protokollsbilagor § 36/01, § 44/01, § 49/01

Miljöpartiets reservationer till kommunstyrelsens
sammanträde den 2 februari 2022.
Ärende 6
Miljöpartiet är positivt till de flera av åtgärderna som föreslås för att motverka pandemins
effekter. Emellertid reserverar vi oss mot att kommunala korttidsparkeringar i gaturummet i
stadskärnan ska vara avgiftsfria under resten av 2022. Pandemin används som svepskäl för
att subventionera bilism i Lunds innerstad. Miljöpartiet finner inga vetenskapliga belägg
belägg för att gratis gatuparkering underlättar för Cityhandeln. Det finns gott om platser i
LKPs parkeringsgarage som ligger nära stadskärnan. Att dumpa priserna på gatuparkering
flyttar bilar från p-hus till gatan vilket är negativt för LKPs ekonomi och utgör en orättvis
konkurrens gentemot de privata p-bolag som erbjuder parjkering i Lunds tätort. Allt fler
städer Sommartorg och sommargågator i syfte att värna caféer och annan
näringsverksamhet i sina centrala delar.Detta är ett klokare sätta att kombinera intresset för
näringsidkare med de klimatmål kommunerna har satt upp. Gratis parkering leder till ökad
istället för minskad klimatpåverkan. Således reserverar vi oss till förmån för vårt eget
yrkande:
att avslå förslaget om att göra parkeringen gratis.

Ärende 14
Det är positivt att kommunstyrelsen är enig vad gäller inrättning av demensanpassad allmän
park/trygghetsplats. Det är något som är resultat av motion från Miljöpartiet. Emellertid
ställer vi oss tveksamma till att peka ut just Mårtenlundsparken som plats, vår
lekmannamässiga uppfattning är att det är en plats som kan riskera vara alltför liten och
begränsad och inte kunna rymma den verksamhet som den avses för. Det är också för oss
otydligt exakt hur Mårtenlundsparken kom till att bli tilltänkt för att bli demensanpassad
allmän park. Vi ser att det är viktigt att verksamheten ligger i fokus och att täta
kommunikationer sker mellan kommunkontoret och vård- och omsorgsförvaltningen, bland
annat, för att hitta en lämplig plats. Således reserverar vi oss till förmån för vårt eget
ändringsyrkande:
att uppdra åt kommunkontoret att tillsammans med Vård- och
Omsorgsförvaltningen och LKF, ta fram en projektplan för att inrätta
demensanpassad allmän park/trygghets part på område som bedöms av Vård och
omsorgsförvaltningen vara tillräckliga för verksamheten som ska bedrivas.
Ärende 19

Miljöpartiet ser positivt på att stärka Lund som industristad, och en hub för innovation.
Emellertid vill vi uppmärksamma att det finns en del frågetecken som medför att vi inte kan
ställa oss bakom kommunstyrelsens beslut. Det är för Miljöpartiets del tvivelaktigt att en i
sammanhanget synnerligen stor summa av skattebetalarnas resurser skall gå till detta
projekt. Ska näringslivet ha en lobbyorganisation gentemot kommunen borde de stå för
merparten av finansieringen av densamma. Således reserverar vi oss till förmån för vårt eget
yrkande:
Avslag.

