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Svar på motion från Hanna Gunnarsson (V) och
Mattias Horrdin (C) "Vi måste prata om
smågatstenarna!"
Sammanfattning
Hanna Gunnarsson (V) och Mattias Horrdin (C) föreslår i en motion
att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att
se över de kommunala styrdokumenten som berör smågatsten som
gatubeläggning, i enlighet med motionens intentioner. I motionen
föreslås vidare att större gator, där många stadsbussar eller cyklister
färdas, ska läggas om så att de har en gatubeläggning som ger
bekvämare och säkrare trafik.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 augusti 2019, § 166, att
minoritetsåterremittera ärendet till kommunstyrelsen för att
inhämta synpunkter från kommunala pensionärsrådet och
funktionshinderrådet. Kommunkontoret har därefter inarbetat
rådens synpunkter i ärendet. Motionen föreslås anses besvarad med
hänvisning till det som redovisats i kommunkontorets
tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2020.
Yttrande från kommunala pensionärsrådet den 26 november 2019.
Yttrande från kommunala funktionshinderrådet den 19 november
2019.
Kommunfullmäktiges beslut den 29 augusti 2019, § 166.
Kommunstyrelsens beslut den 14 augusti 2019, § 195.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2019.
Tekniska nämndens beslut den 20 mars 2019, § 66.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2019.
Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse den 21 mars 2019, § 51.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 mars 2019, jämte
Yttrande från stadsantikvarien den 1 mars 2019.
Hanna Gunnarssons (V) och Mattas Horrdins (C) motion ”Vi måste
prata om smågatstenarna!
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Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
I motionen yrkas att kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska
nämnden att se över de kommunala styrdokumenten som berör
smågatsten som gatubeläggning, i enlighet med motionens
intentioner, samt att större gator, där många stadsbussar eller
cyklister färdas, ska läggas om så att de har en gatubeläggning som
ger bekvämare och säkrare trafik.

Nämndernas yttranden
Motionen har remitterats till byggnadsnämnden och tekniska
nämnden för yttrande.
Byggnadsnämnden
Sammanfattningsvis är det nämndens rekommendation att
smågatsten ska fortsätta att användas som markbeläggning i
stadskärnan då detta är karaktärsbildande och viktigt ur ett
kulturhistoriskt och estetiskt perspektiv. Dock kan smågatsten
kompletteras med andra stenmaterial där behov finns.
Nämnden instämmer i stadsantikvariens yttrande att val av
markbeläggning på stadens golv är av stor vikt i den totala
upplevelsen av stadsmiljön. Smågatstenen är ett viktigt element i
stadskärnan och bidrar till Lunds unika karaktär.
I den fördjupade översiktsplanen för Lunds stad ”Värna och vinna
staden” behandlades olika teman där parker, gator och torg var ett
avsnitt. Planen antogs av kommunfullmäktige 2005-10-27.
Riktlinjer för stadens golv enligt den gällande planen är:
 Markbeläggningen skall väljas så att staden är tillgänglig och
användbar för alla.
 Där en tidsepok präglar såväl bebyggelsemiljö som
gaturummets gestaltning anpassas markbeläggningen till
denna tidsepok. I övriga fall är den estetiska bedömningen
vägledande.
 I stadskärnan skall markbeläggningen bestå av natursten,
företrädesvis av smågatsten i kombination med grå
cementplattor.
 Äldre markbeläggningar som t ex fältsten, granithällar på
trottoaren, storgatsten skall bevaras.
 Cykelstråken skall tydligt framträda för att ge god
trafiksäkerhet och god orienterbarhet.
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Tekniska nämnden
Sammantaget anser tekniska nämnden att smågatsten är viktig för
stadsbilden och kulturmiljön i Lunds stadskärna.
De sedan 2005 antagna riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen
för Lunds stad ”Värna och vinna staden” anser nämnden vara bra
men bör kompletteras och förtydligas enligt nedan:




Vid ombyggnader av gator som bär stor andel tung trafik och
kollektivtrafik dimensioneras överbyggnaden upp för att i
möjligaste mån undvika sättningar och gropighet.
På gångytor och passager över gator används släta ytmaterial
för att erbjuda sammanhängande tillgängliga stråk.
När de större cykelstråken, som har sin sträckning i gatunätet,
i stadskärnan byggs om, kan ytor med slät smågatsten med
fördel anläggas för att öka komforten.

Återremissen
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde i augusti att
återremittera motionen till kommunstyrelsen för att inhämta
synpunkter från kommunala funktionshinderrådet och
pensionärsrådet. Råden har lämnat följande synpunkter.
Funktionshinderrådet: Rådet ställer sig bakom motionens att-satser
med följande kommentarer. Till ”gatubeläggning” räknas även
trottoarer och cykelbanor, vilka ur tillgänglighetssynpunkt aldrig bör
ha smågatsten. På torgen och på gatorna i Nöden och i
Kulturkvadranten ska det finnas gångytor utan smågatsten så att
personer med rollatorer, rullstolar eller kryckor kan ta sig fram i
dessa mysiga miljöer. Vi vill påpeka att smågatstenen inte har någon
kulturhistorisk koppling till Lunds medeltida historia. Den är en
tämligen modern gatubeläggning som började användas i Lund på
1920 och 1930-talet.
Pensionärsrådet: Gatstenen är generellt till besvär för personer med
gång- respektive synsvårigheter. Detta accentueras då den ofta är
dåligt underhållen. Slipad gatsten är bättre än huggen, men kräver
likväl ett bättre underhåll. I kulturkvarteren har vi förståelse för att
gator är belagda med sten. I gator med mycket trafik och inte minst
gator med tung trafik som busslinjer vill vi se en beläggning som ger
ett jämt underlag, utan springor i materialet. Oavsett beläggning på
gator, är det ett stort problem för personer med gångsvårigheter där
trottoarer lutar ut mot gatan. Det är oerhört svårt att ta sig fram med
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rollator eller rullstol när man hela tiden dras mot gatan. Underhållet
av gatstensbelagda gator måste hållas på en hög nivå

Kommunkontorets kommentar
Som framgår av nämndernas yttranden arbetar tekniska nämnden
redan med lösningar på problem som motionen tar upp.
Nämnderna är överens om att de riktlinjer för stadens golv som
kommunen antagit genom den gällande fördjupade översiktsplanen
för Lunds stad ”Värna och vinna staden” är bra. Tekniska nämnden
har framfört att riktlinjerna bör kompletteras och förtydligas på visst
angivet sätt vad gäller ombyggnad av gator och cykelstråk samt
gångytor och passager över gator. En komplettering av riktlinjerna
inom ramen för översiktsplan skulle kräva att plan- och bygglagens
procedurregler följs. Kommunkontoret ser inget skäl till att så görs
och vid kontakt med förvaltningarna har framkommit att detta inte
heller varit avsikten. Arbete i enlighet med vad som föreslås i
kompletteringarna pågår redan och kommunkontoret har uppfattat
att tekniska nämnden själv kommer att se över på vilket sätt
riktlinjerna lämpligen ska kompletteras.
Vad som framkommit genom de inkomna yttrandena efter
återremissen förändrar inte kommunkontorets tidigare bedömning.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad med hänvisning till det som redovisats
i kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-14.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
Motionärerna
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
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