
    

Byggnadsnämnden Protokoll 22 (41) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-15   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 26 Lundaförslag Bygg på parkeringen - 
spara parken! 

Dnr BN 2017/0511 

Sammanfattning 
Kommunkontoret har översänt Lundaförslaget, Bygg på parkeringen - 

spara parken! från X, till byggnadsnämnden på remiss. 

Stadsbyggnadskontoret håller med om att det finns en 

utvecklingspotential väster om Folkparken, men att man inledningsvis 

bör ta ett större grepp för området. Att bygga bredvid Folkparken istället 

för i parken är att föredra för att på det sättet värna parken. På 

byggnadsnämndens kommande möte den 15 februari 2018 finns ett 

ärende om att ge stadsbyggnadskontoret ett nytt planuppdrag, för att 

genom detaljplan pröva lämpligheten av att skydda de gröna ytorna i 

Folkparken med planbestämmelsen park. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-02 

Lundaförslaget Bygg på parkeringen – spara parken!, 2017-09-01 

Tjänsteskrivelse Detaljplan för Väster 5.10 m.fl. (Folkparken) i Lund – 

planuppdrag (s), 2018-02-02 (BN 2018/0045) 

Yrkanden 
Ordföranden Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Helmut Moser (V), 

Klas Svanberg (M), Bernt Bertilsson (C), Christoffer Karlsson (L) och 

Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets 

förslag. 

Beslut 

Byggnadsnämnden beslutar 
att   godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget 

samt översända detsamma till kommunkontoret 

Reservationer 
(M), (C), (KD), (L), (S) och (MP) reserverar sig mot beslutet. 

(M), (C), (KD) och (L) inger skriftlig reservation, se protokollsbilaga BN 

§ 26.  

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Akten   



                                                           
 

PROTOKOLLSBILAGA BN § 26 

 

 

 

Reservation ärende 13, 14 och 15 Väster 5:10 (Folkparken). 
 

Vi gläder oss åt att socialdemokraterna nu, i ett sent läge i mandatperioden, tycks ställa sig 

bakom det planförslag som vi i Alliansen ville starta redan i förra perioden. Efter det mindre 

lyckade förslaget med bebyggelse på grönområdet i sydvästra delen av folkparken lade vi 

förslag om bebyggelse på enbart parkeringsplatserna och att den nya planen ska säkra de ytor 

som idag är vanlig ”tomtmark” ska bli ”parkmark”. 

 

Således borde detta tydligen inte längre vara en politisk stridsfråga, vi i Alliansen har således 

uppnått ett av våra mål rörande bevarandet av parken i Folkparken. 

För S är det en symbolfråga med anledning av kopplingen till arbetarrörelsens historia. För 

MP är det en symbolfråga eftersom de för första gången under mandatperioden kan säga att de 

skapat parkmark, när S förtätningsiver snarare lett till det motsatta. 

Men för de boende på väster innebär det ingen som helst förändring i förhållande till hur det 

är i dagsläget eller hur det är i det redan pågående planuppdraget. 

 

Vi delar även SBKs svar på Lundaförslaget "spara parken - bygg på parkeringen", där SBK 

anger att borde ta ett större grepp på planfrågan. Det är därför beklagligt att S och MP tackar 

nej till nya bostäder genom att begränsa det föreliggande planuppdraget till att bara omfatta 

området närmast Folkparksbyggnaden. 

 

Vi beklagar även att S och MP vill avsluta ett pågående planarbete som till mycket stor del 

motsvarar vad som föreslagits i Lundaförslaget, bara för att beställaren är felaktig. Det 

pågående arbetet beställdes av Alliansen och inte av S och MP, och det ser kanske inte ser så 

bra ut. 

 

Vi anser att det är bättre att fullfölja det pågående planärenden, som innebär att parken 

skyddas, istället för att slösa med skattebetalarnas pengar på att skapa nya omotiverade 

detaljplaneärenden. 

