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Tekniska nämnden 
 
Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2016-05-11 klockan 17.30–

20.30 
  
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) 
Lars-Göran Hansson (C) 
Aleksander Mlynarczyk (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Christian Resebo (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L) 

Anders Jarfjord (V), tjänstgör för Ann Schlyter (V) 
  
Ersättare Ronny Hansson (S) 

Teresa Hankala-Janiec (S) 
Felix Solberg (M) 
Jean Niyongabo (MP) 
Börje Hed (FNL) 
Johan Nilsson (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 
Pernilla von Strohkirch, projektchef spårväg 
Börje Fennhagen, Brunnshögsprojektet 
Eva Dalman, Brunnshögsprojektet 

 
Justerare Anders Jarfjord (V), ersättare Lena Fällström (S) 
  
Paragrafer § 74-91 
  
Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 18 maj 2016 kl. 17.00 
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Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Meta Gerle 
  
  
Ordförande  
 Emma Berginger (MP) 
  
  
Justerare  
 Anders Jarfjord (V) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Tekniska nämnden 
  
Sammanträdesdatum 2016-05-11 
  
Paragrafer § 74-91 
  
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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§ 74 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att godkänna dagordningen.   



    
Tekniska nämnden Protokoll 5 (26) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-05-11   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 75 Redovisning av förvaltningschefen 

Sammanfattning 
Teknisk direktör Håkan Lockby informerar bland annat om: 
Tekniska nämndens temamöte 18 mars om exploatering och 
bostadsbyggande 
Komponentavskrivningar 
Lyckad samverkan kring Valborgsfirandet i Stadsparken 
Besiktningskontroller på parkdrift under våren 
Ny e-tjänst för bokning av plats på loppis Södra Esplanaden 
Extrainsatt temamöte för tekniska nämnden 21 juni om 
centrumutveckling 
Elbuss-samarbete med Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI 
Flexlinjeutredning Dalby påbörjas inom kort 
Förlängning av markanvisning till HSB i Dalby 
Visning av Stenafastigheters nya bostäder på Nöbbelöv 19 maj 
Många önskemål om guidade visningar i Stadsparken 
Invigning av skatepark i Stadsparken 14 maj 
Bostäder för nya svenskar prioriteras 
Förmätningar av trafikmängder inför byggande av spårväg 
Åtgärdsvalstudie för stationsort Lund inom Sverigeförhandlingen pågår 
Medborgardialog bland annat gällande Clemestorget, Dalby och Stångby 
Flera rekryteringar inom förvaltningen klara 
Svårtigheter att rekrytera projektledare 
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§ 76 Informationsärende - Rapport från 
kommunala råd 

Dnr TN 2016/0062 

Sammanfattning 
Ronny Hansson (S) informerar om Skryllerådet. 
 
Emma Berginger (MP) informerar om Samverkansrådet för Vombs fure. 
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§ 77 Informationsärende - Rapport från 
konferenser 

Dnr TN 2016/0063 

Sammanfattning 
Mats Helmfrid (M) och Lena Fällström (S) har deltagit vid Svenskt 
Vattens vattenstämma 2016 10-11 maj i Göteborg som representanter för 
VA SYD. 
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§ 78 Informationsärende - Färdtjänst 
Dnr TN 2016/0064 

Sammanfattning 
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén informerar om den årliga utvärderingen 
av den kundupplevda kvaliteten inom färdtjänsten i Lunds kommun. I 
kundundersökning som genomförs bland färdtjänstresenärer under april 
rings resenärer upp och tillfrågas om den senaste resan. Resenärerna 
tillfrågas om nöjdheten med både beställningscentralen och taxiresan. 
Betyget på den senaste resan har förbättrats jämfört med tidigare år men 
betyget för färdtjänsten som helhet är fortfarande lägre än med 
föregående entreprenör. 
 
Färdtjänstlegitimerade personer har möjlighet att åka utan avgift i den 
allmänna kollektivtrafiken inom Lunds kommun. Dessa resor har ökat i 
omfattning och under mars månad översteg resorna i den allmänna 
kollektivtrafiken för första gången färdtjänstresorna som gjorts med taxi. 
 
