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Tekniska nämndens arbetsutskott 
 
Plats och tid Porfyren 2 plan 7, Brotorget 1, Lund, 2016-10-11 klockan 16.30–

18.00 
  
Ledamöter Emma Berginger (MP), ordförande 

Lena Fällström (S), vice ordförande 
Cecilia Barnes (L) 

  
Tjänstgörande ersättare Jens Gynnerstedt (MP), tjänstgör för Mikael Thunberg (S) 
  
Övriga Anita Wallin, exploateringschef 

Heléne Öhrström, administrativ chef 
Håkan Lockby, teknisk direktör 
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare 
Per Eneroth, gatuchef 
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef 

 
Justerare Cecilia Barnes (L) 
  
Paragrafer § 22-26 
  
Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 19 oktober 2016 klockan 17.30 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Heléne Öhrström 
  
  
Ordförande  
 Emma Berginger (MP) 
  
  
Justerare  
 Cecilia Barnes (L) 
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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2016-10-11 
  
Paragrafer § 22-26 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-10-21 Datum då anslaget tas ned 2016-11-14 
  
Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund 
  
  
Underskrift  
 Heléne Öhrström 
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§ 22 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar 
att godkänna dagordningen. 
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§ 23 Informationsärende - Förslag till 
riktlinjer för upphandling av färdtjänst 

Dnr TN 2016/0277 

Sammanfattning 
Vid tekniska nämndens sammanträde 2016-09-21 behandlades ett förslag 
till riktlinjer för upphandling av färdtjänst. Tekniska nämnden beslutade 
att 

återremittera ärendet till tekniska förvaltningen för fortsatt handläggning 
och förvaltningen uppmanades att svara på de frågor som uppkommit 
under tekniska nämndens sammanträde 2016-09-21. 

Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén besvarar de uppkomna frågorna och 
informerar om att förvaltningen kompletterat tjänsteskrivelsen. 

Ärendet kommer att behandlas vid tekniska nämndens sammanträde 
2016-10-19. 
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§ 24 Informationsärende - Upplåtelseformer 
Medicon Village 

Dnr TN 2014/0603 

Sammanfattning 
Exploateringschef Anita Wallin informerar om den markanvisnings-
tävling som genomförts inom Helgonagården 7:10 på den så kallade 
Spartatomten. Det vinnande förslaget Troja var inlämnat av Medicon 
Village AB. Kriterierna för juryns bedömning grundades på gestalt-
ningen, miljömässig hållbarhet samt ekonomin. Vid utvärdering av 
markpriset togs inte hänsyn till upplåtelseform. I augusti 2015 beslutade 
tekniska nämnden att godkänna markanvisningen, huvudsakligen i 
enlighet med det inlämnade tävlingsförslaget. 

Medicon Village AB har nu kontaktat förvaltningen. En mindre del av 
den planerade bostadsbebyggelsen skulle uppföras som hyresrätter. 
Medicon Village AB vill nu att dessa istället byggs som bostadsrätter och 
de föreslår att de istället ska bygga minst 50 hyresrätter på andra sidan 
Scheelevägen. Medicon Village AB är angelägna om byggstart för båda 
projekten. Förvaltningen är positiv till förslaget och kommer nu att arbeta 
vidare utifrån de förändrade förutsättningarna. 
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§ 25 Informationsärende - 
Vinterväghållning 

Dnr TN 2016/0581 

Sammanfattning 
Gatuchef Per Eneroth och gatuingenjör Anna Kanschat informerar om 
förvaltningens förslag till vinterväghållningspolicy. 

För att kunna bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete föreslås att policyn 
ska beslutas för tre år, 2016-2019. De övergripande målen för vinterväg-
hållningen är att upprätthålla en tillräckligt hög standard så att samhällets 
resor, transporter och leveranser kan utföras på ett trafiksäkert och 
acceptabelt sätt för lundaborna. I förslaget till vinterväghållningspolicy 
har prioriteringsgrupperna tydliggjorts och cykelstråken har 
omprioriterats. En förändring gentemot tidigare vinterpolicy är att 
förebyggande salt kan användas på prioriterade cykelvägar för att klara 
de högt ställda kraven som de prioriterade cykelvägnäten kräver. 

Ärendet kommer att behandlas i tekniska nämnden den 19 oktober 2016. 
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§ 26 Informationsärende - Loppmarknaden 
på Södra Esplanaden 

Dnr TN 2016/0093 

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar 
att bordlägga ärendet. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
 


