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§ 21 LundaEko – behandling av remissvar med
förslag till förändringar av programmet
Dnr KS 2019/0202

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutar
att

göra följande förändringar i förslag till LundaEko – Lunds
program för ekologisk hållbar utveckling 2021–2030:
Delmål 1.1 Grön ekonomi ändras till:
Lunds kommun ska fortsatt satsa på gröna investeringar och
kommunkoncernen ska bevaka att kommunens tillväxt inte leder
till negativ miljöpåverkan. Kommunen ska i sin
kapitalförvaltning ligga i framkant på miljöområdet.
Delmål 1.2 Upphandling ändras till:
Alla upphandlingar, som kommunkoncernen utför, av varor och
tjänster ska ställa relevanta hållbarhetskrav. Andelen
upphandlingar som sätter höga miljömässiga krav ska
kontinuerligt öka.
Delmål 1.3 Konsumtonsbaserade utsläpp ändras till:
De årliga konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser i
Lund ska minska. De kommunala nämnderna får stå för max 0,3
ton av utsläppen, samt att det under delmål 1.3 finns en
förklarande text med följande lydelse: År 2050 ska de
konsumtionsbaserade utsläppen vara max 1 ton/per person i
enlighet med Parisavtalet. Målvärdet för 2030 som linjerar med
målet för 2050 tas fram i början av programperioden.
Delmål 1.4 Livsmedel och matsvinn ändras till:
I Lunds kommunkoncern ska samtliga val av livsmedel ha minsta
möjliga klimat- och miljöpåverkan och mängden matsvinn sa
årligen minska. En snittmåltid ska inte ge upphov till mer än 1,25
CO2 ekv/kg livsmedel. Andelen inköpta livsmedel som är
producerade i Sverige ska öka till minst 80 % av de varor där
inhemsk produktion finns. Andelen inköpta ekologiska livsmedel
ska vara i linje med de nationella målen. Vid inköp av nötkött ska
i första hand råvara från naturbetande djur väljas.
Delmål 1.8 Kunskap och handlingskraft
rubriken ändras till Kunskap om hållbarhet
och målformuleringen till:
Lunds kommun ska arbeta utåtriktat för att främja hållbart
lärande. Kunskap om hållbarhet ska spridas och vara
lättillgänglig.
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Delmål 2.3 Förorenade områden ändras till:
Lunds kommun ska inte ha förorenade områden som utgör något
hot mot miljön eller människors hälsa.
Delmål 3.3 Kolinlagring ändras till:
Kolinlagring inom Lunds kommun ska öka mellan 2021–2030.
Kommunkoncernen ska verka för infångning av koldioxid.
Delmål 3.7 Beredskap för extrema väderhändelser ändras till:
Kommunkoncernens förmåga att hantera effekterna av extrema
väderhändelser kopplade till värme, kyla och nederbördsmängd
ska öka mellan 2021–2030.
Delmål 4.3 Transporter ändras till:
Lunds kommun ska ha ett attraktivt, säkert och miljöanpassat
väl utbyggt mobilitetssystem för fotgängare, cyklister,
kollektivtrafik och andra fossilfria färdmedel i och mellan
tätorterna. Andelen fossilfria resor ska öka på bekostnad av icke
fossilfria färdmedel.
Delmål 4.4 Jordbruksmark ändras till:
Lunds kommun ska i framtida bebyggelseplanering först och
främst utgå från att växa genom förtätning av befintlig bebyggd
mark eller hårdgjorda ytor. Den högklassiga jordbruksmarken
(klass 8–10) ska värnas. Jordbruksmark bör inte tas i anspråk för
ny bebyggelse.
Delmål 4.6 Ljusföroreningar (korrekturfel i förslaget
där rubriken är Utomhusbelysning)
delmålet stryks.
Delmål 5.1 Gröna miljöer ändras till:
I Lunds kommun finns det god tillgång till rekreation, friluftsliv
och naturupplevelser. Sådan allemansrättsligt tillgänglig mark
ska inte minska till 2030.