I januari 2016 beslutade tekniska nämnden att översända en skrivelse till 
Konkurrensverket angående den bristande konkurrensen inom 
taxibranschen. Konkurrensverket meddelar nu att man inte kommer gå 
vidare med ärendet men att verket kommer att vara uppmärksamma vid 
kommande förvärv och sammanslagningar av taxibolag. 
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§ 79 Markanvisning av delar av fastigheten 
Östra Torn 27:2, södra Brunnshög 

Dnr TN 2016/0057 

Sammanfattning 
Fastigheten Östra Torn 27:2 ägs av Lunds kommun och utgörs idag av ett 
större markområde i Brunnshög. Den aktuella markanvisningen är en del 
av fastigheten som är belägen söder om Solbjersvägen, i det som kallas 
södra Brunnshög. Inom södra Brunnshög finns fortfarande byggrätter 
med gällande detaljplan som inte fördelats. Hittills har femton projekt fått 
markanvisning av tekniska nämnden. Nu återstår fem bostadsbyggrätter 
att fördela. 
 
Projektkontoret Brunnshög fick 2015 i uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott att genomföra en anbudstävling i nära samarbete med 
tekniska förvaltningen. En information om ärendet gjordes i tekniska 
nämnden i januari 2016. Principen för tävlingen var att anvisning skulle 
erbjudas den anbudsgivare som erbjöd högsta pris för respektive 
byggrätt. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2 maj 2016 
Prospekt ”Inbjudan till markanvisning på södra Brunnshög, Lund”, 
daterat 3 mars 2016 
Sammanställning av anbud 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att godkänna markanvisning för delar av Östra Torn 27:2, södra 

Brunnshög, till: 
 
- Connect för område A, 
 
- DGC Kraft för område B, 
 
- Slättö för område C,  
 
- K2A för område D samt 
 
- Slättö för område E. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 80 Försäljning av fastigheterna Lund 
Hammocken 1 och Lund Solbjer 2 till 
Lunds kommun fastighets AB 

Dnr TN 2016/0314 

Sammanfattning 
Lunds kommun har tidigare anvisat två områden till Lunds kommunala 
fastighets AB, LKF, inom fastigheten Östra Torn 27:2 i samband med 
planeringen av södra Brunnshög. Nu har nya fastigheter bildats, 
Hammocken 1 och Solbjer 2, och försäljningsavtal upprättats med LKF 
som ska förvärva fastigheterna. 
 
LKF planerar att uppföra hyresbostäder på fastigheterna. Fastigheten 
Hammocken 1 kommer även innehålla förskola. Tillträde sker 1 oktober 
2016. Köpeskillingen är satt till 14 253 300 kronor för Hammocken1 
samt 5 865 750 kronor för Solbjer 2, totalt 20 119 050 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 april 2016 
Försäljningsavtal, för Hammocken 1 respektive Solbjer 2 
Detaljplan för del av Lund Östra Torn 27:2, PÄ 17/2010 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) 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 föreslå kommunstyrelsen godkänna försäljning av fastigheterna 

Hammocken1 och Solbjer 2 till Lunds Kommun Fastighets AB för 
en köpeskilling om 20 119 050 kronor och i övrigt vad som 
framgår av avtalsförslaget. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 81 Försäljning av fastigheten Lund 
Solbjer 3 till IKANO Bostad Örestad 
AB 

Dnr TN 2016/0315 

Sammanfattning 
Lunds kommun har tidigare anvisat två områden till IKANO Bostad 
Öresund AB inom fastigheten Östra Torn 27:2 i samband med 
planeringen av södra Brunnshög. Nu har fastigheten Solbjer 3 bildats för 
ändamålet, och försäljningsavtal upprättats med IKANO som ska 
förvärva fastigheten. 
 
IKANO planerar att uppföra cirka 88 hyresbostäder på fastigheten. 
Tillträde sker 1 oktober 2016. Köpeskillingen är satt till 10 279 500 
kronor. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 april 2016 
Försäljningsavtal, för Solbjer 3 
Detaljplan för del av Lund Östra Torn 27:2, PÄ 17/2010 

Yrkanden 
Jens Gynnerstedt (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen godkänna försäljning av fastigheten  

Solbjer 3 till IKANO Bostad Öresund AB för en köpeskilling om  
10 279 500 kronor och i övrigt vad som framgår av avtalsförslaget. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 82 Försäljning av fastigheten Veberöd 
17:283 i Veberöd till Realisten 1&2 
Lund AB 

Dnr TN 2014/0471 

Sammanfattning 
  

Kommunen har tidigare markanvisat fastigheten Veberöd 17:283 till 
Villa Victor AB i samband med att man detaljplanelade västra delen av 
Idalafältet i Veberöd. Nu ska markanvisningen följas av en försäljning 
som ska föregås med ett arrendeförfarande. Villa Victor har bildat ett 
bolag, Realisten 1&2 Lund AB, som de vill ska förvärva fastigheten 
Veberöd 17:283. 
 
