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§ 39 Utskick av förslag till nytt LundaEko
Dnr KS 2019/0202

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutar
att

godkänna att förslag till reviderat program för ekologisk hållbar
utveckling, LundaEko 2021–2030, skickas ut på remiss till
berörda intressenter efter följande förändringar:
Huvudmål 1 Konsumtion och produktion ändras till År 2030
konsumerar och produceras det mer cirkulärt i Lunds kommun.
Det ska vara lätt att göra rätt. samt att brödtexten till kapitel 1
första stycket byts formuleringen: ”För att uppnå hållbar
utveckling krävs att vi tar hänsyn till planetens och
ekosystemens kapacitet...” till ”För att uppnå hållbar utveckling
krävs att vi utgår från planetens och ekosystemens kapacitet...”
Delmål 1.2 Upphandling ändras till Alla upphandlingar, som
kommunkoncernen utför, av varor och tjänster ska
ställa relevanta hållbarhetskrav. Andelen upphandlingar som
sätter höga samt innovativa miljömässiga krav ska kontinuerligt
öka.
Delmål 1.4 Mat och måltider ändras till I Lunds kommunkoncern
ska samtliga val av livsmedel ha minsta möjliga negativa
miljöpåverkan. Mängden matsvinn ska årligen minska.
Delmål 1.6 Näringsliv och affärsmodeller ändras till Lunds
kommunkoncern ska möjliggöra och förenkla etablering av
affärsmodeller, varor och tjänster som är cirkulära samt miljöoch klimatsmarta.
Delmål 3.3 Kolinlagring ändras till Kolinlagring inom Lunds
kommun ska öka mellan 2020 och 2030.
Delmål 4.4. Jordbruksmark ändras till Kommunkoncernen 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 5.1 Lundabornas behov och rätt till grönt, rubriken
ändras till Gröna miljöer samt målformuleringen till I Lunds
kommun finns det god tillgång till rekreation, friluftsliv och
naturupplevelser. Grönytan per person ska inte minska till 2030.
att
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Reservationer
Delmål 1.1 Hållbar tillväxt Karin Svensson Smith reserverar sig
mot beslutet till förmån för sitt yrkande att uttrycket Hållbar tillväxt
ändras till Hållbar ekonomisk utveckling i rubriken och i
målformuleringen.
Delmål 1.4 Mat och måltider Karin Svensson Smith reserverar sig
mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till
tjänsteförslagets formulering.
Delmål 1.6 Näringsliv och affärsmodeller Karin Svensson Smith
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om bifall till
tjänsteförslagets formulering.
Delmål 4.4 Jordbruksmark Karin Svensson Smith reserverar sig
mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
Lena Fällström reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande.

Protokollsanteckningar
Delmål 1.1 Hållbar tillväxt: Vänsterpartiet ställer sig bakom
förslaget att byta ut ”hållbar tillväxt” mot ”hållbar ekonomisk
utveckling”.
Delmål 1.4 Mat och måltider Vänsterpartiet föreslår under 1.4 att
följande delmål införs: Mängden matsvinn ska halveras till 2024
Delmål 1.6 Näringsliv och affärsmodeller Vänsterpartiet vill hålla
fast vid formuleringen: ”Utbudet av affärsmodeller, varor och
tjänster som är cirkulära samt miljö och klimatsmarta ska öka i
Lunds kommun. Kommunkoncernen ska vara en aktiv partner i
utvecklingen”.
Delmål 3.2 Transporter Vänsterpartiet menar att det för att nå det
ambitiösa målet att minska utsläpp av växthusgaser från
transportsektorn är nödvändigt dels med delmål, dels styrande
dokument som underordnar all transport- och stadsplanering detta
mål.
Delmål 4.4. Jordbruksmark: Vänsterpartiet stödjer formuleringen
”Den bästa jordbruksmarken ska undantas från exploatering”, alltså
inte bara ”så långt som möjligt”.

Sammanfattning
Kommunkontoret har tillsammans med förvaltningar och bolag tagit
fram ett förslag till revidering av Lunds kommuns program för
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ekologiskt hållbar utveckling – LundaEko 2021–2030. Programmet
anger en gemensam riktning för arbetet med ekologisk hållbarhet
och lägger fast de långsiktiga prioriteringarna.
LundaEko syftar till att skapa ett resurseffektivt samhälle där
ekosystemen och dess funktioner långsiktigt bibehålls och planetens
gränser inte överskrids. LundaEko omfattar både den kommunala
organisationen och Lund som geografiskt område och bygger på
Agenda 2030 och Sveriges miljökvalitetsmål.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott föreslås skicka förslaget
på remiss med sista svarsdatum den 30 november 2020. Ett nytt
förslag läggs därefter fram till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för godkännande under våren 2021.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott går igenom förslaget och
diskuterar eventuella förändringar.