Brödtexten under Huvudmål 1 Konsumtion och
produktion mittersta stycket (s 8) senare delen av
mittersta stycket ändras till:
Nya konsumtionsbeteenden som ger ekonomisk tillväxt och
positiv miljöpåverkan ska uppmuntras. För att uppnå en sådan
förändring kommer ökad kunskap och kontinuerligt lärande
vara avgörande. Hållbar konsumtion och produktion innebär
även ett globalt perspektiv där kopplingen till Agenda 2030 blir
tydlig men även nationellt där lagstiftningen behöver utvecklas."
Brödtexten under Huvudmål 2 Miljö- och hälsofarliga ämnen
första stycket tre meningar från slutet (s 10)
ordet ”konstgräs” stryks.
Brödtexten under rubriken Genomförande andra stycket överst
på sidan 21 andra meningen
ordet ”beakta” ändras till ”utgå ifrån”.
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att
att
att

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta
förslag till LundaEko – Lunds program för ekologisk hållbar
utveckling 2021–2030
energiplanens övergripande mål till 2020, 2030 och 2050
ersätts med målet för det prioriterat område 3 Klimat och
energi samt delmål 3.1. i LundaEko 2021–2030
kommunstyrelsen får i uppdrag att se över vilka relaterade
styrdokument (som planer, handlingsplaner, strategier och
riktlinjer) som behöver aktualiseras/revideras med anledning
av det beslutade programmet LundaEko 2021–2030.

Reservationer
Delmål 1.1 Grön ekonomi
Karin Svensson Smith (MP) och Lena Fällström (S) reserverar sig
mot beslutet till förmån för sitt gemensamma yrkande om att texten
ändras till: Lunds kommun ska vara ett föredöme inom gröna
investeringar och kommunkoncernen ska bevaka att kommunens
tillväxt inte leder till negativ miljöpåverkan. Kommunen ska i sin
kapitalförvaltning ligga i framkant på miljöområdet.
Delmål 1.3 Konsumtonsbaserade utsläpp
Karin Svensson Smith och Lena Fällström reserverar sig mot beslutet
till förmån för sitt gemensamma yrkande om bifall till
tjänsteförslaget.
Delmål 1.4 Livsmedel och matsvinn
Karin Svensson Smith (MP) och Lena Fällström (S) reserverar sig
mot beslutet till förmån för sitt gemensamma yrkande om bifall till
tjänsteförslaget.
Delmål 1.8 Kunskap och handlingskraft
Karin Svensson Smith (MP) och Lena Fällström (S) reserverar sig
mot beslutet till förmån för sitt gemensamma yrkande om bifall till
tjänsteförslaget.
Delmål 3.3 Kolinlagring
Karin Svensson Smith (MP) och Lena Fällström (S) reserverar sig
mot beslutet till förmån för sitt gemensamma yrkande om bifall till
tjänsteförslagets formulering med tillägget: Kolinlagring i mark och
växtlighet ska öka mellan 2020 och 2030.
Delmål 3.5 Förnybar energi
Lena Fällström (S) och Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till tjänsteförslaget
med tillägget: Tillgången till biogas som drivmedel ha öka 2020-2030.
Delmål 3.7 Beredskap för extrema väderhändelser
Lena Fällström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
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yrkande om bifall till tjänsteförslaget med tillägget: Senast 2035 ska
alla skolgårdar och äldreboenden ha träd som ger svalka och skugga.
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för sitt yrkande om bifall till tjänsteförslaget med tillägget: Senast
2030 ska hela kommunen kunna ta emot ett 100-årsregn utan att
översvämningsskador uppstår. Senaste 2030 ska alla skolgårdar och
äldreboenden ha träd som ger svalka och skugga.
Delmål 4.3 Transporter
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för sitt yrkande om att texten ändras till: Lunds kommun ska ha ett
attraktivt, säkert, miljöanpassat och väl utbyggt mobilitetssystem för
fotgängare, cyklister och kollektivtrafik i och mellan tätorterna.
