Kommunstyrelsen

Protokoll

1 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-01-10

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) med Inga-Kerstin Eriksson (C) som ersättare

Paragrafer

§ 1-21

Plats och tid för justering

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll

2 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-01-10

KS 2018/0927

Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Fredrik Ljunghill (M)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-01-10

Paragrafer

§ 1-21

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll

3 (44)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-01-10

KS 2018/0927

Innehåll
§1

Justering av dagordning ...........................................................................................................................4

§2

Information om ekonomi och budget 2018.....................................................................................5

§3

Rapport från kommunstyrelsens utskott .........................................................................................6

§4

Rapport från de kommunala råden .....................................................................................................7

§5

Kommunstyrelsens utskottsprotokoll år 2018..............................................................................8

§6

Lunds universitets studentkårs äskande för BoPoolen 2019..................................................9

§7

Granskningsrapport 2018 och handlingsplan 2019 intern kontroll
kommunstyrelsen.....................................................................................................................................11

§8

Interkommunal ersättning 2019 .......................................................................................................13

§9

Verksamhetsplan med internbudget 2019 för kommunstyrelsen och politisk
ledning...........................................................................................................................................................14

§ 10

Kultur- och fritidsnämndens utredningsuppdrag om införande av kulturcheck i
Lunds kommun..........................................................................................................................................21

§ 11

Kulturpolitiskt program för Lunds kommun................................................................................24

§ 12

Återrapportering till kommunfullmäktige avseende Föreningarnas Hus i Lund.........26

§ 13

Avtal med Lunds Nyföretagarcentrum år 2019-2021..............................................................29

§ 14

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens upphandlingsutskott...................31

§ 15

Val av ledamöter till Romeleås- och Sjölandskapskommittén, RÅSK, samt
utseende av kontaktperson..................................................................................................................33

§ 16

Val av ledamot och ersättare till STIL - Stiftelsen Inkubatorerna i Lund 20192022................................................................................................................................................................34

§ 17

Val av 2 representanter till ägarsamråd med VA-syd 2019-2022 ......................................35

§ 18

Remiss - Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)........................................................36

§ 19

Motion från Pernilla West (FI) samt Joakim Månsson Bengtsson (-) ”Hyr inte ut
mark till nazister”.....................................................................................................................................39

§ 20

Anmälan om delegationsbeslut ..........................................................................................................42

§ 21

Meddelanden..............................................................................................................................................43

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10

§1

Justering av dagordning

Kommunstyrelsen beslutar att lyfta ut ärende 15 från dagordningen.
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§2

Information om ekonomi och budget 2018

Dnr KS 2018/0002
Kommunkontoret, ekonomiavdelningens, Finansiell rapport per den
30 november 2018.
Rapporten redovisas.
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§3

Rapport från kommunstyrelsens utskott

Muntlig rapport från miljö- och hälsoutskottet och
arbetsgivarutskottet.
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§4

Rapport från de kommunala råden

Inga möten har förevarit sedan föregående
kommunstyrelsesammanträde.
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§5

Kommunstyrelsens utskottsprotokoll år
2018

Dnr KS 2018/0026
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-11-26
2018-12-03
2018-12-10
2018-12-17
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
2018-12-11
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
2018-11-27
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§6

Lunds universitets studentkårs äskande för
BoPoolen 2019

Dnr KS 2018/0969

Sammanfattning
Lunds universitets studentkårer äskar om fortsatt ekonomiskt stöd
från Lunds kommun till BoPoolens verksamhet för 2019.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 december 2018 dnr KS
2018/0969.
Lunds universitets studentkårers äskande den 26 november 2018.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Lunds universitets studentkårer 250 000 kr till BoPoolens
verksamhet för 2019
att uppdra åt kommunkontoret att utvärdera kommunens
medfinansiering av BoPoolen.
Fanny Johansson (S) och Axel Hallberg (MP) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Lunds universitets studentkårer 275 000 kr till BoPoolens
verksamhet för 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (44)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10
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 i enlighet med Inga-Kerstin
Erikssons (C) m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Lunds universitets studentkårer 250 000 kr till BoPoolens
verksamhet för 2019
att uppdra åt kommunkontoret att utvärdera kommunens
medfinansiering av BoPoolen.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 6/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Fi ställer sig bakom Socialdemokraternas
yrkande om att bevilja 275 000 till BoPoolens verksamhet för 2019
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen,
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen
Lunds universitets studentkårer
Akten

Justerare
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Reservation
Ärende 5
Dnr KS 2018/0969

Socialdemokraterna reservation
5. Lunds universitets studentkårs äskande för BoPoolen 2019
Lunds universitet och dess studentliv är oerhört viktiga samarbetspartners för Lunds kommun.
Tillsammans görs stora insatser för att stärka Lunds attraktivitet och stärka Lund som
studentstad. Ett viktigt samarbetsprojekt är BoPoolen. För trots att bostadsbyggandet i Lunds
kommun uppnådde rekordnivåer under föregående mandatperiod är behovet av bostäder
fortfarande stort. Den rådande bristen på bostäder generellt och studentbostäder i synnerhet gör
det svårt för många studenter att komma till Lund. Där spelar BoPoolen ofta en avgörande roll
för att få en första bostad i Lund. Att belastningen ökar på under sommaren är naturligt eftersom
att flest blivande studenter söker sig till Lund inför läsårets början. Vi socialdemokrater vill
därför möta Lunds universitets studentkårers önskan om ett utökat stöd för att kunna stärka
BoPoolen under sommarmånaderna ytterligare.
Vi socialdemokrater vänder också oss starkt emot det borgerliga minoritetsstyrets signalpolitik
om utvärdering av kommunens medfinansiering av BoPoolens verksamhet. Vi anser detta vara
en anmärkningsvärd signal att skicka till såväl Lunds universitet som till studentlivet. Detta är
samarbeten som inte bara behöver värnas, utan som är direkt avgörande för Lunds kommuns
utveckling och attraktivitet. Om en utvärdering ska göras bör den göras gemensamt av samtliga
tre parter eftersom att detta är ett samarbetsprojekt.
Därför reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget
yrkande.

