Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-05-24

§ 136 Skrivelse från Helena Falk (V) och Jesper
Sahlén (V) Avsluta Lunds kommuns ekonomiska
kopplingar till Ryssland!
Dnr KS 2022/0237

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

avsluta kommunkoncernens förvaltningars och bolags
eventuella kopplingar till organisationer som samarbetar med
eller stöds av ryska myndigheter och därmed anse skrivelsen
besvarad.

Sammanfattning
Vänsterpartiet har lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen om att
avsluta Lunds kommuns ekonomiska kopplingar till Ryssland.
I skrivelsen anför Vänsterpartiet att många företag och stater, sedan
Rysslands invasion av Ukraina, har infört bojkotter av ryska
produkter och tjänster. Vänsterpartiet skriver vidare att Lunds
kommun också kan bidra och sätta press på den ryska staten.
Med anledning av detta föreslår Vänsterpartiet kommunstyrelsen
besluta att uppdra åt kommunkontoret att se över
kommunkoncernens förvaltningars och bolags kopplingar till
Ryssland, såsom finansiella förbindelser samt inköp av varor och
tjänster, och återkomma med förslag på hur dessa kopplingar
snarast kan avslutas.
I beredningen av skrivelsen framkommer att Lunds kommuns
helägda och delägda bolag och kommunen förvaltningar inte har
några kända kopplingar till Ryssland eller aktörer i Ryssland.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Mattias Horrdin (C), Jesper Sahlén (V), Maja
Grubelic (FI), Lina Olsson (S), Axel Hallberg (MP), Agneta Lindskog
(KD) och Victoria Tiblom (SD) biträder samtliga kommunstyrelsens
beslutsförslag, och yrkar därmed att kommunfullmäktige ska besluta
att avsluta kommunkoncernens förvaltningars och bolags eventuella
kopplingar till organisationer som samarbetar med eller stöds av
ryska myndigheter och därmed anse skrivelsen besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
detta.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-05-04 § 177
Skrivelse från Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) Avsluta
Lunds kommuns ekonomiska kopplingar till Ryssland!
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-04-25 § 117 Skrivelse från Helena Falk (V) och Jesper
Sahlén (V) Avsluta Lunds kommuns ekonomiska kopplingar
till Ryssland!
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-04-08 Skrivelse från
Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) Avsluta Lunds
kommuns ekonomiska kopplingar till Ryssland!
Skrivelse från Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) Avsluta
Lunds kommuns ekonomiska kopplingar till Ryssland!,
inkommen 2022-03-14

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Samtliga kommunens nämnder, styrelser och bolag
För kännedom:
Förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-05-24

KS 2021/1014

Kommunfullmäktige
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Justerare

2022-05-24 klockan 17.00–22.25, Polhemskolans aula
Mats Helmfrid (M), ordförande, §§ 134–172, närvarande kl.
18.45–22.25
Lars V Andersson (C), vice ordf
Lennart Prytz (S), 2:e vice ordf
Alexander Lewerentz (M)
Christer Wallin (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Rasmus Törnblom (M)
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Johan Nilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L), §§ 135–172, närvarande kl. 19.00–22.25
Christoffer Karlsson (L)
Agneta Lindskog (KD)
Anders Almgren (S)
Eva S Olsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 115–135, närvarande kl. 17.00–19.40
Fanny Johansson (S)
Sebastian Jaktling (S)
Lina Olsson (S)
Stig Svensson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Lena Fällström (S), §§ 134–172, närvarande kl. 18.45–22.25
Mattias Olsson (S)
Angelica Svensson (V)
Pontus Ekberg Kjellström (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlén (V)

Utdragsbestyrkande
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Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Yanira Difonis (MP)
Ulf Nymark (MP)
Ewa Björnberg (MP)
Lars Wirtén (MP)
Dragan Brankovic (SD), §§ 115–139, närvarande kl. 17.00–21.15
Urban Nilsson (SD)
Åsa Wittenfelt (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Magnus Liljeroth (SD), §§ 115–139, närvarande kl. 17.00–21.15
Bengt Malmberg (SD)
Maja Grubelic (FI)
Dmitri Ivanov (FI), §§ 115–138, närvarande kl. 17.00–21.05
Jan Annerstedt (FNL)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Lars Lindholm (FNL)
Istvan Ulvros (FNL)
Tjänstgörande ersättare

