Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-01-10

§9

Verksamhetsplan med internbudget 2019
för kommunstyrelsen och politisk ledning

Dnr KS 2018/1025

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2018-11-29 och 2018-1220 fattat beslut om EVP 2019-2021 med budget för 2019.
Kommunkontoret har arbetat fram förslag till verksamhetsplan för
2019 samt förslag till fördelning av beslutad ram för
kommunkontoret och politisk ledning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 17 december 2018 §
200
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-12-13
Verksamhetsplan och internbudget för kommunkontoret

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunkontorets verksamhetsplan enligt bilaga 1 till
kommunkontorets tjänsteskrivelse
att fastställa fördelning av kommunstyrelsens ekonomiska ram för
politisk ledning och kommunkontoret enligt kommunkontorets
tjänsteskrivelse
att kommundirektören ges rätt att justera internbudgeten för
kommunkontoret inom befintlig ram vid eventuell förändring av
organisation och ansvarsfördelning mellan avdelningarna under
2019
att respektive nämnd under politisk ledning ges rätt att justera
internbudgeten inom befintlig ram vid eventuella förändringar av
verksamhetens behov.
Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om följande
textändringar:
s. 9 Ny fokuspunkt under stycket ”Smartare organisation”: Ökad
öppenhet för stärkt demokrati – alla kommunala nämnders
handlingar och beslutsunderlag (förutom det fåtal som kräver
sekretess) ska finnas digitalt tillgängliga på kommunens webbsidor.
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s. 9 Ny fokuspunkt under stycket ”Smartare organisation”: Avskaffa
internfaktureringen. Lunds kommun skickar varje år 25 000 fakturor
till sig själv. Detta skapar onödig byråkrati och kostnader.
Kommunkontoret ska ta fram en plan för att avskaffa onödig
internfakturering i kommunen.
s. 11 Ny inledning till stycket ”Bättre näringslivsförutsättning”: Vid
sidan om kommunikationer och annan hård infrastruktur är
avgörande faktorer för ett gott näringslivsklimat att skola och välfärd
håller en hög kvalitet samt att kulturlivet är brett, inspirerande och
mångskiftande. Därför ska kommunstyrelsen i sitt arbete och
speciellt i sin budgetberedning inför nästa år sträva efter att bryta
den negativa spiralen av ständiga nedskärningar och försämringar
inom dessa vitala områden.
s. 12. Ersätt indikatorn ”Svenskt Näringslivs
företagsklimatundersökning” med delområdena ”Nyföretagande”
samt ”Tillgång till kompetens” i samma undersökning.
s. 13. Byt namn på rubrik från Utveckling av arbetsgivarpolitiken till
Utveckling av personalpolitiken.
s. 13. Lägg till nytt stycke: Jämställda löner. I Lunds kommun har de
senast tolv åren klyftorna mellan arbeten som domineras av män
respektive kvinnor ökat kraftigt. Kommunkontoret ska under våren
utarbeta ta fram en kompletterande handlingsplan för att åtgärda
detta.
s. 14. Målet är att kommunens verksamheter ska göra bättre inköp,
och därmed sänka kommunens kostnader samt säkerställa att
inköpen sker i enlighet med kommunens övriga målsättningar vad
gäller etik, miljö och justa villkor.

