
 

   
Tekniska nämnden Protokoll 1 (29) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-01-20 TN 2016/0037  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Tekniska nämnden 
 
Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2016-01-20 klockan 17.30–

21.50 
Ajournering 19.20-19.45, 20.20-20.30, 20.50-20.55 
Ledamöter Emma Berginger (MP), ordförande 

Lena Fällström (S), vice ordf 
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf 
Mikael Thunberg (S) 
Margareta Kristensson (S) 
Jan O Carlsson (M) 
Jens Gynnerstedt (MP) 
Cecilia Barnes (L) 
Ann Schlyter (V) 
Aleksander Mlynarczyk (KD) 

  
Ersättare Ronny Hansson (S) 

Teresa Hankala-Janiec (S) 
Hanna Örnskär (MP) 
Jean Niyongabo (MP) 
Christian Resebo (L) 
Christer Wallström (L) 
Börje Hed (FNL), 17:30-20:30 §§ 1-9 
Johan Nilsson (C), tjänstgör för Lars-Göran Hansson (C) 
Marit Stigson (FI) 

  
Övriga Håkan Lockby, teknisk direktör 

Per Eneroth, gatuchef 
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare 
Anita Wallin, exploateringschef 
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef 
Heléne Öhrström, administrativ chef 
Meta Gerle, nämndsekreterare 
Sabina Lindell, miljöförvaltningen 
Charlotta Lenninger, kommunikatör 
Lena Bengtsson, exploateringsingenjör 
David Högberg, Brunnshögsprojektet 

 
Justerare Mats Helmfrid (M), ersättare Jens Gynnerstedt (MP) 
  
Paragrafer § 1-21 
  
Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen, 2 februari 2016 kl. 16:30 
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 2016-01-20 TN 2016/0037  
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Underskrifter 

 

  
Sekreterare  
 Meta Gerle 
  
  
Ordförande  
 Emma Berginger (MP) 
  
  
Justerare  
 Mats Helmfrid (M) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Tekniska nämnden 
  
Sammanträdesdatum 2016-01-20 
  
Paragrafer § 1-21 
  
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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 2016-01-20   
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§ 1 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att godkänna dagordningen.   
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 2016-01-20   
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§ 2 Redovisning av förvaltningschefen 
Dnr TN 2016/0061 

Sammanfattning 
Teknisk direktör Håkan Lockby informerar bland annat om: 
 
Årsanalys- bostadsbyggandet, trafikutvecklingen och ekonomin 
Intensiv byggverksamhet kring Kristallen 
Bostäder för flyktingar 
Stängning av Bangatan, översyn av skyltning 
Spårvägsprojektet går in i genomförandefas 
Medborgardialog om ombyggnad om Clemenstorget 
Analys av flöden i stadskärnan 
Belysningsprojekt i Kattesund och Rydes undergång 
Offentliga toaletter i Dalby och Veberöd öppnas 25 januari 
Vinterväghållning 
Bidrag från Boverket till projekt Kulingen, Klostergården 
Problem med felparkerade bilar vid Arenan  
Många personalrekryteringar klara 
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§ 3 Informationsärende - Rapport från 
kommunala råd 

Dnr TN 2016/0062 

Sammanfattning 
Inget att rapportera. 
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§ 4 Informationsärende - Rapport från 
konferenser 

Dnr TN 2016/0063 

Sammanfattning 
Ann Schlyter (V), Emma Berginger (MP), Jan O Carlsson (M) och 
Cecilia Barnes (L) informerar om Transportforum 2016 som ägde rum i 
Linköping 12-13 januari. Ledamöterna var bland annat på seminarier om 
cykling, elbussar och social hållbarhet. 
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§ 5 Begäran om planläggning av Stora 
Råby 33:15 samt Stora Råby 33:25 
(Södra Råbylund III söder inkl. Slipsen) 

Dnr TN 2015/0711 

Sammanfattning 
Ett av kommunens större utbyggnadsområden är Södra Råbylund. Som 
utgångspunkt för utbyggnaden finns fördjupning av översiktsplan för 
Linero – Norränga – Stora Råby. För att möjliggöra att området byggs 
färdigt behöver återstående kommunal mark mellan Prästavägen 
alternativt Sydöstra vägen och det detaljplaneområde som omfattar Södra 
Råbylund II planläggas.  
 