Anföranden
Kommunstyrelsen miljö- och hälsoutskott går igenom de föreslagna
målen och delmålen.

Yrkanden
Huvudmål 1 Konsumtion och produktion
Tjänsteförslag: År 2030 konsumerar och produceras det mer cirkulärt
i Lunds kommun och man tar hänsyn till planetens och ekosystemens
kapacitet. Det ska vara lätt att göra rätt.
Camilla Neptune (L), med instämmande av Amanda Thonander (M),
yrkar att målformuleringen ändras till följande: År 2030 konsumerar
och produceras det mer cirkulärt i Lunds kommun. Det ska vara lätt
att göra rätt.
Karin Svensson Smith (MP), med instämmande av Lena Fällström
(S), yrkar att i brödtexten till kapitel 1 första stycket byts
formuleringen: ”För att uppnå hållbar utveckling krävs att vi tar
hänsyn till planetens och ekosystemens kapacitet...” till ”För att
uppnå hållbar utveckling krävs att vi utgår från planetens och
ekosystemens kapacitet...”
Delmål 1.1 Hållbar tillväxt
Tjänsteförslag: Kommunkoncernen ska vara ett föredöme inom grön
hållbar tillväxt och säkerställa att tillväxten inte leder till negativ
miljöpåverkan.
Camilla Neptune (L), med instämmande av Amanda Thonander (M)
och Mattias Horrdin (C), yrkar bifall till tjänsteförslaget.
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Karin Svensson Smith (MP) yrkar att uttrycket Hållbar tillväxt ändras
till Hållbar ekonomisk utveckling i rubriken och i målformuleringen.
Delmål 1.2 Upphandling
Tjänsteförslag: Alla upphandlingar, som kommunkoncernen utför, av
varor och tjänster ska ställa relevanta hållbarhetskrav. Andelen
upphandlingar som sätter höga samt innovativa miljömässiga och
etiska krav ska kontinuerligt öka.
Camilla Neptune (L), med instämmande av Amanda Thonander (M),
yrkar att ordet etiska stryks i tjänsteförslaget.
Delmål 1.4 Mat och måltider
Tjänsteförslag: I Lunds kommunkoncern ska samtliga val av livsmedel
värna ekosystemen, klimatet och naturresurserna. Mängden matsvinn
ska årligen minska
Karin Svensson Smith (MP), med instämmande av Lena Fällström
(S), yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Camilla Neptune (L), med instämmande av Amanda Thonander (M)
och Mattias Horrdin (C), yrkar att målet får följande formulering: I
Lunds kommunkoncern ska samtliga val av livsmedel ha minsta
möjliga negativa miljöpåverkan. Mängden matsvinn ska årligen
minska.
Delmål 1.6 Näringsliv och affärsmodeller
Tjänsteförslag: Utbudet av affärsmodeller, varor och tjänster som är
cirkulära samt miljö och klimatsmarta ska öka i Lunds kommun.
Kommunkoncernen ska vara en aktiv partner i utvecklingen.
Karin Svensson Smith (MP), med instämmande av Lena Fällström
(S), yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Camilla Neptune (L), med instämmande av Amanda Thonander
(M)och Mattias Horrdin (C), yrkar att målet får följande formulering:
Lunds kommunkoncern ska möjliggöra och förenkla etablering av
affärsmodeller, varor och tjänster som är cirkulära samt miljö- och
klimatsmarta.
Delmål 3.3 Kolinlagring
Tjänsteförslag: Kolinlagring i mark och växtlighet inom Lunds
kommun ska öka mellan 2020 och 2030.
Mattias Horrdin (C), med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP) och Lena Fällström (S), yrkar att i mark och växtlighet stryks i
tjänsteförslaget.
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Delmål 4.4 Jordbruksmark
Tjänsteförslag: Kommunkoncernen ska i framtida
bebyggelseplanering först och främst utgå från att växa genom
förtätning av befintligt bebyggd mark eller befintliga hårdgjorda ytor.
Kommunkoncernen ska vara restriktiv mot annan markanvändning på
brukningsvärd jordbruksmark än för jordbruksändamål. Den bästa
jordbruksmarken* ska undantas så långt som möjligt från
exploatering.
*enligt jordbruksverkets definition
Lena Fällström(S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att målet får följande
formulering: Kommunkoncernen ska i framtida bebyggelseplanering
först och främst utgå från att växa genom förtätning av befintligt
bebyggd mark eller befintliga hårdgjorda ytor. Kommunkoncernen ska
vara restriktiv mot annan markanvändning på brukningsvärd
jordbruksmark än för jordbruksändamål. Den bästa jordbruksmarken*
ska undantas från exploatering.
*enligt jordbruksverkets definition
Camilla Neptune (L), med instämmande av Amanda Thonander (M)
och Mattias Horrdin (C), yrkar att målet får följande formulering:
Kommunkoncernen 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 5.1 Lundabornas behov och rätt till grönt
Camilla Neptune (L), med instämmande av Amanda Thonander (M),
yrkar att rubriken på delmålet ändras till Gröna miljöer samt att
målet får följande formulering: I Lunds kommun finns det god tillgång
till rekreation, friluftsliv och naturupplevelser. Grönytan per person
ska inte minska till 2030.

