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§ 335 Temporära idrottshallar för skolidrottens
behov
Dnr KS 2021/0420

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ge servicenämnden i uppdrag att uppföra två temporära
idrottshallar samt omklädningsrum på Bollhusets parkering
och därmed godkänna en investering på 30 000 000 kronor,

att

berörda nämnder erhåller kompensation för tillkommande
internhyra som år 1–3 uppgår till cirka 10 700 000 kronor per
år,

att

den tillkommande hyreskostnaden 2022 finansieras via
kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande
lokalkostnader, samt

att

den tillkommande hyreskostnaden från och med 2023 beaktas i
processen för EVP 2023–2025.

Reservationer
Helena Falk (V) reserverar sig mot beslutet och anmäler en skriftlig
röstförklaring till protokollet. Se bilagd reservation/röstförklaring,
protokollsbilaga, § 335/01.
Urban Nilsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se bilagd
reservation, protokollsbilaga § 335/02.
Inga-Kerstin Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet och anmäler en
skriftlig röstförklaring till protokollet. Se bilagd
reservation/röstförklaring, protokollsbilaga § 335/03.
Jan Annerstedt (FNL) reserverar sig muntligen mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Philip Sandberg (L) anmäler en skriftlig röstförklaring till
protokollet. Se bilagd röstförklaring, protokollsbilaga § 335/04.
Anders Almgren (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se bilagd
reservation, protokollsbilaga § 335/05.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) anmäler följande anteckning till protokollet:
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Fi ser i nuläget yrkandet från Socialdemokraterna som det bästa
alternativet.

Sammanfattning
Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet har behov av
idrottslokaler redan idag, men behovet växer i takt med att Hedda
Anderssongymnasiet tar emot allt fler elever. Förutsatt att det inte
krävs ny detaljplan tar en permanent lösning cirka 3-4 år att
genomföra från godkänd beställning. En sådan lösning går således
inte att åstadkomma inför höstterminen 2023, när Hedda
Anderssongymnasiet får tillgång till sina nya lokaler. Provisoriska
lösningar har därför utretts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-06-14, § 187, att
ge kommunkontoret i uppdrag att, tillsammans med
serviceförvaltningen ta fram ett upphandlingsunderlag för två
temporära idrottshallar samt omklädningsrum på Bollhusets
parkering och därefter påbörja ett anbudsförfarande.
Arbetsutskottet uppdrog även åt kommunkontoret att vidare utreda
förutsättningarna för en delning av idrottshallen på Högevall.
En beskrivning av vilka beslut som har fattats kopplat till en
permanent lösning för skolidrottens behov samt en beskrivning av
utredda temporära lösningar återfinns i kommunkontorets
tjänsteskrivelse bilagda tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar, då även med instämmande av Karin
Svensson Smith (MP), Helena Falk (V) och ordförande Philip
Sandberg (L), bifall till arbetsutskottets förslag.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
uppdra åt kommunkontoret att skyndsamt redovisa alternativ till
tillfälliga idrottshallar, dels i form av permanenta lösningar vid
Arenan, dels i form av bättre utnyttjande av befintlig ledig
hallkapacitet med hjälp av till exempel busstransporter; att samtliga
tre alternativ redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott,
utbildningsnämnden, barn- och skolnämnden och kultur- och
fritidsnämnden; samt, att ärendet med dessa tre alternativ hanteras
av kommunstyrelsen skyndsamt för beslut.
Jan Annerstedt (FNL) yrkar, då även med instämmande av Urban
Nilsson (SD), att kommunstyrelsen ska besluta att förslaget att bygga
provisoriska idrottshallar på Bollhusets parkering avslås; att
alternativa lösningar för skolidrottens behov från och med
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höstterminen 2022 i första hand utgörs av kommunens nuvarande
idrottshallar (inklusive Arenan och Viktoriastadion) till dess att en
permanent lösning är klar; att permanenta idrottshallar skyndsamt
planeras om möjligt i direkt anslutning till Hedda Anderssongymnasiet, alternativt vid nuvarande p-huset vid Stadsparkscaféet,
alternativt vid Arenan, alternativt på Åkerlund & Rausings väg
(direkt söder om Lidl), alternativt vid Åkerlund & Rausings väg (i
grönområdet, nära fotbollsplanen vid Palett-skolan).
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar i enlighet med arbetsutskottets
förslag, då med tillägget att ge kommunkontoret i uppdrag att före
2021 års utgång utreda och presentera ett förslag på att uppföra en
permanent idrottshall inom Heddagymnasiets och Svaneskolans
tomt enligt insänd motion från Centerpartiet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först Fredrik Ljunghills (M) m.fl. yrkande,
Anders Almgrens (S) yrkande, respektive Jan Annerstedts (FNL) och
Urban Nilssons (SD) yrkande mot varandra, och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Fredrik Ljunghills (M) m.fl.
yrkande.
Votering begärs.
För att utröna vilket förslag som ska ställas mot Fredrik Ljunghills
(M) m.fl. yrkande i huvudvoteringen, ställer ordföranden Anders
Almgrens (S) yrkande mot Jan Annerstedts (FNL) och Urban Nilssons
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att utse Jan
Annerstedts (FNL) och Urban Nilssons (SD) yrkande till motförslag.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning i
förberedande votering:
Den som biträder Jan Annerstedts (FNL) och Urban Nilssons (SD)
yrkande som motförslag i huvudvoteringen röstar ja.
Den som biträder Anders Almgrens (S) yrkande som motförslag i
huvudvoteringen röstar nej.
Voteringen utfaller enligt följande:
Jan Annerstedt (FNL) och Urban Nilsson (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S) och Björn Abelson (S) röstar
nej.
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Louise Rehn Winsborg
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(M), Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) avstår från att
delta i voteringen.
Kommunstyrelsen beslutar således, med två ja-röster, tre nej-röster
och åtta som avstår från att delta i voteringen, att utse Anders
Almgrens (S) yrkande till motförslag i huvudvoteringen.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning i
huvudvotering:
Den som biträder Fredrik Ljunghills (M) m.fl. yrkande röstar ja.
Den som biträder Anders Almgrens (S) yrkande röstar nej.
Voteringen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Louise Rehn Winsborg
(M), Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Anders Almgren (S), Jan Annerstedt (FNL), Lena Fällström (S) och
Björn Abelson (S) röstar nej.
Urban Nilsson (SD) avstår från att delta i voteringen.
Kommunstyrelsen beslutar således med åtta ja-röster, fyra nej-röster
och en som avstår från att delta i voteringen, i enlighet med Fredrik
Ljunghills (M) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Inga-Kerstin Erikssons
(C) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå
detsamma.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Den som anser att Inga-Kerstin Erikssons (C) tilläggsyrkande ska
avslås röstar ja.
Den som anser att Inga-Kerstin Erikssons (C) tilläggsyrkande ska
bifallas röstar nej.
Voteringen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Anders Almgren (S),
Camilla Neptune (L), Birger Swahn (M), Louise Rehn Winsborg (M),
Lena Fällström (S), Björn Abelson (S) och Karin Svensson Smith (MP)
röstar ja.
Inga-Kerstin Eriksson (C) röstar nej.
Jan Annerstedt (FNL), Helena Falk (V) och Urban Nilsson (SD) avstår
från att delta i voteringen.
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Kommunstyrelsen beslutar således, med nio ja-röster, en nej-röst
och tre som avstår från att delta i voteringen, att avslå Inga-Kerstin
Erikssons (C) avslagsyrkande.