Anders Almgren (S) och Axel Hallberg (MP) instämmer i följande
delar av Helena Falks (V) yrkande:
s. 9 Ny fokuspunkt under stycket ”Smartare organisation”: Ökad
öppenhet för stärkt demokrati – alla kommunala nämnders
handlingar och beslutsunderlag (förutom det fåtal som kräver
sekretess) ska finnas digitalt tillgängliga på kommunens webbsidor.
s. 9 Ny fokuspunkt under stycket ”Smartare organisation”: Avskaffa
internfaktureringen. Lunds kommun skickar varje år 25 000 fakturor
till sig själv. Detta skapar onödig byråkrati och kostnader.
Kommunkontoret ska ta fram en plan för att avskaffa onödig
internfakturering i kommunen.
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s. 12. Ersätt indikatorn ”Svenskt Näringslivs
företagsklimatundersökning” med delområdena ”Nyföretagande”
samt ”Tillgång till kompetens” i samma undersökning.
s. 13. Lägg till nytt stycke: Jämställda löner. I Lunds kommun har de
senast tolv åren klyftorna mellan arbeten som domineras av män
respektive kvinnor ökat kraftigt. Kommunkontoret ska under våren
utarbeta ta fram en kompletterande handlingsplan för att åtgärda
detta.
s. 14. Målet är att kommunens verksamheter ska göra bättre inköp,
och därmed sänka kommunens kostnader samt säkerställa att
inköpen sker i enlighet med kommunens övriga målsättningar vad
gäller etik, miljö och justa villkor.
Anders Almgren (S) yrkar därutöver att kommunstyrelsen beslutar
att öka finansieringen av Ideon AB med 1 Mkr finansierad med
motsvarande minskning av KS reserverade medel.
att öka finansieringen för Citysamverkan med ytterligare 700 tkr (till
sammanlagt 1 Mkr) finansierad med motsvarande minskning av KS
reserverade medel.
att inför verksamhetsåret 2020 inarbeta finansieringen enligt ovan i
EVP 2020-2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Helena Falks (V) m.fl första
yrkande om ändring på s. 9 mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Helena Falks (V) m.fl
andra yrkande om ändring på s. 9 mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Helena Falks (V)
yrkande om ändring på s. 11 mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Helena Falks (V) m.fl
yrkande om ändring på s. 12 mot avslag och finner att
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kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Helena Falks (V) första
yrkande om ändring på s. 13 mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Helena Falks (V) m.fl
andra yrkande om ändring på s. 13 mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för avslag på Helena Falks (V) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Helena Falks (V) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Camilla Neptune (L), Fabian Zäll (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Hedvig
Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel
Hallberg (MP) och Helena Falk (V) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således avslå Helena Falks (V) m.fl
yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Helena Falks (V) m.fl
yrkande om ändring på s. 14 mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
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Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för avslag på Helena Falks (V) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Helena Falks (V) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Camilla Neptune (L), Fabian Zäll (L) Fredrik Ljunghill (M), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Hedvig
Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel
Hallberg (MP) och Helena Falk (V) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således avslå Helena Falks (V) m.fl
yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på första att-satsen i sitt
eget m.fl yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
hans eget m.fl yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på andra att-satsen i sitt
eget m.fl yrkande mot Anders Almgrens (S) yrkande om ökad
finansiering av IDEON AB och Citysamverkan och finner att
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
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Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Camilla Neptune (L), Fabian Zäll (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Hedvig
Åkesson (KD), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar
Ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S) och Axel
Hallberg (MP) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 9 Ja-röster mot 4 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Fredrik Ljunghills
(M) m.fl yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på tredje att-satsen i sitt
eget m.fl yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
hans eget m.fl yrkande.
Ordföranden ställer slutligen proposition på fjärde att-satsen i sitt
eget m.fl yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
hans eget m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att
att

Justerare

fastställa kommunkontorets verksamhetsplan enligt bilaga 1 till
kommunkontorets tjänsteskrivelse,
fastställa fördelning av kommunstyrelsens ekonomiska ram för
politisk ledning och kommunkontoret enligt kommunkontorets
tjänsteskrivelse
kommundirektören ges rätt att justera internbudgeten för
kommunkontoret inom befintlig ram vid eventuell förändring
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att

av organisation och ansvarsfördelning mellan avdelningarna
under 2019
respektive nämnd under politisk ledning ges rätt att justera
internbudgeten inom befintlig ram vid eventuella förändringar
av verksamhetens behov.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in; Prot.Bil § 9/01-03.

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M): Vi ser positivt på IDEON AB:s verksamhet, men
anser att frågan om utökat stöd bör hanteras i särskild ordning.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Kommunkontoret/Strategiska utvecklingsavdelningen
Akten
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KS 2018/0927

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-01-10 klockan 14.00–17.10

Ledamöter

Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 1-12, §§ 14-21, tjänstgör ej §
13 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fabian Zäll (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 13
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Maria Nermark (FNL)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Annika Henning, press- och mediaansvarig, kommunkontoret
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kommunkontoret
Gunnar Jönsson, kommunjurist, kommunkontoret
Christoffer Nilsson, kommundirektör, kommunkontoret

Justerare

Birger Swahn (M)

Paragrafer

§ 1-21

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, torsdagen den 17 januari 2019, kl 10:00
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Diarienummer

2019-01-10

KS 2018/0927

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Birger Swahn (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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2019-01-10

Paragrafer

§ 1-21

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson
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2019-02-11

