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§ 100 Lundaförslag - Bygg inte på produktiv
jordbruksmark
Dnr BN 2022/0175

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse

Reservationer
(MP), (FNL) och (V) reserverar sig mot beslutet. (FNL) inger skriftlig
reservation, se BN Protokollsbilaga § 100.01.

Sammanfattning
Ett Lundaförslag inkom 2021-12-01 om att inte låta bördig jord (8–
10) transformeras till bostäder och/eller industrimark. Bakgrunden
är att vårt land är oerhört importberoende av de flesta livsmedel och
att självförsörjningsgraden minskat kraftigt under de senaste 30
åren.
Stadsbyggnadskontoret betonar att bevarande av jordbruksmarken, i
enlighet med förslagsställarens intentioner, har hög prioritet i
kommunens fysiska planering. Detta beskrivs i gällande
översiktsplan (ÖP 2018), i kommunens program för ekologisk
hållbarhet (LundaEko), i kommunens Utbyggnadsplan samt i
kommunstyrelsen direktiv till pågående revidering av
översiktsplanen (ÖP 2018).

Yrkanden
Axel Hallberg (MP) med instämmande av Per Johnsson (C) och Börje
Hed (FNL) yrkar att Lundaförslaget tillstyrks.
Per Johnsson (C) yrkar även att förvaltningen ska arbeta efter att den
nya översiktsplanen ÖP2024 inte ska inkludera några nya
utbyggnadsområden innan 2050 på jordbruksmark av klass 8-10 och
att områden i ÖP2018 markerade med "Utbyggnad efter 2040" av
klass 8-10 också ska utgå.
Björn Abelson (S) yrkar följande: bifall till stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut, att Per Johnssons (C) yrkande i första hand inte ska
behandlas och i andra hand att yrkandet ska avslås.
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Börje Hed (FNL) yrkar att jordbruksmark klass 8-10 ska undantas
från exploatering i byggnadsnämndens förslag till kommande
översiktsplan.
Björn Abelson (S) och ordförande Klas Svanberg (M) yrkar avslag på
Börje Heds (FNL) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) med instämmande av Björn Abelson
(S) förklarar att Per Johnssons (C) yrkande inte bör behandlas i detta
ärende och Per Johnsson (C) säger att han drar tillbaka sitt yrkande.
Börje Hed (FNL) önskar ha sitt yrkande prövat och ordföranden
ställer därför proposition på frågan om Börje Heds (FNL) yrkande
ska tas upp för beslut i detta ärende och finner att
byggnadsnämnden beslutar att inte behandla yrkandet.
Därefter ställer ordförande proposition på Axel Hallbergs (MP) m. fl.
yrkande att tillstyrka Lundaförslaget mot Björn Abelsons (S) yrkande
om bifall till stadsbyggnadskontorets förslag och finner att
byggnadsnämnden beslutar att bifalla Björn Abelsons (S) yrkande.
Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande
omröstningsordning: ja för bifall till Axel Hallbergs (MP) m. fl.
yrkande och nej för avslag på detsamma. Omröstning genomförs och
utfaller enligt följande:
Börje Hed (FNL), Per Johnsson (C), Axel Hallberg (MP) och Ann
Schlyter (V) röstar ja för bifall till Axel Hallbergs (MP) m. fl. yrkande
Ordförande Klas Svanberg (M), Fredrik Folkesson (L), Lena
Gustafsson (M), Carl Danielsson (SD), Björn Abelson (S), Margita
Malmros (S) och Pär Bierlein (S) röstar nej för avslag på detsamma.
Ordföranden Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 7 nej-röster mot 4 ja-röster beslutat att avslå Axel Hallbergs
(MP) m. fl. yrkande och därmed bifaller byggnadsnämnden
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Underlag för beslut
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Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-16
Lundaförslag 2021-12-01 ”Bygg inte på produktiv
jordbruksmark”
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Förslagsställaren
För kännedom:
Medborgarcenter
Kommunfullmäktige
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Byggnadsnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

2022-08-18 klockan 17.00–18.25, Meteoriten, plan 7, Kristallen,
Brotorget 1
Klas Svanberg (M), ordförande
Börje Hed (FNL), vice ordf
Björn Abelson (S), 2:e v ordf
Per Johnsson (C)
Margita Malmros (S)
Pär Bierlein (S)
Axel Hallberg (MP)
Ann Schlyter (V)
Fredrik Folkesson (L), tjänstgör för Christoffer Karlsson (L)
§ 94–106
Lena Gustafsson (M), tjänstgör för Dimitrios Afentoulis (KD)
§ 94–106
Carl Danielsson (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)
§ 94–106
Per-Olof Järvegren (S)
Vlasta Sabljak (S)

Övriga

Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör
Anna Vroland, administrativ chef
Ole Kasimir, planchef
Ian Cortes Guzman, bygglovschef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Jenny De Navarro Jones, nämndsekreterare
Astrid Avenberg Rosell, planarkitekt, deltar digitalt
Jenny Nagenius, planarkitekt, deltar digitalt

Justerare

Björn Abelson (S) med Fredrik Folkesson (L) som ersättare

Paragrafer

§ 94–106

Tid och plats för justering

Digital justering den 26 augusti 2022, kl. 09.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-08-18

BN 2021/0394

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Klas Svanberg (M)

Justerare

Björn Abelson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 94–106

Datum då anslaget sätts upp

2022-08-30

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

2022-09-21

Utdragsbestyrkande