Detaljplaneläggning mellan Sydöstra vägen och Södra Råbylund II kan 
ge möjlighet till byggnation av cirka 650 bostäder. En förutsättning för 
250 av dem är att området mellan Sydöstra vägen och Prästavägen 
(Slipsen) utvecklas vilket är förenat med kostnader för bland annat 
sanering av mark och öppnande av dagvattenkulvert. Vid planläggning 
av Slipsen förutsätts det att bevakning av dessa kostnader ska göras så att 
de står i rimlig proportion till nyttan av nya bostäder. 
 
Exploateringsingenjör Lena Bengtsson informerar om ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 16 december 2015 
Fördjupning av översiktsplanen för Linero – Norränga – Stora Råby, 
antagen 2008 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V), Mats 
Helmfrid (M), Lena Fällström (S), Jan O Carlsson (M), Aleksander 
Mlynarczyk (KD) och Johan Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

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

Tekniska nämnden beslutar 
att begära planläggning av del av Stora Råby 33:15 (Södra Råbylund III 

söder) samt del av Stora Råby 32:33 (Slipsen) i enlighet med 
förutsättningarna i tjänsteskrivelsen. 

Protokollsanteckningar 
Cecilia Barnes (L) får till protokollet anteckna att det är viktigt vid 
planläggningen att ett tydligt respektavstånd till Stora Råby säkerställs så 
att byn fortsatt uppfattas som en separat enhet. 

Beslut expedieras till: 
  
Akten 
Byggnadsnämnden 
VASYD 
Absalon Pension 
Magnolia AB   
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§ 6 Informationsärende - Färdtjänst 
Dnr TN 2016/0064 

Sammanfattning 
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén sammanfattar färdtjänsten 2015. Under 
året genomfördes 124000 resor vilket är en minskning jämfört med 
föregående år. 2015 har även summerats tillsammans med Sverigetaxi. 
Flera av de kommuner som anlitar Fågelviksgruppens taxibolag är 
missnöjda med genomförandet och kommunerna väljer nu föra en 
gemensam dialog med Fågelviksgruppen. 
 
Under julhelgen fungerade färdtjänsten normalt men under nyårshelgen 
var det problem med uteblivna bilar. 
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§ 7 Informationsärende - 
Markanvisningsprocess för fördelning 
av återstående bostadsbyggrätter 
Södra Brunnshög 

Dnr TN 2016/0057 

Sammanfattning 
David Högberg, Brunnshögskontoret, informerar om kommande 
markanvisningsprocesser inom Södra Brunnshög. En 
markanvisningstävling planeras för kvarvarande byggrätter där främst 
bostadsrätter planeras. Inkomna tävlingsförslag ska uppfylla ett antal 
krav och kommer därefter att värderas efter pris. 
 
Ärenden om markanvisningar kommer att behandlas i tekniska nämnden 
under 2016. 
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§ 8 Medborgarförslag - Trafiksituationen 
vid stationen i Lund 

Dnr TN 2015/0566 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget innehåller förslag på att Bangatan ska vara bussgata 
även mellan klockan 07.00-09.00 måndag till fredag, att införa en 
trafiksignal vid Tullkammaren samt att cykeltrafik förbjuds på Bangatan 
under de tider Bangatan är bussgata.  
 
