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Tekniska nämndens arbetsutskott 
 
Plats och tid Porfyren 2 plan 7, Brotorget 1, Lund, 2017-10-03 klockan 16.30–

18.30 
  
Ledamöter Emma Berginger (MP), ordförande 

Lena Fällström (S), vice ordförande 
Mats Helmfrid (M), 2:e vice ordförande 
Mikael Thunberg (S), 16.30-18.05 §§ 39-42 
Cecilia Barnes (L) 

  
Tjänstgörande ersättare Jens Gynnerstedt (MP), tjänstgör för Mikael Thunberg (S) § 43 
  
Ersättare Lars-Göran Hansson (C), 17.00-18.30 §§ 41-43 
  
Övriga Håkan Lockby, teknisk direktör 

Per Eneroth, gatuchef 
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare 
Heléne Öhrström, administrativ chef 
Meta Gerle, nämndsekreterare 
Anna Karlsson, trafikmiljöingenjör 
Alexandra Johansson Lundqvist, Driftingenjör 

 
Justerare Lena Fällström (S) 
  
Paragrafer § 39-43 
  
Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 2017-10-05 kl. 17.30 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Meta Gerle 
  
  
Ordförande  
 Emma Berginger (MP) 
  
  
Justerare  
 Lena Fällström (S) 
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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2017-10-03 
  
Paragrafer § 39-43 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund 
  
  
Underskrift ____________________________________________________ 
 Meta Gerle 
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§ 39 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar 
att som ärende 5 behandla ärendet ”Informationsärende - Upphandling 

färdtjänst” samt 
  
att i övrigt godkänna dagordningen.   
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§ 40 Informationsärende - Aktuella 
dagvattenåtgärder 2017 

Dnr TN 2017/0655 

Sammanfattning 
Stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth informerar om arbetet med 
anläggandet av ett fördröjnings- och reningsmagasin för dagvatten inom 
fastigheten Värpinge 17:26. I juni 2016 beslutade tekniska nämnden att 
anlägga magasinet, att uppdra åt förvaltningen att återkomma till tekniska 
nämnden med en risk- och konsekvensanalys för fördröjnings- och 
reningsmagasinet vid händelse av ett hundraårsregn och eventuella behov 
av åtgärder som behöver vidtas samt att uppdra åt förvaltningen att 
undersöka möjligheten att anlägga en rekreativ stig runt dammen.  
 
Driftingenjör Alexandra Johansson Lundqvist informerar om 
dagvattenprojektet i kvarteret Vapenkroken på Norra Fäladen. Området 
är ofta drabbat av dålig avrinning och översvämningar. Tillsammans med 
VA SYD planeras bland annat regnbäddar, en damm i Borgarparken och 
en anslutning till VA SYD:s huvudledning. 
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§ 41 Informationsärende - 
Trafiksäkerhetsprogram för Lunds 
kommun 2018-2021 

Dnr TN 2017/0531 

Sammanfattning 
Gatuchef Per Eneroth och trafikmiljöingenjör Anna Karlsson informerar 
om trafiksäkerhetsläget under den senaste femårsperioden. Statistiken 
över antalet döda och skadade i trafiken ligger tillsammans med andra 
faktorer till grund för förvaltningens förslag till trafiksäkerhetsprogram 
för 2018-2021.  
 
Tekniska nämnder kommer i oktober 2017 behandla ett ärende om att 
sända ut förslag till trafiksäkerhetsprogram för 2018-2021 på samråd. 
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§ 42 Informationsärende - Verksamhetsplan 
med internbudget 2018 

Dnr TN 2016/0556 

Sammanfattning 
Administrativ chef Heléne Öhrström informerar om förutsättningarna för 
tekniska nämndens Verksamhetsplan med internbudget 2018 samt 
tidplan. Förutsättningarna utgår från kommunfullmäktiges beslut i juni 
om ekonomisk verksamhetsplanering för 2018-2020. 
 
Tekniska nämnden kommer att behandla ett förslag om Verksamhetsplan 
med internbudget 2018 i november 2017. 
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§ 43 Informationsärende - Upphandling 
färdtjänst 

Dnr TN 2016/0277 

Sammanfattning 
Teknisk direktör Håkan Lockby informerar om förvaltningsrättens dom 
gällande upphandlingen av ny färdtjänstentreprenör. I domen fastslås att 
nämnden måste göra om upphandlingen då ett skall-krav hos den antagna 
entreprenören inte uppfyllts. Upphandlingen kommer att annonseras ut 
under oktober och nämnden beräknas kunna besluta om ny entreprenör i 
december 2017. 

Protokollsanteckningar 
Mats Helmfrid (M), Cecilia Barnes (L) och Lars-Göran Hansson (C) får 
till protokollet anteckna att vi anser att nämnden borde få ta ställning 
innan upphandlingen görs om. Det saknas information när och om det går 
att ansluta sig till Skånetrafikens tjänst. 
 
Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S) och Jens Gynnerstedt (MP) 
får till protokollet anteckna att Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser 
att det är viktigt att vi skyndsamt går fram med en ny upphandling för att 
säkerställa att det finns färdtjänst för Lunds färdtjänstresenärer fr.o.m 1 
juli 2018. 
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