 

 

 

Moderaterna                    Liberalerna                Centerpartier           Kristdemokraterna           

Klas Svanberg                 Mia Honeth               Bernt Bertilsson.     Dimitrios Afentoulis     



    

Byggnadsnämnden Protokoll 23 (41) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-15   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 27 Detaljplan för Väster 5:10 m fl. 
(Folkparken). Avskrivning 

Dnr BN 2018/0044 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Lund beslutade 2014-06-05 att ge 

stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva 

lämpligheten av att förtäta samt säkerställa kulturmiljö- och 

grönstrukturvärden inom Väster 5:10 m fl. (Folkparken) i Lund. Normalt 

planförfarande med program avsågs tillämpas. Preliminärt planområde 

omfattar Folkparkens grönytor samt fastigheter väster om parken, bl.a. 

med stora parkeringsytor. Planarbetet har efter de prioriteringar som 

byggnadsnämndens arbetsutskott gjort tillsammans med kontoret 

avvaktat förtydligade direktiv och något aktivt planarbete har inte 

genomförts. 

Björn Abelson (S) och Ulf Nymark (MP) inkom 2017-10-17 med en 

skrivelse till byggnadsnämnden med förslag att gå vidare med att skydda 

Folkparkens gröna ytor som park. Syftet är att förbättra skyddet för 

Folkparkens gröna miljöer och att minska risken att grönytorna bebyggs i 

framtiden. I skrivelsen förs fram att förtätning i närområdet väster om 

Folkparken bedöms kunna avvakta nedgrävning eller flytt av 

kraftledningen på Väster, vilket kan bli aktuellt i samband med 

utbyggnad av Källby/Lund SV där kraftledningen också går. Björn 

Abelson och Ulf Nymark menar att det i dagsläget endast finns ett behov 

av att säkra träd och grönska i Folkparken. De anser därför att det för att 

fortast möjligt få fram ett skydd av för parkens grönytor i detaljplan är 

lämpligt att avskriva pågående planarbete med bl.a. förtätning och starta 

ett nytt detaljplanearbete enbart för att skydda parkens grönytor. 

Stadsbyggnadskontoret delar skrivelsens analys av förutsättningarna för 

att i dagsläget planera för en samlad utveckling i området kring 

Folkparken. Det finns goda förutsättningar för att i en första etapp gå 

vidare med detaljplan för Folkparkens gröna ytor, i syfte att säkerställa 

och skydda parkens gröna värden genom att överföra kvartersmark till 

parkmark. Exploatering i närområdet väster om parken kan i en senare 

etapp ingå i ett helhetsgrepp när frågorna kring befintlig kraftledning 

klarnat. 

Beslutsunderlag 
PÄ 09/2014 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-02 

Skrivelse till byggnadsnämnden ”Skydda Folkparkens gröna ytor som 

park”, 2017-10-17 (aktbilaga 5) 



    

Byggnadsnämnden Protokoll 24 (41) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-15   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut om planuppdrag för detaljplan Väster 5:10 m fl. (Folkparken) i 

Lund, 2014-06-05 (aktbilaga 3-4) 

Yrkanden 
Ordföranden Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP) och Helmut Moser 

(V) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag. 

Klas Svanberg (M), Bernt Bertilsson (C), Christoffer Karlsson (L) och 

Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar att förslaget ska avslås. 

Beslutsgång 
Ordföranden Björn Abelson (S) ställer yrkandet från ordföranden 

m.fl. om bifall till stadsbyggnadskontorets förslag mot Klas Svanbergs 

(M) m.fl. yrkande om avslag och finner att byggnadsnämnden beslutat att 

bifalla stadsbyggnadskontorets förslag. 

Klas Svanberg (M) begär votering som verkställs. 

Följande röstar för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag: Björn 

Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Akram Heidari (S), Mohsen Abtin (S), 

Anna Hagerberg (MP) och Helmut Moser (V). Sex röster för bifall. 

Följande röstar för avslag till stadsbyggnadskontorets förslag: Klas 

Svanberg (M), Lena Gustafsson (M), Bernt Bertilsson (C), Dimitrios 

Afentoulis (KD) och Christoffer Karlsson (L). Fem röster för avslag. 

Med röstsiffrorna 6 mot 5 konstaterar ordföranden Björn Abelson (S) att 

byggnadsnämnden beslutat att bifalla stadsbyggnadskontorets förslag. 

Beslut 

Byggnadsnämnden beslutar 
att   avskriva detaljplan för Väster 5:10 m fl. (Folkparken) i Lund, 

Lunds kommun. 