Förvaltningen anser att det i dagsläget är för tidigt att utöka tiderna för 
bussgata på Bangatan och att den nyligen införda åtgärden behöver vara i 
drift en tid för att sedan utvärderas och eventuellt justeras. Möjligheten 
att införa en trafiksignal på Bangatan vid Tullkammaren har studerats 
och valts bort ur trafiksäkerhetsskäl. Förvaltningen anser att det går 
utmärkt att kombinera cykeltrafik med kollektivtrafik på Bangatan. Gatan 
är bred och det finns utrymme för detta. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 15 december 2015 
Medborgarförslag - Trafiksituationen vid stationen i Lund, inkommet 30 
september 2015 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP) med instämmande av Mikael Thunberg (S), 
Cecilia Barnes (L) och Ann Schlyter (V) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag med tillägg att uppdra åt tekniska förvaltningen att utvärdera den 
tidsbegränsade avstängningen av Bangatan och samtidigt pröva 
lämpligheten med utökad avstängning i morgonrusningen samt att 
utvärderingen redovisas till nämnden senast i augusti 2016. 
 
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Johan Nilsson (C) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag med tillägg att uppdra åt tekniska förvaltningen 
att utvärdera den tidsbegränsade avstängningen av Bangatan samt att 
utvärderingen redovisas till nämnden senast i augusti 2016. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget med 
fleras yrkande mot Mats Helmfrids (M) med fleras yrkande och finner 
sitt eget med fleras yrkande vara bifallet. 
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Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att anta tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande, 
  
att uppdra åt tekniska förvaltningen att utvärdera den tidsbegränsade 

avstängningen av Bangatan och samtidigt pröva lämpligheten med 
utökad avstängning i morgonrusningen samt 

  
att utvärderingen redovisas till nämnden senast i augusti 2016. 

Reservationer 
Mats Helmfrid (M) och Jan O Carlsson (M) reserverar sig till förmån för 
Mats Helmfrid (M) med fleras yrkande. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   



    
Tekniska nämnden Protokoll 13 (29) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 9 Medborgarförslag - Införande av 
trafiksignaler vid trafikerade 
vägkorsningar i Lund 

Dnr TN 2014/0801 

Sammanfattning 
Medborgaren föreslår trafiksignaler i följande korsningar: på Bangatan 
vid Tullkammaren, Stortorget där Lilla Fiskaregatan mynnar ut, 
Bredgatan där Sankt Petri Kyrkogata ansluter samt på Bankgatan där 
Östra och Västra Mårtensgatan ansluter. 
 
Tekniska förvaltningen anser att trafiksignal kan vara en lämplig lösning 
i korsningar som har stora framkomlighetsproblem, med mycket långa 
köer och väntetider. Platserna som medborgarförslaget omfattar har inga 
så omfattande problem som motiverar införande av trafiksignaler.  

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 14 december 2015 
Kommunfullmäktiges beslut 27 november 2014, § 214 
Medborgarförslag, daterat 28 september 2014 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att anta tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Xxxx Xxxx   
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§ 10 Skrivelse (FP) - Förbättra möjligheten 
att driva food trucks i Lund 

Dnr TN 2015/0288 

Sammanfattning 
Folkpartiet inom i april 2015 med en skrivelse om att förbättra 
möjligheterna att driva så kallade food trucks i Lund. Rullande 
restauranger i form av motorfordon eller cyklar kompletterar traditionella 
restauranger och bidrar till en attraktiv stadskärna. Tydliga miljökrav på 
verksamheten bidrar till Lunds kommuns arbete för ekologisk hållbarhet. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 22 december 2015 
Förslag på placering av food trucks 
Skrivelse (FP) - Förbättra möjligheterna att driva food trucks i Lund, 
daterad 9 april 2015 
Avgifter för viss upplåtelse av allmän plats 2015 
Taxezonkarta 

Yrkanden 
Lena Fällström (S) med instämmande av Emma Berginger (MP) yrkar att 
den föreslagna platsen vid Dalbyvägen, mitt emot gymnasieskolan 
Spyken, tas bort samt i övrigt bifall till förvaltningens förslag.  
 
