Tilläggslista
Kommunfullmäktiges
sammanträde den 31 maj 2018
Avsägelse
Joakim Månsson Bengtssons (-) avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige
Ärenden
KS beslut 2018-05-22 Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i
Lund
KS beslut 2018-05-22 Arbetsgivarpolicy för Lunds kommun
KS beslut 2018-05-22 Kemikalieplan för Lunds kommun
Inkomna frågor
Fråga från Philip Sandberg (L) ställd till kommunalrådet Elin Gustafsson (S)
angående kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck
Fråga från Jan Annerstedt (FNL) ställd till kommunfullmäktiges ordförande
Lennart Prytz (S) om samarbetet med Lunds vänort León i Nicaragua också bör
omfatta frågor kring demokrati, politisk frihet och mänskliga rättigheter

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-22

§ 144

Beställning av ridanläggning på
Ladugårdsmarken 5:8 i Lund

Dnr KS 2018/0113

Sammanfattning
Lunds kommun har under en längre tid planerat att omlokalisera
nuvarande ridanläggning då den inte uppfyller dagens krav och dess
placering inne i Lunds tätort inte anses vara bra. På anläggningen ska det
bedrivas föreningsverksamhet, där basverksamheten är ridskola.
Anläggningen ska innehålla två ridhus, administrationsdel,
omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en stalldel och ridbanor
utomhus. Kostnaden för investeringen bedöms (2017) till 72 300 000
kronor. Planeringen är att Lunds civila ryttarförening (LCR) ska hyra och
driva anläggningen. Andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas
plats vid behov i den nya anläggningen.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2018 att återremittera ärendet till
kommunkontoret för att återkomma med förslag om avtal med
omkringliggande markägare angående ridvägar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018
Karta över ridvägar i Lunds stad
Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2018 § 72

Yrkanden
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna
Gunnarsson (V) och Lena Fällström (S) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att
ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny
ridanläggning för 72,3 miljoner kronor samt
att
finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan
den gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021, samt
att enskilda vägen del av Ladugårdsmarken 3:1 utgår i det av
kommunen redovisade systemet av ridvägar.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) m.fl
förslag.
Christer Wallin (M) och Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-22

att återremittera ärendet till kommunkontoret för att ta fram ett giltigt
avtal om ridvägar för området kring Ladugårdsmarken.
att i det fall det inte skulle vara möjligt att finna en lösning med
markägarna komplettera ärendet med en juridisk bedömning.
Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed
(FNL) instämmer i första hand i Christer Wallins (M) m.fl
återremissyrkande och yrkar i andra hand avslag på förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Christer Wallins (M) m.fl
återremissyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår
återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för avslag på återremissyrkandet.
Nej för bifall till återremissyrkandet.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Lena Fällström (S), Ulf Nymark
(MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof
Andersson (SD) röstar Ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), IngaKerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL)
röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således att avslå återremissyrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sak och finner att

Justerare

Utdragsbestyrkande
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kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl avslagsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Lena Fällström (S), Ulf Nymark
(MP), Yanira Difonis (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar Ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson
(SD) röstar Nej.
Philip Sandberg (L) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster mot 6 Nej-röster och 1 som avstår.
Med ordförandens utslagsröst beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning för
72,3 miljoner kronor,
att finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan den
gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021, samt
att enskilda vägen del av Ladugårdsmarken 3:1 utgår i det av
kommunen redovisade systemet av ridvägar.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna, Liberalerna och FörNyaLund reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 144/01-03.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-22

KS 2018/0197

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-05-22 klockan 13.00–16.25

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 13:40 - 16:25
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 13:35 - 16:25
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Britt Steiner, Planeringschef, kl 13:00 - 14:10
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 13:00 - 15:20
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Johanna Davander, kommunikationschef
Patrik Persson, controller, kl 13:00 - 15:20

Justerare

Björn Abelson (S)

Paragrafer

§ 142-157

Plats och tid för justering

Rådhuset, onsdagen den 30 maj 2018 kl 10:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-22

