Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-10-03
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Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia
Honeth (L) ”Skydda Lunds innerstad mot
stoft och buller från järnvägen”

Dnr KS 2018/0160

Sammanfattning
Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige i Lunds kommun avseende stoft och buller från
järnvägen i Lunds innerstad. De föreslår kommunfullmäktige att
uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med relevanta
nämnder och organisationer, genomföra en grundlig kartläggning av
stoftspridningen och bullret från järnvägen. Kartläggningen ska
utröna vilka miljö- och hälsokonsekvenser dessa får för bebyggelse,
verksamheter och människor i närområdet i Lund stad.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljönämnden för
yttrande. Miljönämnden svarar att det är Trafikverket som ansvarar
för att utredningar genomförs avseende järnvägstrafikens
miljöeffekter och miljökonsekvenser. Ramverket för framtagande av
en ny järnvägsplan sätter tydliga ramar för Trafikverkets ansvar och
åtaganden.
Kommunkontoret delar miljönämndens synpunkt om att det är
Trafikverkets ansvar att utreda järnvägstrafikens miljöeffekter och
miljökonsekvenser, samt att en sådan ovillkorligen kommer att ske
när det blir aktuellt att utreda lösningar för ökad kapacitet genom
centrala Lund. Samtidigt finns det en svaghet i att den mer
närliggande utbyggnaden av fyra spår mellan Högevall-Arlöv medför
effekter även vid andra platser utefter sträckan. Därmed är det
lämpligt att Lunds kommun i sin dialog med Trafikverket om
järnvägsutbyggnad i centrala Lund påtalar behovet av att buller och
stoft utreds på ett tillräckligt sätt. Först om detta skulle bli utan
verkan bör Lunds kommun överväga att göra en egen utredning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 juni 2018
Miljönämndens beslut den 12 april 2018 §41
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018 dnr MN
2018/0020
Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia Honeth (L) ”Skydda Lunds
innerstad mot stoft och buller från järnvägen” den 15 februari 2018
dnr KS 2018/0160
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Yrkanden
Björn Abelson (S), Philip Sandberg (L), Karin Svensson Smith (MP),
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson
(C), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

att

uppdra åt kommunstyrelsen att i sin dialog med Trafikverket
om järnvägsutbyggnad i centrala Lund påtala behovet av att
genomföra en grundlig kartläggning av stoftspridningen och
bullret från järnvägen och vilka miljö- och hälsokonsekvenser
dessa får för bebyggelse, verksamheter och människor i
närområdet i Lunds tätort
därmed anse motionen besvarad

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-03

KS 2018/0383

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-10-03 klockan 15.00–21.15

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Karin Svensson Smith (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C), kl. 15.45-21.15
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 15.35-21.15

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 259-298

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 10 oktober
2018, kl 10.00
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Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mats Helmfrid (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Datum då anslaget sätts upp

2018-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-02

