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§ 255

Lunds kommuns översiktsplan

Dnr KS 2018/0376

Sammanfattning
Ett förslag till översiktsplan för Lunds kommun har tagits fram.
Kommunfullmäktige gav uppdrag för en ny översiktsplan den 24
september 2015. Samråd genomfördes 28 september – 30 november
2017, följt av utställning 3 maj – 4 juli 2018. Inför ett antagande har
planen därefter justerats utifrån inkomna synpunkter.
Kommunstyrelsens yttrande till utställningshandlingen fokuserade
framför allt på att mål, strategier och ställningstaganden på ett
tydligare sätt borde hänga ihop och mer stringent kopplas samman,
och att kopplingen mellan strategidelen och markanvändningsdelen
behövde utvecklas. Kommunkontoret bedömning är att yttrandets
åsikter har tillgodosetts i tillfredsställande utsträckning. Resultatet
är en översiktsplan som är mer sammanhängande och på ett bättre
sätt möjliggör målstyrning.
Kommunkontoret anser vidare att behandlingen av inkomna
synpunkter, från ett stort antal aktörer, i sin helhet har hanterats på
ett balanserat sätt.
Kommunstyrelsen föreslås att tillstyrka översiktsplanen samt att
översända den till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018
Byggnadsnämndens beslut den 23 augusti 2018
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 augusti 2018 dnr
BN 2018/0334
Lunds kommuns översiktsplan, del 1 Planstrategi (augusti 2018)
Lunds kommuns översiktsplan, del 2 Markanvändning och hänsyn
(augusti 2018)
Lunds kommuns översiktsplan, Miljökonsekvens- och
hållbarhetsbeskrivning, beslutsunderlag (augusti 2018)
Lunds kommuns översiktsplan, Utställningsutlåtande,
beslutsunderlag (augusti 2018)
Plansch, Mark- och vattenanvändningskarta samt planstrategi, bilaga
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Björn Abelson (S), Christer Wallin (M), Mia Honeth (L) och Torsten
Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.
Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Emma Berginger (MP)
yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till
byggnadsnämnden med rekommendation att omarbeta förslaget till
översiktsplan med följande inriktning
att tydligt avgränsa planperioden till år 2040 och att samtliga
utbyggnadsområden efter detta årtal sålunda utgår ur planen.
att ingen ny jordbruksmark av klass 8 – 10 ska planläggas för
exploatering och att stor restriktivitet med exploatering av övrig
jordbruksmark ska iakttas
att parker och andra kvalitativa grönområden ska skyddas från
exploatering
att Höjeådalen ges ett tydligt skydd som rekreations- och
grönområde.
att planen ger en utförlig redovisning av hur den ska bidra till det
nationella målet att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.
att planen kompletteras med en redogörelse för vilka åtgärder som
krävs för att Lund ska nå klimatmålet för transportsektorn
att nästa etapp i utbyggnaden av spårväg planläggs
att samtliga vägreservat som föreslås på sid 58 i del 2 ska utgå ur
planen, dvs följande objekt
- Ny väg över Höjeådalen som förlängning av Åkerlund & Rausings
väg
- Avfart Ideon vid E22
- Trafikplats ESS vid E22
- Ombyggnad av väg 102 mellan Dalby och Lund
- Ombyggnad av Räftvägen mellan Södra Sandby och Brunnshög.
Om förslaget till återremiss inte vinner kommunstyrelsens bifall
yrkar de att kommunstyrelsen avstyrker förslaget till översiktsplan
och rekommenderar kommunfullmäktige att återremittera ärendet
till byggnadsnämnden för omarbetning i enlighet med
återremissyrkande i kommunstyrelsen
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Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar
att områden markerade ” Utredningsområde/Framtida möjliga
Utbyggnadsområden efter 2040 på kartor över Lund och Stångby tas
bort. All den mark är klassad som Nordeuropas bästa jordar 8-10
plus jord,
att det yttre godsspåret tas bort ur Översiktsplanen.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar
att målet att resandeökning i Lunds kommun ska ske med gång,
cykel och kollektivtrafik utgår ur förslaget till översiktsplan,
att mål 2 i avsnittet ”det växande Lund” omformuleras så att ingen
ny jordbruksmark av klass 8-10 planläggs för exploatering och att
stor restriktivitet med exploatering av övrig jordbruksmark ska
gälla,
att i de delar av översiktsplanen som tar upp arkitektur behövs
texten kompletteras med ett stycke som tydligare visar på
möjligheten att bygga i andra stilar än de som tar sin utgångspunkt i
modernism, postmodernism, och funktionalism.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl.
yrkande.
Omröstning begärs.
För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Ulf Nymarks (MP)
m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:
Ja för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (L) och Torsten Czenyson
(KD) röstar ja.
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Emma Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V)
röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed
(FNL) avstår från att rösta.
Med 7 ja-röster mot 3 nej-röster och 3 som avstår från att
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Björn
Abelsons (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

tillstyrka översiktsplanen samt att översända den till
kommunfullmäktige för antagande

Reservationer
Emma Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V),
Hans-Olof Andersson (SD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: ProtBil. § 255/01-03

Protokollsanteckningar
Börje Hed (FNL): FNL återkommer med yrkanden i
kommunfullmäktige.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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KS 2018/0382

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-09-05 klockan 15.00–20.10

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 235-258, kl 16.05-20.10
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 229234
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.00-20.05
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 16.05-20.10

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 229-258

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, måndagen den 17 september
2018, kl 11.30
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Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

§ 229-258

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-10

