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Tekniska nämndens arbetsutskott 
 
Plats och tid Porfyren 2 plan 7, Brotorget 1, Lund, 2018-02-06 klockan 16.30–

19.54 
  
Ledamöter Emma Berginger (MP), ordförande 

Lena Fällström (S), vice ordförande 
Mats Helmfrid (M), 2:e vice ordförande 
Mikael Thunberg (S) 
Cecilia Barnes (L), närvarande från och med kl 16:39 § 2 

  
Ersättare Jens Gynnerstedt (MP) 
  
Övriga Anita Wallin, exploateringschef 

Heléne Öhrström, administrativ chef 
Håkan Lockby, teknisk direktör 
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare 
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare 
Per Eneroth, gatuchef 
Pernilla von Strokirch, projektchef 
Lisa During, trafikhandläggare 
Lena Bengtsson, projektutvecklare  
Sasha Jonivich, Sverige Taxi, §2 
Tommy Edlund, Sverige Taxi, §2 
Joakim Nyberg, kommunpolis, §3  
Anna Sjöstrand, kommunkontoret, enheten för Hälsa, Trygghet och 
Säkerhet, §3 

 
Justerare Mikael Thunberg (S) med Mats Helmfrid (M) som ersättare 
  
Paragrafer § 1-6 
  
Plats och tid för justering  
 
Underskrifter  
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Sekreterare  
 Monica Gonzalez Perez 
  
  
Ordförande  
 Emma Berginger (MP) 
  
  
Justerare  
 Mikael Thunberg (S) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2018-02-06 
  
Paragrafer § 1-6 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund 
  
  
Underskrift  
 Monica Gonzalez Perez 
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§ 1 Godkännande av dagordning 
Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar 
att    godkänna dagordningen   
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§ 2 Informationsärende - Färdtjänst 
åtgärdsplan 

Dnr TN 2018/0030 

Sammanfattning 
Sasha Jonivich och Tommy Edlund, Sverige Taxi, redovisar rådande 
problem och åtgärder för färdtjänstverksamheten. 
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§ 3 Informationsärende - 
Trygghetsåtgärder kring Lund C 

Dnr TN 2018/0113 

Sammanfattning 
Kommunpolisen Joakim Nyberg och Anna Sjöstrand från enheten för 
Hälsa, Trygghet och Säkerhet på kommunkontoret informerar om 
pågående trygghetsåtgärder kring Lund C, samt om den kontinuerliga 
kartläggningen som polisen gör i samarbete med kommunen. 
 
Kameraövervakning kommer att introduceras i de mest utsatta områdena, 
vissa parkbänkar kommer att tillfälligt tas bort alternativt omplaceras till 
mer upplysta delar, kommunen kommer att fortsätta förstärka med 
väktare och informera utsatta om den hjälp kommunen kan erbjuda för att 
bryta missbruk, utanförskap m.m. 
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§ 4 Informationsärende - Spårväg Lund C - 
ESS 

Dnr TN 2018/0029 

Sammanfattning 
Projektchef för spårväg Lund C – ESS, Pernilla von Strokirch informerar 
om kommunikationsstrategin för spårvägsprojektet. Strategin består av 
olika informationskanaler för att nå ut till så många som möjligt; 
spårväglund.se, månatliga nyhetsbrev, sociala medier men också riktade 
postutskick och informationsmöten samt via pressen. 
Kommunikationsprinciperna för bygg- och trafikinformationen är att 
informationssatsningen sätts i relation till hur många som berörs och hur 
stor påverkan är.  
Pernilla von Strokirch informerar även om de åtgärder som vidtas med 
anledning av avstängningen av E22 i samband med brolanseringen. 
Under avstängningstiden kommer arbete pågå dygnet runt i två 
tolvtimmarskift. Bland annat kommer de verksamheter och boende som 
är direkt berörda att få riktade informationspaket på både svenska och 
engelska. Biltrafiken kommer under brobygget ledas om med 
rekommenderade samt tvingande omledningsvägar. Regelbundna 
samrådsmöten hålls med Skånetrafiken för att underlätta deras 
busslinjedragningar i samband med byggarbetet.  
 

Trafikhandläggare, Lisa During informerar om Mobility Management 
under byggtiden av spårvägen. Fysiska åtgärder i kombination med 
beteendepåverkande insatser görs för att styra över resandet till hållbara 
färdmedel såväl under byggtiden som framgent. Energimyndigheten har 
beviljat bidrag för projektet som även omfattar prova-på-aktiviteter med 
lån av elcyklar och jojo-kort. Under året kommer fokus vara på att 
uppmuntra och stödja företag att arbeta med hållbara resor. 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP) yrkar att tekniska nämndens arbetsutskott 
tillskriver kommunstyrelsen och ber dem tillse att kommunens hemsida 
www.lund.se uppdateras med en synlig navigeringsfunktion som redan 
på startsidan för en vidare till gällande trafikinformation för vägarbeten 
kring spårvägen. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt yrkande och 
finner det vara bifallet. 
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Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar 
att tillskriva kommunstyrelsen och be dem tillse att kommunens hemsida 
www.lund.se uppdateras med en synlig navigeringsfunktion som redan 
på startsidan för en vidare till gällande trafikinformation för vägarbeten 
kring spårvägen. 
 

Beslut expedieras till: 
Akten  
Kommunstyrelsen   
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§ 5 Informationsärende - Aktuella 
markärenden 

Dnr TN 2018/0099 

Sammanfattning 
Lena Bengtsson, projektutvecklare på mark- och exploateringskontoret 
informerar om pågående markförvärv. 
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§ 6 Beslutsärende - Utseende av 
årsmötesrepresentant i Svenska 
cykelstäder 

Dnr TN 2017/0781 

Sammanfattning 
Svenska Cykelstäder är en förening bestående av 22 svenska kommuner. 
Vid det kommande årsmötet väljs styrelse för det nästa verksamhetsår. 
Tekniska nämnden har den 17 januari 2018 beslutat att delegera till 
tekniska nämndens arbetsutskott att utse årsmötesrepresentant för att 
bland annat delta i valet av ny styrelse. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut, daterat 17 januari 2018 § 10 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP) yrkar att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt yrkande och 
finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar 
att    bordlägga ärendet. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Tekniska nämnden 
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