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Reservationsförklaringar KS den 20 oktober
Ärende 9
Det finns ett behov för ett ridanläggning, och Miljöpartiet står bakom att man bygger en
ridanläggning som är avsedd för träning och ridskola – något som skulle kunna göra
ridsporten mer tillgänglig för fler, särskilt med hänsyn till de långa köer som finns till många
ridskolor idag. Det är även för Miljöpartiet viktigt att ridanläggningar är universalanpassade
och således också tillgängliga för personer med funktionshinder och psykiska nedsättningar
– ridsport har visats ha positiv inverkan för många människor.
Vad som däremot är anmärkningsvärt är att beslutet som fattades av kommunfullmäktige
2018 om ridanläggning till en kostnad på ungefärliga 72 miljoner kronor vilka avsedde en
träningsanläggning, plötsligt dimensionerats upp till en fullskalig tävlingsanläggning med
plats för 100 hästar. Även har det, utan att någon politisk instans beslutat det, i det nya
förslaget tillkommit att antalet parkeringsplatser skall gå upp till 400, från det ursprungliga
förslaget om 70.
Att man från kommunalt håll ej ser ett beslut fattat av Lunds kommuns högsta beslutande
organ, kommunfullmäktige, som något bindande utan snarare som en fingervisning och i ett
svep väljer att fördyra det här med 88 miljoner kronor är minst sagt anmärkningsvärt. Att
dessutom dessutom bygga ett ridhus för 160 miljoner kronor till en förening och samtidigt
avvara plats för dem att bygga mer för att i sin tur hyra ut till privata, det är minst sagt
orättvist och en märklig användning av skattebetalarnas medel.
Att dessutom på Sveriges bästa åkermark ha för avsikt att anlägga 400 parkeringsplatser är
obegripligt. Det är viktigt med ett ridhus och vi behöver få ett nytt på plats snart, men vi kan
ej säga ja till 400 parkeringsplatser på bördig åkermark och likaledes är det inte en rimlig
hantering av Lundabornas förtroende och skattemedel att bygga en ridhusanläggning
dimensionerad för tävlingar när vi ser att behovet framför allt gäller ridskola och träning.
Anmärkningsvärt är också att det inte i beslutsunderlaget f
Även om Miljöpartiet inte är helt stängd för att frågan kan komma att förändras i tid till att
den är upp i kommunfullmäktige så reserverar sig miljöpartiet till förmån för sitt eget
återremitteringsyrkande:
-

Att återremittera ärendet med uppdrag att återkomma till en ridhus anläggning som
inte är dimensionerad för tävligar, vare sig när det gäller parkeringsplatser eller i
övrigt. Samt en konsekvensbedömning för kommunens samlade ridsportsbehov.

Ärende 12
Se gemensam reservation med Vänsterpartiet.
Ärende 13
Lunds kommun deltar i samarbetet Viable Cities med ambition att bli en av de 100 städer i
Europa som får medfinansiering för åtgärder som bidrar till klimatneutralitet.
Ägardirektiven till kommunens bolag bör återspegla kommunens ambitioner att inta en
tätposition i arbetet med klimatneutralitet och attraktiva hållbara boende- och gatumiljöer.
Det finns exempel på andra kommuner som givit sina parkeringsbolag ägardirektiv med
fokus på mobilitet istället för parkering. Göteborg är ett exempel, efter beslut från deras
kommunfullmäktige är det inskrivet i ägardirektivet för Göteborgs Stads Parkering att
parkeringsverksamheten ska främja långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt
som ekologiskt och stärka stadsutvecklingen. Utifrån affärsidén om att bidra till Göteborgs
utveckling samverkar Göteborgs Stads Parkering med andra aktörer genom att skapa
attraktiva mobilitetslösningar som på övergripande och strukturell nivå stödjer en långsiktigt
hållbar stadsutveckling. Parkeringsbolaget att social hållbarhet är målet, ekonomi är medlet
och ekologin sätter gränserna. Parkeringspolicyn ska uppmana till att fler väljer
kollektivtrafik eller cykel framför bilen.
Digitalisering, behov av nya åtgärder för att minska klimatpåverkan och förbättrad
stadsmiljö är tre av flera skäl för att flytta fokus från parkering till hållbar mobilitet.
Således reserverar sig Miljöpartiet gentemot kommunstyrelsens beslut om till förmån för sitt
eget yrkande:
-

att ta ändra ägardirektivet till att ändamålet för LKP är att bidra till hållbara
mobilitetslösningar för Lunds kommun.

