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§ 18 Motion (MP) - Höj beredskapen inför skyfall utarbeta en handlingsplan!
Dnr TN 2021/0704

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
besvara motionen i enlighet med tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse, med tillägget

att

arbetet med att ersätta hårdgjorda ytor med genomsläppliga
ytor ska intensifieras och fördröjning ska ske där det är möjligt.

Sammanfattning
Miljöpartiet har i sin motion Höj beredskapen inför skyfall, utarbeta
en handlingsplan, beskrivit att det behövs åtgärder för att motverka
konsekvenserna vid skyfall. I motionen beskrivs goda exempel på
förebyggande skyfallsarbete för att förhindra stora konsekvenser för
samhället. Miljöpartiet vill att kommunfullmäktige ska ge tekniska
nämnden, byggnadsnämnden, kommunstyrelsen samt Lunds Rådhus
AB i uppdrag att arbeta med skyfallsfrågan enligt förslag. Tekniska
förvaltningen är positiv till att fortsatt arbeta med åtgärdsplaner för
befintlig bebyggelse, men det är en ny resurskrävande uppgift som
på sikt kan kräva att resurser tillförs inom såväl tekniska
förvaltningen som andra organisationer. I samband med detta arbete
bör skyddsnivån omvärderas för samhällskritiska verksamheter. I
övrigt bör kommunen arbeta enligt av kommunfullmäktige beslutad
översvämningsplan, 2018-03-22, där skyddsnivån för ny- och
befintlig bebyggelse beslutats. Att minska andelen hårdgjorda ytor är
svårt då det är motstående intressen som vägs mot varandra.
Tekniska förvaltningen behöver fortsatt arbeta med att värdera
möjligheten att ersätta hårdgjorda ytor med genomsläppliga ytor,
fördröjning m m.

Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL), Magnus Liljeroth (SD), Lena Fällström (S) och
Cecilia Barnes (L) yrkar att tekniska nämnden beslutar i enlighet
med tekniska förvaltningens förslag att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen i enlighet med tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-01-19

Lena Fällström (S) yrkar vidare även att tekniska nämnden som
tillägg beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att arbetet med att ersätta hårdgjorda ytor med genomsläppliga ytor
ska intensifieras och fördröjning ska ske där det är möjligt.
Shahad Lund (MP) yrkar att tekniska nämnden beslutar att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer först sitt eget med fleras
yrkande om bifall till tekniska förvaltningens förslag mot Shahad
Lunds (MP) yrkande om bifall till motionen och finner sitt eget med
fleras yrkande vara bifallet.
Ordföranden ställer därefter Lena Fällströms (S) tilläggsyrkande mot
avslag på detsamma och finner att tekniska nämnden bifaller
tilläggsyrkandet.

Underlag för beslut



Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-06
Motion från Karin Svensson Smith (MP) ”Höj beredskapen
inför skyfall - utarbeta en handlingsplan!" 2021-09-02

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
För kännedom:
Akten
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Tekniska nämnden
Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

2022-01-19 klockan 17.30–21.27, ajournering klockan 18.3118.35, 19.21-19.40 och 20.46-20.50, Kristallen plan 7, Porfyren 1
och 2, Brotorget 1, Lund/Microsoft Teams
Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf, deltar digitalt
Lars Leonardsson (M), deltar digitalt
Johan Nilsson (C), deltar digitalt
Johanna Kyander (FNL), deltar digitalt
Lena Fällström (S), deltar digitalt
Mikael Thunberg (S), deltar digitalt
Margareta Kristensson (S), § 1-23, kl. 17.30-20.42, deltar digitalt
Steingrimur Jonsson (V), deltar digitalt
Magnus Liljeroth (SD), deltar digitalt
Johnny Hulthén (S), tjänstgör för Margareta Kristensson (S) § 2431, närvarande men ej tjänstgörande § 1-23
Shahad Lund (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP),
deltar digitalt
Martin Martinez y Rique (L), deltar digitalt
Alexander Wallin (M), deltar digitalt
Ann-Christine Larsson (C), deltar digitalt
Gunnar Linde (KD), deltar digitalt
Rebecca Johansson (V), deltar digitalt
Carl Danielsson (SD), deltar digitalt

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef, deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare, deltar digitalt
Irene Björklund, IKT-samordnare
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Pernilla von Strokirch, projektchef , deltar digitalt

Justerare

Mikael Thunberg (S)

Paragrafer

§ 1–31, varav § 9 är omedelbart justerad
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Digital justering onsdagen den 2 februari 2022 kl. 12:00

Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Mikael Thunberg (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Paragrafer

§ 1–8 och 10–31

Datum då anslaget sätts upp

2022-02-03

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2022-02-25

