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§ 116
Förslag till Lunds program för ekologisk hållbar
utveckling - LundaEko II, (KF)
Dnr KS 2013/0455
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010 om en revidering av LundaEko (KF §
206/2010). Utifrån uppdraget har kommunkontoret utarbetat Förslag till Lunds
kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020 – LundaEko II, i
samverkan med berörda förvaltningar. Förslaget har varit ute på remiss från
början av oktober till 30 november 2013.
Utifrån remissvaren har förslaget till Lunds kommuns program för ekologiskt
hållbar utveckling 2014-2020 – LundaEko II bearbetats.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 20140414
KSMHU Beslut § 9 20140408
KSMHU Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2014-03-12
Förslag till Lunds program för en ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020 –
LundaEko II, 2014-04-14
Bilaga Med förslag till indikatorer för uppföljning av Lunds kommuns program
för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020, LundaEko II 2013-03-12
Samtliga remissvar sammanställda i en pdf
LundaEko II Behandling av inkomna remissvar och förslag till ändringar 201403-12
Remissförslag till Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling
2013-2020 – LundaEko II 2013-09-04
Yrkanden
Emma Berginger (MP), Anna-Lena Hogerud (S) och Sven-Bertil Persson (DV)
yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att återremittera ärendet med uppdrag att
förslaget till LundaEko II återremitteras till Kommunkontoret med uppdrag att
omarbeta programmet med inriktning
1. att skapa en tydlig målstruktur som anpassas till de nationella och regionala
miljökvalitetsmålen och med konkreta, mätbara och/eller tydligt
uppföljningsbara mål där så är möjligt
2. att ge förslag på höjd ambitionsnivå i målen,
3 .att redovisa de åtgärder som fordras för att nå målen och tydliggöra
vem/vilka/vilken instans som ansvarar för åtgärdernas genomförande,
4. att öka andelen mål som relaterar direkt till miljötillståndet i kommunen, dvs.
mål som inte enbart rör kommunens interna processer (utredningar, planer etc.),
5. att i mål och åtgärder tydliggöra hur kommuninvånarna, företag och
verksamheter i kommunen konkret ska involveras i arbetet för programmets
genomförande,
6. att återinföra indikatorerna som en integrerad del av programmet.
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Lars Bergwall (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avslå Emma
Bergingers (MP) m.fl. återremissyrkande.
Lars Bergwall (C), Tove Klette (FP) och Ronny Johannessen (M) yrkar att
kommunstyrelsen ska besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta Lunds
program för ekologisk hållbar utveckling - LundaEko II,
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Emma Bergingers (MP) m.fl.
återremissyrkande mot Lars Bergwalls (C) yrkande om avslag på detsamma och
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Lars Bergwalls (C) yrkande.
Nej för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Mats Helmfrid (M), Louise Burman (M), Ronny Johannessen (M), Tove Klette
(FP), Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD)
röstar Ja.
Anna-Lena Hogerud (S), Ann-Margreth Olsson (S), Peter Fransson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Sven-Bertil Persson (DV) röstar Nej.
Med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i enlighet
Lars Bergwalls (C) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar därefter i enlighet med Lars Bergwalls (C) m.fl.
yrkande att föreslå kommunfullmäktige att anta Lunds program för ekologisk
hållbar utveckling - LundaEko II.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anta Lunds program för ekologisk hållbar
utveckling - LundaEko II.
Reservationer
Anna-Lena Hogerud (S), Ann-Margreth Olsson (S), Peter Fransson (S), Emma
Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Sven-Bertil Persson (DV) reserverar
sig mot beslutet.
Följande skriftliga reservationer ges in: Protokollsbilaga § 116/01.
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Protokollsanteckning
Ronny Johannessen (M): Ett generellt förbud att sprida slam är inte lagligt. Ett
totalstopp skulle innebära kraftigt ökade kostnader för VA-kollektivet i Lunds
kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige,
Akten
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§ 117
Yttrande över revisionsberättelser 2013, (KF)
Dnr KS 2014/0211
Sammanfattning
Kommunrevisionen har till kommunfullmäktige överlämnat två
revisionsberättelser. Kommunfullmäktiges presidium har översänt de två
revisionsberättelserna till kommunstyrelsen, servicenämnden och kultur- och
fritidsnämnden och berett nämnderna tillfälle att yttra sig över
revisionsberättelserna innan fullmäktiges ansvarsprövning.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens revisionsberättelse av den 9 april 2014 undertecknad av
Lars Trägen m.fl.
Kommunrevisionens revisionsberättelse av den 9 april 2014 undertecknad av
Nilla Bolding m.fl.
Kommunkontorets, Serviceförvaltningens och Kultur- och fritidsförvaltningens
gemensamma tjänsteskrivelse av den 10 april 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att till kommunfullmäktige överlämna kommunkontorets, serviceförvaltningens
och kultur- och fritidförvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse av den 10 april
2014 som sitt yttrande över revisionsberättelser för 2013.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige,
Akten
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§ 118
ESS AB - Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap.
miljöbalken, Yttrande.
Dnr KS 2013/0976
Sammanfattning
Lunds kommun har förelagts att i samband med huvudförhandling den 24 april
2014 bemöta synpunkterna i yttrande från European Spallation Source ESS AB.
Beslutsunderlag
Mark- och miljödomstolens föreläggande den 3 april 2014 jämte bilaga,
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att i samband med huvudförhandling i målet yttra
sig i enlighet med kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets administrativa avdelning,
Akten
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