Biltrafiken ska minska i den takt som behövs för att klara
koldioxidbudgeten för Lunds kommun. År 2030 ska minst 75 % av
resorna göras med kollektivtrafik, cykel och gång. Fördelningen gäller
för resor med start och eller slutpunkt i Lunds kommun.
Lena Fällström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om bifall till tjänsteförslaget.
Delmål 4.4 Jordbruksmark
Lena Fällström (S) reserverar sig till förmån för sitt yrkande att
texten ändras till: Lunds kommun ska i den framtida
bebyggelseplaneringen först och främst utgå från att växa genom
förtätning av befintlig bebyggd mark eller hårdgjorda ytor.
Jordbruksmark ska endast restriktivt tas i anspråk för ny bebyggelse.
Andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i Lunds kommun ska öka.
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt
yrkande: Jordbruksmark ska inte tas i anspråk för ny bebyggelse.
Andelen hårdgjord mark i kommunen ska inte öka. Framtida
bebyggelse ska ske genom förtätning av befintlig bebyggd mark eller
ske på redan hårdgjorda ytor. Andelen ekologiskt odlad jordbruksmark
i Lunds kommun ska öka.
Delmål 4.6 Ljusföroreningar (korrekturfel i förslaget
där rubriken är Utomhusbelysning)
Karin Svensson Smith (MP) och Lena Fällström (S) reserverar sig
mot beslutet till förmån för sitt gemensamma yrkande om bifall till
tjänsteförslaget.
Delmål 5.1 Gröna miljöer
Karin Svensson Smith (MP) och Lena Fällström (S) reserverar sig
mot beslutet till förmån för sitt gemensamma yrkande om att texten
ändras till: I Lunds kommun finns det god tillgång till rekreation,
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friluftsliv och naturupplevelser. Sådan allemansrättsligt tillgänglig
mark per person ska inte minska till 2030.
Delmål 5.6 Täktverksamhet
Lena Fällström (s) och Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig
mot beslutet till förmån för yrkandet att texten ändras till:
Kommunkoncernen ska verka för att täktverksamhet inom kommunen
inte etableras eller utvidgas på ett sätt som har negativ påverkan på
de områden som utpekas som värdefull natur enligt Naturvårdsverkets
definition för skyddad natur eller som på annat sätt bedöms
skyddsvärda av Lunds kommun
Brödtexten under Huvudmål 1 Konsumtion och
produktion mittersta stycket (s 8)
Karin Svensson Smith (MP) och Lena Fällström (S) reserverar sig
mot beslutet till förmån för sitt gemensamma yrkande om bifall till
tjänsteförslaget.
Brödtexten under Huvudmål 2 Miljö- och hälsofarliga ämnen
första stycket tre meningar från slutet (s 10)
Karin Svensson Smith (MP) och Lena Fällström (S) reserverar sig
mot beslutet till förmån för sitt gemensamma yrkande om bifall till
tjänsteförslaget.

Protokollsanteckningar
Jesper Sahlén (V) lämnar följande protokollsanteckningar:
Ändring av delmål 1.4 Livsmedel och matsvinn
I Lunds kommunkoncern ska samtliga val av livsmedel ha minsta
möjliga negativamiljöpåverkan och mängden matsvinn ska halveras
till 2025 och därefter fortsätta att minska.
Tillägg till delmål 3.5 Förnybar energi
Fastigheter som ägs av kommunkoncernen ska, där så är möjligt och
där läget enligt solkartan är gynnsamt, ha solceller på sina tak senast
2026.
Tillägg till delmål 4.5 Kulturvärden
Lunds bevaringsprogram ska uppdateras senast 2025.
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Sammanfattning
LundaEko 2021–2030 är ett kommunövergripande styrdokument
som svarar på frågan vad som ska uppnås, anger en gemensam
riktning för arbetet och lägger fast de långsiktiga prioriteringarna.