Realisten 1&2 Lund AB planerar att uppföra 18 bostäder i radhusform på 
fastigheten. Tillträde sker 1 juni 2016, efter det att byggatorna i området 
har färdigställts. Köpeskillingen är satt till 150 000 kronor per byggrätt, 
alltså totalt 2 700 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 april 2016 
Tekniska nämndens beslut19 november 2014, § 229 
Förslag till köpeavtal för Veberöd 17:283 
Detaljplan för del av Veberöd 17:2 m.fl. (etapp 1) i Veberöd, Lunds 
kommun (PÄ 29/2013) 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att godkänna försäljning av fastigheten Veberöd 17:283 till Realisten 

1&2 Lund AB för en köpeskilling om 2 700 000 kronor och i övrigt 
enligt förslag till bifogat köpeavtal. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Realisten 1&2 Lund AB   
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§ 83 Motion (L) - Gör det möjligt för fler 
Lundabor att äga sin bostad 

Dnr TN 2016/0198 

Sammanfattning 
Liberalerna har inkommit med en motion i syfte att ge fler Lundabor 
möjlighet att äga sin bostad. I motionen föreslås kommunfullmäktige 
besluta: 
- att Norränga öppnas för planläggning snarast möjligt, 
- att Norrängaplanen ger utrymme för varierade boendeformer, inklusive 
fribyggartomter och andra äganderätter samt 
- att områden i företrädesvis Stångby, Dalby, Södra Sandby och Veberöd 
öppnas för fribyggartomter. 
 
I syfte att effektivisera processer och öka bostadsbyggande men även 
svara upp mot lagkrav, har tekniska nämnden beslutat att skicka ut 
förslag till Utbyggnads- och boendestrategi 2025 på remiss. Här anges 
bland annat målbilder, bostadspolitiska mål, utbyggnadsstrategier samt 
utbyggnadsram. Med utgångspunkt från strategin ”Bygg färdigt” 
återfinns Norränga inte i utbyggnadsramen för 2025. Frågor som berör 
utbyggnadsramen och vilka områden som ska prioriteras kommer att 
hanteras i samband med remissbehandlingen av Utbyggnads- och 
boendestrategi 2025. Genom att erbjuda fribyggartomter i Stångby, 
Dalby, Södra Sandby och Veberöd kan kommunen nå en målgrupp som 
söker ett unikt boende som de inte hittar i Lunds tätort. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 april 2016 
Motion (L) - Gör det möjligt för fler Lundabor att äga sin bostad 

Yrkanden 
Christian Resebo (L) yrkar att tekniska nämnden ska tillstyrka motionen I 
sin helhet. 
 
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S), Lars-
Göran Hansson (C) och Anders Jarfjord (V) yrkar att med hänvisning till 
förvaltningens yttrande, avstyrka motionen vad gäller att-sats ett och två 
samt att förorda att motionens att-sats tre ska anses vara besvarad. 
 
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Aleksander Mlynarczyk (KD) 
yrkar att motionens första och andra att-sats tillstyrks och att förorda att 
motionens att-sats tre ska anses vara besvarad med hänvisning till 
förvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Jan O Carlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att anta 
förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande över motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Christian 
Resebos (L), Emma Berginger (MP) med fleras, Mats Helmfrid (M) med 
fleras och Jan O Carlssons (M) yrkanden och finner sitt eget med fleras 
yrkande vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att avstyrka motionen vad gäller att-sats ett och två samt 
  
att förorda att motionens att-sats tre ska anses vara besvarad med 

hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Reservationer 
Christian Resebo (L) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
 
Mats Helmfrid (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 

Protokollsanteckningar 
Lena Fällström (S) får till protokollet anteckna att Socialdemokraterna 
vill i nuläget inte ta ställning till boendeformerna eftersom Norränga inte 
finns med i denna period. 
 