KS 2018/0197

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Paragrafer

§ 142-157

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-06-21

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 22 maj 2018,
ärende 3. Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i
Lund, (KF) Dnr KS 2018/0113
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt eget avslagsyrkande.
Vi har ju hela tiden varit tydliga med att vi anser att Ladugårdsmarken är
fel placering av ny ridanläggning. Vi har tidigare yrkat återremiss för att få
igång en ny planprocess, men när det nu har nått vägs ändå så vill vi vara
tydliga och yrka avslag på att bygga på Ladugårdsmarken. Det hela blir
inte bättre av att grannar har gjort tydligt att de inte kommer att tolerera
ridning på sina enskilda vägar.
För Sverigedemokraterna 2018-05-22

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation ärende # 3 Kommunstyrelsen 2018-05-22
FörNyaLund anser att det är angeläget att det uppförs en ny ridanläggning men anser inte att
ridanläggningen ska byggas på den aktuella platsen.
Jag anser att beredningen av ärendet varit undermålig. I handlingarna inför KS 2018-04-04 framgick
att ridanläggningen skulle vara svår att använda eftersom det saknades avtal med markägare. Nu
framgår det av handlingarna att ridvägarna till den nuvarnde ridanläggningen går att använda även
om det till vissa delar fortfarande är oklart.
Mot denna bakgrund valde jag att bifalla återremissyrkandet och när detta föll valde jag att rösta för
avslag.
Jag reserverar mig mot beslutet till förmån för återremissyrkandet och avslagsyrkandet.

För FörNyaLund
Börje Hed

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-22

Ang Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund
(Dnr: KS 2018/0113)
Vi är angelägna om att en ridanläggning i Lund får så bra funktionalitet som möjligt. I det
ingår inte bara att det ska finnas möjliga ridvägar som leder till och från ridanläggningen, utan
även att vägarna går att använda utan problem. Vi efterlyser av detta skäl överenskommelser
mellan Lunds kommun och berörda markägare avseende väganvändning. Vi finner det
märkligt att en majoritet i kommunstyrelsen, inklusive det rödgröna styret, är ointresserade av
att låta arbeta fram konstruktiva lösningar för ridsportens bästa. Istället ska beslutet om
beställning forceras fram.
Vi reserveras oss till förmån för våra yrkanden i kommunstyrelsen.

Christer Wallin (M)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Torsten Czernyson (KD)

Börje Hed (FörnyaLund)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-22

§ 147

Arbetsgivarpolicy för Lunds kommun

Dnr KS 2018/0163

Sammanfattning
Lunds kommuns nya vision har medfört ett behov av att uppdatera och
ersätta kommunens medarbetarpolicy från 2010. Den nya policyn bär
namnet arbetsgivarpolicy. Syftet med ändringen är att tydliggöra att
avsändaren är arbetsgivaren Lunds kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 maj 2018

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut den 2 maj 2018, § 20 dnr
KS 2018/0163
Arbetsgivarpolicy för Lunds kommun
Planerad hierarki och struktur för styrdokument inom HR 3 maj 2018
Kommunfullmäktiges beslut 25 mars 2010§ 52
Medarbetarpolicy, KS 2007/0123

Yrkanden
Yanira Difonis (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L),
Torsten Czernyson (KD), Christer Wallin (M) och Anders Almgren (S)
yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta Lunds kommuns arbetsgivarpolicy

att

arbetsgivarpolicyn ersätter medarbetarpolicyn.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar
att policyn byter namn till “Personalpolicy” med konsekvensändringar i
texten på sidan 1.
att på sidan 1, tredje stycket, andra meningen avslutas med “…till nytta
för medborgarna”.
att på sidan 2, första meningen avslutas “…som ska känneteckna oss som
organisation”.
att på sidan 2, under Attraktiva anställningsvillkor, de sista två
meningarna byts ut mot “Lönen ska vara rättvis och konkurrenskraftig.
Likvärdigt arbete ska ge likvärdig lön, speciellt med hänsyn till yrken
som domineras av kvinnor respektive män.”
att på sidan 3, under Lyssna som förhållningssätt, medarbetare, första