Reservationer 
(M), (C), (KD) och (L) reserverar sig och inger skriftlig reservation, se 

protokollsbilaga BN § 27. 

Beslut expedieras till: 

Tekniska nämnden 

Servicenämnden 

Akten   



                                                           
 

PROTOKOLLSBILAGA BN § 27 

 

 

 

Reservation ärende 13, 14 och 15 Väster 5:10 (Folkparken). 
 

Vi gläder oss åt att socialdemokraterna nu, i ett sent läge i mandatperioden, tycks ställa sig 

bakom det planförslag som vi i Alliansen ville starta redan i förra perioden. Efter det mindre 

lyckade förslaget med bebyggelse på grönområdet i sydvästra delen av folkparken lade vi 

förslag om bebyggelse på enbart parkeringsplatserna och att den nya planen ska säkra de ytor 

som idag är vanlig ”tomtmark” ska bli ”parkmark”. 

 

Således borde detta tydligen inte längre vara en politisk stridsfråga, vi i Alliansen har således 

uppnått ett av våra mål rörande bevarandet av parken i Folkparken. 

För S är det en symbolfråga med anledning av kopplingen till arbetarrörelsens historia. För 

MP är det en symbolfråga eftersom de för första gången under mandatperioden kan säga att de 

skapat parkmark, när S förtätningsiver snarare lett till det motsatta. 

Men för de boende på väster innebär det ingen som helst förändring i förhållande till hur det 

är i dagsläget eller hur det är i det redan pågående planuppdraget. 

 

Vi delar även SBKs svar på Lundaförslaget "spara parken - bygg på parkeringen", där SBK 

anger att borde ta ett större grepp på planfrågan. Det är därför beklagligt att S och MP tackar 

nej till nya bostäder genom att begränsa det föreliggande planuppdraget till att bara omfatta 

området närmast Folkparksbyggnaden. 

 

Vi beklagar även att S och MP vill avsluta ett pågående planarbete som till mycket stor del 

motsvarar vad som föreslagits i Lundaförslaget, bara för att beställaren är felaktig. Det 

pågående arbetet beställdes av Alliansen och inte av S och MP, och det ser kanske inte ser så 

bra ut. 

 

Vi anser att det är bättre att fullfölja det pågående planärenden, som innebär att parken 

skyddas, istället för att slösa med skattebetalarnas pengar på att skapa nya omotiverade 

detaljplaneärenden. 

 

 

 

Moderaterna                    Liberalerna                Centerpartier           Kristdemokraterna           

Klas Svanberg                 Mia Honeth               Bernt Bertilsson.     Dimitrios Afentoulis     



    

Byggnadsnämnden Protokoll 25 (41) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-15   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 28 Detaljplan för del av Väster 5:10. 
(Folkparken). Planuppdrag - 
standardförfarande i delegation.  

Dnr BN 2018/0045 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Lund beslutade 2014-06-05 att ge 

stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva 

lämpligheten av att förtäta samt säkerställa kulturmiljö- och 

grönstrukturvärden inom Väster 5:10 m fl. (Folkparken) i Lund. 

Björn Abelson (S) och Ulf Nymark (MP) inkom 2017-10-17 med 

skrivelse till byggnadsnämnden med förslag att gå vidare med att skydda 

Folkparkens gröna ytor som park i syfte att förbättra skyddet för 

Folkparkens gröna miljöer och att minska risken att grönytorna bebyggs i 

framtiden. Befintligt planuppdrag föreslås avskrivas och ett nytt 

planärende startas upp, enbart med syfte att skydda parken. 

Stadsbyggnadskontoret delar skrivelsens analys av förutsättningarna för 

att i dagsläget planera för en samlad utveckling i området kring 

Folkparken. Kontoret föreslår att planuppdrag ges för en detaljplan för 

Folkparkens gröna ytor, i syfte att säkerställa och skydda parkens gröna 

värden genom att överföra kvartersmark till parkmark. 

Framtagande av ny detaljplan för Folkparken bedöms huvudsakligen 

kunna medföra positiva konsekvenser och behovet av miljöhänsyn vid 

genomförandet av detaljplanen behövs därför inte belysas i en separat 

miljökonsekvensbeskrivning. 

