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§ 48 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar 
att som ärende 9 behandla ärendet ”Informationsärende – Aktuella 

arbeten/vägavstängningar i centrala Lund” samt 

  

att i övrigt godkänna dagordningen.   
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§ 49 Informationsärende - ESS - Brunnshög 
Dnr TN 2017/0757 

Sammanfattning 
Maria Milton biträdande planchef vid stadsbyggnadskontoret ger en 

lägesbeskrivning avseende detaljplanerna för ESS – Brunnshög.  

 

Det genomfördes ett möte den 24 augusti 2017 med företrädare för 

Länsstyrelsen, Räddningstjänst Syd och Lunds kommun. Vid mötet 

diskuterades beredskapszonen för ESS. I slutet av september har 

Strålsäkerhetsmyndigheten meddelat att myndigheten inte kan föreslå en 

beredskapszon kring ESS innan ytterligare beräkningar lämnats in 

avseende tänkbara utsläpp vid olyckshändelser.  

 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att de berörda detaljplanerna kan vinna 

laga kraft tidigast i maj 2018.   
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§ 50 Beslutsärende - Utseende av ersättare 
i Kommunala Studentrådet till och med 
2018 

Dnr TN 2015/0030 

Sammanfattning 
Jan O Carlsson (M) har av kommunfullmäktige entledigats från 

uppdraget som ledamot i Tekniska nämnden. Jan O Carlsson har i sin roll 

som ledamot i tekniska nämnden varit utsedd till ersättare i Kommunala 

studentrådet till och med 2018. Tekniska nämnden har 2017-11-15 

beslutat att delegera till tekniska nämndens arbetsutskott att utse ny 

ersättare till nämndens ordinarie ledamot i Kommunala Studentrådet. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2017-11-15 § 213 

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar 
att utse Felix Solberg (M) till ersättare i Kommunala studentrådet till och 

med 2018. 

 

 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Kommunstyrelsen, Kommunala studentrådet 

Felix Solberg (M) 
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§ 51 Informationsärende - Skrivelse (KFR) 
Ordning och reda i gångstråken - 
behov av gatupratare, rörliga fysiska 
hinder för personer med synproblem 

Dnr TN 2016/0572 

Sammanfattning 
Trafikingenjör Khalid Kamil informerar om skrivelsen som inkommit 

från Kommunala Funktionshinderrådet (KFR). KFR föreslår 

begränsningar i tillståndsgivningen för varuexponering och gatupratare.  

 

Förvaltningen har utrett ärendet. Det informeras om att förvaltningen är 

remissinstans vid tillståndsgivning för nyttjande av den offentliga miljön, 

medan det är polismyndigheten som beslutar om tillstånden. 

Förvaltningen konstaterar att det är en utmaning att kontrollera 

efterlevnaden av tillstånden, huruvida tillstånd finns för gatupratare och 

varuexponering.  

 

Handelsföreningen har kontaktats för att efterhöra hur de ser på 

gatupratare och varuexploatering, något svar har dock inte inkommit än. 

2017-11-29 håller Citysamverkan möte, vid mötet deltar företrädare för 

Handelsföreningen och tekniska förvaltningen. Förvaltningen kommer be 

Handelsföreningen inkomma med skriftliga synpunkter i ärendet. 

 

Tekniska förvaltningen kommer fortsatt bereda ärendet och återkomma 

till tekniska nämnden för beslut i början av 2018. 

  



    

Tekniska nämndens arbetsutskott Protokoll 8 (12) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-11-28   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 52 Informationsärende - 
Intraprenadupphandling parkskötsel 

Dnr TN 2017/0253 

Sammanfattning 
Stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth informerar om 

parkskötselupphandlingarna. 50% av upphandlingarna görs i konkurrens 

och 50% av upphandlingarna handlas upp av serviceförvaltningen.  

 

Nya avtal ska gälla från 1 januari 2018. Tekniska nämnden har tidigare i 

höst beslutat om de 50% av parkskötselupphandlingarna som handlas upp 

i konkurrens och avtal har tecknats med Green Landscaping De 

resterande 50% ska nu direktupphandlas av serviceförvaltningen.  

 

Ärendet kommer till tekniska nämnden för beslut i december 2017. 
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§ 53 Informationsärende - 
Tillgänglighetsanpassning Kung 
Oskars väg 

Dnr TF 2009/0203 

Sammanfattning 
Exploateringschef Anita Wallin informerar om det exploateringsavtal 

som finns med JM som ger serviceförvaltningen möjlighet att förvärva 

och beställa utförande av parkeringsgarage i anslutning till Kung Oskars 

väg och hiss mellan Raffinadgatan och Kung Oskars väg. Detta har 

utifrån samrådsdiskussioner inte beställts, bland annat skulle lösningen 

innebära att kommunen fick ansvar för en hiss som bostadsrätts-

föreningen ägde. I kommande planarbete norr om Kung Oskars bro 

kommer eftersträvas en mer långsiktigt hållbar lösning med en god och 

hög tillgänglighet. Förvaltningen kommer att skriva fram ett PM. 
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§ 54 Informationsärende - Cykelstrategi 
2018-2022 

Dnr TN 2017/0239 

Sammanfattning 
Trafikmiljöingenjör Anna Karlsson presenterar det arbete som hittills 

genomförts för att ta fram en cykelstrategi. 

 

Sedan tekniska nämndens temamöte kring cykling i september har bland 

annat en nulägesanalys och trendspaning gjorts. De identifierade 

utmaningarna presenteras, bland annat cykelparkeringar, förtätningen av 

staden och tätorterna, fler ska cykla mer, utveckla cykelvägnätet och att 

Lund fortsatt ska vara i framkant inom cykelområdet. 

 

Förslaget till cykelstrategi kommer att behandlas i tekniska nämnden för 

att därefter skickas på remiss till berörda instanser. 
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§ 55 Informationsärende - Aktuella 
markärenden 

Dnr TN 2017/0573 

Sammanfattning 
Exploateringschef Anita Wallin informerar om möjligheterna och 

förutsättningarna för att förvärva två fastigheter i Södra Sandby.  

 

Delar av de aktuella fastigheterna ingår i Översiktsplanen för utveckling 

av Södra Sandby.  

 

Förvaltningen kommer fortsätta förhandlingarna med berörda 

fastighetsägare. 
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§ 56 Informationsärende – Aktuella 
arbeten/vägavstängningar i centrala 
Lund 

Dnr TN 2017/782 

Sammanfattning 
Gatuchef Per Eneroth informerar om de arbeten som pågår inom 

stadskärnan i Lund och de vägavstängningar som de medför. Bland annat 

informeras om arbetena kring Bantorget, Bredgatan, Sankt Laurentiigatan 

och Clemenstorget. 

 

Förvaltningen arbetar för en god kommunikation med berörda. Översyn 

pågår av belysning och skyltning utmed vägavstängningarna. För 

Bantorget kommer förvaltningen se över möjligheterna för cykling under 

byggarbetstiden. 

 


