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§ 124

Förslag till Grönprogram för Lunds kommun

Dnr TN 2018/0153

Sammanfattning
Ett förslag på nytt Grönprogram för Lunds kommun är framtaget och
ska utgöra ett sektorsprogram för kunskapsspridning och utveckling
av kommunens gröna värden ur ett helhetsperspektiv, samt ligga till
grund för det operativa arbetet med grönstruktur och naturvård.
Under våren 2018 genomfördes ett samråd och programmet
skickades ut till kommuner, myndigheter, organisationer och andra
berörda, sammanlagt 181 remissinstanser. Remissinstanserna var i
huvudsak nöjda med förslaget men inkom också med många
värdefulla kommentarer och förslag, vilka resulterat i många mindre
justeringar och ytterligare en bilaga.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens och Stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse, daterad 25 april 2019.
Grönprogram för Lunds kommun.
Handlingsplan - Bilaga 1 Grönprogram för Lunds kommun.
Utvecklingskartor - Bilaga 2 Grönprogram för Lunds kommun.
Samrådsredogörelse.

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Shahad Lund (MP),
Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S), Savita Upadhyaya
(V) och Johan Nilsson (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut
med följande tillägg; att även St Hansgården ska räknas in i
rekreationsområde Hans backar för att utnyttja den unika
verksamheten som finns där. Nu är denna gård den enda som finns
kvar av de fem bygglekplatserna som funnits i Lund. Den tar emot
många studiebesök från olika orter under vilket besökare får se hur
de olika byggnadernas verksamhet vävs in i tänket för ett hållbart
samhälle.
Johan Nilsson (C) yrkar 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.
Ann-Christine Larsson (C) yrkar att förslaget återremitteras med
uppdrag;
att arbeta om förslaget och lyfta in det ekologiska kretsloppet och
hur man kan främja insekternas roll i miljön,
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att kapitlet landskap lyftes in landsbygdsperspektivet tydligare,
samt
att man ser över de miljöförbättrande åtgärder som ett gott
samarbete med jordbruket kan leda till för landskapet.
Ajournering 20:55 – 21:01

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på AnnChristine Larsson (C) återremissyrkande och finner det vara bifallet.
Votering begärs och genomförs:
5 röster (Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Per Jakobsson (M),
Johan Nilsson (C) och Ann-Christine Larsson (C)) för bifall till AnnChristine Larssons (C) återremissyrkande.
6 röster (Shahad Lund (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg
(S), Margareta Kristensson (S), Savita Upadhyaya (V) och Magnus
Liljeroth (SD)) för avslag till Ann-Christine Larssons (C)
återremissyrkande.
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Johan
Nilssons (C) yrkande och finner det vara bifallet.
Votering begärs och genomförs:
6 röster (Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Per Jakobsson (M),
Johan Nilsson (C), Ann-Christine Larsson (C) och Magnus Liljeroth
(SD)) för bifall till Johan Nilssons (C) yrkande.
5 röster (Shahad Lund (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg
(S), Margareta Kristensson (S) och Savita Upadhyaya (V)) för avslag
till Johan Nilssons (C) yrkande.
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena
Fällströms (S) yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
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,
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att även Sankt Hansgården ska räknas in i rekreationsområde Hans
backar för att utnyttja den unika verksamheten som finns där,
att anta de delar av Handlingsplan - Bilaga 1 Grönprogram för
Lunds kommun som nämnden ansvarar för, under
förutsättning att programmet antas av kommunfullmäktige,
att anta Utvecklingskartor - Bilaga 2 Grönprogram för Lunds
kommun som underlag för framtida planering och prioritering,
under förutsättning att Grönprogrammet antas av
kommunfullmäktige, samt
att i övrigt godkänna Grönprogram för Lunds kommun samt
översända det till kommunfullmäktige för antagande.

Reservationer
Johan Nilsson (C) reserverar sig till förmån för Centerpartiets
yrkande.
Lena Fällström (S) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.
Savita Upadhyaya (V) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.
Shahad Lund (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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TN 2019/0414

Tekniska nämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Brotorget 1, Lund, 2019-05-15 klockan 17.30–
22.40

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Johan Nilsson (C)
Lena Fällström (S)
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), till och med § 128 kl 22:24
Savita Upadhyaya (V)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Per Jakobsson (M), för Lars Leonardsson (M)
Ann-Christine Larsson (C), för Rolf Nilsson (FNL)
My Lilja (S), för Margareta Kristensson (S) från och med § 129 kl
22:25
Shahad Lund (MP), för Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

Joar Lindén (L)
Alexander Wallin (M)
Johan Björk (KD)
Steingrimur Jonsson (V)
Lo Nordahl (FI)
Michael Andersson (SD)

Övriga

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

Justerare

Lena Fällström (S)

Paragrafer

§ 111–139

Plats och tid för justering

tekniska förvaltningen,27 maj 2019 kl 14:00
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2019-05-15

TN 2019/0414

Underskrifter
Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Lena Fällström (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 111–139

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-06-18