Johan Nilsson (C) med instämmande av Mats Helmfrid (M) och Cecilia 
Barnes (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ajournering 20.20-20.30 
 
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S), Ann 
Schlyter (V) och Johan Nilsson (C) yrkar även att förvaltningen i det 
fortsatta arbetet med tillstånd för food trucks ska beakta miljöpåverkan 
genom att exempelvis ställa hållbarhetskrav. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällström 
(S) med fleras yrkande mot Johan Nilsson (C) med fleras yrkande och 
finner Lena Fällström (S) med fleras yrkande. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 
6 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg 
(S), Margareta Kristensson (S), Jens Gynnerstedt (MP) och Ann Schlyter 
(V)) för bifall till Lena Fällström (S) med fleras yrkande, 
5 röster (Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Cecilia Barnes (L), 
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Johan Nilsson (C) och Aleksander Mlynarczyk (KD)) för bifall till Johan 
Nilsson (C) med fleras yrkande vara bifallet. 
 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget med 
fleras tilläggsyrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att den föreslagna platsen vid Dalbyvägen, mitt emot gymnasieskolan 

Spyken 
  
att i övrigt införa möjligheten för food trucks enligt kriterier i 

förvaltningens tjänsteskrivelse samt 
  
att förvaltningen i det fortsatta arbetet med tillstånd för food trucks 

beaktar miljöpåverkan genom att exempelvis ställa hållbarhetskrav. 

Reservationer 
Cecilia Barnes (L) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga. 
 
Mats Helmfrid (M) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga. 
 
Johan Nilsson (C) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 

Protokollsanteckningar 
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt 
Initiativ instämmer i Lena Fällström (S) med fleras yrkande och Emma 
Berginger (MP) med fleras tilläggsyrkande. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Liberalerna (fd Folkpartiet) 
Kommunstyrelsen 
Miljönämnden 
Renhållningsstyrelsen   
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§ 11 Skrivelse (S), (MP), (V), (FI), (FNL) - Ett 
grönare och blåare Lund 

Dnr TN 2015/0573 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ 
och FörNyaLund har inkommit med en skrivelse där följande föreslås: 
- att tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till konkreta 
projekt till exempel för en öppen dagvattenlösning i linje med 
intentionerna i skrivelsen, 
- att samråd övervägs med byggnadsnämnden och andra relevanta 
kommunala organ, 
- att tekniska förvaltningen undersöker möjligheterna till extern 
finansiering, till exempel i anslutning till aktuella och planerade projekt 
och partnerskap med till exempel Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 
- att tekniska förvaltningen tar initiativ till ett samarbete med forskare 
och andra specialister vid SLU och Lunds universitet med syftet att få 
mer underlag till konkreta åtgärder i linje med intentionerna i denna 
skrivelse. 
 
Förvaltningen ser positivt på skrivelsen. Att mer aktivt arbeta med 
dagvattenlösningar i den fysiska miljön stämmer väl med nämndens 
utvecklingsmål för 2016 att skapa dagvattenanläggningar som höjer 
kvaliteter i såväl bebyggda miljöer som i naturen. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 21 december 2015  
Skrivelse (S), (MP), (V), (FI), (FNL) - Ett grönare och blåare Lund 

Yrkanden 
Johan Nilsson (C) med instämmande av Ann Schlyter (V), Lena 
Fällström (S) och Emma Berginger (MP) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Johan Nilsson 
(C) med fleras yrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att ställa sig positiv till skrivelsen genom att anta förvaltningens 

tjänsteskrivelse som sitt svar. 
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Beslut expedieras till: 
  
Akten 
Socialdemokraterna 
Miljöpartiet 
Vänsterpartiet 
Feministiskt Initiativ 
För Nya Lund   
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§ 12 Skrivelse från Trulsbo villaförening i 
Veberöd rörande gång- och cykelvägar 

Dnr TN 2014/0189 

Sammanfattning 
Trulsbo villaförening har inkommit med förslag att kommunen anordnar 
en nord-sydlig gång- och cykelväg i en annan sträckning än den 
planerade och att kommunen anordnar en väst-östlig gång- och cykelväg 
genom den samfällda parkmarken utmynnande mot Häggvägen i öster.  
 
