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§ 189
Motion (V) - Garantera tio procent av
lägenheterna i nybyggen till den sociala
bostadspolitiken
Dnr TN 2019/0514

Sammanfattning
Vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige där
partiet föreslår kommunfullmäktige besluta:
• att det i samtliga exploateringsavtal där kommunen upplåter eller
säljer kommunal mark ska skrivas in att minst 10 % av bostäderna
på den aktuella marken upplåts till kommunen för den sociala
bostadspolitiken
• att detta arbete följs upp årligen och redovisas till
kommunstyrelsen
Kommunens utbyggnads- och boendestrategi, antagen i
kommunfullmäktige 29 september 2016, utgör kommunens
riktlinjer för bostadsförsörjning. Här återfinns kommunens
bostadspolitiska mål.
Ett av tekniska nämndens utvecklingsmål 2019 är att arbeta för att
bostadsområden byggs med blandade upplåtelseformer och
bostadsstorlek för människor med olika önskemål och behov.
Under denna mandatperiod planeras Utbyggnads- och
boendestrategin revideras. Det ger möjlighet till att se över och
vidareutveckla bostadspolitiska mål och insatser samt beskriva hur
dessa mål och insatser kan kopplas till en systematisk uppföljning
som redovisas för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 24 juni 2019.
Motion V -Garantera tio procent av lägenheterna i nybyggen till den
sociala bostadspolitiken, daterad 1 februari 2019.
Utbyggnads och boendestrategi 2025.

Yrkanden
Johan Nilsson (C) yrkar med instämmande av Lena Fällström (S)
bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Savita Upadhyaya (V) yrkar bifall till motionen med följande
redaktionell ändring av första attsatsen i motionen; att det i samtliga
marksanvisningsavtal då kommunen upplåter eller säljer kommunal
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mark ska skrivas in att minst 10 % av bostäderna på den aktuella
marken upplåts till kommunen för den sociala bostadspolitiken.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Johan
Nilssons (C) yrkande mot Savita Upadhyayas (V) yrkade och finner
Johan Nilssons (C) yrkande vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande, samt
översända ärendet till kommunstyrelsen.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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Plats och tid

Medborgarhuset, Genarp, 2019-08-21 klockan 18.30–21.39

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Margareta Kristensson (S)
Savita Upadhyaya (V)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Johnny Hulthén (S)

Ersättare

Joar Lindén (L)
Per Jakobsson (M)
My Lilja (S)
Shahad Lund (MP)
Steingrimur Jonsson (V)
Lo Nordahl (FI)
Michael Andersson (SD)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Per Tranström, färdtjänstchef
Pernilla von Strokirch, Projektchef

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 177–204, varav § 183 är omedelbart justerad

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen, 3 september kl 16:30
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-21

Paragrafer

§ 177–182 och 184–204

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-04

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-09-25