Anders Almgren (S)
2:e vice ordförande kommunstyrelsens

Fanny Johansson (S)
Ledamot kommunstyrelsen

1

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10

§7

Granskningsrapport 2018 och handlingsplan
2019 intern kontroll kommunstyrelsen

Dnr KS 2018/0976

Sammanfattning
Granskningen av den interna kontrollen för 2018 har genomförts
enligt plan.
Avvikelser av varierande grad har noterats inom fyra av fem
granskade områden. I syfte att stärka kontrollen inom dessa
områden har kommunkontoret redan vidtagit åtgärder eller har
planerat de åtgärder som kommer vidtas under 2019.
Som kommunstyrelsens kontrollaktiviteter för 2019 föreslås inga
kontrollaktiviteter utöver de som har beslutas på
kommunövergripande nivå. Bakgrunden är att de
kommungemensamma kontrollaktiviteter för 2019 täcker in de
risker med högst riskvärde, som har identifierats på
kommunkontoret.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 december 2018
Granskningsrapport intern kontroll 2018 (Kommunstyrelsen)

Yrkanden
Anders Almgren (S), Börje Hed (FNL), Fredrik Ljunghill (M), HansOlof Andersson (SD), Helena Falk (V), Birger Swahn (M) och Axel
Hallberg (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna granskningsrapport intern kontroll 2018 och
handlingsplan intern kontroll 2019,
att tillföra ”Kontroll av utbetalningar om lön, arvoden och
ersättningar” som en ny nämndspecifik kontrollaktivitet för 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna granskningsrapport intern kontroll 2018 och
handlingsplan intern kontroll 2019,
att tillföra ”Kontroll av utbetalningar om lön, arvoden och
ersättningar” som en ny nämndspecifik kontrollaktivitet för
2019.
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Beslut expedieras till:
Ekonomiavdelningen/ Kommunkontoret
Akten
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§8

Interkommunal ersättning 2019

Dnr KS 2018/0944

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställer årligen interkommunala ersättningar
det vill säga den ersättning mottagande kommun får från Lunds
kommun avseende barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg,
grundskola och fritidshem. Till följd av sent budgetbeslut i
kommunfullmäktige (2018-12-20) har ärendet inte tagits upp i KSAU
utan går direkt till kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari
för beslut. Detta då det är brukligt att fatta beslut om kommande års
interkommunala ersättningar innan året påbörjats.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse med bilaga 1, 21 december 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa interkommunala ersättningar 2019 enligt bilaga 1 till
kommunkontorets tjänsteskrivelse.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten
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§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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (44)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10
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.

Justerare
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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.
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Ordföranden ställer därefter proposition på Helena Falks (V)
m.fl yrkande om ändring på s. 12 mot avslag och finner att
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.
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Ordföranden ställer därefter proposition på Helena Falks (V)
m.fl yrkande om ändring på s. 14 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 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.
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Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
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

Justerare

fastställa kommunkontorets verksamhetsplan enligt bilaga 1 till
kommunkontorets tjänsteskrivelse,
fastställa fördelning av kommunstyrelsens ekonomiska ram för
politisk ledning och kommunkontoret enligt kommunkontorets
tjänsteskrivelse

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10
att

att

kommundirektören ges rätt att justera internbudgeten för
kommunkontoret inom befintlig ram vid eventuell förändring
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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Kommunstyrelsens sammanträde 10 januari 2019

Ärende 8: Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget för 2019
Miljöpartiet yrkade vid behandling av kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget
för 2019 att öka stödet till både Ideon AB och Citysamverkan. Satsningar på båda dessa
verksamheter fanns med i Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma budget.
Både Ideon AB och Citysamverkan är av stor strategisk vikt. Det är beklagligt att
Lundakvintetten och Sverigedemokraterna avslog dessa yrkanden.
Miljöpartiet instämde även i ett antal av Vänsterpartiets yrkanden rörande
kommunstyrelsens verksamhetsplan. Dessa yrkanden rörde bland annat avskaffande av
onödig internfakturering, jämställda löner och att inköp ska ta hänsyn till etik, miljö och
justa villkor. Alla dessa yrkanden valde Kvintetten och Sverigedemokraterna att avslå.
Varje år skickar Lunds kommun 25 000 fakturor inom den egna organisationen. Vissa av
dessa fakturor är nödvändiga, men på det stora hela är detta ett system präglat av onödig
byråkrati. Dessa skattepengar skulle istället kunna användas till kvalitet i kommunens
verksamheter.
För Miljöpartiet är jämställda löner en självklarhet. Arbetet med jämställda löner går alldeles
för långsamt i Lunds kommun och måste intensifieras. Därför yrkande vi, tillsammans med
Socialdemokraterna och Vänsterparti, att en ny handlingsplan för jämställda löner ska tas
fram. Det är beklagligt att detta yrkande avslogs.
Att Lunds inköp ska präglas av etik, miljö och justa villkor är en viktig del av kommunens
arbete med hållbarhet. Lund ska vara en föregångare. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet yrkade därför på att kommunens inköp inte bara ska vara billiga, utan också
ta hänsyn till ovan nämnda aspekter. Det är rimligt att kostnadseffektivitet kompletteras
med andra mål.
Vi i Miljöpartiet reserverar oss härmed till förmån för våra egna yrkanden.

Axel Hallberg (MP)
Tjänstgörande ersättare i kommunstyrelsen

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-01-10, ärende 8
“Verksamhetsplan för kommunstyrelsen och politisk ledning”

Vi vill se jämställdhet, öppenhet och justa villkor i
verksamhetsplanen
Vänsterpartiet hade flera förslag till ändringar i förslaget till ekonomi- och verksamhetsplan
för kommunstyrelsen och den politiska ledningen. Våra förslag innebar bland annat
 att lägga till formuleringar om att skapa en handlingsplan för jämställda löner
 att infoga kommunens målsättningar vad gäller ”etik, miljö och justa villkor” under
stycket om kommunens inköp
 att tillgängliggöra de kommunala nämndernas handlingar för allmänheten
 att lägga till en ny målsättning om att avskaffa all onödig internfakturering för att
minska kostnaderna och den administrativa bördan
Tyvärr var den borgerliga majoriteten inte intresserade av dessa förslag vilket innebär att
kommunstyrelsen nu har en verksamhetsplan som inte innehåller någon konkret åtgärd för
jämställda löner.
Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för våra yrkanden.

