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2020-08-24

§ 289 Svar på skrivelse från Lundakvintetten Mer
glass i friluftsbaden
Dnr KS 2020/0515

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att

ge kommunkontoret i uppdrag att revidera kostpolicyn och
att
rekommendera nämnder och styrelser att inte tillämpa
kostpolicyn på inköp av mat som ska säljas vidare till
konsumenten.

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

Sammanfattning
Lundakvintetten har lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen där
de yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att förtydliga kostpolicyn
så att den inte tillämpas på inköp av mat som ska säljas vidare till
konsumenten.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå
kommunstyrelsen
att ge kommunkontoret i uppdrag att revidera kostpolicyn och
att rekommendera nämnder och styrelser att inte tillämpa
kostpolicyn på inköp av mat som ska säljas vidare till konsumenten.
Jan Annerstedt (FNL) instämmer i Philip Sandbergs (L) yrkande.
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå
kommunstyrelsen
att uppdra åt kommunkontoret att säkerställa kunskapen om
kostpolicyns innebörd och intentioner för samtliga förvaltningar och
nämnder som på något sätt handhar kommunens mat och måltider
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och
att med hänvisning till ovanstående finna skrivelsen besvarad.
Karin Svensson Smith (MP) instämmer i Anders Almgrens (S)
yrkande.

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 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 Philip Sandbergs (L)
med fleras yrkande.

Underlag för beslut




Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-08-18
Skrivelse från Lundakvintetten Mer glass i friluftsbaden 202006-09
Kostpolicy för Lunds kommun beslutad av
kommunfullmäktige 2014-08-28

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret, utredning
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

2020-08-24 klockan 13.00–14.12, Sessionssalen, Stadshuset.
Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad, deltar på distans
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande, ej § 276 på grund av jäv
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, tjänstgör som
mötesordförande § 276
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L) § 276

Hedvig Åkesson (KD)
Lina Olsson (S)
Helena Falk (V)

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Britt Steiner, planeringschef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Vesna Casitovski, kanslichef
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), deltar på distans
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar på distans
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), §§ 271 - 293, deltar på
distans
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP), deltar på
distans
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar på distans
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), deltar på distans

Övriga

Martin Bater, IT-strateg, deltar på distans

Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 269–293
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KS 2019/0686

Tid och plats för justering
Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Paragrafer

§ 269–293

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret, Bruksgatan 22

Underskrift

Eva Kristiansson
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