Förvaltningen ser positivt på en nord-sydlig gång- och cykelbana men 
avvisar förslaget om en väst-östlig gång- och cykelbana. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 17 november 2015 
Trulsbo Villaförenings skrivelse, daterad 3 mars 2013, inkommen 4 mars 
2014 
Gällande detaljplaner och existerande samfälligheter 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att besvara skrivelsen från Trulsbo Villaförening genom att hänvisa till 

förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Trulsbo Villaförening   
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§ 13 Renhållningsverkets 
Renhållningsföreskrifter och 
Avfallsplan 2016-2020 

Dnr TN 2015/0680 

Sammanfattning 
Renhållningsverket i Lunds kommun har tagit fram ett förslag till ny 
renhållningsordning omfattade avfallsplan samt lokala föreskrifter för 
avfallshantering för kommunen. Förslaget föreslås ersätta gällande 
renhållningsordning för avfallshantering från april 2012. Översiktligt 
innehåll i den nya renhållningsordningen, samt större förändringar 
beskrivs i förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Syftet med den nya avfallsplanen är att visa den fortsatta vägen mot en 
hållbar avfallshantering med minimerad klimatpåverkan inom Lunds 
kommun. Även de lokala föreskrifterna för avfallshantering är i behov av 
att revideras för att möta upp mot ny lagstiftning och andra nationella 
krav samt förändringar i hanteringen av hushållsavfall i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 11 januari 
Renhållningsverkets samrådsutskick, daterat 20 november 2015 
Förslag till avfallsplan 2016-2020, daterad 20 november 2015 
Bilaga till avfallsplan 2016-2020, daterad 20 november 2015 
Förslag till föreskrifter 2016-2020, daterad 20 november 2015 

Yrkanden 
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Renhållningsstyrelsen   
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§ 14 Förslag till ändring av Boverkets 
byggregler 

Dnr TN 2015/0714 

Sammanfattning 
Boverkets föreslår en ändring av gällande byggregler. Ändringar gäller 
bland annat regler om ombyggnad och annan ändring av byggnader, 
regler om enpersonsbostad med gemensamma utrymmen med mera, 
regler om brandskydd för barnomsorg kvälls- och nattetid, regler om 
radon i inomhusluft och övergångsbestämmelser för installationer för 
tappvatten. Målsättning med föreslagna ändrade regler är bland annat att 
förtydliga vad som gäller samt att ge bättre förutsättningar för ökad 
produktion av och tillgång till bostäder för bland annat nyanlända, men 
även för ungdomar och studerande.  
 
Förvaltningen ser positivt på ändrat regelverk som möjliggör produktion 
av mer kostnadseffektiva bostäder samt nya boendeformer som kan 
tillgodose bostadsbehov hos olika grupper. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 22 december 2015 
Konsekvensutredning BBR, Ändring av Boverkets byggregler, BBR 
Boverkets författningssamling BFS 2016:xx BBR 23 

Yrkanden 
Ann Schlyter (V) med instämmande av Emma Berginger (MP) yrkar att 
nämnden yttrar sig enligt följande: 
- en minskning av krav på sovrumsstorlek är inte förenligt med de 
tillgänglighetskrav som bör ställas, till exempel behov av kombination av 
sängar, barnsäng, rullstol, assistans från två sidor av sängen, 
- även för små bostäder bör tillgänglighetskrav ställas, 
- förslaget behöver en jämställdhetsanalys i konsekvensutredningen 
(betänk till exempel könsfördelning vad gäller ensamföräldrar och 
fattigpensionärer) samt 
- att i övrigt tillstyrka förvaltningens skrivelse. 
 
Cecilia Barnes (L) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Mikael 
Thunberg (S), Johan Nilsson (C) och Aleksander Mlynarczyk (KD) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Ann Schlyter 
(V) med fleras yrkande mot Cecilia Barnes (L) med fleras yrkande och 
finner Cecilia Barnes (L) med fleras yrkande vara bifallet. 