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna Feministiskt initiativ 
ställer sig negativa till fribyggartomter då dessa endast gynnar ett fåtal 
samt är ett ineffektivt utnyttjande av mark. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 84 Projektlista 2017-2019 med utblick mot 
2021, bostadsprojekt i Lunds kommun 

Dnr TN 2016/0280 

Sammanfattning 
Projektlista 2017-2019 med utblick mot 2021 innehåller uppdaterad 
information om planerade och möjliga bostadsprojekt i Lunds kommun 
under de tre kommande åren med utblick mot ytterligare två år. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 april 2016 
Projektlista 2017-2019 med utblick mot 2021, bostadsprojekt i Lunds 
kommun 
Utbyggnads- och boendestrategi, remissversion 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP) med instämmande av Mats Helmfrid (M) och 
Lena Fällström (S) yrkar att tekniska nämnden godkänner projektlista 
”Projektlista 2017-2019, med utblick mot 2021, bostadsprojekt i Lunds 
kommun”. 

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

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att godkänna projektlista ”Projektlista 2017-2019, med utblick mot 2021, 

bostadsprojekt i Lunds kommun”. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Byggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige   
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§ 85 Upphandling av entreprenör för 
genomförande av nybyggnation av 
infrastruktur för spårväg mellan Lund 
C och ESS 

Dnr TN 2015/0715 

Sammanfattning 
Ärendet avser upphandling av entreprenör för genomförande av 
nybyggnation av infrastruktur för spårväg mellan Lund C och ESS. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 24 april 2016 
Anbudsutvärdering entreprenör för entreprenad ”Nybyggnation av 
spårväg mellan Lund C och ESS” 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Lena 
Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Jan O Carlsson (M) 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 utse Skanska Sverige AB som entreprenör för spårarbeten, 
  
att uppdra åt teknisk direktör att teckna erforderligt avtal/kontrakt med 

upphandlad entreprenör samt 
  
att projektet får finansieras med medel från verksamhet 2482/6250 

Reservationer 
Mats Helmfrid (M) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga. 

Protokollsanteckningar 
Börje Hed (FNL) får till protokollet anteckna att förfrågningsunderlaget 
borde fastställts av tekniska nämnden. Inget upphandlingsbeslut borde 
fattas före domstolsbeslut om det överklagande igångsättningstillståndet. 
Nämndledamöterna har inte fått skälig tid att sätta sig in i ärendet. 
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Beslut expedieras till: 
Akten   



                       M Reservation 2016-05-11 § 85 
 

 

 
 
Reservation, ärende 12,  
 
Tekniska nämndens sammanträde 2016-05-11 
 

Upphandling av entreprenör för genomförande av 
nybyggnation av infrastruktur för spårväg mellan Lund C 
och ESS 
 
Beslutet gäller antagande av anbud av entreprenör för spårvägen mellan Lund C och ESS. Jag 
tillstyrkte förslaget att anta Skanska som entreprenör.  
 
Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen(2015-05-03) att genomföra 
projektet efter fullmäktiges igångsättningstillstånd beslutat vid sammanträdet den 17 
december 2015. I fullmäktiges beslut ingick att kommunstyrelsen och tekniska nämnden fick i 
uppdrag att söka ytterligare extern medfinansiering för de 74,6 mnkr av projektets ram som i 
saknas.  
 
Nämndens ordförande kunde inte redogöra på sammanträdet hur nämnden skulle arbeta med 
finansieringsfrågan, utan hänvisade bara till att man hoppades på Sverigeförhandlingen och 
höghastighetstågen. Det är anmärkningsvärt att frågan inte verkar ha högre prioritet. Det vore 
önskvärt att frågan hade varit löst vid upphandlingen av entreprenör. Fullmäktiges uppdrag 
måste beaktas innan etapp 2 i upphandlingen kör igång, dvs själva byggandet av 
spåranläggningen. 
 
