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§ 208 Remiss i ärende ”Motion från Zoltan G 
Wagner (KD) ”Folkparken som 
Miljöpark”.”, KS 2017/0083 

Dnr BN 2017/0384 

Sammanfattning 
Kommunkontoret har översänt en motion från Zoltán G-Wagner (KD) 

Folkparken som miljöpark till byggnadsnämnden på remiss. 

Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiva till motionen, som vill att man 

tillsvidare ska möjliggöra handel och utställning av miljö- och närodlade 

varor i Folkparkens grönområde och i gångarna runt byggnaden. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-10-24 

Motion Folkparken som Miljöpark, 2017-01-26 (aktbilaga 1.2) 

Yrkanden 
Dimitrios Afentoulis (KD) med instämmande av Klas Svanberg (M) och 

Mia Honeth (L) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag. 

Björn Abelson (S) med instämmande av Anna Hagerberg (MP) yrkar i 

enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag med följande tillägg:  

Byggnadsnämnden uttalar att vi fortsatt önskar att Folkparken är som 

Kulturhus för Väster och övriga Lund. Förslaget att komplettera 

Folkparkens utemiljöer med handel och utställning av miljö-och 

närodlade varor i enlighet med motionen kan vara positivt att förverkliga. 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S) 

m. fl. yrkande mot Dimitrios Afentoulis (KD) m. fl. yrkande och finner 

att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Björn Abelsons (S) m. fl. 

yrkande. 

Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande: 

Ordförande Björn Abelson (S), Johan Helgeson (MP), Akram Heidari 

(S), Mohsen Abtin (S) och Anna Hagerberg (MP) röstar för bifall till 

Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande. 

Klas Svanberg (M), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Ann Schlyter 

(V), Bernt Bertilsson (C) och Dimitrios Afentoulis (KD) röstar för bifall 

till Dimitrios Afentoulis (KD) m.fl. yrkande. 

Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden med 6 

röster mot 5 beslutat att bifalla Dimitrios Afentoulis (KD) m. fl. 

bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag. 
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Beslut 

Byggnadsnämnden beslutar 
att  godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget 

samt översända detsamma till kommunkontoret 

  

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Akten   


