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Lundakvintettens budgetförslag 2022 – klimat- och miljösatsningar
Lundakvintetten (Liberalerna, Moderaterna, FörNyaLund, Centerpartiet och
Kristdemokraterna) presenterade på en pressträff idag, fredag den 23 april, klimatoch miljösatsningar i sitt budgetförslag för 2022.
•

Future by Lund
Lunds kommun satsar på framtidslösningar för hållbar stadsutveckling i samarbete med
universitetet, organisationer och näringsliv genom projekt som Future by Lund.
Budgetförslaget från Lundakvintetten är en utökning av befintlig satsning om 2 mnkr och blir
därmed totalt 4 mnkr. Under kommande år planerar kommunen iordningställande av
Forskarparken på Ideon. Det finns också förslag om att inrätta en testbädd för framtidens
vattenteknik där, Aqua Hub, med cirkulär vattenhantering av dagvatten och regnvatten för
rening och återanvändning.

•

Förstärkt solcellssatsning på kommunala byggnader
Lundakvintetten vill öka takten i energiomställningen och föreslår därför att inrätta solceller
på fler av kommunens byggnader. Budgetförslaget innebär en investering om 8 mnkr och
finansieras med kommunstyrelsens reserverade medel. Detta innebär också
driftkonsekvenser på 560 tkr.

•

Energieffektiviseringar av fastigheter
Många kommunala byggnader har gamla och undermåliga energisystem som behöver
moderniseras för att minska onödig energianvändning och bli mer kostnadseffektiva. Därför
vill Lundakvintetten att man väljer ut de byggnader med störst potential för förbättring till ett
pilotprojekt. Budgetförslaget innebär en investering om 10 mnkr och finansieras med
kommunstyrelsens reserverade medel. Detta innebär också driftkonsekvenser på 700 tkr.

•

Nya cykelleder
Lunds kommun ska fortsätta att vara en kommun i toppklass när det gäller cykelinfrastruktur.
För att de hållbara resorna i kommunen även i fortsättningen ska ligga på en hög nivå och ta
andelar från de icke hållbara resorna föreslår Lundakvintetten en fortsatt satsning på nya
cykelleder. Budgetförslaget innebär en extra investering om 10 mnkr i tillägg till den redan
planerade investeringen om 20 mnkr. Den extra investeringen innebär också en
driftkonsekvens på 433 tkr.

•

Naturreservat, främst Höjeådalens nya naturreservat
Lundakvintetten vill fortsätta satsa på naturreservat inom kommunen och avsätter 4 mnkr för
ändamålet. Detta omfattar främst Höjeådalens nya naturreservat, men också andra
naturreservat och naturområden, exempelvis i Dalby och Veberöd. Budgetförslaget
inkluderar en stegvis implementering av naturreservat inklusive anpassning till angränsande
områden.

•

Förstärkning rekreation och natur
Lundakvintetten vill öka takten i redan planerade insatser för ökat utnyttjande av
investeringar i det rörliga friluftslivet för bland annat barnfamiljer, funktionshindrade och äldre
personer. Budgetförslaget på 3 mnkr avser bland annat satsningar på grillplatser,
parkeringar, toaletter och sopkärl.

•

Post-corona förstärkt satsning i natur och park
Pandemin har lett till ett större nyttjande av naturområden och parker, även av ovana
naturbesökare, vilket har medfört större slitage. Detta har lett till ökade drifts- och
underhållskostnader som bedöms kvarstå efter pandemin, exempelvis mer renhållning och
underhållsinsatser. Budgetförslaget är en temporär satsning på 2 mnkr och dessutom
tillkommer en engångsinvestering om 5 mnkr som medför driftkonsekvenser på 217 tkr.

•

Cirkulärt byggande av infrastruktur
Lundakvintetten vill ha ett mer klimatanpassat byggande och ger därför ett uppdrag kring
cirkulärt byggande för att kunna återvinna material och minska koldioxidutsläpp från
byggsektorn. Detta arbete är under uppstart och satsningen är inom budgetram.

•

Kommuninternt arbete för minskat avfall
Lundakvintetten föreslår en fortsatt satsning på internt återvinningsarbete, som syftar till att
minska matsvinn och fortsätta förbättra sortering av det dagliga avfallet. Budgetförslaget på
300 tkr omfattar bland annat kommunens matlagningsenheter, exempelvis skolkök och
äldreboenden.
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