Programmet syftar till att skapa ett resurseffektivt samhälle där
ekosystemen och dess funktioner långsiktigt bibehålls och planetens
gränser inte överskrids.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019, § 80, att ge
kommunkontoret i uppdrag att revidera Lunds program för
ekologisk hållbar utveckling 2014–2020, LundaEko
II. Kommunkontoret har under 2020 tillsammans med kommunens
förvaltningar och bolag tagit fram ett nytt förslag på Lunds kommuns
program för ekologiskt hållbar utveckling: LundaEko 2021–2030.
I september 2020 beslutade kommunstyrelsens miljö- och
hälsoutskott att remittera reviderat förslag på LundaEko till
nämnder, styrelser, rådgivande organ och bolag för yttrande. Över
700 synpunkter har inkommit. Utöver detta så har Lunds
klimatpolitiska råd i sin rapport för 2021 granskat kommunens
förslag på nya klimatmål i LundaEko. Ett nytt förslag till program
har därefter utarbetats utifrån inkomna synpunkter.

Yrkanden
Delmål 1.1 Grön ekonomi
Tjänsteförslag: Lunds kommun ska vara ett föredöme inom gröna
investeringar och kommunkoncernen ska säkerställa att kommunens
tillväxt inte leder till negativ miljöpåverkan. Kommunkoncernens ska
i sin kapitalförvaltning ligga i framkant på miljöområdet.
Camilla Neptune (L) med instämmande av Amanda Thonander (M)
och Camilla Ländin (C) yrkar att formuleringen ändras till Lunds
kommun ska fortsatt satsa på gröna investeringar och
kommunkoncernen ska bevaka att kommunens tillväxt inte leder till
negativ miljöpåverkan. Kommunen ska i sin kapitalförvaltning ligga i
framkant på miljöområdet.
Karin Svensson Smith med instämmande av Lena Fällström yrkar att
formuleringen ändras till: Lunds kommun ska vara ett föredöme inom
gröna investeringar och kommunkoncernen ska bevaka att
kommunens tillväxt inte leder till negativ miljöpåverkan. Kommunen
ska i sin kapitalförvaltning ligga i framkant på miljöområdet.
Delmål 1.2 Upphandling
Tjänsteförslag: Alla upphandlingar, som kommunkoncernen utför, av
varor och tjänster ska ställa relevanta hållbarhetskrav. Andelen
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upphandlingar som sätter höga samt innovativa miljömässiga krav
ska kontinuerligt öka.
Amanda Thonander (M) med instämmande av Camilla Neptune(L),
Camilla Ländin (C), Karin Svensson Smith (MP) och Lena Fällström
(S) yrkar att ”samt innovativa” stryks i tjänsteförslaget.
Delmål 1.3 Konsumtonsbaserade utsläpp
Tjänsteförslag: De årliga konsumtionsbaserade utsläppen av
växthusgaser i Lund ska minska till fem ton per invånare, varav de
kommunala nämnderna får stå för max 0,3 ton.
Camilla Neptune (L) med instämmande av Camilla Ländin (C) och
Amanda Thonander (M) yrkar att formuleringen ändras till: De årliga
konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser i Lund ska minska.
De kommunala nämnderna får stå för max 0,3 ton av utsläppen. samt
att det under delmålen finns en förklarande text med följande
lydelse: År 2050 ska de konsumtionsbaserade utsläppen vara max 1
ton/per person i enlighet med Parisavtalet. Målvärdet för 2030 som
linjerar med målet för 2050 tas fram i början av programperioden.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S)
yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Delmål 1.4 Livsmedel och matsvinn
Tjänsteförslag: I Lunds kommunkoncern ska samtliga val av
livsmedel ha minsta möjliga negativa miljöpåverkan och mängden
matsvinn ska årligen minska. En snittmåltid ska inte ge upphov till
mer än 1,25 CO2ekv/kg livsmedel. Andelen inköpta livsmedel som är
producerade i Sverige ska öka till minst 80 procent och andelen
inköpta ekologiska livsmedel ska bibehållas jämfört med år 2019.
