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§ 206 Program för ekologisk hållbar utveckling
LundaEko 2021-2030
Dnr KS 2019/0202

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

anta förslag till LundaEko – Lunds program för ekologisk
hållbar utveckling 2021–2030 med följande kompletteringar

att

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

att

i förslag till LundaEko – Lunds program för ekologisk hållbar
utveckling 2021-2030 lägga till "per invånare" i stycket om
delmål 1.3 Konsumentbaserade utsläpp

att

delmål 1.4 Livsmedel och matsvinn i förslag till LundaEko –
Lunds program för ekologisk hållbar utveckling 2021-2030,
ändras till: I Lunds kommunkoncern ska samtliga livsmedel ha
minsta möjliga negativa klimat- och miljöpåverkan. Mängden
matsvinn ska årligen minska. Den nationella
livsmedelsstrategin ska vara ledande.

att

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
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 206/0102.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna:
Fi har en hel del samsyn med främst de rödgröna, och återkommer
med våra yrkanden i kommunfullmäktige.
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Liv Severinsson (FNL) får till protokollet anteckna:
Angeläget att halvera antalet indikatorer (Bilaga 1). Fokusera där
kommunen har rådighet. Prioritera indikatorer som mäter
LundaEkos mål- och delmålsuppfyllelse. Data ur befintliga databaser
möjliggör systematiska jämförelser med andra kommuner.