Beslutsunderlag 
PÄ 43/2017 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-02 

Tjänsteskrivelse avskrivning detaljplan för Väster 5:10 m fl. 

(Folkparken) i Lund, 2018-02-02 (PÄ 09/2014, aktbilaga 6) 

Remiss - Lundaförslaget ”Bygg på parkeringen – spara parken!”, 2018-

02-02 (aktbilaga 2) 

Skrivelse till byggnadsnämnden ”Skydda Folkparkens gröna ytor som 

park”, 2017-10-17 (aktbilaga 1) 

Yrkanden 
Ordföranden Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP) och Helmut Moser 

(V) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag. 

Klas Svanberg (M), Bernt Bertilsson (C), Christoffer Karlsson (L) och 

Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar att förslaget ska avslås. 



    

Byggnadsnämnden Protokoll 26 (41) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-15   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden Björn Abelson (S) ställer yrkandet från ordföranden 

m.fl. om bifall till stadsbyggnadskontorets förslag mot Klas Svanbergs 

(M) m.fl. yrkande om avslag mot varandra och finner att 

byggnadsnämnden beslutat att bifalla stadsbyggnadskontorets förslag. 

Beslut 

Byggnadsnämnden beslutar 
att   ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva 

lämpligheten av att de gröna ytorna skyddas genom 

planbestämmelsen park inom del av Väster 5:10 (Folkparken) i 

Lund, Lunds kommun. Standardförfarande ska tillämpas. Ärendet 

ska handläggas i delegation. 

Reservationer 
(M), (C), (KD) och (L) reserverar sig och inger skriftlig reservation, se 

protokollsbilaga BN § 28. 

Beslut expedieras till: 

Tekniska nämnden 

Servicenämnden 

Akten 

(info@rsyd.se)   



                                                           
 

PROTOKOLLSBILAGA BN § 28 

 

 

 

Reservation ärende 13, 14 och 15 Väster 5:10 (Folkparken). 
 

Vi gläder oss åt att socialdemokraterna nu, i ett sent läge i mandatperioden, tycks ställa sig 

bakom det planförslag som vi i Alliansen ville starta redan i förra perioden. Efter det mindre 

lyckade förslaget med bebyggelse på grönområdet i sydvästra delen av folkparken lade vi 

förslag om bebyggelse på enbart parkeringsplatserna och att den nya planen ska säkra de ytor 

som idag är vanlig ”tomtmark” ska bli ”parkmark”. 

 

Således borde detta tydligen inte längre vara en politisk stridsfråga, vi i Alliansen har således 

uppnått ett av våra mål rörande bevarandet av parken i Folkparken. 

För S är det en symbolfråga med anledning av kopplingen till arbetarrörelsens historia. För 

MP är det en symbolfråga eftersom de för första gången under mandatperioden kan säga att de 

skapat parkmark, när S förtätningsiver snarare lett till det motsatta. 

Men för de boende på väster innebär det ingen som helst förändring i förhållande till hur det 

är i dagsläget eller hur det är i det redan pågående planuppdraget. 

 

Vi delar även SBKs svar på Lundaförslaget "spara parken - bygg på parkeringen", där SBK 

anger att borde ta ett större grepp på planfrågan. Det är därför beklagligt att S och MP tackar 

nej till nya bostäder genom att begränsa det föreliggande planuppdraget till att bara omfatta 

området närmast Folkparksbyggnaden. 

 

Vi beklagar även att S och MP vill avsluta ett pågående planarbete som till mycket stor del 

motsvarar vad som föreslagits i Lundaförslaget, bara för att beställaren är felaktig. Det 

pågående arbetet beställdes av Alliansen och inte av S och MP, och det ser kanske inte ser så 

bra ut. 

 

Vi anser att det är bättre att fullfölja det pågående planärenden, som innebär att parken 

skyddas, istället för att slösa med skattebetalarnas pengar på att skapa nya omotiverade 

detaljplaneärenden. 

 

 

 

Moderaterna                    Liberalerna                Centerpartier           Kristdemokraterna           

Klas Svanberg                 Mia Honeth               Bernt Bertilsson.     Dimitrios Afentoulis     