Vid inköp av nötkött ska i första hand råvara från naturbetande djur
väljas.
Camilla Neptune (L) med instämmande av Amanda Thonander (M)
och Camilla Ländin (C) yrkar att formuleringen ändras till: I Lunds
kommunkoncern ska samtliga val av livsmedel ha minsta möjliga
klimat- och miljöpåverkan och mängden matsvinn sa årligen minska.
En snittmåltid ska inte ge upphov till mer än 1,25 CO2ekv/kg livsmedel.
Andelen inköpta livsmedel som är producerade i Sverige ska öka till
minst 80% av de varor där inhemsk produktion finns. Andelen inköpta
ekologiska livsmedel ska vara i linje med de nationella målen. Vid
inköp av nötkött ska i första hand råvara från naturbetande djur
väljas.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S)
yrkar bifall till tjänsteförslaget med ändringen att ordet
”miljöpåverkan” ändras till ”klimat- och miljöpåverkan”.
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Delmål 1.8 Kunskap och handlingskraft
Tjänsteförslag: Alla som bor, verkar och utbildas i Lunds kommun
ska ha den kunskap och handlingskraft som behövs för att främja en
hållbar utveckling.
Camilla Neptune (L) med instämmande av Camilla Ländin (C) och
Amanda Thonander (M) yrkar att rubriken på delmålet byts till:
Kunskap om hållbarhet
Camilla Neptune (L) med instämmande av Camilla Ländin (C) och
Amanda Thonander (M) yrkar att delmålets formulering ändras till:
Lunds kommun ska arbeta utåtriktat för att främja hållbart lärande.
Kunskap om hållbarhet ska spridas och vara lättillgänglig.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S)
yrkar bifall till tjänsteförslaget delmålsrubrik och målformulering.
Delmål 2.3 Förorenade områden
Tjänsteförslag: Lunds kommun ska inte ha förorenade områden som
utgör något hot mot miljön eller människors hälsa.
Kommunkoncernen ska ha identifierat och vid behov efterbehandlat
sitt eget fastighetsbestånd.
Camilla Neptune (L) med instämmande av Amanda Thonander
(M), Camilla Ländin (C) Karin Svensson Smith (MP) och Lena
Fällström (S) yrkar att den sista meningen stryks i tjänsteförslaget.
Delmål 3.3 Kolinlagring
Tjänsteförslag: Kolinlagring inom Lunds kommun ska öka mellan
2020 och 2030. Kommunkoncernen ska verka för infångning och
lagring av koldioxid kopplat till fjärrvärmeproduktion i närområdet.
Camilla Neptune (L) med instämmande av Amanda Thonander (M)
och Camilla Ländin (C) yrkar att formuleringen ändras till:
Kolinlagring inom Lunds kommun ska öka mellan 2021–2030.
Kommunkoncernen ska verka för infångning av koldioxid.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S)
yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg: Kolinlagring i
mark och växtlighet ska öka mellan 2021 och 2030.
Delmål 3.5 Förnybar energi
Tjänsteförslag: Den lokala produktionen av förnybar el, värme och
drivmedel ska 2025 vara minst 1300 GWh varav sol och vind ska stå
för minst 100 GWh. År 2030 ska sol och vind stå för minst 150 GWh.
Camilla Neptune (L) med instämmande av Camilla Ländin (C) och
Amanda Thonander (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
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Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP)
yrkar bifall till tjänsteskrivelsen med följande tillägg: Tillgången till
biogas som drivmedel ha öka 2020–2030.
Delmål 3.7 Beredskap för extrema väderhändelser
Tjänsteförslag: Kommunkoncernens förmåga att hantera effekterna
av extrema väderhändelser kopplade till värme och
nederbördsmängd ska öka mellan 2020 och 2030.
Camilla Neptune (L) med instämmande av Amanda Thonander (M)
och Camilla Ländin (C) yrkar att formuleringen ändras till:
Kommunkoncernens förmåga att hantera effekterna av extrema
väderhändelser kopplade till värme, kyla och nederbördsmängd ska
öka mellan 2021–2030.