Ärende 21
Det är viktigt att för att barn ska ges möjligheter till lärande om sexualitet, samtycke och
relationer är vår kommuns lärare utrustade med tillräckliga verktyg och kunskaper för att på
ett pedagogiskt och tillgängligt vis tillhandahålla elever med kunskap och i en trygg miljö
kunna prata med eleverna om i somliga fall svåra ämnen på goda vis.
Även om Utbildningsförvaltningen redan arbetar med frågan ser Miljöpartiet också att det är
positivt med ett fördjupat samarbete mellan nämnder och förvaltningar och att det finns ett
behov av att kompetensutveckla och erbjuda lärare inom grund- och gymnasieskola de
verktyg och kunskaper inom sexualitet, samtycke och relationer som är nödvändiga så att
kraven på undervisningen uppfylls. Det är även viktigt att detta görs som samarbete mellan
Barn- och Skolnämnden samt Utbildningsnämnden och att kommunstyrelsen är med och tar
fram plan och arbetssätt för kompetensutveckling i undervisningen.
Miljöpartiet reserverar sig alltså gentemot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt eget
yrkande:

-

Att bifalla motionen.

Ärende 22
Miljöpartiet instämmer i vad som anförs i motionen. Det är en viktig och bra politik att
istället för att tillsammans med andra kommuner använda Kommunförbundet Skåne som en
beställarorganisation för det som är service vi i det offentliga bör tillhandahålla medborgare
söka verka för att Kommunförbundet Skåne utarbeta ett system där kommunerna bedriver
boenden och behandlingar i offentlig regi. Det medför dels att vi kan slippa vinster i
välfärden och den effektivitetsförlust det innebär för skattebetalare, men även att vi kan ha
ett transparent system med tydligt ansvarsutkrävande för politiker och medborgare.
Det är följaktligen så att Miljöpartiet reserverar sig gentemot kommunstyrelsens beslut till
förmån för vårt eget yrkande:
-

Att bifalla motionen.

Ärende 24

Miljöpartiet ser en funktion av abonnemangsavgifterna på hjälpmedel då det ger incitament
för att återlämna hjälpmedel som inte används. Eftersom hänsyn tas till individens
avgiftsutrymme utifrån förbehållsbeloppet (det utrymme en person ska ha kvar efter att
avgifter betalats in) då abonnemangsavgiften tas ut drabbar den inte de ekonomiskt svagaste
i så stor grad. När det gäller hämtningsavgiften tas ingen hänsyn till individens
avgiftsutrymme och riskerar drabba det mest utsatta, personer utan anhöriga som kan hjälpa
till och med små ekonomiska ramar.
Miljöpartiet står bakom kommunstyrelsens beslut vad gäller motionen men reserverar oss
gentemot avslaget till förmån för vårt eget tilläggsyrkande:
-

att det införs en vecka per halvår då det är avgiftsfritt att få hjälpmedel hämtade och
att den eventuella extra kostnad det medför tas från statsstöd riktade till
äldreomsorgen.

Ärende 35
Det slag av personalbonus som var de inom Lunds kommun anställda tillhanda i fjol fick
goda effekter dels för att det var ett gott sätt att som arbetsgivare visa uppskattning men
även eftersom det fick ekonomiska följdeffekter för diverse handlare och butiker.
Miljöpartiet reserverar sig gentemot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt eget
yrkande:
-

att bifalla motionen
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