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
Camilla Neptune (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till LundaEko – Lunds program för ekologisk hållbar
utveckling 2021–2030 med följande kompletteringar
att 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
att i förslag till LundaEko – Lunds program för ekologisk hållbar
utveckling 2021-2030 lägga till "per invånare" i stycket om delmål
1.3 Konsumentbaserade utsläpp
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att delmål 1.4 Livsmedel och matsvinn i förslag till LundaEko – Lunds
program för ekologisk hållbar utveckling 2021-2030, ändras till: I
Lunds kommunkoncern ska samtliga livsmedel ha minsta möjliga
negativa klimat- och miljöpåverkan. Mängden matsvinn ska årligen
minska. Den nationella livsmedelsstrategin ska vara ledande.
att 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.
Victoria Tiblom (SD), Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson
(C), Hedvig Åkesson (KD) och Jan Annerstedt (FNL) instämmer i
Camilla Neptunes (L) yrkande.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att texten för delmål 1.1 Grön ekonomi 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.
att texten för delmål 1.4 Livsmedel och matsvinn ändras till: I Lunds
kommunkoncern ska samtliga val av livsmedel ha minsta möjliga
negativa klimat- och miljöpåverkan och mängden matsvinn ska
årligen minska. En snittmåltid ska inte ge upphov till mer än 1,25
CO2ekv/kg livsmedel. Andelen inköpta ekologiska livsmedel som är
producerade i Sverige ska bibehållas jämfört med år 2019. Vid inköp
av nötkött ska i första hand råvara från naturbetande djur.
att texten för delmål 1.8 Kunskap och handlingskraft ändras till: Alla
som bor, verkar och utbildas i Lunds kommun ska ha den kunskap och
handlingskraft som behövs för att främja en hållbar utveckling.
att lägga till ett delmål 2.4 Slamspridning med följande text:
Avloppsslam från reningsverk ska inte spridas på kommunens egna
åkermarker och kommunen ska verka för att avloppsreningsslam inte
sprids på åkermark i kommunen.
att i texten för delmål 3.3 Kolinlagring lägga till: Kolinlagring i mark
och växtlighet ska öka mellan 2020 och 2030.
att i texten för delmål 3.5 Förnybar energi lägga till: Tillgången till
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biogas som drivmedel ska öka 2020-2030.
att i texten för delmål 3.7 Beredskap för extrema väderhändelser
lägga till: Senast 2030 ska hela kommunen kunna ta emot ett 100årsregn utan att översvämningsskador uppstår. Senaste 2030 ska alla
skolgårdar och äldreboenden ha träd som ger svalka och skugga.
att texten för delmål 4.3 Transporter 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.
att texten för delmål 4.4 Jordbruksmark 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.
att lägga till ett delmål 4.6 Ljusföroreningar med följande text:
Utomhusbelysningens negativa påverkan på biologisk mångfald,
ekosystemtjänster och människors hälsa ska minimeras inom Lunds
kommun.
att texten för delmål 5.1 Gröna miljöer ändras till: I Lunds kommun
finns det god tillgång till rekreation, god tillgång till rekreation,
friluftsliv och naturupplevelser. Sådan allemansrättsligt tillgänglig
mark per person ska inte minska till 2030.
att texten för delmål 5.6 Täktverksamhet 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.
att brödtexten under huvudmål 1 Konsumtion och produktion, det
mittersta styckets senare del (s 8), ändras till: 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
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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.
att brödtexten under huvudmål 2 Miljö- och hälsofarliga
ämnen, första stycket, tre meningar från slutet (s 10), ändras till
tjänsteförslaget: Mikroplasterna kommer bland annat från väg och
däckslitage och från konstgräsplaner, men även från tvätt av
syntetfiber och som ingrediens i olika hygienprodukter.
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att delmål 1.3 Konsumentbaserade utsläpp ändras till: 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 per invånare. År 2050 ska de konsumtionsbaserade utsläppen
vara max 1 ton/per person i enlighet med Parisavtalet.
att delmål 1.8 rubriceras ”Kunskap och handlingskraft” samt
formuleras enligt följande: Alla som bor, verkar och utbildas i Lunds
kommun ska ha den kunskap och handlingskraft som behövs för att
främja en hållbar utveckling.
att delmål 3.3 Kolinlagring ändras till: Kolinlagring inom Lunds
kommun ska öka mellan 2020 och 2030. Kommunkoncernen ska verka
för infångning och lagring av koldioxid kopplat till
fjärrvärmeproduktion i närområdet. Kolinlagring i mark och
växtlighet ska öka mellan 2021 och 2030.
att delmål 4.3 Transporter 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.
att delmål 4.4 Jordbruksmark 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.
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att delmål 5.6 Täktverksamhet 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.
att brödtexten under huvudmål 1 Konsumtion och produktion, det
mittersta styckets senare del (s 8), ändras till: 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.
att brödtexten under huvudmål 2 Miljö- och hälsofarliga ämnen,
första stycket, tre meningar från slutet (s 10), ändras till:
Mikroplasterna kommer bland annat från väg- och däckslitage och
från konstgräsplaner, men även från tvätt av syntetfiber och som
ingrediens i olika hygienprodukter.
att med ovan gjorda justeringar anta Program för ekologisk hållbar
utveckling LundaEko 2021–2030.
Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att ändra delmål 1.4 Livsmedel och matsvinn till: I Lunds
kommunkoncern ska samtliga val av livsmedel ha minsta möjliga
negativa miljöpåverkan. Mängden matsvinn ska halveras till 2025 och
därefter fortsätta att minska.
att i delmål 3.5 Förnybar energi lägga till: Fastigheter som ägs av
kommunkoncernen ska, där så är möjligt och där läget enligt
solkartan är gynnsamt, ha solceller på sina tak senast 2026.
att ändra delmål 4.4 Jordbruksmark så att det lyder: Jordbruksmark
ska inte tas i anspråk för ny bebyggelse. Andelen ekologiskt odlad
jordbruksmark i Lunds kommun ska öka.
att i delmål 4.5 Kulturvärden lägga till: Lunds bevaringsprogram ska
uppdateras senast 2025.
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Karin Svensson Smith (MP) instämmer i Anders Almgrens (S) attsats om delmål 1.3 Konsumentbaserade utsläpp och i Helena Falks
(V) att-sats om delmål 3.5 Förnybar energi.
Anders Almgren (S) instämmer i Karin Svensson Smiths (MP) attsatser om delmål 1.1 Grön ekonomi och delmål 1.4 Livsmedel och
matsvinn
Helena Falk (V) instämmer i samtliga Karin Svensson Smiths (MP)
att-satser med undantag av att-satserna om delmål 1.4 Livsmedel
och matsvinn och delmål 4.4 Jordbruksmark samt i Anders Almgrens
(S) att-sats om delmål 1.3 Konsumentbaserade utsläpp.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer Camilla Neptunes (L) med
fleras yrkande mot Anders Almgrens (S) yrkande mot Karin
Svensson Smiths (MP) yrkande mot Helena Falks (V) yrkande och
finner Camilla Neptunes (L) med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att utreda vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden dessa yrkanden
mot varandra och finner att Anders Almgrens (S) yrkande ska vara
motförslag i huvudomröstningen.
Omröstning begärs.
För att utreda vilket yrkande som ska vara motförslag mot Anders
Almgrens (S) yrkande i omröstningen om vilket yrkande som ska
vara motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden Karin
Svensson Smiths (MP) yrkande mot Helena Falks (V) yrkande och
finner att Karin Svensson Smiths (MP) yrkande ska vara motförslag i
omröstningen om vilket yrkande som ska vara motförslag i
huvudomröstningen.
För omröstningen om vilket yrkande som ska vara motförslag i
huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) yrkande som motförslag i
huvudomröstningen.
Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) yrkande som
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motförslag i huvudomröstningen.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S) och Björn Abelson (S)
röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Victoria Tiblom (SD) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 3 ja-röster, 2 nej-röster och 8 nedlagda
röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså att Anders Almgrens (S) yrkande
ska vara motförslag i huvudomröstningen.
För huvudomröstningen godkänner kommunstyrelsen följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Camilla Neptunes (L) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Anders Almgrens (S) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Camilla Neptune (L),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Victoria Tiblom (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S) och Björn Abelson (S)
röstar nej.
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster, 3 nej-röster och 2 nedlagda
röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Camilla Neptunes
(L) med fleras yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (12)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-06-02