Lena Fällström (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande
tillägg: Senast 2035 ska alla skolgårdar och äldreboenden ha träd som
ger svalka och skugga.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till tjänsteförslaget med
följande tillägg: Senast 2030 ska hela kommunen kunna ta emot ett
100-årsregn utan att översvämningsskador uppstår. Senaste 2030 ska
alla skolgårdar och äldreboenden ha träd som ger svalka och skugga.
Delmål 4.3 Transporter
Tjänsteförslag: Lunds kommun ska ha ett attraktivt, säkert,
miljöanpassat och väl utbyggt mobilitetssystem för fotgängare,
cyklister och kollektivtrafik i och mellan tätorterna. År 2030 ska
minst 30 procent av resorna göras med kollektivtrafik och minst 45
procent med gång och cykel. Fördelningen gäller för resor med start
och eller slutpunkt i Lunds kommun.
Lena Fällström (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Camilla Neptune (L) med instämmande av Camilla Ländin (C) och
Amanda Thonander (M) yrkar att formuleringen ändras till: Lunds
kommun ska ha ett attraktivt, säkert och miljöanpassat väl utbyggt
mobilitetssystem för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och andra
fossilfria färdmedel i och mellan tätorterna. Andelen fossilfria resor
ska öka på bekostnad av icke fossilfria färdmedel.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att formuleringen ändras till:
Lunds kommun ska ha ett attraktivt, säkert, miljöanpassat och väl
utbyggt mobilitetssystem för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik i
och mellan tätorterna. Biltrafiken ska minska i den takt som behövs för
att klara koldioxidbudgeten för Lunds kommun. År 2030 ska minst 75
% av resorna göras med kollektivtrafik, cykel och gång. Fördelningen
gäller för resor med start och eller slutpunkt i Lunds kommun.
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Delmål 4.4 Jordbruksmark
Tjänsteförslag: Lunds kommun ska i den framtida
bebyggelseplaneringen först och främst utgå från att växa genom
förtätning av befintlig bebyggd mark eller hårdgjorda ytor.
Jordbruksmark bör inte tas i anspråk för ny bebyggelse.
Camilla Neptune (L) med instämmande av Amanda Thonander (M)
och Camilla Ländin (C) yrkar att formuleringen ändras till: Lunds
kommun ska i framtida bebyggelseplanering först och främst utgå från
att växa genom förtätning av befintlig bebyggd mark eller hårdgjorda
ytor. Den högklassiga jordbruksmarken (klass 8–10) ska värnas.
Jordbruksmark bör inte tas i anspråk för ny bebyggelse.
Lena Fällström (S) yrkar att formuleringen ändras till: Lunds
kommun ska i den framtida bebyggelseplaneringen först och främst
utgå från att växa genom förtätning av befintlig bebyggd mark eller
hårdgjorda ytor. Jordbruksmark ska endast restriktivt tas i anspråk för
ny bebyggelse. Andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i Lunds
kommun ska öka.
Karin Svensson Smith (MP yrkar att formuleringen ändras till:
Jordbruksmark ska inte tas i anspråk för ny bebyggelse. Andelen
hårdgjord mark i kommunen ska inte öka. Framtida bebyggelse ska
ske genom förtätning av befintlig bebyggd mark eller ske på redan
hårdgjorda ytor. Andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i Lunds
kommun ska öka.
Delmål 4.6 Ljusföroreningar (korrekturfel i förslaget
där rubriken är Utomhusbelysning)
Tjänsteförslag: Utomhusbelysningens negativa påverkan på
biologisk mångfald, ekosystemtjänster och människors hälsa ska
minimeras inom Lunds kommun
Lena Fällström (S) Med instämmande av Karin Svensson Smith yrkar
bifall till tjänsteförslaget.
Camilla Neptune (L) med instämmande av Camilla Ländin (C) och
Amanda Thonander (M) yrkar att delmålet stryks.