Helena Falk
Vänsterpartiet

Mats Olsson
Vänsterpartiet

Reservation
Ärende 8
Dnr KS 2018/1025

Socialdemokraterna reservation
8. Verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsen 2019
Förslaget till internbudget saknar fortsatt viktiga investeringar i kommunens näringslivsarbete.
För Socialdemokraterna är kommunens näringslivsarbete fortsatt en högt prioriterad fråga och
det är viktigt att Lunds kommun lever upp till sina åtaganden.
Därför vill vi att det reserveras ett särskilt bidrag till Ideon AB om 1 miljon kronor. Ideon är
landets första, största och mest framgångsrika Science Park. Mängder av innovationer och
framgångsrika företag har skapats på Ideon, vilket har resulterat i bra lösningar på viktiga
utmaningar, fler arbetstillfällen och stärkt samhällsekonomi. Sedan några år har området
utökats och det finns goda möjligheter att utveckla verksamheten och området ännu mer. För
att möjliggöra detta bör även kommunens engagemang stärkas.
Vi vill också att kommunen möter handlarnas och fastighetsägarnas efterfrågan på ökade
insatser i det gemensamma arbetet med Citysamverkan. Detta var en fråga som diskuterades
mycket under valrörelsen och vi vill fortsatt stå upp för och hedra de löften vi utställt i
valrörelsen. Därför vill vi öka stödet till Citysamverkan med 1 miljon kronor, förutsatt att
handlarna och fastighetsägarna möter upp med motsvarande investering.
Även den föreslagna verksamhetsplanen behöver kompletteras. Bland annat på ett sådant vis
att enkom de relevanta delområdena i Svenskt Näringslivs undersökning ”Företagsklimat”
används. Därför föreslår vi att delområdena ”Nyföretagande” och ”Tillgång till kompetens”
används, men att de andra delarna inte används som indikator. Detta då flera av de andra
parametrarna och delområdena inte mäter sådant som påverkar företagsklimatet. Till exempel
menar Svenskt Näringsliv att Lunds universitet finns i Lunds kommun påverkar Lunds
kommuns företagsklimat mycket negativt. Att det skulle vara sant är det närmaste befängt.
Vi socialdemokrater anser också att det behöver adderas fler mål till samt förändra några av de
befintliga målen i verksamhetsplanen för att uppnå de mål som kommunfullmäktige beslutat
om. Det är förändringar som skulle direkt öka tillgängligheten gentemot kommunens
medborgare. Men också som skulle dels göra Lunds kommun till en bättre inköpare samt stärka
Lunds kommuns ekonomi.
Därför reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för våra
egna yrkanden.

Anders Almgren (S)
2:e vice ordförande kommunstyrelsens

Fanny Johansson (S)
Ledamot kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10

§ 10

Kultur- och fritidsnämndens
utredningsuppdrag om införande av
kulturcheck i Lunds kommun

Dnr KS 2015/0861

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige
utrett förutsättningarna för införande av kulturcheck i Lunds
kommun. Utredningen översändes till kommunfullmäktige, som den
27 april 2017 beslutade att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen i syfte att ta fram ett förslag för tillvägagångssätt,
tidsplan och kostnader för införande av kulturcheck i form av
checksystem för musikundervisning som ett första steg i att minska
köerna till kulturskolan. Utredningen ska vara färdig för behandling i
nämnden under 2017.
Kultur och fritidsnämnden beslutade den 14 december 2017 att
översända sin utredning till kommunfullmäktige. När denna
behandlades av Kommunstyrelsen den 7 februari 2018 beslutades
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att i samverkan
med kultur- och fritidsförvaltningen utreda ett musikchecksystem
som utgår ifrån ackreditering av leverantörer och ej offentlig
upphandling, möjliggör olika driftsformer hos leverantörer och inte
endast aktiebolag, möjliggör gruppundervisning för musikelever,
öppnar för checksystem för samtliga barn och ungdomar som önskar
musikundervisning oavsett instrument samt att göra ytterligare
jämförelser med andra kommuner som har ett kultur- eller
musikchecksystem.
Kultur och fritidsnämnden har den 20 september 2018 beslutat att
översända yttrande avseende vidare utredning gällande införande av
ett musikchecksystem. Förslaget i denna utredning bygger fortsatt
på ett system med upphandling av aktörer för musikundervisning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 september 2018, § 110
dnr KU 2016/0724.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 augusti
2018, dnr KU 2016/0724
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018, § 53
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2018

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10

Yrkanden
Fabian Zäll (L) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att införa ett
valfrihetssystem för musikundervisning med ackrediterade utförare,
att nämnden ges möjlighet att avgränsa detta till olika åldersgrupper
samt att Kulturskolans musikundervisning ska ingå i systemet.
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att senast ett år efter
införande presentera en utvärdering av valfrihetssystemet.
Fanny Johansson (S), Helena Falk (V) och Axel Hallberg (MP) yrkar
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse utredningsuppdrag om införande av musikcheck i Lunds
kommun som slutfört,
att befria kultur- och fritidsnämnden från uppdraget att införa en
musikcheck, samt
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att öka antalet platser i
kulturskolan och att dessa finansieras med de medel som avsatts för
musikcheck i EVP 2019-2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Fabian Zälls (L) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Fabian Zälls (L) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (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) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Ja.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10

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 i enlighet med Fabian Zälls (L)
m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att införa ett
valfrihetssystem för musikundervisning med ackrediterade
utförare, att nämnden ges möjlighet att avgränsa detta till olika
åldersgrupper samt att Kulturskolans musikundervisning ska
ingå i systemet.
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att senast ett år efter
införande presentera en utvärdering av valfrihetssystemet.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in; Prot.Bil § 10/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Fi har varit konsekvent kritiska till såväl
kulturcheck som musikcheck och jag tycker det dags att checka ut
från denna idé. Instämmer i yrkandet från S m fl
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Ärende 9
Dnr KS 2015/0861

