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Grönprogram för Lunds kommun
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
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

Barnets bästa
Grönprogrammet bidrar till att skapa, bevara och utveckla barns
tillgång till gröna miljöer och en hållbar utveckling.

Ärendet
Bakgrund
I september 2014 föreslog tekniska nämnden och byggnadsnämnden
för kommunstyrelsen att upprätta ett nytt grönprogram för Lunds
kommun som uppdatering av det grönstruktur- och
naturvårdsprogram som antogs av kommunfullmäktige 2006.
Byggnadsnämndens och tekniska nämndens direktiv godkändes av
kommunstyrelsen samt att kommunstyrelsens arbetsutskott
strategisk samhällsplanering utgör styrgrupp för arbetet.
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Under våren 2018 genomfördes ett samråd och programmet
skickades ut till kommuner, myndigheter, organisationer och andra
berörda, sammanlagt 181 remissinstanser.

Om programmet
Grönprogrammet tar ett helhetsgrepp om de gröna värdena i staden
och på landsbygden och har tre mål som berör tre olika skalor: ekosystemen, samhället och människan. Genom analyser och
beskrivningar framträder ett antal utmaningar som kommunen står
inför för att kunna nå målen.
Grönprogrammets mål är att det i kommunen ska finnas:


Robusta miljöer med funktionella ekosystem och rik biologisk
mångfald.



En varierad grön stads- och tätortsmiljö, ett rikt
kulturlandskap och en levande landsbygd.
God tillgänglighet till upplevelserika och inkluderande miljöer
som främjar rekreation, en aktiv fritid, naturupplevelse och
lärande.



Genom Grönprogrammets sju strategier ska kommunen möta utmaningarna. Strategierna är: Utveckla, Förvalta, Värna, Nyskapa,
Tillgängliggöra, Samutnyttja samt Kommunicera och Samverka.
Grönprogrammets ambition är att ta ett helhetsgrepp om all grönstruktur i hela kommunen. Fokus ligger dock på kommunens egen
mark och de områden där kommunen har rådighet. I programmet
ingår gröna rekreationsstråk men inte cykling som trafikform.
Friluftslivsfrågor tas upp i det avseende att grönstrukturen är en
viktig arena för friluftsliv. Blåa och gröna strukturer samspelar ofta
men frågor om vatten hänvisas i första hand till planerna i ”Lunds
vatten”. Grönprogrammets ställning som sektorsprogram innebär att
det i första hand lyfter de gröna värdena och dess betydelse,
avvägningar mot andra samhällsintressen görs i planarbetet.

Nämndernas beredning
Tekniska nämnden har 2019-05-15 godkänt förslaget till
Grönprogram för Lunds kommun samt antagit Grönprogrammets
bilagor under förutsättning att Grönprogrammet antas av
kommunfullmäktige. Tekniska nämnden beslutade därutöver att
stycket på sida 65 i Grönprogrammet som börjar med ”Jordbrukets
påverkan på landskapet” och slutar med ”samverkan med markägare
och andra aktörer” stryks ur förslaget samt att även Sankt
Hansgården ska räknas in i rekreationsområde Hans backar för att
utnyttja den unika verksamheten som finns där.
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Byggnadsnämnden återremitterade 2019-05-16 förslaget med
följande uppdrag att avsnittet på sidan 46 om boulevardisering ska
utgå, att handlingsplanen innehåller något projekt där man prövar
ett fördjupat medborgarengagemang, att stryka stycket på sidan 65 i
förlaget som börjar med ”Jordbrukets påverkan på landskapet” och
slutar med ”samverkan med markägare och andra aktörer”,
att kapitlet landskap lyfter in landsbygdsperspektivet tydligare, och
att även St Hansgården ska räknas in i St Hans Backars
rekreationsområde för att utnyttja den unika verksamheten som
finns där.
Programmet omarbetades efter nämndernas beslut varefter nytt
beslut fattades i byggnadsnämnden.
Byggnadsnämnden har 2019-09-17 godkänt förslaget till
Grönprogram för Lunds kommun samt antagit Grönprogrammets
bilagor under förutsättning att Grönprogrammet antas av
kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser
Programmet bedöms kunna genomföras inom nämndernas
budgetramar.

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

anta Grönprogram för Lunds kommun

Christoffer Nilsson
kommundirektör

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden, tekniska nämnden.