Delmål 5.1 Gröna miljöer
Tjänsteförslag: I Lunds kommun finns det god tillgång till rekreation,
friluftsliv och naturupplevelser. Allemansrättsligt tillgänglig mark
per person ska inte minska till 2030.
Camilla Neptune (L) med instämmande av Amanda Thonander (M)
och Camilla Ländin (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med
förändringen att ”per person” i andra meningen stryks.
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Karin Svensson Smith (MP) och Lena Fällström (S) yrkar bifall till
tjänsteförslaget med tillägget att den andra meningen inleds med
ordet ”Sådan” innan allemansrättslig.
Delmål 5.6 Täktverksamhet
Tjänsteförslag: Kommunkoncernen ska verka för att täktverksamhet
inom kommunen inte etableras eller utvidgas på ett sätt som har
negativ påverkan på de områden som utpekas som värdefull natur
enligt Naturvårdsverkets definition för skyddad natur.
Camilla Neptune (L) med instämmande av Amanda Thonander (M)
och Camilla Ländin (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP)
yrkar att formuleringen ändras till: Kommunkoncernen ska verka för
att täktverksamhet inom kommunen inte etableras eller utvidgas på
ett sätt som har negativ påverkan på de områden som utpekas som
värdefull natur enligt Naturvårdsverkets definition för skyddad natur
eller som på annat sätt bedöms skyddsvärda av Lunds kommun.
Brödtexten under Huvudmål 1 Konsumtion och produktion det
mittersta stycket senare del (s 8)
Tjänsteförslag: Det behövs också nya konsumentbeteenden och
sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan
måste brytas. För att uppnå en sådan förändring kommer ökad
kunskap och kontinuerligt lärande vara avgörande. Hållbar
konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och
ekonomiska fördelar såsom ökad sysselsättning, ökad
konkurrenskraft, förbättrad hälsa, ökad jämställdhet och minskad
fattigdom.
Camilla Neptune(L) med instämmande av Amanda Thonander
(M) och Camilla Ländin (C) yrkar att texten ändras till följande: Nya
konsumtionsbeteenden som ger ekonomisk tillväxt och positiv
miljöpåverkan ska uppmuntras. För att uppnå en sådan förändring
kommer ökad kunskap och kontinuerligt lärande vara avgörande.
Hållbar konsumtion och produktion innebär även ett globalt
perspektiv där kopplingen till Agenda 2030 blir tydlig men även
nationellt där lagstiftningen behöver utvecklas.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S)
yrkar bifall till tjänsteförslagets formulering av senare delen av
mittersta stycket (s 8).
Brödtexten under Huvudmål 2 Miljö- och hälsofarliga ämnen
första stycket tre meningar från slutet (s 10)
Tjänsteförslag: Mikroplasterna kommer bland annat från väg- och
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däckslitage och från konstgräsplaner, men även från tvätt av
syntetfiber och som ingrediens i olika hygienprodukter.
Camilla Neptune(L) med instämmande av Amanda Thonander
(M) och Camilla Ländin (C) yrkar att ordet ”konstgräsplaner” stryks.
Karin Svensson Smith (MP) och Lena Fällström (S) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Brödtexten under rubriken Genomförande andra stycket överst
på sidan 21 andra meningen
Tjänsteförslag: Kommunens nämnder och styrelser ska beakta
LundaEkos mål och delmål i den strategi och planeringsprocess som
resulterar i en ekonomi- och verksamhetsplan (EVP). På detta sätt
integreras miljöfrågorna i verksamhetens planering, och
kostnaderna för att uppnå målen i LundaEko kopplas till den interna
budgetprocessen.
