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§ 228 Tilläggsanslag för åtgärder inom barn- och
skolnämndens respektive utbildningsnämndens
verksamheter med anledning av coronapandemin
Dnr KS 2021/0691

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

bevilja barn- och skolnämnden ett tilläggsanslag 2021 om 2
000 000 kronor för att kunna påbörja insatser för att hantera
effekter av coronapandemin,

att

bevilja utbildningsnämnden ett tilläggsanslag 2021 om 2 000
000 kronor, varav 1 000 000 kronor avser vuxenutbildning, för
att kunna påbörja insatser för att hantera effekter av
coronapandemin, samt

att

finansiering ska ske via kommunstyrelsens reserverade medel
för Coronapandemin.

Reservationer
Anders Almgren (S) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Protokollsanteckningar
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna:
Miljöpartiet återkommer till kommunstyrelsen med slutligt
ställningstagande.

Sammanfattning
Coronapandemin (covid-19) har medfört och medför fortsatt stora
utmaningar för samhället. Lunds kommun utgår i sitt arbete och
åtgärder från ansvariga myndigheters bedömningar och
rekommendationer. Lunds kommun har beslutat om ett antal
åtgärdspaket under 2020 och 2021 för att lindra konsekvenserna av
pandemin. Ytterligare åtgärder föreslås i föreliggande ärende.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.
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Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar
att tillföra barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden
ytterligare 2 000 000 kronor vardera som tilläggsanslag för att
stärka sitt arbete med att motverka den ökade psykisk ohälsa bland
barn och unga till följd av pandemin,
att tillföra barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden
ytterligare 5 000 000 kronor vardera för att åtgärda den
utbildningsskuld som byggts upp som en följd av coronapandemin,
samt
att finansiering sker via kommunstyrelsens reserverade medel för
coronapandemin samt vid behov därutöver genom
kommunstyrelsens övriga reserverade medel.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M) och Jan Annerstedt (FNL)
röstar ja.
Anders Almgren (S) röstar nej.
Karin Svensson Smith (MP) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 3 ja-röster, 1 nej-röst och 1 nedlagd röst.
Arbetsutskottet beslutar alltså i enlighet med Philip Sandbergs (L)
yrkande.
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Underlag för beslut



Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-09-07
Tilläggsanslag för åtgärder inom barn- och skolnämndens
respektive utbildningsnämndens verksamheter
Skolverkets rapport Covid-19-pandemins påverkan på
skolväsendet

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2021-09-20 klockan 13.00–16.04, ajournering klockan 14.3014.45, Festsalen, Dalby Gästis, Tingsgatan 6A, 247 50 Dalby
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Victoria Tiblom (SD), adjungerad, deltar digitalt
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Helena Falk (V), kl. 13.00-15.59, § 217-252

Övriga

Britt Steiner, utredningschef
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Olsson, politisk sekreterare (MP), deltar digitalt
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt
Johan Holmqvist, IT-supporttekniker
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Philip Lee, kommunsekreterare, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt

Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 217–252

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 21 september 2021 kl. 14.00
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Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-09-20

Paragrafer

§ 217–252

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-10-14

