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§ 246 Motion från Björn Abelson (S) Bytt är bytt och
kommer aldrig igen - byt mark mellan Lunds
kommun och kommersiella aktörer för att uppnå en
mer varierad bostadsbebyggelse
Dnr KS 2019/0820

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

att

uttala att Utbyggnads- och boendestrategi 2025 ska revideras. I
samband med revidering görs en översyn av kommunens
markpolicy. En strategi för markbyte kan ingå i en uppdaterad
markpolicy och
därmed anse motionen besvarad.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in, protokollsbilaga § 246/01.

Sammanfattning
Björn Abelson (S) föreslår i motion att kommunfullmäktige
uppdrar åt tekniska nämnden att i samråd med kommunstyrelsen
och byggnadsnämnden ta fram en strategi för att byta mark med
privata aktörer för att få kommunal mark för att möjliggöra ett
blandat bostadsbyggande i våra framtida nya stadsdelar Västerbro
och Källby.
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen bevarad med att
Utbyggnads- och boendestrategi 2025 ska revideras. I samband med
revidering görs en översyn av kommunens markpolicy. En strategi
för markbyte kan ingå i en uppdaterad markpolicy.

Yrkanden
Birger Swahn (M), Jan Annerstedt (FNL) och Hans-Olof Andersson
(SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
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kommunfullmäktige besluta
att uttala att Utbyggnads- och boendestrategi 2025 ska revideras. I
samband med revidering görs en översyn av kommunens
markpolicy. En strategi för markbyte kan ingå i en uppdaterad
markpolicy och
att därmed anse motionen besvarad.
Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att uttala att Utbyggnads- och boendestrategi 2025 ska revideras. I
samband med revidering görs en översyn av kommunens
markpolicy. En strategi för markbyte kan ingå i en uppdaterad
markpolicy och
att bifalla motionen.
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) instämmer i Björn
Abelsons (S) yrkande.

Beslutsgång
Förste vice ordförande Fredrik Ljunghill (M) frågar först om
nämnden kan bifalla första att-satsen i enlighet med arbetsutskottets
beslut och finner frågan med ja besvarad.
Därefter ställer Fredrik Ljunghill (M) Birger Swahns (M) med fleras
yrkande om att anse motionen besvarad mot Björn Abelsons (S) med
fleras yrkande om att bifalla motionen och finner Birger Swahns (M)
med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Birger Swahns (M) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Björn Abelsons (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Fredrik Ljunghill (M), Maria Brolin Glennow (L), Camilla Neptune
(L), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt
(FNL), Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.
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Anders Almgren (S), Lina Olsson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsen beslutar alltså i enlighet med Birger Swahns
(M) med fleras yrkande.

Underlag för beslut
Protokollsutdrag KS den 19 maj 2020 § 195 - bordlagt
Protokollsutdrag KS AU den 18 maj 2020 § 189
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2020
Tekniska nämndens beslut den 15 april 2020 § 87
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 13 december 2019
Byggnadsnämndens beslut den 19 mars 2020 § 128
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2020
Motion från Björn Abelson (S) Bytt är bytt och kommer aldrig igenbyt mark mellan Lunds kommun och kommersiella aktörer för att
uppnå en mer varierad bostadsbebyggelse

Beslutet skickas till
Motionären
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
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KS 2019/0672

Kommunstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

2020-08-12 klockan 14.00–18.17, Sessionssalen, Stadshuset.
Philip Sandberg (L), ordförande, §§ 221 - 245, kl. 14.00 - 17.47
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§ 246
- 253
Anders Almgren (S), 2:e v ordf
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans
Hedvig Åkesson (KD)
Lina Olsson (S)
Björn Abelson (S), deltar på distans
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Maria Brolin Glennow (L), deltar på distans, tjänstgör för Philip
Sandberg (L) §§ 246 - 253
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M), deltar på distans
Amanda Thonander (M), deltar på distans
Mattias Horrdin (C)
Liv Severinsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP), deltar på distans
Cherry Batrapo (FI), deltar på distans
Christoffer Brinkåker (SD), deltar på distans
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, §§ 221 - 240
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, §§ 221 - 235
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar på distans
Emma Ehrenberg, nämndadministratör
Martin Bater, IT-strateg
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg, §§ 221 - 243
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Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 221–253

Tid och plats för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, tisdagen den 18 augusti
2020 kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-08-12

Paragrafer

§ 221–253

Datum då anslaget sätts upp

2020-08-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-09-09