Christoffer Stenström (M), ersätter Mats Helmfrid (M) §§ 115–
133
Lars Leonardsson (M), ersätter Louise Rehn Winsborg (M)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L), ersätter Karl Branzén (L)
Daniel Kronmann (L), ersätter Ursula Savonius (L) §§ 132–137,
närvarande kl. 17.15–20.40
Josefine Temrell (L), ersätter Ursula Savonius (L) §§ 138–172,
närvarande kl. 20.40–22.25
Adrian Kasperczyk (L), ersätter Gunnar Brådvik (L) §§ 115–134
Gustav Lundblad (KD), ersätter Hedvig Åkesson (KD)
Pär-Ola Nilsson (S), ersätter Kenth Andersson (S)
Ann-Margreth Olsson (S), ersätter Anna-Lena Hogerud (S)
Margita Malmros (S), ersätter Lena Fällström (S) §§ 115–133;
ersätter Björn Abelson (S) §§ 136–172
Lars A Ohlsson (V), ersätter Helena Falk (V)
Anne Dederichs (V), ersätter Mats Olsson (V)
Bengt Svensson (SD), ersätter Dragan Brankovic (SD) §§ 140–
172
Marcus Svensson (SD), ersätter Magnus Liljeroth (SD) §§ 140–
172
Annika Nilsson (FI), ersätter Dmitri Ivanov §§ 139–172
Rolf Nilsson (FNL), ersätter Börje Hed (FNL)
Björn Palmqvist (FNL), ersätter Ann Tångmark (FNL)

Övriga närvarande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ersättare

Daniel Nilsson (M), närvarande §§ 134–172, kl. 18.45–22.25
Petra Douhane (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Camilla Ländin (C)
Ljiljana Lipovac (KD)
Ann-Louise Levau (S)
Nita Lorimer (V), närvarande §§ 134–172, kl. 18.30–22.25
Peter Bergwall (MP)
Elsa Christersson (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Justerare

Lennart Prytz (S)
Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 115–172

Tid och plats för justering

Måndagen den 30 maj 2022, kl. 09.00

Underskrifter
Sekreterare

Philip Lee

Ordförande

Lars V Andersson (C) §§ 115–133

Mats Helmfrid (M) §§ 134–
172

Justerare

Lennart Prytz (S)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-24

Paragrafer

§ 115–172

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Philip Lee

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2022-04-08

1 (4)
Diarienummer

KS 2022/0237
Anders Eriksson
Handläggare

Skrivelse från Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V)
Avsluta Lunds kommuns ekonomiska kopplingar till
Ryssland
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

anse skrivelsen vara besvarad med hänvisning till vad som
redovisas i ärendet.

Sammanfattning
Vänsterpartiet har lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen om att
avsluta Lunds kommuns ekonomiska kopplingar till Ryssland.
I skrivelsen anför Vänsterpartiet att många företag och stater, sedan
Rysslands invasion av Ukraina, har infört bojkotter av ryska
produkter och tjänster. Vänsterpartiet skriver vidare att Lunds
kommun också kan bidra och sätta press på den ryska staten.
Med anledning av detta föreslår Vänsterpartiet kommunstyrelsen
besluta att uppdra åt kommunkontoret att se över
kommunkoncernens förvaltningars och bolags kopplingar till
Ryssland, såsom finansiella förbindelser samt inköp av varor och
tjänster, och återkomma med förslag på hur dessa kopplingar
snarast kan avslutas.
I beredningen av skrivelsen framkommer att Lunds kommuns
helägda och delägda bolag och kommunen förvaltningar inte har
några kända kopplingar till Ryssland eller aktörer i Ryssland. Kulturoch fritidsnämnden har beviljat verksamhetsbidrag för lika
rättigheter och möjligheter till föreningen Karusell. Föreningen
bedriver kursverksamhet/öppen förskola för tvåspråkiga (ryska)
barn i förskole- och skolåldern. Föreningen är partipolitiskt obunden
och medlem i Ryska riksförbundet i Sverige.
Förslaget är att skrivelsen, med utgångspunkt i vad som beskrivs i
ärendet, anses besvarad.

Postadress

Besöksadress

Bruksgatan 22

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2022-04-08

2 (4)
Diarienummer

KS 2022/0237

Underlag för beslutet



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-04-08 Skrivelse från
Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) Avsluta Lunds
kommuns ekonomiska kopplingar till Ryssland!
Skrivelse från Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) Avsluta
Lunds kommuns ekonomiska kopplingar till Ryssland!,
inkommen 2022-03-14

Ärendet
Bakgrund
Vänsterpartiet har lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen om att
avsluta Lunds kommuns ekonomiska kopplingar till Ryssland.
I skrivelsen anför Vänsterpartiet att många företag och stater, sedan
Rysslands invasion av Ukraina, har infört bojkotter av ryska
produkter och tjänster. Vänsterpartiet skriver vidare att Lunds
kommun också kan bidra och sätta press på den ryska staten.
Med anledning av detta föreslår Vänsterpartiet kommunstyrelsen
besluta att uppdra åt kommunkontoret att se över
kommunkoncernens förvaltningars och bolags kopplingar till
Ryssland, såsom finansiella förbindelser samt inköp av varor och
tjänster, och återkomma med förslag på hur dessa kopplingar
snarast kan avslutas.