    
Tekniska nämnden Protokoll 21 (29) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Omröstning begärs och genomförs. 
3 röster (Emma Berginger (MP), Jens Gynnerstedt (MP) och Ann 
Schlyter (V)) för bifall till Ann Schlyter (V) med fleras yrkande 
8 röster (Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S), Margareta 
Kristensson (S), Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M) Cecilia Barnes 
(L), Johan Nilsson (C) och Aleksander Mlynarczyk (KD) för bifall till 
Cecilia Barnes (L) med fleras yrkande. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande. 

Reservationer 
Ann Schlyter (V) och Emma Berginger (MP) reserverar sig till förmån 
för sitt yrkande. 

Protokollsanteckningar 
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt 
Initiativ instämmer i Ann Schlyter (V) med fleras yrkande. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   



    
Tekniska nämnden Protokoll 22 (29) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 15 Tekniska nämndens 
granskningsrapport för intern kontroll 
2015 

Dnr TN 2014/0778 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen redovisar i granskningsrapporten resultatet av det 
interna kontrollarbetet under 2015. Utgångspunkten för granskningen har 
varit de kontrollmål som antogs i nämndens handlingsplan för 2015. Det 
innebär att tre kommungemensamma samt tre förvaltningsspecifika 
kontrollmål har granskats.  
 
I de fall som brister framkommit i samband med granskningen har dessa 
samlats i en åtgärdsplan för att tydliggöra vilka åtgärder som behöver 
genomföras. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 december 2015 
Tekniska nämndens beslut 21 januari 2015 § 18 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att godkänna rapporten avseende intern kontroll 2015 samt 
  
att översända den till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   



    
Tekniska nämnden Protokoll 23 (29) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 16 Plan för intern kontroll för tekniska 
nämndens ansvarsområde 2016 

Dnr TN 2015/0679 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Enligt 
reglementet för intern kontroll skall nämnderna senast den 31 januari 
årligen lämna sin handlingsplan för intern kontroll. 
 
Tekniska förvaltningen redovisar i ärendet förslag på intern kontrollplan 
för 2016. Den består av tre kommunövergripande kontrollmål som 
kommunstyrelsen beslutat om samt två nämndspecifika kontrollmål som 
förvaltningen bedömer angelägna att granska 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 december 2015 
Riskanalys interna kontrollmål 2016 
Kommunstyrelsens beslut 2 december 2015 § 393 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 19 november 2015 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att anta föreslagen plan för intern kontroll för år 2016 samt 
  
att översända planen till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 17 Villkor för försäljning av Hällestad 
8:201-203 

Dnr TF 2006/0436 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden fattade 2011 beslut om försäljning av Hällestad 
8:201-203. Enligt beslutet ska tre hus med passivhusteknik byggas på 
fastigheterna. Byggnationen har försenats av vad som kan bedömas som 
särskilda skäl. Villkor för försäljningen kompletteras med ny sluttid då 
byggnation av bottenplatta, grundmurar eller motsvarande måste ske. Om 
villkor inte uppfylls går markanvisningen åter och tomterna kan bjudas ut 
till tomtkön. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 16 december 2015 
Tekniska nämndens beslut 18 maj § 111 2011 
Detaljplan för del av Hällestad 8:144 med flera i Torna Hällestad, Lunds 
kommun 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att godkänna revidering av villkor för försäljning av fastigheterna Lund 

Hällestad 8:201-8:203 i enlighet med tekniska nämndens beslut 18 
maj 2011, § 111 som rör tidpunkt för färdigställande av 
bottenplatta, grundmurar eller motsvarande och i övrigt enligt 
förutsättningar i tjänsteskrivelsen. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Joakim Ewetz 
Carl Leijonberg   
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§ 18 Skrivelse till Konkurrensverket 
angående konkurrensen inom taxi 

Dnr TN 2015/0700 

Sammanfattning 
En ny upphandling av färdtjänst ska genomföras under 2016-2017. Den 
förändring som skett inom taxibranschen med uppköp och 
sammanslagningar av taxibolag ställer farhågor kring konkurrensen bland 
presumtiva anbudsgivare.  
 
