protokollsbilaga § 5/01

Reservation Kommunstyrelsen 2022-01-12.
Ärende 5, Verksamhetsplan med internbudget 2022 för
kommunstyrelsen
Även om Miljöpartiet i grunden helst sett ett annorlunda förslag till internbudget
2022 för kommunstyrelsen har vi att förhålla oss till den ram kommunfullmäktige
har beslutat. Några av de brister Miljöpartiet anser att Lunds kommun bör åtgärda
skulle kunna finansieras genom att omdisponera medel från det konto för
oförutsedda utgifter som finns till kommunstyrelsens förfogande. Lunds kommun
har fem aktuella vattenplaner, men i praktiken sker alldeles för lite för att minska
kommunens sårbarhet gentemot den översvämningsrisk som ökar till följd av
klimatförändringarna. Med en ny tjänst som översvämningsstrateg skulle arbetet för
att förebygga de skador som skyfall kan medföra kunna accelereras.
Det finns inget underlag från kommunens kostservice som talar för att de måltider
som serveras på skolor och andra kommunala anläggningar skulle bli billigare till
följd av de beslut kvintetten har drivit igenom. Ska maten i högre utsträckning vara
närproducerad i stället för importerad blir inköpen av livsmedel dyrare och inte
billigare. Mätta och nöjda skolelever har lättare att tillgodogöra sig undervisningen
och därför borde anslaget till måltidsservice öka i stället för att minska.
De av kommunens anställda som är miljöombud gör ett mycket förtjänstfullt arbete
som har stor betydelse för att målen i LundaEko ska nås. Med tanke på
miljöombudens strategiska roll borde anslagen för fortbildning av desamma öka.
Med anledning av majoritetens brister på dessa punkter i kommunstyrelsens
internbudget reserverar sig Miljöpartiet gentemot kommunstyrelsen beslut till
förmån för våra egna yrkanden:
-

-

Att ombudgetera 800 tkr från KS reserverade medel ”till
kommunstyrelsens förfogande” till Tekniska nämndens för tillsättande av
tjänst som översvämningsstrateg.
Att ombudgetera 2 mnkr från KS reserverade medel ”till
kommunstyrelsens förfogande” till miljöutbildning för miljöombud.
Att ombudgetera 2 mnkr från KS reserverade medel ”till
kommunstyrelsens förfogande” till satsning ekologisk och klimatsmart
mat.

_______________

______________

Karin Svensson Smith,
Ledamot (MP)

Klas Sivén,
Ersättare (MP)

protokollsbilaga § 18/01

Kommunstyrelsen 2022-01-12
Ärende 18. Yttrande över remiss från Region Skåne avseende Regionplan för
Skåne 2022- 2040, granskning
Röstförklaring av C och FNL
I förslaget till Regionplan för Skåne 2022-2040 är ansvaret för den produktiva jordbruksmarken formulerat vagt och oförpliktande. Ändå är åkerjorden en strategiskt viktig resurs för
regionens och Sveriges livsmedelsförsörjning och därmed för goda livsbetingelser även i
framtidens Skåne. Ansvaret för åkerjorden och annan jordbruksmark är en väsentlig del av
målet för att bättre klimatsäkra en mycket produktiv del av näringslivet i vår region och i vårt
land.
Enligt förslaget till Regionplan ska en enkel ”planeringsprincip” gälla för planperioden:
”Hushålla med och ta hänsyn till Skånes värdefulla jordbruksmark.” (sid 95)
Detta är en alltför vag formulering av en ”planeringsprincip” i en så viktig framtidsfråga som
regionens jordbruk och dess åkermark.
I förslaget till plan står det vidare: ”Region Skåne förtydligar i regionplanen vikten av att
argumentera för skälen när jordbruksmark tas i anspråk, men gör inget tydligt
ställningstagande i övrigt i aktuell version av Regionplan för Skåne 2022 – 2040. Här kan
ytterligare utvecklingsarbete göras gemensamt av planeringsaktörerna utifrån önskemål
från kommuner och andra aktörer.” (sid 117)
Att avstå från klara och tydliga ställningstaganden i regionplanen om jordbruksmarkens
framtid är inte acceptabelt. Regionplaneringen för Skåne måste utgå från att regionens goda
jordbruksmark redan idag utgör en begränsad resurs, som är i behov av utveckling för att
klara framtidens livsmedelsförsörjning och göras mindre sårbar vid klimatförändringar.
Den skånska livsmedelsproduktionen behöver stärkas, vilket innebär att dess grundläggande
förutsättningar - i form av odling och annan primärproduktion - behöver utvecklas. Detta
samband borde formuleras som en ”planeringsprincip” i regionplanen.
Svensk självförsörjning av livsmedel är idag under 50% och måste ökas för kunna klara av
krislägen både i närtid och framtid. Det är insikter som gör att Boverket, Jordbruksverket och
andra myndigheter arbetar med att skärpa kraven på hållbar samhällsutveckling. Skånes
ansvar är särskilt stort och jordbruksmarken, speciellt den mest produktiva åkerjorden, kan
inte bara ses som en enkel regional fråga om hushållning i förhållande till fortsatt
exploatering av jordbruksmark för andra ändamål än jordbruk. Skånes jordbruksmark utgör
en ytterst värdefull resurs i en tid av globala förändringar av livsmedelsförsörjningen.

Jan Annerstedt (FNL)

Inga Kerstin Eriksson (C)

protokollsbilaga § 20/01

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2022-01-12, ärende, 20.
Motion från Karin Svensson Smith (MP) Inför sommargågator och sommartorg
i Lund
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet om att anse motionen
besvarad och yrkar istället avslag.
Vi har redan flera torg i Lund och gågator. Behövs inte särskilda sommargågator
eller torg. Invånarantalet minskar dessutom kraftigt under sommarhalvåret och de
som lyckas ta sig in till Lund med bil ska uppmuntras att besöka vår stad, inte
straffas bort.

För Sverigedemokraterna 2022-01-12

_____________________
Victoria Tiblom
Ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund

protokollsbilaga § 20/02

Reservation Kommunstyrelsen 2022-01-12.
Ärende 20, Motion om sommartorg och sommargågator
Miljöpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag på att anse vår motion om
införande av sommartorg och sommargågator besvarad. Butiksinnehavare samt
restaurang- och caféinnehavare i centrala Lund har en tuff tid med tanke på alla
restriktioner införts under pandemin. Affärsidkare har fått en allt större konkurrens
av näthandeln som sannolikt kommer att kvarstå och även öka när Covidrestriktioner avvecklas. För att värna Cityhandel och andra näringsidkare behöver
politiken vidta åtgärder som höjer stadskärnans attraktivitet och människors vilja att
besöka stadens centrala delar. Allt fler städer i Sverige och andra länder inför
sommargator och sommartorg för att motverka utarmning och nedläggning av
butiker. Lund bör med ovan givna motiv följa efter och för att närma sig
klimatmålen. Färre bilar och fler människor som förflyttar sig av egen kraft är bra för
klimat, hälsa och ett vitalt näringsliv i staden.

_______________

______________

Karin Svensson Smith,
Ledamot (MP)

Klas Sivén,
Ersättare (MP)