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reservation
9. Kultur- och fritidsnämndens utredningsuppdrag om införande av
kulturcheck i Lunds kommun, (KF)
När det borgerliga minoritetsstyret i sin iver vill gå från ord till handling med sina
marknadsliberala idéer kring kultur- och musikundervisning verkar de ha glömt bort sina
tidigare utställda löften.
Under förra mandatperioden har de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna
beställt utredningsuppdrag på utredningsuppdrag. När dessa inte varit till belåtenhet har ärendet
återremitterats med nya direktiv. När de borgerliga partierna nu tagit över ordförandeklubborna
verkar tiden för utredningar och eftertänksamhet vara borta. Mängder av skattemedel har till
dags dato använts för utreda och producera förslag utifrån de uppdrag som de borgerliga
partierna tillsammans med Sverigedemokraterna ålagt ömsom kultur- och fritidsnämnden
ömsom kommunstyrelsens. Ändå vill dessa sex partier med ett klubbslag gå på tvärs mot vad
utredningarna ensidigt visat. Det ackrediteringssystem som nu föreslås införas är av
kommunens tjänstemän rekommenderat att inte välja. Det är också ett system vars
konsekvenser vid ett införande inte är utrett.
Dessutom ändras förutsättningarna för kulturskolan radikalt med detta förslag. Innan valet har
de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna hävdat att införandet av ett checksystem inte
ska få någon inverkan på kulturskolans verksamhet. Efter valet väljer de istället att inkorporera
kulturskolan i checksystemet. Vilket riskerar att skapa radikalt försämrade förutsättningar för
en av Sveriges bästa och bredaste kulturskolor. Innan valet har de borgerliga partierna och
Sverigedemokraterna även hävdat att kostnaden för ett checksystem inte kommer bli dyrare än
de 5,5 miljoner kronor som avsatts i budgeten. Vi socialdemokrater och miljöpartister har under
hela processen, med starkt stöd av de utredningar som de borgerliga partierna och
Sverigedemokraterna beställt genom kommunfullmäktige, hävdat att detta är felaktigt. Mer
pengar kommer att krävas. Detta erkänner nu också det borgerliga minoritetsstyret i sitt nya
förslag. 5,5 miljoner kronor räcker bara till en avgränsad grupp barn och unga. Hur mycket
systemet fullt utbyggt kommer att kosta och var dessa pengar ska tas ifrån framgår inte. Att
detta mycket dyra och inte utredda system kommer att påverka kulturskolan negativt är väldigt
sannolikt.
Därför är vi socialdemokrater och miljöpartister fortsatt fast övertygade om att det enklaste och
mest kostnadseffektiva sättet att minska köerna till kulturskolan är genom att utöka antalet
platser på kulturskolan. Genom att göra så skulle dessutom både ett brett utbud och hög kvalitet
garanteras, vilket ingetdera kan göras med det nya checksystemet.
Därför reserverar vi oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för våra egna yrkanden.

Anders Almgren (S)

Axel Hallberg (MP)

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-01-10, ärende 9
“Utredningsuppdrag om införande av musikcheck”

Befria kultur- och fritidsförvaltningen från musikchecken!
Vänsterpartiet har röstat nej i samtliga ärenden rörande förslaget att införa kultur- eller
musikcheck i Lunds kommun. Detta ärende har genomgått upprepade utredningar eftersom
frågeställningarna varierat och oftast varit dåligt genomtänkta. Utredningarna har inneburit
en avsevärd arbetsbelastning för kommunens tjänstemän och politiker.
Vi har en välfungerande kulturskola i kommunen som med ökade resurser skulle kunna vara
ännu bättre. Avgifterna skulle kunna vara lägre och platserna fler. Att införa en kulturcheck
löser inte de problem som finns utan riskerar snarare underminera kulturskolans
verksamhet. Den sociala snedfördelningen består och ekonomiska resurser försvinner till
administration.
I underlaget till beslutet finns en rad argument för varför en kulturcheck inte bör införas. Vi i
Vänsterpartiet reserverar oss återigen mot beslutet att införa kulturcheck.

Helena Falk
Vänsterpartiet

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10

§ 11

Kulturpolitiskt program för Lunds kommun

Dnr KS 2017/1140

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 mars 2018 att
godkänna upprättat förslag till kulturpolitiskt program för Lunds
kommun samt översända detta till kommunfullmäktige för
fastställande.
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2018 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att utreda vad det får för
konsekvenser att avskaffa verksamhetsuppdragen samt vilka
konsekvenser det får för det fria kulturlivet med osund konkurrens
från kommunen. Kommunkontoret har inhämtat yttrande från
kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 18 oktober 2018 § 124 dnr
KU 2017/0138
Kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti 2018 § 116
Förslag till kulturpolitiskt program för Lunds kommun

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå förslag till kulturprogram för Lunds kommun.
Axel Hallberg (MP), Fanny Johansson (S) och Helena Falk (V) yrkar
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fotnoten på sidan 12 gällande specifika verksamhetsuppdrag för
Kulturskolan och konsthallen stryks ur programmet
att i övrigt bifalla förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att avslå förslag till kulturprogram för Lunds kommun.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 11/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Fi håller med i Kommunkontorets förslag till
beslut om att anta förslaget till Kulturprogram för Lunds kommun,
samt i Mp:s ändringsförslag.
M,C,KD,L,FNL: Protokollsanteckning: Mot bakgrund av en rad brister
i såväl processen som programmet kommer Lundakvintetten att
avslå ärendet och återkomma med ett nytt initiativ i frågan.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Kommunstyrelsens sammanträde 10 januari 2019

Ärende 10: Kulturpolitiskt program för Lunds kommun

Ett nytt kulturpolitiskt program föreslås – det ger en strategisk, långsiktig riktning
för kulturverksamheter i Lunds kommun. Det kulturpolitiska programmet ska vara
vägledande och kompletteras med treåriga konkreta handlingsplaner (där perioden
2019-2021 är den första). Handlingsplanerna bryts sedan ner till verksamhetsplaner.
Det kulturpolitiska programmet fokuserar på 5 områden att utveckla de kommande
åren: stärkt kulturell infrastruktur, fortsatt innovation, demokrati och mångfald,
professionellt kulturliv, barn och unga.
Kvintetten fick med stöd av Sverigedemokraterna i genom att avslå programmet. Vi i
Miljöpartiet reserverar oss förstås mot beslutet eftersom vi anser det olyckligt att
förhala processen och arbeta helt utan gällande kulturpolitiskt program, och för att vi
tycker att det är är rätt att ersätta verskamhetsuppdragen med det kulturpolitiska
programmet. Det är viktigt att Kultur- och fritidsförvaltningen får arbeta fram sina
handlingsplaner och verksamhetplaner utan för mycket detaljstyrning av politiken.
Miljöpartiet yrkade på att fotnoten på sidan 12 gällande specifika
verksamhetsuppdrag för Kulturskolan och Konsthallen stryks ur programmet, och i
övrigt yrkades bifall till kommunkontorets att-satser.
Vi i Miljöpartiet reserverar oss härmed till förmån för vårt eget yrkande.