Tekniska nämnden beslutade i december 2015 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag till skrivelse till Konkurrensverket. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 december 2015 
Förslag till skrivelse: Konkurrenssituationen inom taxi 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S), Mats 
Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Ann Schlyter (V) och Aleksander 
Mlynarczyk (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att översända skrivelsen till Konkurrensverket. 
  

Beslut expedieras till: 
Akten 
Konkurresverket   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 19 Gestaltningsprogram Bantorget 
Dnr TN 2014/0137 

Sammanfattning 
Det finns ett stort behov av starka mötesplatser för allmänheten i Lund 
och Bantorget har en unik position i staden genom närheten till 
centralstationen och kommande kongress. Bantorget är även en viktig 
nod för både cyklister och gående. Idag står Bantorget inför en rad 
utmaningar och platsen är i stort behov av förnyelse. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 december 2015 
Gestaltningsprogram Bantorget, daterat 13 januari 2016 
Kommunstyrelsens beslut 13 augusti 2014 § 193 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP) med instämmande av Jan O Carlsson (M) yrkar 
att hänskjuta ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning 
inför nämndens sammanträde i februari. 

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

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att hänskjuta ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning 

inför nämndens sammanträde  i februari. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 20 Delegationsbeslut för anmälan till 
tekniska nämnden  

Dnr TN 2016/0054 

Sammanfattning 
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 20 januari 
anmäls. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.   



    
Tekniska nämnden Protokoll 28 (29) 
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§ 21 Anmälningar till tekniska nämnden 
Dnr TN 2016/0052 

 

Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde: 
 
Kommunfullmäktige, dnr. 11/314 
§ 286 Detaljplan för del av Stångby 5:28 m.fl. i Stångby, Lunds kommun 
 
Kommunstyrelsen, dnr. 13/719 
§ 406 Utveckla Vombsjösänkan till biosfärområde 
 
Kommunfullmäktige, dnr. 14/680 
§ 251 Åtgärder för att få budget 2016 i balans 
 
Kommunfullmäktige, dnr. 14/680 
§ 250 Kommunfullmäktiges mål för nämnderna 2016-2018 
 
Kommunfullmäktige, dnr. 15/27 
§ 276 Mio Frics (KD) avsägelse av uppdrag som ledamot i tekniska 
nämnden 
 
Tekniska förvaltningens samverkansgrupp, dnr. 15/47 
Protokoll 2015-11-17 
 
Tekniska förvaltningens samverkansgrupp, dnr. 15/47 
Protokoll 2015-12-08 
 
Byggnadsnämnden, dnr. 15/166 
§ 198 Norra Fäladen 4:1. Tidsbegränsat bygglov för uppställning av 
husvagnar 
 
Byggnadsnämnden, dnr. 15/166 
Överklagande av byggnadsnämndens i Lunds kommun beslut den 19 
november 2015 att bevilja tidsbegränsat bygglov för uppställning av 
husvagnar på fastigheten Norra Fäladen 4:1 
 
Byggnadsnämnden, dnr. 15/479 
§ 209 Strategi för hållbart byggande 
 
Kommunfullmäktige, dnr. 15/530 
§ 282 Planering för genomförandet av spårväg Lund C – ESS 
 
Kommunstyrelsen, dnr. 15/705 
§ 402 Revision av informationssäkerhetspolicy 



    
Tekniska nämnden Protokoll 29 (29) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-01-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Kommunstyrelsen, dnr. 15/706 
§ 396 Skrivelse med anledning av Lunds kommuns arbete med 
arbetsmarknadsanknytning för studenter 
 
Byggnadsnämndens arbetsutskott, dnr. 15/707 
§ 39 Detaljplan för Pottugnen och Spjället m.fl. Avskrivning 
 
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden 
 
Pågående arbeten v. 49 - 50 
 
Pågående arbeten v. 51 - 2 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att lägga anmälningarna till handlingarna. 
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