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§ 448 Vem bygger framtidens Skäggetorp?, svar på
motion (MP)
Dnr KS 2019-887
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15, § 325 och 2021-08-31, § 368 att
bordlägga ärendet.
Miljöpartiet de gröna i Linköping föreslår i en motion inkommen till
kommunen 2019-12-02 att:



Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bjuda in alla bostadsbolag i
Skäggetorp till en dialog för att diskutera områdets framtid och
möjligheter till innovativ samverkan.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheter för
samverkan mellan de olika bolagen genom t.ex. ett gemensamt
bolag med mål att få igång byggandet i Skäggetorp och andra
liknande områden.

Motionen från Miljöpartiet de gröna inkom till kommunen under slutet av
2019. Sedan dess har fastighetsägarnas intresse att utveckla Skäggetorp ökat.
De tre stora fastighetsägarna, som äger och förvaltar hyresrätter i stadsdelen,
har alla inkommit med planansökningar och arbetet med att utveckla stadsdelen
i enlighet med planprogrammet har inletts.
Dialogen mellan fastighetsägarna och kommunen är etablerad i olika forum,
planprojekt och i det fortsatta arbetet med en strategi i syfte att genomföra
byggnationen av framtidens Skäggetorp.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås.
Anledningen är att samarbete/samverkan och dialog pågår och nu utvecklas i
den riktning som motionen föreslår.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-05-26, § 118
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
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Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med anledning av att det samarbete/samverkan och dialog
som efterfrågas nu har inletts och utvecklas i den riktning som motionen
föreslår.
2. Motionen avslås med anledning av att den efterfrågade samverkan för att få
igång byggandet i Skäggetorp är inledd och under utveckling i och med
pågående, framtida och antagna detaljplaner.
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08, § 198
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionen besvaras med anledning av att det samarbete/samverkan och
dialog som efterfrågas nu har inletts och utvecklas i den riktning som
motionen föreslår.
2. Motionen besvaras med anledning av att den efterfrågade samverkan för att
få igång byggandet i Skäggetorp är inledd och under utveckling i och med
pågående, framtida och antagna detaljplaner.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-08-31, § 368
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-06-15, § 325
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-08, § 198
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-26, § 118
Tjänsteskrivelse – Vem bygger framtidens Skäggetorp, svar på motion (MP)
2021-04-29
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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