Beslutsgång
Huvudmål 1 Konsumtion och produktion
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på sitt yrkande och
finner att kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har beslutat i
enlighet med detsamma.
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Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på Karin Svensson
Smiths tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens miljö- och
hälsoutskott har beslutat i enlighet med detsamma.
Delmål 1.1 Hållbar tillväxt
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på de två yrkandena
och finner efter votering, med utslaget tre röster, Camilla Neptune
(L), Amanda Thonander(M) och Mattias Horrdin(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 yrkandet och
finner att kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har beslutat i
enlighet med detsamma.
Delmål 1.4 Mat och måltider
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på de två yrkandena
och finner efter votering, med utslaget tre röster, Camilla Neptune
(L), Amanda Thonander(M) och Mattias Horrdin(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 1.6 Näringsliv och affärsmodeller
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på de två yrkandena
och finner efter votering, med utslaget tre röster, Camilla Neptune
(L), Amanda Thonander(M) och Mattias Horrdin(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 3.3 Kolinlagring
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på Mattias Horrdins
yrkande och finner att kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
har beslutat i enlighet med detsamma.
Delmål 4.4 Jordbruksmark
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på yrkandena finner
efter votering, med utslaget tre röster, Camilla Neptune (L), Amanda
Thonander(M) och Mattias Horrdin(C) för Camilla Neptunes förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande

6 (9)

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-09-08
och två röster, Lena Fällström(S) och Karin Svensson Smith(MP)
däremot, att kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har beslutat i
enlighet med Camilla Neptunes förslag.
Delmål 5.1 Lundabornas behov och rätt till grönt
Ordförande Camilla Neptune ställer proposition på yrkandet och
finner att kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har beslutat i
enlighet med detsamma.

Underlag för beslut
•
•
•
•

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02 Remiss av
LundaEko 2020–2030
Förslag till LundaEko 2021–2030, remissversion
Förslag till indikatorer för LundaEko 2021–2030
Remissbrev med sändlista

Beslutet skickas till
Nämnder, styrelser med rådgivande organ och bolag
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Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

2020-09-08 klockan 16.00–18.10, Sessionsalen, Stadshuset.
Camilla Neptune (L), ordförande
Amanda Thonander (M), vice ordförande, via skype
Karin Svensson Smith (MP), 2:e vice ordförande
Mattias Horrdin (C), §§38–39 16.00–17.59
Lena Fällström (S)
Liv Severinsson (FNL), tjänstgörande för Mattias Horrdin §§ 4041
Hedvig Åkesson (KD), via skype
Mats Olsson (V), §§38–39 16.00–18.00

Tjänstepersoner

Jon Andersson, enhetschef
Kristina Fontell, nämndsekreterare

Övriga

Anna-Karin Poussart, Miljöstrateg
Linda Birkedal, Miljöstrateg

Justerare

Lena Fällström (S)

Paragrafer

§ 38–41

Tid och plats för justering

Bruksgatan 22, 15 september 2020, kl 12.00

Underskrifter
Sekreterare

Kristina Fontell

Ordförande

Camilla Neptune (L)

Justerare

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

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
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2020-09-08

Paragrafer

§ 38–41

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Kristina Fontell
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