Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-12-04

§ 332

Grönprogram för Lunds kommun

Dnr KS 2019/0374

Sammanfattning
Ett förslag på nytt Grönprogram för Lunds kommun är framtaget.
Grönprogrammet är ett sektorsprogram för kunskapsspridning och
utveckling av kommunens gröna värden ur ett helhetsperspektiv. Det
ska också ligga till grund för det operativa arbetet med grönstruktur
och naturvård, vara ett viktigt underlag för kommunens planering
samt i berörda delar koordineras med andra kommunala direktiv
och sektordokument med bäring på miljöfrågor, exempelvis
LundaEko II. Grönprogrammet har en tidshorisont på ca 10 år.
Kommunfullmäktige föreslås anta grönprogram för Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Beslut KS AU den 25 november 2019 § 369 Grönprogram för Lunds
kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019.
Förslag till grönprogram för Lunds kommun den 18 juni 2019
Samrådsredogörelse
Byggnadsnämndens beslut den 17 september 2019 § 159
Tekniska nämndens beslut den 15 maj 2019 § 124

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Lena Fällström (S),
Karin Svensson Smith (MP), Börje Hed (FNL) och Helena Falk (V)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag med tillägget
att uppmana tekniska nämnden att i samband med genomförandet
av Grönprogram för Lunds kommun undersöka möjligheterna att
öka antalet fruktträd och bärbuskar på våra grönområden.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Helena Falk (V)
yrkar som tillägg
att sista stycket under rubriken “En levande landsbygd och ett
varierat jordbrukslandskap” (sid 65) ersätts med följande:
Jordbrukets påverkan på landskapet är stort och behöver hanteras,
både genom att dämpa de negativa effekterna av det konventionella
och storskaliga jordbruket men även genom att ersätta det med
ekologiskt hållbart jordbruk. Jordbrukslandskapet är till största del
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privatägt och för att få till förändringar krävs samverkan med
markägare och andra aktörer.
att som sista stycke på sida 46 lägga till följande:
Grönare gaturum
Ett sätt att arbeta med gröna stråk och grön förtätning är att
omvandla gator med stor bildominans till gröna stadsgator. Gatorna
blir gång- och cykelvänliga stråk med förhöjda rekreativa och
ekologiska värden i form av exempelvis trädplanteringar eller annan
grönska. Eventuellt kan också ny bebyggelse tillkomma. Denna
omvandling kallas ibland för boulevardisering och syftet kan vara att
förtäta staden, höja trafiksäkerheten, anpassa staden till fotgängare
och cyklister och minska barriärverkan. I omvandlingen kan delar av
de hårdgjorda ytorna omvandlas till grönytor som kan fylla ett
rekreativt och biologiskt värde samt fördröja dagvatten i
gaturummet.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar bifall till Grönprogrammet och avslag på
alla tilläggsyrkanden.
Camilla Neptune (L) yrkar bifall till Grönprogrammet

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om nämnden kan bifalla
yrkandet om att föreslå kommunfullmäktige att anta
Grönprogrammet för Lunds kommun och finner frågan med ja
besvarad.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Inga-Kerstin Erikssons (C) med
fleras tilläggsyrkande mot Fredrik Ljunghills (M) avslag på
detsamma och finner att tilläggsyrkandet avslås.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras tilläggsyrkande.
Nej för avslag på Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras
tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Börje Hed (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C), Anders Almgren (S),
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Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S), Karin Svensson Smith
(MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M) och Hans-Olof Andersson
(SD) röstar nej.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L) och Hedvig Åkesson (KD)
avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 3 nej-röster och 3 nedlagda
röster.
Kommunstyrelsen bifaller alltså Inga-Kerstin Erikssons (C) med
flera tilläggsyrkande.
Därefter ställer Philip Sandberg (L) Karin Svensson Smiths (MP) med
fleras tilläggsyrkande mot Fredrik Ljunghills (M) avslag på
detsamma och finner att tilläggsyrkandet avslås.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras
tilläggsyrkande.
Nej för avslag på Karin Svensson Smiths (MP) med fleras
tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Karin Svensson Smiths (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Camilla
Neptune (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Hedvig
Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S) och Lena Fällström (S)
avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 2 ja-röster, 8 nej-röster och 3 nedlagda
röster.
Kommunstyrelsen avslår alltså Karin Svensson Smiths (MP) med
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flera tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

anta Grönprogram för Lunds kommun
att uppmana tekniska nämnden att i samband med
genomförandet av Grönprogram för Lunds kommun undersöka
möjligheterna att öka antalet fruktträd och bärbuskar på våra
grönområden.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna och Miljöpartiet reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 332/01.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
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KS 2019/0400

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2019-12-04 klockan 14.00–18.46

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), §§ 295 - 323, kl. 14.00 - 16.24
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Ersättare

Jessica Ulfgren (L), ej § 307 på grund av jäv
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M)
Mattias Horrdin (C), §§ 295 - 332, kl. 14.00 - 18.11
Maria Nermark (FNL)
Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelsson (S) §§ 323 - 339
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, §§ 295 - 335
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, §§ 295 - 324
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommunsekreterare
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Helena Falk (V)

Paragrafer

§ 295–339, varav § 324 är omedelbart justerad
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Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 11 december 2019,
kl. 10.30

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Helena Falk (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 295–323 och 325–339

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson
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