Axel Hallberg (MP)
Tjänstgörande ersättare i kommunstyrelsen

Reservation
Ärende 10
Dnr KS 2017/1140

Socialdemokraterna reservation
10. Kulturpolitiskt program för Lunds kommun, (KF)
Under föregående mandatperiod tog vi ett helhetsgrepp kring styrningen av kommunens kulturoch fritidsverksamheter. Kommunfullmäktige har redan beslutat om till exempel det
ungdomspolitiska programmet. Det kulturpolitiska programmet är den sista delen i det arbetet.
När nu det borgerliga minoritetsstyret tillsammans med Sverigedemokraterna drar i
handbromsen så väcks flera frågor. Det alternativ som tidigare förordats av dessa partier är en
närmast detaljstyrning av delar av kommunens kulturutbud och -aktiviteter. Att bibehålla eller
genomföra en ytterligare fördjupning av detaljstyrningen av kulturutbudet skapar svårigheter
med bland annat att leva upp till principen om en armlängds avstånd mellan politiken och
konsten.
Men det vittnar också som det borgerliga minoritetsstyrets och Sverigedemokraternas bristande
intresse för konsekvensanalyser. Vad blir konsekvensen om Lunds kommuns kulturutbud och
-aktiviteter under en tid helt står utan politisk styrning? Det är närmast anmärkningsvärt hur ett
nytillträtt styre abdikerar för styrningen av ett helt politikområde.
Därför reserverar vi oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för våra egna yrkanden.

Anders Almgren (S)
2:e vice ordförande kommunstyrelsens

Fanny Johansson (S)
Ledamot kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10

§ 12

Återrapportering till kommunfullmäktige
avseende Föreningarnas Hus i Lund

Dnr KS 2018/0458

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2015 att tillskapa
ett Föreningarnas Hus, att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag
att följa upp verksamheten samt att under 2018 göra en utvärdering
av verksamheten i Föreningarnas Hus och återrapportera till
kommunfullmäktige, att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i
den löpande dialogen med föreningarna som man redan har
undersöka de östra kommundelarnas behov och intresse av att skapa
liknande lösningar som Föreningarnas Hus.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2018 att återlämna
ärendet till kultur- och fritidsnämnden med uppdrag att följa upp
verksamheten samt att under 2018 göra en utvärdering av
verksamheten i Föreningarnas Hus och återrapportera till
kommunfullmäktige samt att i den löpande dialog med föreningarna
som man redan har undersöka de östra kommundelarnas behov och
intresse av att skapa liknande lösningar som Föreningarnas Hus.
Kultur- och fritidsnämnden återrapporterar nu uppdraget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den18 oktober 2018 § 128 dnr
KU 2018/0149 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut den 7 november 2018 § 324
Kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2015 § 225

Yrkanden
Camilla Neptune (L), Axel Hallberg (MP) och Fanny Johansson
(S) yrkar i enlighet med kommunkontorets förslag att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna återrapporten,
att ge kultur- och fridsnämnden i uppdrag att fortsatt stödja
Föreningarnas Hus samt
att fortsätta dialogen med föreningar i de östra delarna för att
underlätta för föreningarnas möten och aktiviteter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på den andra att-satsen i
kommunkontorets förslag.
Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att godkänna återrapporten,
att Föreningarnas hus ska drivas i kommunal regi för att minska
föreningarnas börda, samt
att fortsätta dialogen med föreningar i de östra delarna för att
underlätta för föreningarnas möten och aktiviteter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på första att-satsen i
kommunkontorets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunkontorets förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena gällande
andra att-satsen och finner att kommunstyrelsen bifaller Camilla
Neptunes (L) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen bifaller Hans-Olof Anderssons
(SD) yrkande som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning i
huvudvoteringen.
Ja för bifall till Camilla Neptunes (L) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10
Camilla Neptune (L), Fabian Zäll (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Hedvig
Åkesson (KD), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn
Abelson (S), Axel Hallberg (MP), och Helena Falk (V) röstar Ja.
Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Camilla Neptunes
(L) m.f yrkande.
Ordföranden ställer slutligen proposition på tredje att-satsen i
kommunkontorets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att

godkänna återrapporten,
ge kultur- och fridsnämnden i uppdrag att fortsatt stödja
Föreningarnas Hus samt
att fortsätta dialogen med föreningar i de östra delarna för att
underlätta för föreningarnas möten och aktiviteter.

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 12/01-02.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 10 januari
2019, ärende 11. Återrapportering till kommunfullmäktige avseende
Föreningarnas Hus i Lund, (KF) Dnr KS 2018/0458
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för vårt eget
avslagsyrkande på den andra av kommunkontorets att-satser, att Föreningarnas hus
ska få fortsatt bidrag om 200 000 om året.
Vi var kritiska och yrkade avslag (KF 2015-11-24) när liberalerna motionerade om
detta projekt. Föreningars lokalbehov är väldigt skiftande. En del föreningar
vill/behöver lägga sina pengar på lokal, andra har andra utgifter istället. Det är bättre
att stödja föreningar med verksamhetsbidrag, och så kan de lägga pengarna på det de
behöver.
I utvärderingen kan man bland annat läsa: ”Ambitionen att huset skulle bli en
grogrund för nya föreningar att starta i har också uteblivit.”
För Sverigedemokraterna 2019-01-10

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-01-10, ärende 11
“Återrapportering till kommunfullmäktige avseende Föreningarnas hus”

Föreningarnas hus bör drivas av kommunen
Föreningarnas hus har varit framgångsrikt och lokalerna används idag av flera olika
föreningar inom paraplyorganisationen LIPS. Samtidigt finns fler och delvis andra behov än
vad som kan tillgodoses idag, exempelvis större möteslokaler och en anställd kanslist.
De föreningar som använder Föreningarnas hus driver idag huset genom föreningen
Föreningarnas hus. Vi i Vänsterpartiet anser att Lunds kommun bör driva Föreningarnas hus
istället eftersom driften är en extra börda för föreningarna, som ju redan driver sina egna
ideella föreningar. I föreningens egna rekommendationer till oss politiker skriver man
exempelvis att det har funnits utmaningar för en ideell styrelse att sköta den dagliga driften
och att man skulle behöva en deltidsanställd kanslist.
Med anledning av ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt eget yrkande:
Att Föreningarnas hus ska drivas i kommunal regi för att minska den administrativa bördan
för deltagande föreningar.

Helena Falk
Vänsterpartiet

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10

§ 13

Avtal med Lunds Nyföretagarcentrum år
2019-2021

Dnr KS 2018/0587

Jäv
Anders Almgren (S) närvarar inte på grund av jäv.

