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Reservation Utbyggnads- och boendestrategi 2025 
    
Mycket i Utbyggnads- och boendestrategin 2025 är bra. Dock är det några saker som 
Liberalerna anser bör ändras.  

1) I strategin så nämns i princip inte nödvändigheten av att bygga en attraktiv stad. 
Det finns heller inte med som Prioriterat mål. Det första avsnittet som tidigare 
hette Den attraktiva boendekommunen har bytt namn och fått ett annat fokus där 
attraktivitet inte nämns. Detta menar vi är fel. Liberalerna vill att stadsplanering 
och stadsutveckling ska få hög prioritet både i strategin och i verkligheten så att 
även det nya Lund får den arkitektur och miljö som staden, orterna och 
lundaborna förtjänar.  

Som Utbyggnads- och boendestrategin nämner, men bara på ett enda ställe och 
närmast i en bisats, så är en attraktiv stads- och boendemiljö ett 
konkurrensmedel när det gäller att få smarta, kunniga och drivna individer och 
företag att välja att etablera sig i en kommun. Detta bör lyftas fram tidigare i 
strategin samt komma med som ett Prioriterat mål. 

Det bör tydligare påpekas i strategin att all byggnation såväl bostäder och 
kommersiella lokaler som företagsområden ska utformas på ett estetiskt 
tilltalande sätt med höga arkitektoniska värden och god gestaltning. 
Utgångspunkten för all ny byggnation ska vara människan. Vi ska bygga socialt 
hållbart för mångfald och med uppmuntran till möten och närhet mellan 
människor i olika livssituationer.  

2) Vidare så har man i remissutskicket till Utbyggnads- och boendestrategi 2025 
begränsat den spårbundna kollektivtrafiken till staden och föreslår att de östra 
orterna ska utvecklas med regionbussar. Vi anser att detta detaljstyr för mycket 
och vill ha kvar möjligheten till spårbundet kollektivtrafik även till de östra 
orterna. Vi tror det ger betydligt bättre förutsättningar för dessa orter att 
utvecklas. 

3) Vi är för förtätning men det får inte ske på bekostnad av att karaktären för 
respektive stadsdel eller ort går förlorad. Orternas attraktivitet är förutom 
närheten till naturen känslan av att bo i en by. Ett tätare centrum med 
mötesplatser och service stödjer ortens utveckling. 

4) I Utbyggnads- och boendestrategin så står det att man på företagsmark ska bygga 
tätt. Vi stödjer förtätning på företagsmark men det måste finnas förutsättningar 
för utveckling och expansion så att inte företag och institutioner tvingas flytta 
från kommunen av utrymmesskäl. Det måste också vara en ambition för 
kommunen att erbjuda alternativ mark för företag som tvingas flytta vid t ex 
nybyggnation. 

5) Vi är skeptiska till tomträtter. 

Cecilia Barnes (L)   Christer Wallström (L) 
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