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§ 51 Remissutskick av Bostadspolitiskt program,
Utbyggnadsplan 2030 och Markpolicy
(beslutsärende)
Dnr KS 2020/0340

Beslut
KS au/Strategisk samhällsplanering beslutar
att

remittera för synpunkter till kommunala nämnder, bolag och
råd, kringliggande kommuner och andra myndigheter med svar
senast den 30 november enligt sändlista.

Reservationer
Anders Almgren (S) och Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig
mot arbetsutskottets beslut.

Sammanfattning
Bostadspolitiskt program, Utbyggnadsplan 2030 och Markpolicy
utgör tillsammans planeringsunderlag för kommunens arbete med
stads- och samhällsutveckling. På uppdrag av kommunstyrelsen har
byggnadsnämnden och tekniska nämnden tagit fram förslag på
reviderade dokument för antagande i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Förslagen är baserade på de direktiv som
antogs den 10 juni 2020 av kommunstyrelsen och fastställer Lunds
kommuns långsiktiga ambitioner kring den fysiska planeringen
tillsammans med den redan gällande Översiktsplanen. Dokumenten
behöver innan beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige gå
på remiss till berörda aktörer externt för synpunkter och förankring.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M), Jan Annerstedt (FNL) och Philip Sandberg (L)
yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunkontorets
förslag
att remittera för synpunkter till kommunala nämnder, bolag och råd,
kringliggande kommuner och andra myndigheter med svar senast
den 30 november enligt sändlista.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att arbetsutskottet beslutar i
enlighet med kommunkontorets förslag med följande komplettering:
"Hållbarhet i fokus är en av sex övergripande inriktningar i de
dokument som går ut på remiss. Vid tolkning av begreppet
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hållbarhet bör klimatet vara överordnat om det uppstår konflikter
mellan olika mål."
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
att planera för minst 1 200 nya bostäder per år i Lunds kommun,
att planera för minst 400 studentbostäder per år i Lunds kommun,
att planera ökat bostadsbyggande i de östra tätorterna, att höja
planeringsmålen med minst 50% för de östra tätorterna,
att under perioden planera för att öppna två nya
verksamhetsområden utifrån ÖP2018,
att satsa på fler bostäder och bostadsmöjligheter för unga vuxna,
samt
att planera för fler bostäder för sociala ändamål.
Jan Annerstedt (FNL) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) ställer yrkandena mot varandra och
finner Fredrik Ljunghills (M) med fleras yrkande vara bifallet.

Underlag för beslut










Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-09-07
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-04-21 § 157
Bostadspolitiskt program remissutskick
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-04-21 § 158
Markpolicy remissutskick
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2021-04-22 § 60
Utbyggnadsplan 2030
Markpolicy för Lunds kommun
Utbyggnadsplan 2030
Bostadspolitiskt program
Bilaga till bostadspolitiskt program ”Bostadsmarknadsanalys”
Sammanfattning av näringslivet och fastighetsägarnas
yttranden

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Barn- och skolnämnden
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Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden (UBP)
Byggnadsnämnden (BPP + MP)
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunala funktionshinderrådet
Kommunala integrationsrådet
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala studentrådet
Kraftringen Nät AB
Lunds brottsförebyggande råd
Lunds kommuns Fastighets AB
Lunds kommuns Parkerings AB
Visit Lund
Renhållningsstyrelsen
VA SYD
Lund Citysamverkan
Länsstyrelsen Skåne
Region Skåne
Trafikverket
Skånes kommuner
Eslövs kommun
Sjöbo kommun
Lomma kommun
Kävlinge kommun
Malmö kommun
Staffanstorps kommun
Skurup kommun
Vellinge kommun
Trelleborg kommun
Skurup kommun
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning
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KS au/Strategisk samhällsplanering
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare
Övriga
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2021-09-13 klockan 14.30–16.45, ajournering klockan 15.3215.45, Sessionssalen, Stadshuset
Cecilia Barnes (L), adjungerad TN, deltar digitalt
Börje Hed (FNL), adjungerad BN , deltar digitalt
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar fysiskt § 47-50,
deltar digitalt § 51-53
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP)
Björn Abelson (S), adjungerad BN, deltar digitalt
Klas Svanberg (M), adjungerad BN

Hedvig Åkesson (KD), deltar digitalt
Helena Falk (V)
Adam Sandgren, samhällsstrateg, deltar digitalt
Andrea Ax Karlsén, nämndsekreterare, deltar digitalt
Anna Käll, Destination and Property Manager, Nova Lund, § 4749
Anna Karlsson, enhetschef, § 47-50, deltar digitalt
Andreas Siverståhl Hjelm, nämndsamordnare, deltar digitalt
Britt Steiner, planeringschef, deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör, deltar fysiskt § 47-49, deltar
digitalt § 50-53
Johanna Davander, kommunikationschef, § 49-53, deltar digitalt
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Mathias Nilsen, samhällsstrateg, § 52-53, deltar digitalt
Mikael Fritzon, teknisk direktör, deltar digitalt
Pär-Ola Nilsson, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Pernilla von Strokirch, projektchef, § 52-53, deltar digitalt
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Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt
Åse Backman, IT-supporttekniker
Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 47–53

Tid och plats för justering

Digital justering onsdagen den 15 september 2021 kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

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

§ 47–53

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg
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