Karin Svensson Smith med instämmande av Lena Fällström (S),
Amanda Thonander (M), Camilla Ländin (C) och Camilla Neptune (L)
yrkar att ordet ”beakta” ändras till ”utgå ifrån” i tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Delmål 1.1 Grön ekonomi
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på de två yrkandena
och finner efter votering med utslaget tre röster, Camilla Neptune
(L), Amanda Thonander(M) och Camilla Ländin (C) för Camilla
Neptunes förslag och två röster, Lena Fällström(S) och Karin
Svensson Smith (MP) för Karin Svensson Smiths förslag att
kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har beslutat i enlighet
med Camilla Neptunes förslag.
Delmål 1.2 Upphandling
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på Amanda
Thonanders yrkande och finner att kommunstyrelsen miljö- och
hälsoutskott har beslutat i enlighet med detsamma.
Delmål 1.3 Konsumtonsbaserade utsläpp
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på de två yrkandena
och finner att kommunstyrelsen miljö- och hälsoutskott har beslutat
i enlighet med Camilla Neptunes förslag.
Delmål 1.4 Livsmedel och matsvinn
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på de två yrkandena
och finner att kommunstyrelsen miljö- och hälsoutskott har beslutat
i enlighet med Camilla Neptunes förslag.
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Delmål 1.8 Kunskap och handlingskraft
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på yrkandena och
finner att kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har beslutat i
enlighet med Camilla Neptunes förslag.
Delmål 2.3 Förorenade områden
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på yrkandet och
finner att kommunstyrelsen miljö- och hälsoutskott har beslutat i
enlighet med detsamma.
Delmål 3.3 Kolinlagring
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på de två yrkandena
och finner att kommunstyrelsens- miljö- och hälsoutskott har
beslutat i enlighet med Camilla Neptunes förslag.
Delmål 3.5 Förnybar energi
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på de två yrkandena
och finner att kommunstyrelsen miljö och hälsoutskott har beslutat i
enlighet med Camilla Neptunes yrkande.
Delmål 3.7 Beredskap för extrema väderhändelser
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på de tre yrkandena
och finner att kommunstyrelsen miljö och hälsoutskott har beslutat i
enlighet med Camilla Neptunes yrkande.
Delmål 4.3 Transporter
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på de tre yrkandena
och finner att kommunstyrelsen miljö och hälsoutskott har beslutat i
enlighet med Camilla Neptunes yrkande.
Delmål 4.4 Jordbruksmark
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på de tre yrkandena
och finner att kommunstyrelsen miljö och hälsoutskott har beslutat i
enlighet med Camilla Neptunes yrkande.
Delmål 4.6 Ljusföroreningar (korrekturfel i förslaget
där rubriken är Utomhusbelysning)
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på de två yrkandena
och finner att kommunstyrelsens- miljö- och hälsoutskott har
beslutat i enlighet med Camilla Neptunes förslag.
Delmål 5.1 Gröna miljöer
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på yrkandena och
finner att kommunstyrelsens- miljö- och hälsoutskott har beslutat i
enlighet med Camilla Neptunes förslag avseende att ”per person” i
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andra meningen stryks
samt att miljö- och hälsoutskott har beslutat i enlighet med Karin
Svenson Smiths förslag avseende att den andra meningen inleds med
ordet ”Sådan” innan allemansrättsligt.
Delmål 5.6 Täktverksamhet
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på de två yrkandena
och finner att kommunstyrelsens- miljö- och hälsoutskott har
beslutat i enlighet med Camilla Neptunes förslag.
Brödtexten under Huvudmål 1 Konsumtion och produktion det
mittersta stycket senare del (s 8)
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på de
två yrkandena och finner att kommunstyrelsens miljö- och
hälsoutskott har beslutat i enlighet med Camilla Neptunes förslag.
Brödtexten under Huvudmål 2 Miljö- och hälsofarliga ämnen
första stycket tre meningar från slutet (s 10)
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på de
två yrkandena och finner att kommunstyrelsens miljö- och
hälsoutskott har beslutat i enlighet med Camilla Neptunes förslag.
Brödtexten under rubriken Genomförande andra stycket överst
på sidan 21 andra meningen
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på yrkandet och
finner att kommunstyrelsen miljö- och hälsoutskott har beslutat i
enlighet med detsamma.
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