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Motion (V) & (C) - Vi måste prata om
smågatstenen

Dnr TN 2019/0082

Sammanfattning
I motionen ”Vi måste prata om smågatstenen” yrkar Vänsterpartiet
och Centerpartiet på en översyn av de styrdokument som berör
smågatsten som gatubeläggning, samt att de gator i stadskärnan som
har mycket kollektivtrafik och cykeltrafik ska läggas om.
Tekniska förvaltningen lämnar följande yttrande:
Sammantaget anser tekniska förvaltningen att smågatsten är viktig
för stadsbilden och kulturmiljön i Lunds stadskärna.
Förvaltningen anser att de av kommunfullmäktige antagna
riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen för Lunds stad ”Värna
och vinna staden” bör kompletteras och förtydligas enligt nedan:
1
Vid ombyggnader av gator som bär stor andel tung trafik och
kollektivtrafik dimensionera upp överbyggnaden för att i möjligaste
mån undvika sättningar och gropighet.
2
På gångytor och passager över gator används släta ytmaterial
för att erbjuda sammanhängande tillgängliga stråk.
3
När de större cykelstråken, som har sin sträckning i gatunätet
byggs om, kan ytor med slät smågatsten med fördel anläggas för att
öka komforten.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 6 mars 2019.
Motion ”Vi måste prata om smågatstenarna” daterad 8 januari 2019.
Utdrag ut ”Värna vinna staden”, daterad 27 oktober 2005.

Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till motionen första attsats,
samt till motionens andra attsats vid om- och nybyggnationer av
större gator där många stadsbussar eller cyklister färdas ska läggas
om vid om- och nybyggnationer så att de har en gatubeläggning som
ger bekvämare och säkrare trafik.
Margareta Kristensson (S) yrkar med instämmande av Steingrimur
Jonsson (V), Lars Leonardsson (M), Cecilia Barnes (L) och Johan
Nilsson (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Karin
Svensson Smiths (MP) yrkande mot Margareta Kristensson (S) med
fleras yrkande och finner Margareta Kristensson (S) yrkande vara
bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att översända förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt
yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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Diarienummer
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TN 2019/0249

Tekniska nämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Brotorget 1, Lund, 2019-03-20 klockan 17.30–
21.08

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Margareta Kristensson (S)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Johnny Hulthén (S), tjänstgörande för Mikael Thunberg (S)
Steingrimur Jonsson (V), tjänstgörande för Savita Upadhyaya (V)

Ersättare

Joar Lindén (L)
Per Jakobsson (M)
Ann-Christine Larsson (C)
Johan Björk (KD)
My Lilja (S)
Shahad Lund (MP)
Lo Nordahl (FI)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Lars Hellström, färdtjänstchef
Pernilla von Strokirch, projektchef

Justerare

Rolf Nilsson (FNL)

Paragrafer

§ 52-76

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen, 3 april 2019 kl 16:30
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TN 2019/0249

Underskrifter
Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Rolf Nilsson (FNL)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 52-76

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-04-25

