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§ 267 Motion från Magnus Liljeroth (SD) och Victoria
Tiblom (SD) om att utreda möjligheten för Lunds
kommun att ta över väghållaransvaret från
Trafikverket i Genarp
Dnr KS 2021/1054

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen,

att

därmed uppdra åt tekniska nämnden att ta fram ett
kostnadsförslag samt inleda dialog med Trafikverket om
möjligheten för kommunen att ta över väghållaransvaret på
Heckebergavägen från Ekevallens idrottsplats, Gödelövsvägen
fram till korsningen Kyrkovägen, liksom även att byta
Kyrkovägen mot Genvägen, samt

att

uppmana tekniska nämnden att samordna överläggningarna
med Trafikverket om eventuellt kommunalt övertagande av
väghållaransvar i Genarp, Veberöd, Dalby respektive Södra
Sandby med syfte att även värdera kostnader och nyttor för
trafikutvecklingen och för byarnas fortsatta utbyggnad.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
Följande skriftliga reservation lämnas in: Protokollsbilaga § 267/01.

Protokollsanteckningar
Björn Abelson (S) får till protokollet anteckna:
Vi utgår från att förhandlingarna med Trafikverket om
väghållaransvaret för Södra Sandby prioriteras och inte försenas på
grund av samordnade förhandlingar om väghållaransvaret för de
övriga östra tätorterna.

Sammanfattning
Magnus Liljeroth (SD) och Victoria Tiblom (SD) har den 3 december
2021 inkommit med en motion vari föreslås att kommunfullmäktige
ger uppdrag till tekniska förvaltningen att ta fram ett
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kostnadsförslag samt inleda dialog med Trafikverket om möjligheten
för kommunen att ta över väghållaransvaret i Genarp.
Tekniska nämnden har inom ramen för beredningen av motionen
tillstyrkt motionen. De ekonomiska konsekvenserna per år
uppskattas i ett tidigt skede till 750 000 kronor per år.

Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL), Björn Abelson (S), Victoria Tiblom (SD), Karin
Svensson Smith (MP), Camilla Neptune (L) och Lena Fällström (S)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag att föreslå att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen, samt
att därmed uppdra åt tekniska nämnden att ta fram ett
kostnadsförslag samt inleda dialog med Trafikverket om möjligheten
för kommunen att ta över väghållaransvaret på Heckebergavägen
från Ekevallens idrottsplats, Gödelövsvägen fram till korsningen
Kyrkovägen, liksom även att byta Kyrkovägen mot Genvägen.
Jan Annerstedt (FNL) yrkar vidare även att kommunstyrelsen som
tillägg föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att uppmana tekniska nämnden att samordna överläggningarna med
Trafikverket om eventuellt kommunalt övertagande av
väghållaransvar i Genarp, Veberöd, Dalby respektive Södra Sandby
med syfte att även värdera kostnader och nyttor för
trafikutvecklingen och för byarnas fortsatta utbyggnad.
Björn Abelson (S) och Fredrik Ljunghill (M) instämmer i Jan
Annerstedts (FNL) tilläggsyrkande.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar avslag på Jan Annerstedt (FNL)
med fleras tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar först om kommunstyrelsen
kan bifalla Jan Annerstedt (FNL) med fleras yrkande om bifall till
arbetsutskottets förslag och finner frågan med ja besvarad.
Ordföranden ställer därefter Jan Annerstedt (FNL) med fleras
tilläggsyrkande mot Karin Svensson Smiths (MP) avslag på
detsamma och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
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Underlag för beslut








Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2022-06-13 § 188 Motion från Magnus Liljeroth (SD) och
Victoria Tiblom (SD) om att utreda möjligheten för Lunds
kommun att ta över väghållaransvaret från Trafikverket i
Genarp
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-06-01 Motion från
Magnus Liljeroth (SD) och Victoria Tiblom (SD) om att utreda
möjligheten för Lunds kommun att ta över väghållaransvaret
från Trafikverket i Genarp
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2022-03-16 § 75 Motion
(SD) - om att utreda möjligheten att ta över väghållaransvaret
från Trafikverket i Genarp
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-01 Motion
(SD) - om att utreda möjligheten att ta över väghållaransvaret
från Trafikverket i Genarp
Motion från Magnus Liljeroth (SD) och Victoria Tiblom (SD)
om att utreda möjligheten för Lunds kommun att ta över
väghållaransvaret från Trafikverket i Genarp, inkommen
2021-12-03

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden
För kännedom:
Kommunstyrelsen
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KS 2021/0804

Kommunstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2022-06-22 klockan 14.00–17.28, ajournering klockan 14.22–
15.43, Sessionssalen, Stadshuset
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, § 237–266, kl. 14.00–
16.40
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), § 237–264, kl. 14.00-16.36
Jan Annerstedt (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP), § 245–277, kl. 14.10–17.28
Victoria Tiblom (SD), § 237–269, kl. 14.00–17.12
Camilla Ländin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) § 265–
277, i övrigt närvarande men ej tjänstgörande
Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 267–277, i
övrigt närvarande men ej tjänstgörande
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP) §
237–244, i övrigt närvarande men ej tjänstgörande
Jesper Sahlén (V), tjänstgör för Helena Falk (V)
Urban Nilsson (SD), tjänstgör för Victoria Tiblom (SD) § 270–
277, i övrigt närvarande men ej tjänstgörande
Fabian Zäll (L)
Klas Svanberg (M), § 237–274, kl. 14.00–17.13
Louise Rehn Winsborg (M)
Amanda Thonander (M)
Liv Severinsson (FNL)
Kenth Andersson (S), ej närvarande § 265–266, i övrigt
närvarande
Cherry Batrapo (FI)
Anna Nordén, HR-direktör, § 237
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
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Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, § 237–267
Karl Jönsson, kommunikationsstrateg
Oscar Arnell, chefsjurist
Vesna Casitovski, kanslichef
Justerare

Fanny Johansson (S)

Paragrafer

§ 237–277, varav § 250 är omedelbart justerad

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 28 juni 2022 kl. 10.00

Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fanny Johansson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-22

Paragrafer

§ 237–249 och 251–277

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2022-07-21

