Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-10-14

§ 283 Inriktningsbeslut för bildande av naturreservat
Höjeådalen – omedelbar justering
Dnr TN 2020/0228

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslaget till inriktning för arbetet med naturreservat
Höjeådalen med undantag för omvandling av åkermark till
naturmark. Kommunstyrelsens beslut om att
Kommunstyrelsens beslut från 2020-10-07 om att som
yttrande över förslaget till Friluftsplan yttra "att åkermark ska
ej omvandlas till naturmark" ska efterlevas,
att uppdra åt tekniska förvaltningen att justera budgeten med
anledning av att det inte skall vara en skogslund,
att belysning ska reserveras för cykelvägar och grillplatser samt
vara detektorstyrd och om möjligt solcellsdriven,
att uppdra åt tekniska förvaltningen att inleda diskussioner med
Staffanstorps kommun om möjlig samverkan kring
naturreservatet för att säkra sammanhängande naturvärden
kring Höjeå,
att översända ärendet till kommunstyrelsen, samt
att omedelbart justera ärendet den 15 oktober 2020.

Reservationer
Lena Fällström (S) reserverar sig till förmån för sina yrkanden.

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har ställt samman ett antal aspekter och
inriktningar som är viktiga för det fortsatta arbetet med att bilda
naturreservat Höjeådalen.

Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar med instämmande av Steingrimur
Jonsson (V), Johan Nilsson (C), Lars Leonardsson (M) och Cecilia
Barnes (L):
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att godkänna förslaget till inriktning för arbetet med naturreservat
Höjeådalen med undantag för omvandling av åkermark till
naturmark. Kommunstyrelsens beslut om att Kommunstyrelsens
beslut från 20201007 om att som yttrande över förslaget till
Friluftsplan yttra "att åkermark ska ej omvandlas till naturmark" ska
efterlevas.
att justera budgeten med anledning av att det inte skall vara en
skogslund.
att belysning ska reserveras för cykelvägar och grillplatser samt vara
detektorstyrd och om möjligt solcellsdriven.
Jan Annerstedt (FNL) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP)
yrkande:
att godkänna förslaget till inriktning för arbetet med naturreservat
Höjeådalen med undantag för omvandling av åkermark till
naturmark. Kommunstyrelsens beslut om att Kommunstyrelsens
beslut från 20201007 om att som yttrande över förslaget till
Friluftsplan yttra "att åkermark ska ej omvandlas till naturmark" ska
efterlevas, samt
att belysning ska reserveras för cykelvägar och grillplatser samt vara
detektorstyrd och om möjligt solcellsdriven.
Lena Fällström (S) yrkar:
att uppdra åt tekniska förvaltningen att tydliggöra om det finns
konflikter och hur dessa kan undvikas mellan naturreservat och
framtida förändringar och utbyggnader av infrastrukturen efter
järnvägen,
att uppdra åt tekniska förvaltningen att tydliggöra om det finns
konflikter mellan en möjligt fortsatt industriverksamhet och
naturreservatet,
att uppdra åt tekniska förvaltningen att återkomma med förslag på
hur ambitionerna för skapande av ökade naturvärden kring
Höjeådammar och eventuell återmeandring av Höjeå utifrån
rapporten kan förverkligas som en del av naturreservatet,
att uppdra åt tekniska förvaltningen att ta fram förslag på hur gröna
korridorer i jordbrukslandskapet för att gynna den biologiska
mångfalden kan bli en del av naturreservatet,
att uppdra åt tekniska förvaltningen att inleda diskussioner med
Staffanstorps kommun om möjlig samverkan kring naturreservatet
för att säkra sammanhängande naturvärden kring Höjeå.
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Lena Fällströms (S) yrkar vidare avslag på förslaget om att plantera
en skogslund på den privata mark som nu tillhör Håkan Rasmusson.
Eftersom kommunfullmäktige för någon månad sedan prisade
honom för dessa odlingar.
Karin Svensson Smith (MP), Jan Annerstedt (FNL), Johan Nilsson (C)
och Steingrimur Jonsson (V) instämmer i Lena Fällströms (S) yrkade:
att uppdra åt tekniska förvaltningen att inleda diskussioner med
Staffanstorps kommun om möjlig samverkan kring naturreservatet
för att säkra sammanhängande naturvärden kring Höjeå
Cecilia Barnes (L) yrkar med instämmande av Jan Annerstedt (FNL)
och Steingrimur Jonsson (V) bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på
förvaltningens förslag till beslut mot Karin Svensson Smiths (MP)
med fleras yrkande att godkänna förslaget till inriktning för arbetet
med naturreservat Höjeådalen med undantag för omvandling av
åkermark till naturmark. Kommunstyrelsens beslut om att
Kommunstyrelsens beslut från 2020-10-07 om att som yttrande över
förslaget till Friluftsplan yttra "att åkermark ska ej omvandlas till
naturmark" ska efterlevas, och finner Karin Svensson Smiths (MP)
yrkande vara bifallet.
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Karin
Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande att uppdra åt tekniska
förvaltningen att justera budgeten med anledning av att det inte skall
vara en skogslund, och finner det vara bifallet
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Karin
Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande att belysning ska
reserveras för cykelvägar och grillplatser samt vara detektorstyrd och
om möjligt solcellsdriven, och finner det vara bifallet.
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena
Fällströms (S) yrkande att uppdra åt tekniska förvaltningen att
tydliggöra om det finns konflikter och hur dessa kan undvikas mellan
naturreservat och framtida förändringar och utbyggnader av
infrastrukturen efter järnvägen, och finner det vara avslaget.
Votering begärs och genomförs:

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (7)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-10-14
fyra röster (Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S), Margareta
Kristensson (S) och Magnus Liljeroth (SD)) för bifall till Lena
Fällströms (S) yrkande.
sex röster (Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Lars
Leonardsson (M), Johan Nilsson (C), Rolf Nilsson (FNL) och Karin
Svensson Smith (MP)) för avslag till Lena Fällströms (S) yrkande.
Steingrimur Jonsson (V) avstår från att rösta.
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena
Fällströms (S) yrkande att uppdra åt tekniska förvaltningen att
tydliggöra om det finns konflikter mellan en möjligt fortsatt
industriverksamhet och naturreservatet, och finner det vara avslaget.
Votering begärs och genomförs:
fyra röster (Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S), Margareta
Kristensson (S) och Magnus Liljeroth (SD)) för bifall till Lena
Fällströms (S) yrkande.
sex röster (Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Lars
Leonardsson (M), Johan Nilsson (C), Rolf Nilsson (FNL) och Karin
Svensson Smith (MP)) för avslag till Lena Fällströms (S) yrkande.
Steingrimur Jonsson (V) avstår från att rösta.
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena
Fällströms (S) yrkande att uppdra åt tekniska förvaltningen att
återkomma med förslag på hur ambitionerna för skapande av ökade
naturvärden kring Höjeådammar och eventuell återmeandring av
Höjeå utifrån rapporten kan förverkligas som en del av
naturreservatet, och finner det vara avslaget.
Votering begärs och genomförs:
tre röster (Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta
Kristensson (S)) för bifall till Lena Fällströms (S) yrkande.
sex röster (Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Lars
Leonardsson (M), Johan Nilsson (C), Rolf Nilsson (FNL) och Karin
Svensson Smith (MP)) för avslag till Lena Fällströms (S) yrkande.
Steingrimur Jonsson (V) och Magnus Liljeroth (SD) avstår från att
rösta.
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena
Fällströms (S) yrkande att uppdra åt tekniska förvaltningen att ta
fram förslag på hur gröna korridorer i jordbrukslandskapet för att
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gynna den biologiska mångfalden kan bli en del av naturreservatet,
och finner det vara avslaget.
Votering begärs och genomförs:
tre röster (Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta
Kristensson (S)) för bifall till Lena Fällströms (S) yrkande.
sju röster (Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Lars
Leonardsson (M), Johan Nilsson (C), Rolf Nilsson (FNL), Magnus
Liljeroth (SD) och Karin Svensson Smith (MP)) för avslag till Lena
Fällströms (S) yrkande.
Steingrimur Jonsson (V) avstår från att rösta.
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena
Fällströms (S) med fleras yrkande att uppdra åt tekniska
förvaltningen att inleda diskussioner med Staffanstorps kommun om
möjlig samverkan kring naturreservatet för att säkra
sammanhängande naturvärden kring Höjeå, och finner det vara
bifallet.

Underlag för beslut








Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-07
Bilaga 1: Karta över naturreservatet med avgränsning
Bilaga 2: Karta utmaningar
Bilaga 3: Kostnadskalkyl inklusive karta med åtgärder för
friluftslivsanordningar
Bilaga 4: PM Advokatfirma Foyen
Bilaga 5: Underlag till skötselplan, framtaget av Calluna
Kommunfullmäktiges beslut § 142, 2019-06-13
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Tekniska nämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2020-10-14 klockan 17.30–21.37, Kristallen plan 7, Brotorget 1,
Lund
Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M), närvarande via Skype
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL), närvarande via Skype
Lena Fällström (S)
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Steingrimur Jonsson (V)
Magnus Liljeroth (SD), närvarande via Skype

Joar Lindén (L), närvarande via Skype
Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M), närvarande via Skype
Ann-Christine Larsson (C)
Gunnar Linde (KD)
Johnny Hulthén (S)
Björn Arvidsson (S), närvarande via Skype
Shahad Lund (MP), frånvarande från och med kl 20:52 till och
med kl 20:55 § 291, på grund av jäv.
Rebecca Johansson (V), närvarande via Skype
Lo Nordahl (FI), närvarande via Skype
Carl Danielsson (SD), närvarande via Skype

Tjänstepersoner

Anita Wallin, exploateringschef, närvarande via Skype
Heléne Öhrström, administrativ chef
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef, närvarande via Skype
Pernilla von Strokirch, projektchef , närvarande via Skype
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare, närvarande via
Skype

Övriga

Emina Ligata, administratör
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Per Tranström, färdtjänstchef, närvarande via Skype
Justerare

Margareta Kristensson (S)

Paragrafer

§ 277–279 och 283

Tid och plats för justering

Tekniska nämnden den 15 oktober 2020 kl: 10:00

Underskrifter
Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

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

§ 277–279 och 283

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-16

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez
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2020-11-09