Föredragning
Kommunkontoret har frågat Lunds kommuns helägda och delägda
bolag samt kommunens förvaltningar om eventuella kopplingar till
Ryssland. I den följande texten finns korta sammanställningar av
svaren.
Lunds kommuns helägda och delägda bolag
Samtliga delägda och helägda bolag anger att de saknar finansiella
kopplingar i form av kontrakt med leverantörer eller tillgångar i
form av till exempel aktier i Ryssland.
Lunds nämnder
Avseende Lunds kommuns skuld- och kapitalförvaltning står
samtliga banker och kapitalförvaltare som Lunds kommun
samarbetar med under tillsyn av Finansinspektionen (Fi). Bankernas
och de finansiella företagens eventuella koppling till Ryssland är
därmed föremål för särskilt uppföljning av Fi.
Vidare har kommunen enbart samarbete med svenska och nordiska
banker med filial i Sverige.
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Avseende pensionsenhetens placeringar så finns de i aktiefonder där
det inte finns några direkta innehav i ryska bolag. Kapitalförvaltarna
kan dock inte friskriva sig från att innehavda bolag kan ha eller har
haft någon typ av affärsrelation med Ryssland i något led, såsom
dotterbolag med viss procent av export till Ryssland. Detta ses i
dagsläget över av respektive kapitalförvaltare och om det finns
uppenbara kopplingar kommer innehavet att avyttras.
Avseende Lunds kommuns upphandlingar anger den centrala
upphandlingsenheten att det inte finns några upphandlade avtal med
direkt koppling till Ryssland.
Frågan om direkta avtal med Ryssland har även gått ut från centrala
upphandlingsenheten till tekniska förvaltningen och
serviceförvaltningen. Vare sig tekniska förvaltningen eller
serviceförvaltningen har några kända kopplingar till ryska
avtalsleverantörer. Däremot förekommer det trävaror såsom robinia
och sibirisk lärk i vissa produkter och snickerier. Dessa är dock inte
direkt från Ryssland utan från östra Europa.
Vidare har samtliga nämnder/förvaltningar även tillfrågats om de
har några andra kopplingar eller samarbeten med aktörer i Ryssland.
Det finns inga direkta kopplingar till Ryssland eller aktörer i
Ryssland.
Däremot har kultur- och fritidsnämnden beviljat verksamhetsbidrag
inom området lika rättigheter och möjligheter till föreningen
Karusell. Föreningen bedriver kursverksamhet/öppen förskola för
tvåspråkiga (ryska) barn i förskole- och skolåldern. De aktiviteter
som föreningen anordnar handlar om att berika och utveckla
barnens färdigheter i det ryska språket genom till exempel sång,
rytmik, dans, lek och sagoläsning.
Föreningen är partipolitiskt obunden. De är medlemmar i Ryska
riksförbundet i Sverige.
Föreningen söker årligen bidrag från kultur- och fritidsnämnden
men har ännu inte sökt bidrag under 2022. De bidrag föreningen har
i dagsläget är sökta under 2021.
Kommunkontorets förslag är att skrivelsen anses besvarad med
utgångspunkt i vad som beskrivits ovan.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till
För kännedom:
Förslagsställarna
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Skrivelse till Lunds kommunstyrelse
2022-03-14

Avsluta Lunds kommuns ekonomiska kopplingar till Ryssland!
Vänsterpartiet ser med stor oro på Rysslands militärangrepp på det ukrainska folket. Ukrainas
rätt att själva bestämma över sin framtid är ovillkorlig. Putins aggressioner utgör ett flagrant
brott mot folkrätten och omvärlden måste stödja Ukraina genom att införa tydliga sanktioner
mot Ryssland.
Sedan Rysslands invasion av Ukraina har många företag och stater infört bojkotter av ryska
produkter och tjänster. Vi i Lunds kommun kan också bidra och sätta press på den ryska
staten. Detta kan till exempel göras genom att avyttra ryska tillgångar och avsluta inköp av
ryska varor och tjänster. Vi föreslår att kommunkontoret skyndsamt ser över kommunens
eventuella kopplingar som kan stärka eller vidmakthålla Putins regim i Ryssland och att man
återkommer med förslag på hur dessa kan avslutas.
Vänsterpartiet föreslår kommunstyrelsen besluta:
att uppdra åt kommunkontoret att se över kommunkoncernens förvaltningars och bolags
kopplingar till Ryssland, såsom finansiella förbindelser samt inköp av varor och tjänster, och
återkomma med förslag på hur dessa kopplingar snarast kan avslutas.

Helena Falk
Ledamot

Jesper Sahlén
ersättare
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