Justerare

Utdragsbestyrkande
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punkten formuleras om: “Att du är lyhörd för medborgarnas behov”
att på sidan 4, medarbetare, ny andra punkt: “Att du påtalar eventuella
missförhållanden på din arbetsplats”
att på sidan 4, chef, ny andra punkt: “Att du uppmuntrar ett kritiskt
förhållningssätt till den egna organisationen och aldrig sopar problem
under mattan”

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Yanira Difonis (MP) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

anta Lunds kommuns arbetsgivarpolicy
arbetsgivarpolicyn ersätter medarbetarpolicyn.

Reservationer
Ledamöterna från Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 147/01-02.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-22

KS 2018/0197

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-05-22 klockan 13.00–16.25

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 13:40 - 16:25
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 13:35 - 16:25
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Britt Steiner, Planeringschef, kl 13:00 - 14:10
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 13:00 - 15:20
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Johanna Davander, kommunikationschef
Patrik Persson, controller, kl 13:00 - 15:20

Justerare

Björn Abelson (S)

Paragrafer

§ 142-157

Plats och tid för justering

Rådhuset, onsdagen den 30 maj 2018 kl 10:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-22

KS 2018/0197

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Paragrafer

§ 142-157

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-06-21

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 22 maj 2018,
ärende 6. Arbetsgivarpolicy för Lunds kommun, (KF) Dnr KS
2018/0163
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för
vårt avslagsyrkande.
Vi yrkade ju på förra KS 2 maj avslag till två andra policydokument, lika
fulla av floskler som detta dokument. Om man hade skrivit ett förslag med
konkreta arbetsinstruktioner hade det varit en sak, men nu är det fråga om
ännu ett dokument med floskler.
Det är något fundamentalt fel när man i dokument försöker detaljstyra hur
människor ska inte bara agera, utan också hur de ska tänka, känna,
uppfatta sin omvärld, sig själva, med mera. Det fundamentala felet är:
tänkande måste vara fritt! Alla försök att reglera dessa saker kommer bara
att innebära inskränkningar, inget tillförs.
Hur ska då kvalitetsarbete när det gäller mänskligt tänkande och agerande
gå till? Svaret är tusentals år gammalt: den goda, fria dialogen. Det måste
vara tillåtet att tänka olika, och föra resonemang som går utöver
självklarheter.
För Sverigedemokraterna 2018-05-22

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation till kommunstyrelsen 2018-05-22
Ärende 6, Arbetsgivarpolicy

Ge oss en Personalpolicy!
Genom namnet Arbetsgivarpolicy signaleras ett ensidigt och samtidigt inkonsekvent
perspektiv som tyvärr också genomsyrar stora delar av det korta dokumentet. Vad
gäller målsättning talas om vad som ska känneteckna oss som arbetsgivare men vad
gäller förhållningssätten finns plötsligt tre aktörer: arbetsgivaren, medarbetaren och
chefen. Samtidigt reduceras Lunds medborgare till ”målgrupp”.
Ett ensidigt och föråldrat arbetsgivarperspektiv kännetecknar också delvis synen på
medarbetarnas och chefernas önskade förhållningssätt. Medarbetarna förväntas till
exempel vara lyhörda, vara öppna för nya idéer, lyssna och visa respekt, på eget
initiativ utveckla sin kompetens, samarbeta, visa handlingskraft och uppnå goda
resultat. Men intet ett ord sägs om vikten av ett kritiskt förhållningssätt, att våga
ifrågasätta och påtala missförhållanden, inte heller något om chefernas och
kommunledningens roll i att utveckla en sådan sund kultur.
Lönebildningen berörs bara med några få ord. Eftersom Lunds kommun, liksom alla
offentliga arbetsgivare i Skåne, i tre årtionden tillämpat individuell lönesättning är
meningen ”Lönen ska vara individuell” en platthet som inte hör hemma i policyn. Ett
mer relevant mål vore till exempel att lönen ska vara rättvis och konkurrenskraftig.
Slutligen: Med tanke på de kraftigt ökande löneskillnaderna mellan yrken som
domineras av män respektive kvinnor i kommunen borde det i policyn slås fast att
detta är den viktigaste frågan vad gäller lika lön för likvärdigt arbete.
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för sitt eget förslag, i korthet följande:
● Arbetsgivarpolicy byter namn till Personalpolicy.
● Målgrupp byts ut mot medborgare.
● De fem målområdena inte ska gälla för ”…oss som arbetsgivare” utan för ”…oss som
organisation”.
● ”Lönen ska vara individuell” byts ut mot “Lönen ska vara rättvis och
konkurrenskraftig. Likvärdigt arbete ska ge likvärdig lön, speciellt med hänsyn till
yrken som domineras av kvinnor respektive män.”
● Medarbetarna uppmanas att påtala eventuella missförhållanden på sin arbetsplats
● Cheferna uppmuntrar ett kritiskt förhållningssätt till den egna organisationen och
aldrig sopar problem under mattan