Sammanfattning
Kommunkontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett
förslag till samverkansavtal mellan Lunds kommun och Lunds
Nyföretagarcentrum. Syftet är att styra hur det kommunala bidraget
används för att uppnå bästa möjliga effekt i form av nya företag.
Avtalet omfattar perioden 2019-2021 och anger hur det kommunala
bidraget ska användas och vilka åtaganden som vilar på respektive
part.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 december 2018
Avtal Lunds kommun Lunds NyföretagarCentrum 2019-2021
Kommunstyrelsens beslut den 20 juni 2018 § 167

Yrkanden
Björn Abelson (S), Kenth Andersson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Axel Hallberg (MP) och Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar
att godkänna avtalet mellan Lunds kommun och Lunds
NyföretagarCentrum för perioden 2019-2021
att bevilja 1 000 tkr per år i kommunalt bidrag under perioden 20192021
att finansiering sker inom kommunkontorets budgetram

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att
att

Justerare

godkänna avtalet mellan Lunds kommun och Lunds
NyföretagarCentrum för perioden 2019-2021
bevilja 1 000 tkr per år i kommunalt bidrag under perioden
2019-2021
finansiering sker inom kommunkontorets budgetram

Utdragsbestyrkande

29 (44)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI), Helena Falk (V): I avtalet finns formuleringar
som indikerar att parterna inte förstår skillnaden mellan
jämställdhet och jämlikhet. För att kunna ta hänsyn till dessa
aspekter krävs att parterna förstår begreppen. Vi uppmanar till
upplysning.
Beslut expedieras till:
Lunds NyföretagarCentrum
Näringslivs- och turismavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10

§ 14

Val av ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Dnr KS 2018/0854

Sammanfattning
5 ledamöter och ska utses för Lunds kommuns kommunstyrelses
upphandlingsutskott. Av dessa 5 ledamöter ska ordförande, vice
ordförande och 2:e vice ordförande. Dessa utses av
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-09

Yrkanden
Birger Swahn (M) föreslår att kommunstyrelsen inrättar ett
upphandlingsutskott, att Börje Hed (FNL), Louise Rehn Winsborg
(M) och Hedvig Åkesson (KD) utses till ledamöter och att Börje Hed
(FNL) utses till ordförande och Louise Rehn Winsborg (M) till 1:e
vice ordförande.
Anders Almgren (S) föreslår att Fanny Johansson (S) och Axel
Hallberg (MP) utses till ledamöter i utskottet och att Fanny
Johansson (S) utses till 2:e vice ordförande.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på inrättandet av utskottet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om inrättande av
ett upphandlingsutskott mot Hans-Olof Anderssons (SD)
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att inrätta
ett upphandlingsutskott.
Kommunstyrelsen beslutar därefter att utse Börje Hed (FNL), Louise
Rehn Winsborg (M), Hedvig Åkesson (KD), Fanny Johansson (S) och
Axel Hallberg (MP) till ledamöter i utskottet.
Kommunstyrelsen beslutar slutligen att utse Börje Hed (FNL) till
ordförande, Louise Rehn Winsborg (M) till 1:e vice ordförande och
Fanny Johansson (S) till 2:e vice ordförande i utskottet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta ett upphandlingsutskott.
att utse Börje Hed (FNL), Louise Rehn Winsborg (M), Hedvig
Åkesson (KD), Fanny Johansson (S) och Axel Hallberg (MP) till
ledamöter i utskottet.
att utse Börje Hed (FNL) till ordförande, Louise Rehn Winsborg (M)
till 1:e vice ordförande och Fanny Johansson (S) till 2:e vice
ordförande i utskottet.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 14/01.
Beslut expedieras till:
De ledamöter och ersättare som utsetts
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 10 januari 2019, ärende
13. Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens upphandlingsutskott
Dnr KS 2018/0854
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för vårt eget
avslagsyrkande till införandet av detta utskott.
När det gäller detta ärende så stod det i dagordningen att det var ledamöter och
ersättare som skulle väljas, men på mötet påpekades att det inte fattats något beslut
om att införa utskottet. Det lades därför till som en beslutspunkt. Vi yrkade avslag på
att införa utskottet. Vi har tidigare kritiserat idén, de som vill införa utskottet har inte
visat att ett sådant skulle göra nytta. Upphandlingen behöver verkligen förbättras,
men det är bättre att KS tar ett större ansvar istället.

För Sverigedemokraterna 2019-01-10

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10

§ 15

Val av ledamöter till Romeleås- och
Sjölandskapskommittén, RÅSK, samt
utseende av kontaktperson

Dnr KS 2018/0655

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ombeds av Romeleås- och
Sjölandskapskommittén att utse dels två ordinarie ledamöter jämte
ersättare till kommittén, dels en ansvarig tjänsteman som
kontaktperson till kommittén.
På kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-05, § 350, beslutades
att socialdemokraterna skulle meddela ersättare före justering av
protokollet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-12-19
Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-05, § 350
Skrivelse från Romeleås- och Sjölandskapskommittén, 2018-08-31

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Lena Fällström (S) till ersättare i Romeleås- och
Sjölandskapskommittén, RÅSK.
Beslut expedieras till:
Romeleås- och Sjölandskapskommittén
Lena Fällström (S)
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10

§ 16

Val av ledamot och ersättare till STIL Stiftelsen Inkubatorerna i Lund 2019-2022

Dnr KS 2018/1061

Sammanfattning
1 ledamot och 1 ersättare ska utses till STIL – Stiftelsen
Inkubatorerna i Lund 2019-2022. Dessa utses av kommunstyrelsen.
Stiftelsen Inkubatorerna i Lund har till ändamål att främja och/eller
driva inkubatorverksamhet i Lund. Inkubatorerna i Lund har att i
samverkan med företag, myndigheter och institutioner bistå
entreprenörer och innovatörer med aktiv och anpassad
managementsupport, med finansiella, tekniska och kommersiella
nätverk sam med kreativ tillväxtmiljö och tillhörande kontorsservice.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-12-21

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Philip Sandberg (L) till ledamot och Anders Almgren (S) till
ersättare i STIL – Stiftelsen Inkubatorerna i Lund.
Beslut expedieras till:
STIL – Stiftelsen Inkubatorerna i Lund
Philip Sandberg (L)
Anders Almgren (S)
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Kommunkontoret, löneenheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10

