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§ 107 Lunds kommuns åtgärder i syfte att lindra
konsekvenser av coronapandemin
Dnr KS 2020/0300

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerare

att

bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 3 240 000
kronor för 2021

att

uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra
lovaktiviteter, förstärkt fältarbete, förlängda öppettider på
friluftsbaden och förstärkt föreningsstöd

att

bevilja socialnämnden tilläggsanslag om 1 500 000 kronor för
2021

att

uppdra åt socialnämnden att tillskapa fler platser för
feriepraktik

att

bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 1 640 000 kronor
för 2021

att

uppdra åt tekniska nämnden att genomföra åtgärder för
förstärkt utsmyckning i tätorter samt angivna åtgärder i
Genarp

att

uppdra åt kommunkontoret att i samråd med berörda
förvaltningar arbeta för etablering av en scen på Försköningen
i Veberöd

att

uppdra åt kommunkontoret att i samråd med berörda
förvaltningar verka för ett kulturhus/samlingslokal i Södra
Sandby

att

uppdra åt kommunkontoret att i samråd med berörda
förvaltningar få till stånd en kombinerad toalett och
omklädningsrum i Stångby

att

kostnader som faller ut under 2021 finansieras via
kommunstyrelsen reserverade medel för coronaåtgärder och
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att

kapitalkostnader och eventuella driftkostnader till följd av
åtgärder som redovisas som investeringar, och som faller ut
från 2022 och framåt, beaktas i arbetet med EVP 2022-2024.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 107/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Feministiskt initiativ instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande.

Sammanfattning
Coronaviruset (covid-19) medför stora utmaningar för samhället.
Kommunen utgår i sitt arbete och åtgärder från ansvariga
myndigheters bedömningar och rekommendationer. Lunds kommun
beslutade under 2020 om tre olika åtgärdspaket för att lindra
konsekvenserna av pandemin. Därutöver har ekonomiskt stöd
beviljats till studentorganisationerna. Ett fjärde paket föreslås.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Fredrik Ljunghill (M) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 3 240 000
kronor för 2021
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra
lovaktiviteter, förstärkt fältarbete, förlängda öppettider på
friluftsbaden och förstärkt föreningsstöd
att bevilja socialnämnden tilläggsanslag om 1 500 000 kronor för
2021
att uppdra åt socialnämnden att tillskapa fler platser för feriepraktik
att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 1 640 000 kronor för
2021
att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra åtgärder för förstärkt
utsmyckning i tätorter samt angivna åtgärder i Genarp
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att uppdra åt kommunkontoret att i samråd med berörda
förvaltningar arbeta för etablering av en scen på
Försköningen i Veberöd
att uppdra åt kommunkontoret att i samråd med berörda
förvaltningar verka för ett kulturhus/samlingslokal i
Södra Sandby
att uppdra åt kommunkontoret att i samråd med berörda
förvaltningar få till stånd en kombinerad toalett och
omklädningsrum i Stångby
att kostnader som faller ut under 2021 finansieras via
kommunstyrelsen reserverade medel för coronaåtgärder och
att kapitalkostnader och eventuella driftkostnader till följd av
åtgärder som redovisas som investeringar, och som faller ut från
2022 och framåt, beaktas i arbetet med EVP 2022-2024.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 3 240 000
kronor för 2021 (nr 1)
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra
lovaktiviteter, förstärkt fältarbete, förlängda öppettider på
friluftsbaden och förstärkt föreningsstöd (nr 2)
att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 1 640 000 kronor för
2021 (nr 3)
att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra åtgärder för förstärkt
utsmyckning i tätorter samt angivna åtgärder i Genarp (nr 4)
att utöka barn- och skolnämndens budgetram för 2021 med 1 000
000 kronor för att säkerställa att samtlig personal i förskolan,
förskoleklass och fritids erbjuds anpassade arbetskläder för
utomhusarbete (nr 5)
att friskvårdsbidrag för Lunds kommuns anställda under år 2021
höjs till 3 000 kronor samt bolag ägda av Lunds Rådhus AB erbjuds
möjligheten att höja friskvårdsbidraget med 1 300 kronor under år
2021 för sina anställda (nr 6)
att utöka kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2021 med totalt
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3 500 000 kronor för att möjliggöra ett likvärdigt pandemistöd till de
delar av föreningslivet som inte kom i fråga för det stöd som
utbetalades till idrottsföreningarna under 2020 (nr 7)
att utöka socialnämndens budgetram för 2021 med 7 160 000
kronor för att genomföra en kombination av kommunal feriepraktik
med 600 platser och subventionerat feriearbete med 600 platser (nr
8)
att utöka kultur- och fritidsnämndens investeringsram för 2021 med
750 000 kronor (nr 9)
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att i samråd med berörda
nämnder samt Veberöds församling arbeta för etablering av en scen
på Försköningen i Veberöd (nr 10)
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att i samråd med berörda
nämnder verka för ett kulturhus/samlingslokal i Södra Sandby (nr
11)
att utöka tekniska nämndens investeringsbudget för 2021 med 2
500 000 kronor (nr 12)
att uppdra åt tekniska nämnden att i samråd med berörda nämnder
få till stånd en kombinerad toalett och omklädningsrum i Stångby (nr
13)
att driftskostnader som faller ut under 2021 finansieras via
kommunstyrelsen reserverade medel för coronaåtgärder samt att
kapitalkostnader och eventuella driftkostnader till följd av åtgärder
som redovisas som investeringar, och som faller ut från 2022 och
framåt, beaktas i arbetet med EVP 2022-2024. (nr 14)
Victoria Tiblom (SD) och Helena Falk (V) instämmer i Anders
Almgrens (S) yrkande.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag och bifall till Anders Almgrens
(S) med fleras att-satser nr 5, 6, 7, 9, 12 och 14.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer Inga-Kerstin Erikssons (C)
med fleras yrkande mot Anders Almgrens (S) med fleras yrkande och
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mot Karin Svensson Smiths (MP) yrkande och finner Inga-Kerstin
Erikssons (C) med fleras yrkande vara bifallet.

Underlag för beslut






Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-03-22 § 95
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-03-17 § 50
Lundaförslag – längre säsong på utebaden
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-03-17 § 45
Fördelning av tillfälligt stöd med anledning av Covid-19, inkl.
reservationer (L+KD, C och FNL)
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-10-14 § 152 Rapport
gällande kommunal feriepraktik och pilotprojekt
subventionerat feriearbete KS 2019/0913

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning och externa relationer
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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)
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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
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2021-05-07

