Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-04-26

§ 130 Strategisk lokalförsörjningsplan 2020-2030
Dnr KS 2021/0186

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

remittera förslaget på ”Strategisk lokalförsörjningsplan 20202030” till kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden,
barn- och skolnämnden, vård- och omsorgsnämnden,
byggnadsnämnden, tekniska nämnden och servicenämnden
med svar senast i augusti 2021 och

att

under remisstiden genomföra ett särskilt temamöte med KS AU
strategisk samhällsplanering med fokus på strategisk
lokalförsörjningsplan 2020-2030 där även presidiet för
servicenämnden bjuds in att delta.

Sammanfattning
Kommunkontoret har utvecklat investeringsprocessen genom en
strategisk lokalförsörjningsplan som utgör ett stöd för arbetet med
ekonomisk verksamhetsplan för 2022 till 2024. En strategisk
lokalförsörjningsplan ska tas fram årligen och beslutas i
kommunstyrelsen. Planen syftar bland annat till att ge en helhetsbild
av kommunens långsiktiga lokalbehov och kapacitet samt fungera
som beslutsunderlag för att säkerställa att rätt lokalkapacitet finns
för att möta kommunens behov och politiska ambitioner kopplade
till lokaler.
Planen redovisar kapacitet, behov och planerade investeringar för
förskola, grundskola, gymnasieskola, särskilt boende samt
idrottshallar, idrottssalar och bollplaner. I tillhörande bilaga finns
informationen fördjupad och uppdelad per geografiskt område.
Avslutningsvis i planen lyfts ett antal utvecklingsområden som
föreslås utgöra fokus för lokalplaneringen framåt.
Förankring av planen har skett i den kommunövergripande
lokalgruppen, samhällsbyggnadsledningsgruppen samt barn och
skolnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om den strategiska
lokalförsörjningsplanen på arbetsutskottets sammanträde den 17
augusti 2020 § 268.
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Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, ger en kort information i
ärendet.

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
att remittera förslaget på ”Strategisk lokalförsörjningsplan 20202030” till kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, barnoch skolnämnden, vård- och omsorgsnämnden, byggnadsnämnden,
tekniska nämnden och servicenämnden med svar senast i augusti
2021 och
att under remisstiden genomföra ett särskilt temamöte med KS AU
strategisk samhällsplanering med fokus på strategisk
lokalförsörjningsplan 2020-2030 där även presidiet för
servicenämnden bjuds in att delta.
Ajournering kl. 13.54 - 14.00
Jan Annerstedt (FNL), Philip Sandberg (L) och Fredrik Ljunghill (M)
instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut








Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-04-08
Strategisk lokalförsörjningsplan 2021-2030
Strategisk lokalförsörjningsplan 2021-2030, bilaga
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2021-03-23 § 61
Rättelse, underlag för strategisk lokalförsörjningsplan
Underlag Strategisk lokalförsörjningsplan, rapport med bilaga
Protokollsutdrag barn- och skolnämnden 2021-01-19, § 3
Underlag, strategisk lokalförsörjningsplan
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-27

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd
Kommunkontoret, ekonomi
Barn- och skolnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Servicenämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
För kännedom:
Socialnämnden
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Diarienummer

2021-04-26

KS 2020/0815

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

2021-04-26 klockan 13.00–15.25, ajournering klockan 13.54 14.00 och 14.45 - 14.55, Sessionssalen, Stadshuset
Cherry Batrapo (FI), adjungerad, deltar digitalt
Victoria Tiblom (SD), adjungerad, § 118 - 127, 130 - 146, 148 156, ej § 147 på grund av jäv, kl. 13.00 - 13.23 och kl. 13.40 15.25, deltar digitalt
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, deltar digitalt
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt
Fanny Johansson (S), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP),
deltar digitalt
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar digitalt
Hedvig Åkesson (KD), § 131 - 156, kl. 14.15 - 15.25, deltar digitalt
Helena Falk (V), deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, § 130 - 156, deltar
digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare, deltar digitalt
Åsa Mårtensson, sekreterare, § 118 - 126
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP), § 118 - 149,
deltar digitalt
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar digitalt
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt
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KS 2020/0815

Övriga

Martin Haldeborg, IT-supporttekniker, § 127 - 156
Olle Tallving, praktikant

Justerare

Fanny Johansson (S)

Paragrafer

§ 118–156

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 27 april 2021 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fanny Johansson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum

2021-04-26

Paragrafer

§ 118–156

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-05-20