§ 17

Val av 2 representanter till ägarsamråd med
VA-syd 2019-2022

Dnr KS 2018/1062

Sammanfattning
2 representanter ska utses till ägarsamråd med VA-syd 2019-2022.
Dessa utses av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2018-12-21.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Inga-Kerstin Eriksson (C) och Anders Almgren (S) till
representanter till ägarsamråd med VA-syd.
Beslut expedieras till:
VA-syd
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Anders Almgren (S)
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Kommunkontoret, löneenheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10

§ 18

Remiss - Ett snabbare bostadsbyggande
(SOU 2018:67)

Dnr KS 2018/0863

Sammanfattning
Regeringskansliet, näringsdepartementet, har remitterat
betänkandet Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67) till ett
antal remissinstanser. Lunds kommun har möjlighet att yttra sig
över betänkandet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 december 2018 jämte
Förslag till yttrande från Lunds kommun.
Byggnadsnämndens beslut den 12 december 2018.
Tekniska nämndens beslut den 12 december 2018.
Tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse den 26 november 2018.
Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67).
Regeringskansliets, näringsdepartementet, remiss den 18 oktober
2018.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att anta följande som sitt yttrande:
Lunds kommun avstyrker remissen då den innebär ett extremt
ingrepp i den enskildes äganderätt och då det kan ifrågasättas
huruvida det strider mot Regeringsformens 2 kapitel 15 paragrafen.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen med av Kommunkontoret upprättat förslag till
yttrande, med förändringen
att avsnittet ”Ersättning vid expropriation och inlösen” får följande
lydelse:
”Lunds kommun anser att expropriationslagens
ersättningsbestämmelse om 125% fortsatt är rimlig med tanke på att
det i grunden avser förvärv av fastigheter som kan ske emot
fastighetsägarens uttalade vilja. Däremot ställer sig Lunds kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10
bakom att det vidare utreds hur påverkan av detta på annan
prissättning kan begränsas.”
att ett nytt avslutande stycke tillförs yttrandet med rubriken
”Hantering av överklaganden” med följande lydelse:
”Den omfattade förekomsten av överklaganden av detaljplaner,
oftast utan påföljden att detaljplanerna förändras, är en stor
anledning till att bostadsbyggande sker väsentligt långsammare än
nödvändigt. Det är viktigt att fortsatt värna möjligheten att som
sakägare och utifrån sakliga skäl överklaga detaljplaner, men
formerna och hanteringen måste reformeras i syfte att skapa en
snabbare färdigställandeprocess. Detta bör i närtid ses över i vidare
utredning. I det arbetet bör man överväga frågor som att
avgiftsbelägga överklaganden, begränsning genom
prövningstillstånd till högre instans samt tydliga och skärpta krav på
handläggningstider hos myndigheter som genomför prövningen.”
Axel Hallberg (MP) och Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta följande som sitt yttrande:
Lunds kommun avstyrker remissen då den innebär ett extremt
ingrepp i den enskildes äganderätt och då det kan ifrågasättas
huruvida det strider mot Regeringsformens 2 kapitel 15
paragrafen.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 18/01-02.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10
Beslut expedieras till:
Näringsdepartementet
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Kommunstyrelsen 2019-01-10, ärende 18
“Remiss Ett snabbare bostadsbyggande SOU 2018:67”

Oseriöst remissvar från Lunds borgerliga styre
Kommunens tjänstemän och politikerna i de berörda nämnderna har lagt tid och kraft på att
läsa, förstå och begrunda förslagen i remissen Ett snabbare bostadsbyggande. Därefter har
ett svar författats som noga går igenom de olika förslagen och kommenterar dem utifrån vår
kommuns perspektiv. Dessutom har Lunds kommun varit en av kommunerna man haft
särskilda samråd med i arbetet med utredningen. Att då besvara remissen med en enda
mening: ”Lunds kommun avstyrker remissen”, som de borgerliga föreslog, är pinsamt
oseriöst.
Vi reserverar oss till förmån för kommunkontorets och de berörda nämndernas förslag till
yttrande.

Helena Falk
Vänsterpartiet

Reservation
Ärende 18
Dnr KS 2018/0863

Socialdemokraterna reservation
18. Remiss - Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)
Lunds kommun har ombetts att lämna ett yttrande på en remiss från regeringen om hur
bostadsbyggandet kan påskyndas. Det är anmärkningsvärt att den enda åsikten det borgerliga
minoritetsstyret kan frambringa om hur bostadsbyggandet kan påskyndas är att remissförslaget
skulle ”innebära ett extremt ingrepp i den enskildes äganderätt och då det kan ifrågasättas
huruvida det strider mot Regeringsformens 2 kapitel 15 paragrafen”. Inga konkreta förslag om
hur bostadsbyggandet kan påskyndades presenterades av det borgerliga minoritetsstyret. Det
finner vi socialdemokrater mycket oroande för bostadspolitiken i Lunds kommun de kommande
fyra åren.
Utöver det som arbetats fram i berörda nämnder och via kommunens tjänstemän anser vi
socialdemokrater att expropriationslagens ersättningsbestämmelse om 125 % fortsatt är rimlig
med tanke på att det i grunden avser förvärv av fastigheter som kan ske emot fastighetsägarens
uttalade vilja. Däremot ställer vi oss bakom att det vidare utreds hur påverkan av detta på annan
prissättning kan begränsas.
Till skillnad från det borgerliga minoritetsstyret anser vi att det finns fog för att se över
överklagandeprocessen. Den omfattade förekomsten av överklaganden av detaljplaner, oftast
utan påföljden att detaljplanerna förändras, är en stor anledning till att bostadsbyggande sker
väsentligt långsammare än nödvändigt. Det är ytterst viktigt att fortsatt värna möjligheten att
utifrån sakliga skäl och som sakägare kunna överklaga detaljplaner, men formerna och
hanteringen bör reformeras i syfte att skapa en rimligare och snabbare färdigställandeprocess.
Detta bör prioriteras och i närtid ses över i vidare utredning. I det arbetet bör man utreda frågor
som att avgiftsbelägga överklaganden till högre instanser, eventuell begränsning genom
prövningstillstånd till högre instans samt tydliga och skärpta krav på handläggningstider hos
myndigheter som genomför prövningen.
Eftersom att vi anser att det finns flera förändringar som skulle kunna skynda på
bostadsbyggandet och vill se konkret politisk förändring reserverar vi socialdemokrater oss mot
kommunstyrelsens beslut till förmån för våra egna yrkanden.

