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§ 86 Svar på skrivelse från Philip Sandberg (L), Fabian
Zäll (L), Fredrik Ljunghill (M), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) Gör Lund till europeisk
kulturhuvudstad 2029
Dnr KS 2021/0138

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

bifalla skrivelsen och uppdra åt kommunkontoret att i
samverkan med berörda nämnder, bolag och förvaltningar och
återkomma med förslag på en ansökan om Lund som europeisk
kulturhuvudstad,

att

uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med berörda
nämnder nyttja potentialen i att EU-kommissionen utsåg Lund
till ”Europas mest kreativa och kulturella stad” tillsammans
med Paris, Florens och Köpenhamn,

att

avsätta 1 000 000 kr för ansökningsarbetet under 2021 samt
att finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel

att

uppdra åt kommunkontoret att undersöka möjligheterna till
extern medfinansiering av ansökan och genomförande av att
göra Lund till kulturhuvudstad år 2029 och

att

återrapportera detta till kommunstyrelsen före utgången av år
2021.

Reservationer
Philip Sandberg (L), Jan Annerstedt (FNL) och Fredrik Ljunghill (M)
lämnar en gemensam röstförklaring, protokollsbilaga § 86/01.
Anders Almgren (S) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Sammanfattning
Philip Sandberg (L), Fabian Zäll (L), Fredrik Ljunghill (M), Jan
Annerstedt (FNL) och Hedvig Åkesson (KD) föreslår i skrivelse till
kommunstyrelsen att Lunds kommun ska ansöka om att bli EU:s
kulturhuvudstad 2029.
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Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet
med kommunkontorets förslag med följande tillägg att föreslå
kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunkontoret att undersöka möjligheterna till
extern medfinansiering av ansökan och genomförande av att göra
Lund till kulturhuvudstad år 2029 och
att återrapportera detta till kommunstyrelsen före utgången av år
2021.
Philip Sandberg (L) instämmer i Fredrik Ljunghills (M) yrkande.
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå
kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med berörda
nämnder, bolag och förvaltningar och genomföra en förstudie om
Lund som europeisk kulturhuvudstad utifrån frågeställningarna som
framställs i kommunkontorets tjänsteskrivelse
att för förstudien utse kommunstyrelsens arbetsutskott, kultur- och
fritidsnämndens presidium samt Visit Lunds AB:s presidium till
styrgrupp
att förstudien återrapporteras till kommunstyrelsen.
Därutöver instämmer Anders Almgren (S) i Fredrik Ljunghills (M)
förslag till tillägg avseende medfinansiering.
Karin Svensson Smith (MP) instämmer i Anders Almgrens (S)
yrkande och i Fredrik Ljunghills (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer först Fredrik Ljunghills (M)
med fleras yrkande om bifall till kommunkontorets förslag mot
Anders Almgrens (S) med fleras yrkande och finner Fredrik
Ljunghills (M) med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande.
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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 Fredrik Ljunghills (M)
med fleras yrkande.
Därefter frågar ordförande om arbetsutskottet kan bifalla Fredrik
Ljunghills (M) med fleras tilläggsyrkande och finner frågan med ja
besvarad.

Underlag för beslut



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-03-10
Skrivelse från Philip Sandberg (L), Fabian Zäll (L), Fredrik
Ljunghill (M), Jan Annerstedt (FNL) och Hedvig Åkesson
(KD) Gör Lund till europeisk kulturhuvudstad 2029

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

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

2021-03-22 klockan 13.15–16.59, ajournering klockan 14.09 14.15 och 15.17 - 15.23, Sessionssalen, Stadshuset
Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad, deltar digitalt
Cherry Batrapo (FI), adjungerad, deltar digitalt
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, deltar digitalt
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, ej § 69 på grund av jäv,
deltar digitalt
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP), deltar digitalt
Fanny Johansson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 69,
deltar digitalt
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar digitalt
Hedvig Åkesson (KD), deltar digitalt
Helena Falk (V), deltar digitalt

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, § 65 - 69 och 91 - 96, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, § 65 - 76 och 93 - 96, deltar
digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), §65 - 85 och 88 - 96, deltar
digitalt
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP), § 65 - 76,
deltar digitalt
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L)
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C)
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S)

Övriga

Emma Ehrenberg, nämndssekreterare, deltar digitalt
Andreas Nilsson, IT-supporttekniker
Victoria Tiblom (SD), adjungerad, deltar digitalt
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Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 65–96, varav § 95 är omedelbart justerad

Tid och plats för justering

Digital justering onsdagen den 24 mars 2021 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-03-22

Paragrafer

§ 65–94 och 96

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-04-16