 
 

 
Mats Helmfrid (M)    
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§ 86 Drift och underhållsuppdrag för 
Spårväg Lund C - ESS 

Dnr TN 2016/0307 

Sammanfattning 
Ärendet avser ett uppdrag till förvaltningen att tillsammans med 
Kraftringen Service AB utreda och gemensamt ta fram en 
driftsorganisation för uppdraget att sköta drift och underhåll för Spårväg 
Lund C – ESS. En avsiktsförklaring tas fram som definierar uppdraget 
enligt förvaltningens skrivelse. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 23 april 2016 

Yrkanden 
Mikael Thunberg (S) med instämmande av Jan O Carlsson (M) och Jens 
Gynnerstedt (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Mikael 
Thunberg (S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att uppdra åt teknisk direktör att ta fram en avsiktsförklaring med 

Kraftringen Service AB för att gemensamt arbeta fram förslag till 
en organisation för drift och underhåll av Spårväg Lund C - ESS. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 87 Åtgärdsförslag inom 
Trafiksäkerhetsprogrammet för Lunds 
kommun, 2016-2017 

Dnr TN 2016/0059 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden antog 2012 ett nytt trafiksäkerhetsprogram för Lunds 
kommun för perioden 2013-2016. Tekniska förvaltningen har i 
samverkan med externa aktörer tagit fram åtgärdsförslag för 
genomförande av trafiksäkerhetsprogrammet för 2016-2017. 
 
Åtgärder 2016-2017 består huvudsakligen av de återkommande 
kampanjerna för säkrare cyklist: Serva cykeln, säkrare bilist: Anpassa 
hastigheten och säkrare gångtrafikant: Syns du finns du. Arbetet med 
skolvägsstrategin, vinterväghållningen och förbättringarna i gång- och 
cykelvägsnätet fortsätter liksom införandet av sänkta 
hastighetsbegränsningar. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 11 april 2016 
Trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 2013-2016 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att anta åtgärdsförslag inom trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 

2016-2017. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 88 Nya hastighetsgränser på statliga 
vägar, remissvar 

Dnr TN 2016/0200 

Sammanfattning 
Trafikverket har översänt remiss avseende åtgärder för systematisk 
anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. 
Målet är att uppnå ett effektivt och säkert transportsystem. 
 
Trafikverket presenterar fyra olika sträckor i Lunds kommun i sin 
samrådsremiss. Det är tre sträckor med sänkning från 90 till 80 
km/timme och en höjning från 80 till 100 km/timme. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 april 2016 
Trafikverket samrådsremiss med bilagor, daterad 1 mars 2016 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 89 Program för urban odling, 
remissversion 

Dnr TN 2015/0494 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltingen har tagit fram ett förslag till Program för urban 
odling i syfte att skapa förståelse för vilka former av, och på vilka platser 
som urban odling är möjlig, att underlätta dialogen mellan kommun och 
invånare samt att skapa en större säkerhet i hanteringen av ärenden som 
rör urban odling. Programmet avser även att visa på en framtida 
utveckling av den urbana odlingen i kommunen med ambitionen att öka 
aktiviteten på odlingsområdena och där skapa ett mervärde, inte enbart 
för dem som själva odlar, utan för alla som bor i tätorterna. Program för 
urban odling är ett inriktningsdokument för Lunds kommuns 
utvecklingsarbete med odling i tätortsmiljö och är tänkt att vara 
vägledande för hur kommunen ska agera i dessa frågor. 
 
I första hand är det tekniska förvaltningen som hanterar frågor kopplade 
till urban odling men då programmet berör även andra förvaltningar och 
kommunala bolag bör dessa ges möjlighet till yttrande. Som 
representanter för en stor del av kommunens odlare bör också möjlighet 
till yttrande ges Lunds kolonisters centralförening (LKC), 
organisationrna ABC, Fontänhuset samt OIKOS Community Lund. 
Övriga föreslagna remissinstanser är Naturskyddsföreningen Lund och 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 april 2016 
Program för urban odling, remissversion, daterad 20 april 2016 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att remittera Program för urban odling till kommunstyrelsen, 

miljönämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- 
och skolnämnden Lund stad, barn- och skolnämnden Lund öster 
och byggnadsnämnden för yttrande, 

  
att remittera Program för urban odling till Lunds Kommuns Fastighets 

AB (LKF) för yttrande, 
  
att remittera Program för urban odling till Lunds kolonisters 

centralförening (LKC), ABC, OIKOS Community och Fontänhuset 
för yttrande 
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att remittera Program för urban odling till Naturskyddsföreningen för 

yttrande samt 
  
att remittera Program för urban odling till institutionen för 

landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) för yttrande. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Byggandsnämnden 
Miljönämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och skolnämnd Lund stad 
Barn- och skolnämnden Lund öster, samverkansgruppen för barns 
utemilö 
Lunds Kommuns Fastighets AB 
Lunds kolonisters centralförening 
ABC 
Fontänhuset 
OIKOS Community 
Naturskyddsföreningen Lund 
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU)   
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§ 90 Delegationsbeslut för anmälan till 
tekniska nämnden 2016-05-11 