Underlag för beslut





Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-0927 § 240 Temporära idrottshallar för skolidrottens behov
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-09-22 Temporära
idrottshallar för skolidrottens behov
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-0614 § 187 Temporära idrottshallar för skolidrottens behov
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-06-11 Temporära
idrottshallar för skolidrottens behov

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Servicenämnden
För kännedom:
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Kommunstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2021-09-29 klockan 14.00–19.00, ajournering klockan 15.45–
16.00; 16.52–17.00; 18.00–18.05, Sessionssalen, Stadshuset
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande, deltar digitalt
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
Camilla Neptune (L), deltar digitalt
Birger Swahn (M), deltar digitalt
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar digitalt
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt
Hedvig Åkesson (KD), deltar digitalt, kl. 14.00–16.30, §§ 292–312
Fanny Johansson (S), deltar digitalt, § 292–299, kl. 14.00–14.55
Björn Abelson (S), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V), deltar digitalt
Victoria Tiblom (SD), deltar digitalt, §§ 292–310, kl. 14.00–16.20
Klas Svanberg (M), deltar digitalt, §§ 292–312, kl. 14.00–16.30,
tjänstgörande §§ 313–321, kl. 16.30–18.00
Louise Rehn Winsborg (M), deltar digitalt §§ 301–312, kl. 15.00–
16.30; §§ 315–321, kl. 17.20–18.00, tjänstgörande §§ 322–336,
kl. 18.05–19.00
Lena Fällström (S), deltar digitalt, §§ 292–299, kl. 14.00–14.55,
tjänstgörande §§ 300–336, kl. 14.55–19.00
Urban Nilsson (SD), deltar digitalt §§ 292–310, kl. 14.00–16.20,
tjänstgörande §§ 311–336, kl. 16.20–19.00
Fabian Zäll (L), deltar digitalt
Maria Brolin Glennow (L), deltar digitalt
Amanda Thonander (M), deltar digitalt
Liv Severinsson (FNL), deltar digitalt
Kenth Andersson (S), deltar digitalt §§ 292–298; 300–336
(frånvarande § 299 på grund av jäv)
Klas Sivén (MP), deltar digitalt
Jesper Sahlén (V), deltar digitalt §§ 292–313, kl. 16.55; §§ 327–
336, kl. 18.30–19.00
Cherry Batrapo (FI), deltar digitalt
Andrea Ax Karlsén, nämndsekreterare, deltar digitalt
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Andreas Siverståhl Hjelm, nämndsamordnare, deltar digitalt
Annika Henning, press- och kommunikationsstrateg, deltar
digitalt
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Johanna Holmberg, HR-direktör, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Malinee Granhof, tf pressansvarig och kommunikationsstrateg ,
deltar digitalt
Philip Lee, kommunsekreterare
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Åse Backman, IT-supporttekniker
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare, deltar digitalt
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 292–336, varav § 321 är omedelbart justerad

Tid och plats för justering

Digital justering fredagen den 8 oktober, kl. 10.00

Underskrifter
Sekreterare

Philip Lee

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-29

Paragrafer

§ 292–320 och 322–336

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Philip Lee
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2021-10-30