Anders Almgren (S)
2:e vice ordförande kommunstyrelsens

Fanny Johansson (S)
Ledamot kommunstyrelsen

Reservation
Kommunstyrelsens sammanträde 10 januari 2019

Ärende 18: Remiss - ett snabbare bostadsbyggande

Miljöpartiet yrkade på att följa kommunkontorets förslag till beslut, dvs
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande.
Vi i Miljöpartiet reserverar oss härmed mot beslutet av avstyrka remissen, till förmån
för vårt eget yrkande.

Axel Hallberg (MP)
Tjänstgörande ersättare i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10

§ 19

Motion från Pernilla West (FI) samt Joakim
Månsson Bengtsson (-) ”Hyr inte ut mark till
nazister”

Dnr KS 2017/0983

Sammanfattning
Pernilla West (FI) och Joakim Månsson Bengtsson (-) föreslår i en
motion att följande stycke förs in i Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Lunds kommun:
”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är det inte
tillåtet för nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier eller
nazistiska verksamheter att hyra eller nyttja offentlig mark. Med
”nazistiska” avses de som själva definierar sig som
nazistiska/nationalsocialistiska.”

Beslutsunderlag
Pernilla West (FI) och Joakim Månsson Bengtssons (-) motion den 26
oktober 2017
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 augusti 2018
Kommunstyrelsens beslut den 3 oktober 2018, § 286
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2018

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att
anse motionen besvarad med hänvisning till
kommunkontorets yttrande.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande.
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-01-10

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Fredrik Ljunghills (M) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) 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), Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn
Abelson (S), Axel Hallberg (MP), och Helena Falk (V) röstar Ja.
Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
Omröstningen utfaller med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst.
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Fredrik
Ljunghills (M) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

anse motionen besvarad med hänvisning till kommunkontorets
yttrande.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 19/01.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): Fi anser att ett nytt stycke i kommunens
Allmänna lokala ordningsföreskrifter i enlighet med motionens
intention är motiverat och förespråkar att bifalla motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-01-10
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 10 januari 2019, ärende
19. Motion från Pernilla West (FI) samt Joakim Månsson Bengtsson (-) ”Hyr
inte ut mark till nazister”, (KF) Dnr KS 2017/0983
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för vårt eget
avslagsyrkande till motionen. Beslutet blev att föreslå fullmäktige besluta att anse
motionen besvarad med hänvisning till kommunkontorets:s yttrande.
Motionen var uppe i KS 2018-10-03. Vi yrkade redan då avslag, det var då också
kommunkontorets beslutsförslag. Otroligt nog beslutade KS då att återremittera
ärendet ”med uppdrag att undersöka möjligheten att neka våldsbejakande
organisationer att hyra kommunala lokaler…”
Tjänstemännen har nu svarat att det inte går att göra så. Fi arbetar av någon anledning
hårt på att stoppa mötes-och yttrandefriheten i Sverige. Tjänstemännen fär lägga tid
på att förklara att den är grundlagsskyddad. Politikerna ska inte försöka stoppa sina
meningsmotståndare från att ha möten och hyra lokaler. Vi Sverigedemokrater har
utsatts för detta tallösa gånger genom vår historia och kommer aldrig att sluta strida
mot de mörka krafter som vill inskränka demokratin.

För Sverigedemokraterna 2019-01-10

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsen
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2019-01-10

§ 20

Anmälan om delegationsbeslut

Dnr KS 2018/0001
Delegationsbeslut av kommundirektören 2018-10-15--2018-12-20
Beslut i ärenden rörande utlåning till majoritetsägda bolag,
kommunalförbund och minoritetsägda bolag inom den ram som
beslutats av kommunfullmäktige
Beslut att ta upp och konvertera/lösa in lån inom den ram som
beslutats av kommunfullmäktige
Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m.fl. i Lund (Trafikplats Ideon)
– granskning Dnr KS 2018/0035
Detaljplan för del av Dirigenten 1 m.fl. i Lund – granskning Dnr KS
2018/0273
Detaljplan för Pastor Svane 1 m.fl. i Lund – granskning Dnr KS
2018/0596

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Meddelanden

Dnr KS 2018/0027
Förvaltningsrättens dom 2018-11-21 överklagat beslut av
Kommunfullmäktige 2018-08-30 § 123 mål nr 11267-1
Dnr KS 2018/0113
Kraftringens finansiella rapport januari – oktober 2018 Dnr KS
2018/0201
Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV minnesanteckningar och
presentationsmaterial från den 6 november 2018
Dnr KS 2018/0212
Räddningstjänsten Syds kallelse till direktionsmöte 2018-12-12 Dnr
KS 2018/0090
Räddningstjänsten Syds protokoll från direktionsmöte 2018-12-12
Dnr KS 2018/0090
Miljönämndens beslut 2018-10-10 § 103 sammanträdestider 2019
Dnr KS 2018/0802
Barn- och skolnämndens beslut 2018-10-16 § 157
sammanträdestider 2019 Dnr 2018/0802
Utbildningsnämndens beslut 2018-10-17 § 131 av
sammanträdestider 2019 Dnr KS 2018/0802
Tekniska nämndens beslut 2018-10-17 § 233 sammanträdestider
2019 Dnr KS 2018/0802
Socialnämndens beslut 2018-10-17 § 183 sammanträdestider 2019
Dnr KS 2018/0802
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-10-18 § 122
sammanträdestider 2019 Dnr KS 2018/0802
Byggnadsnämndens beslut 2018-10-18 § 197 sammanträdestider
2019 KS 2018/0802

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-01-10
Servicenämndens beslut 2018-11-14 § 94 sammanträdestider 2019
KS 2018/0802
Renhållningsstyrelsens beslut 2018-11-15 § 64 sammanträdestider
2019 Dnr KS 2018/0802
Överförmyndarnämndens beslut 2018-12-05 § 210
sammanträdestider 2019 Dnr KS 2018/0802
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2018-12-12 § 117
sammanträdestider 2019 Dnr KS 2018/0802
Kommunstyrelsens arbetsutskott för strategisk samhällsplanering
beslut sammanträdestider 2019 Dnr KS 2018/1001
Månadsrapport Lunds kommun oktober 2018 Dnr KS 2018/0250
Månadsrapport Lunds kommun november 2018 Dnr KS 2018/0250
Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2018-11-27 Dnr KS
2018/0340
Kommunala Funktionshinderrådets protokoll 2018-12-04 Dnr KS
2018/0628

Justerare

Utdragsbestyrkande
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