Vänsterpartiet i Lunds kommunstyrelse - Svartbrödersgatan 3, 223 50 Lund – Tel: Hanna Gunnarsson 0706
606824, Mats Olsson 072 5240179, E-post: hanna.ks.gunnarsson@gmail.com;  Mats.Olsson@ekh.lu.se

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-22

§ 150

Kemikalieplan för Lunds kommun LundaKem

Dnr KS 2017/1176

Sammanfattning
2014 fick miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram
underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun. I arbetet med
framtagandet av planen har bland annat representanter från berörda
förvaltningar engagerats.
I förslaget till kemikalieplanen, LundaKem, förtydligas och effektiviseras
planering, arbetet och uppföljningen av kemikaliefrågorna i Lunds
kommun. Fokus för planen är barn och unga i Lunds kommun.
LundaKem har sänts ut på remiss till samtliga berörda nämnder i Lunds
kommun samt ytterligare berörda intressenter och har i relevanta delar
uppdaterats i enlighet med inlämnade remissyttranden.
Miljönämnden har godkänt planen och föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att anta LundaKem – Kemikalieplan för
Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2018
Förslag till LundaKem- kemikalieplan för Lunds kommun
Miljönämndens beslut den 8 mars 2018 § 27
Sammanställning och behandling av inkomna remissvar den 2 mars 2018

Yrkanden
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och Philip Sandberg (L)
yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ändra i föreliggande förslag till kemikalieplan så att det uttryckligen
under rubriken ”Revision och framtid” står att miljönämnden ska besluta
om upprättande och uppdatering av listan över nya åtgärder under
kemikalieplanens giltighetstid 2018-2020.
att i förslag till kemikalieplan ändra formuleringen ”Tillsvidare inte
anlägga några nya konstgräsplaner och minska inköp av granulat genom
ökad återanvändning av redan befintlig sådan. Om möjligt ska alternativa
material såsom kokosflis eller liknande användas vid återfyllnad av
konstgräsplaner. Gummiunderlag används endast för att uppfylla
tillgänglighetskraven.” till ”Vid anläggning av nya konstgräsplaner i
möjligaste mån eftersträva användning av annat material än granulat.
Underhålla befintliga granulatplaner bättre för att minska
miljöpåverkan.”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-22

Björn Abelson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Ulf Nymark (MP) och
Hanna Gunnarsson (V) instämmer i Christer Wallins (M) m.fl första attsats samt yrkar i övrigt att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta
att
kommun.

anta förslaget till LundaKem- kemikalieplan för Lunds

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Lena Fällström (S), Ulf Nymark
(MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V), Inga-Kerstin
Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Torsten
Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Björn Abelsons (S)
m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-05-22