Dnr TN 2016/0054 

Sammanfattning 
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 11 maj 2016 
anmäls. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.   
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§ 91 Anmälningar till tekniska nämnden 
2016-05-11 

Dnr TN 2016/0052 

 

Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 11 maj 
2016: 
 
Kommunstyrelsen, dnr. 11/282 
§ 135 Handlingsplan för fossilbränslefri kommun 2020 med 
fordonsriktlinjer 
 
Byggnadsnämnden, dnr. 13/182  
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av kvarteren Apeln och 
Krusbäret i Lund, Lunds kommun (Apelgatan) 
 
Kommunstyrelsen, dnr. 13/623 
§ 116 Nämndernas begäran om överföring av budgetavvikelser från 2015 
till 2016 samt utökning av investeringsramen för 2016 
 
Tekniska förvaltningen, dnr. 14/680 
Ekonomisk månadsrapport april 2016 
 
Kommunfullmäktige, dnr. 14/753 
§ 70 Detaljplan för kvarteret Kryptan m.fl. i Södra Sandby, Lunds 
kommun, hemställan 
 
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 15/150 
Rättelsebeslut – Rättelse enligt 26 § förvaltningslagen i tidigare meddelat 
beslut 
 
Kommunfullmäktige, dnr. 15/479 
§ 69 Strategi för hållbart byggande 
 
Kommunfullmäktige, dnr. 15/503 
§ 73 Motion från Christer Wallin (M) Minska buller och stoftspridning 
från järnvägen vid den så kallade armaturfabrikskurvan 
 
Byggnadsnämnden, dnr. 15/617 
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Egino 14 i Dalby, Lunds 
kommun (Lundavägen 10) 
 
Byggnadsnämnden, dnr. 15/642 
§ 76 Detaljplan för Helgonagården 7:10. Samråd (Spartatomten) 
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Byggnadsnämndens arbetsutskott, dnr. 15/646 
§ 11 Detaljplan för del av Dalby 31:49 m.fl. i Dalby. Planuppdrag – 
Standardförfarande (Påskagänget IV) 
 
Byggnadsnämndens arbetsutskott, dnr. 15/711 
§ 13 Detaljplan för Stora Råby 33:15 m.fl. Planuppdrag – 
standardförfarande (Södra Råbylund III söder) 
 
Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 16/55 
Protokoll 2016-03-15 
 
Kommunstyrelsen, dnr. 16/103 
§ 128 Förslag om medel för genomförande av bullerkartläggning och 
åtgärdsprogram enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller 
 
Servicenämnden, dnr. 16/11 
§ 25 Principer för interna fastighetsöverföringar mellan servicenämnden 
och tekniska nämnden 
 
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 16/180 
Beslut – Anmälan om vattenverksamhet samt ansökan om dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna för anläggning av trummor och en 
dagvattenledning i två vattendrag som korsar väg 798 mellan Esarp och 
Genarp på fastigheter Genarp 7:6, 9:10, Gräntinge 1:2 m.fl. i 
Staffanstorps och Lunds kommuner 
 
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 16/180 
Beslut – Ansökan om tillstånd enligt reservatsföreskrifter för plantering 
av poppel/hybridasp inom Häckeberga naturvårdsområde på fastigheten 
Häckeberga 2:1 i Lunds kommun 
 
Kommunala funktionshinderrådet, dnr. 16/184 
Protokoll 2016-04-12 
 
Kommunstyrelsen, dnr. 16/287 
§ 137 Bredbandsstrategi för Lunds kommun 
 
Kommunstyrelsen, dnr. 16/289 
§ 129 Medfinansieringsavtal – framtida station Lund södra, vid 
Klostergården på Södra Stambanan 
 
Trafikverket, dnr. 16/289 
Avtal om medfinansiering och samverkan – framtida station Lund Södra, 
vid Klostergården på Södra stambanan 
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Kommunstyrelsen, dnr. 16/291 
§ 119 Risk- och sårbarhetsanalys för Lunds kommun 2015 
 
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden 
 
Pågående arbeten v. 13 – 14 
 
Pågående arbeten v. 15 – 16 
 
Pågående arbeten v. 17 - 18 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att lägga anmälningarna till handlingarna. 
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