Underlag för beslut










Protokollsutdrag kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
2021-05-11 § 21
Slutversion program för ekologisk hållbar utveckling
LundaEko 2021-2030 – daterat 2021-05-19
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-05-05
Program för ekologisk hållbar utveckling LundaEko 20212030 – daterat 2021-05-05
Bilaga 1 utkast till indikatorer 2021-05-10
Behandling av remissvar LundaEko 2021-2030,
daterad 2021-05-05
Klimatpolitiska rådets rapport 2021
Samtliga svar på remiss av förslag till nytt Lunds Program för
ekologiskt hållbar utveckling 2021-2030
Energiplan För Lunds kommun, antagen av KF 2020-01-30 §
24

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Nämnder, styrelser och bolag
För kännedom:
Kommunkontoret
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KS 2020/0829

Kommunstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

2021-06-02 klockan 14.50–18.30, ajournering klockan 15.4715.55, 17.17-17.30, Sessionssalen, Stadshuset
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande, deltar digitalt
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
Camilla Neptune (L), deltar digitalt
Birger Swahn (M), deltar digitalt
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar digitalt
Jan Annerstedt (FNL), ej § 233 på grund av jäv, deltar digitalt
Hedvig Åkesson (KD), deltar digitalt
Fanny Johansson (S), ej § 223 på grund av jäv, deltar digitalt
Björn Abelson (S), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP), deltar digitalt
Helena Falk (V), deltar digitalt
Victoria Tiblom (SD), deltar digitalt
Camilla Ländin (C), tjänstgör för Jan Annerstedt (FNL) § 233,
deltar digitalt
Lena Fällström (S), § 206-236, kl. 15.09-18.30, tjänstgör för
Fanny Johansson (S) § 223, deltar digitalt
Fabian Zäll (L), deltar digitalt
Maria Brolin Glennow (L), § 199-223, kl. 14.50-17.30, deltar
digitalt
Klas Svanberg (M), deltar digitalt
Louise Rehn Winsborg (M), deltar digitalt
Amanda Thonander (M), deltar digitalt
Liv Severinsson (FNL), § 199-220, kl. 14.50-17.00, deltar digitalt
Kenth Andersson (S), § 203-236, kl. 14.56-18.30, deltar digitalt
Axel Hallberg (MP), deltar digitalt
Cherry Batrapo (FI), § 200-236, kl. 14.54-18.30, deltar digitalt
Urban Nilsson (SD), deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Britt Steiner, utredningschef, § 199-224, 231-236, deltar digitalt
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Johanna Holmberg, HR-direktör, § 210-212, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
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Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg, deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Pernilla Ardhe, sekreterare
Andreas Siverståhl Hjelm, nämndsamordnare, § 199-208, deltar
digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Övriga

Martin Haldeborg, IT-supporttekniker

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 199–236, varav § 233 är omedelbart justerad

Tid och plats för justering

Digital justering onsdagen den 9 juni 2021 kl. 11.30

Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Paragrafer

§ 199–232 och 234–236

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg
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