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att ändra i föreliggande förslag till kemikalieplan så att det uttryckligen
under rubriken ”Revision och framtid” står att miljönämnden ska
besluta om upprättande och uppdatering av listan över nya åtgärder
under kemikalieplanens giltighetstid 2018-2020.
att i övrigt anta förslaget till LundaKem- kemikalieplan för Lunds
kommun.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 150/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-22

KS 2018/0197

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-05-22 klockan 13.00–16.25

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 13:40 - 16:25
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 13:35 - 16:25
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga

Britt Steiner, Planeringschef, kl 13:00 - 14:10
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 13:00 - 15:20
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Johanna Davander, kommunikationschef
Patrik Persson, controller, kl 13:00 - 15:20

Justerare

Björn Abelson (S)

Paragrafer

§ 142-157

Plats och tid för justering

Rådhuset, onsdagen den 30 maj 2018 kl 10:00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-22

KS 2018/0197

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Paragrafer

§ 142-157

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-06-21

RESERVATION
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-22

Ang Kemikalieplan för Lunds kommun - LundaKem (Dnr: KS
2017/1176)
I mars antog miljönämnden i Lund ett förslag till ny kemikalieplan för Lunds kommun, som
kommer att behandlas av kommunfullmäktige. Planen är ”ett verktyg för att nå miljömålen i
kommunens miljöprogram LundaEko II”.
En av de mest uppmärksammade nyheterna i planen är skrivelserna kring kommunens
konstgräsplaner. I åldern 7-20 år har fotbollen drygt 190 000 deltagaraktiviteter per år, vilket
är cirka 25 % av alla idrottsaktiviteter i kommunen. De flesta av dessa sker på konstgräs –
varför frågan om konstgräsets framtid får anses av stor vikt för idrottslivet i kommunen.
I planen finns följande delåtgärd beskriven kring kommunens elva konstgräsplaner:
”Tillsvidare inte anlägga några nya konstgräsplaner och minska inköp av granulat genom
ökad återanvändning av redan befintlig sådan. Om möjligt ska alternativa material såsom
kokosflis eller liknande användas vid återfyllnad av konstgräsplaner. Gummiunderlag
används endast för att uppfylla tillgänglighetskraven.”
Utöver detta föreslås det att: ”utred[a] användning och skötsel av gummiunderlag och
konstgräs, för att minimera användning och undersöka alternativa material.”
Bakgrunden till behovet av att undersöka alternativa material kan, med goda skäl, motiveras
av den negativa miljöpåverkan dagens granulatplaner har. Efter en gemensam skrivelse av
Saima Jönsson Fahoum (V) och Zoltán G Wagner (KD) i januari 2017 beslutade dock Kulturoch fritidsnämnden i februari samma år att ”uppdra åt förvaltningen att återkomma i frågan
när det blir aktuellt med anläggandet av en ny konstgräsplan”.
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna anser mot bakgrund av detta att
formuleringarna i kemikalieplanen kring att kategoriskt säga nej till nya konstgräsplaner och
därtill att frånta kultur- och fritidsnämndens möjlighet att väga olika typer av material mot
varandra som olyckliga.
Vi föreslog därför kommunstyrelsen besluta att ändra i föreliggande förslag till kemikalieplan
så att skrivelsen kring konstgräsplanerna istället ska lyda som följande:
”Vid anläggning av nya konstgräsplaner i möjligaste mån eftersträva användning av annat
material än granulat. Underhålla befintliga granulatplaner bättre för att minska
miljöpåverkan."

Alliansen har vid flera tillfällen i kultur- och fritidsnämnden förslagit extra medel för eftersatt
underhåll av idrottsplaner. Dessa pengar hade kunnat användas för att bättre ta hand om
granulaten på befintliga planer – och att eventuellt ersätta vissa av dem med annat material
vid behov. Men då styret röstat ned våra förslag saknas idag ekonomiska dessvärre medel för
såväl bättre omhändertagande av granulaten som ersättande av befintliga planer.

Christer Wallin (M)

Torsten Czernyson (KD)

Philip Sandberg (L)

