta med genomstrykning= struket efter remissomgång 2

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Nämnder och styrelser
Kommunkontoret, ledningsstöd
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KS 2020/0827

Kommunstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

2021-04-07 klockan 13.30–19.23, ajournering klockan 14.57 15.02, 16.57 - 17.15 och 18.23 - 18.30, Sessionssalen, Stadshuset
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, deltar på distans
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, ej § 108 på grund av jäv, 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
Fanny Johansson (S), ej § 110 på grund av jäv, deltar på distans
Björn Abelson (S), deltar på distans
Karin Svensson Smith (MP), deltar på distans
Helena Falk (V), deltar på distans
Victoria Tiblom (SD), deltar på distans
Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 108 och
för Fanny Johansson § 110, deltar på distans
Fabian Zäll (L), deltar på distans
Maria Brolin Glennow (L), deltar på distans
Klas Svanberg (M), deltar på distans
Louise Rehn Winsborg (M), § 107 - 144, kl. 14.05 - 19.23, deltar
på distans
Amanda Thonander (M), deltar på distans
Mattias Horrdin (C), deltar på distans
Liv Severinsson (FNL), deltar på distans
Kenth Andersson (S), deltar på distans
Axel Hallberg (MP), deltar på distans
Jesper Sahlén (V), deltar på distans
Cherry Batrapo (FI), deltar på distans
Urban Nilsson (SD), deltar på distans
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Britt Steiner, utredningschef, deltar på distans
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar på distans
Johanna Holmberg, HR-direktör, deltar på distans
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Oscar Arnell, chefsjurist, deltar på distans
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar på distans
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare, deltar på distans
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar på distans
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg, deltar på distans
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Andreas Nilsson, IT-supporttekniker
Övriga

Jacob Fridblom, enhetschef, HR-strategiska enheten, § 113 - 114,
deltar på distans

Justerare

Helena Falk (V)

Paragrafer

§ 101–144

Tid och plats för justering

Digital justering onsdagen den 14 april 2021 kl. 15.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Helena Falk (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

14 (14)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-04-07

KS 2020/0827

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-04-07

Paragrafer

§ 101–144

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-05-07

