
 

   
Tekniska nämnden Protokoll 1 (32) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2019-01-16 TN 2019/0014 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Tekniska nämnden 
 
Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2019-01-16 klockan 17.30–

22.07 
Ajournering 19:51 – 20:10, 20:46 – 20:56 

  
Ledamöter Jan Annerstedt (FNL), ordförande 

Cecilia Barnes (L), vice ordf 
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf 
Lars Leonardsson (M) 
Johan Nilsson (C) 
Rolf Nilsson (FNL) 
Lena Fällström (S) 
Mikael Thunberg (S) 
Margareta Kristensson (S), till och med delar av § 14, kl 21:30  
Savita Upadhyaya (V) 
Magnus Liljeroth (SD) 

  
Tjänstgörande ersättare Johnny Hulthén (S), från och med § 15 kl 21:39 
  
Ersättare Joar Lindén (L) 

Per Jakobsson (M) 
Alexander Wallin (M) 
My Lilja (S) 
Shahad Lund (MP) 
Steingrimur Jonsson (V) 
Lo Nordahl (FI) 
Micael Jarnesjö (SD) 

  
Övriga Anita Wallin, exploateringschef 

Heléne Öhrström, t.f. förvaltningschef, administrativ chef 
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare 
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare 
Per Eneroth, gatuchef 
Lars Hellström, färdtjänstchef  
Pernilla von Strokirch, projektchef  

 
Justerare Johan Nilsson (C) med Karin Svensson Smith (MP) som ersättare 
  
Paragrafer § 1-19 
  
Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen, 29 januari kl 16.00 
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Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Monica Gonzalez Perez 
  
  
Ordförande  
 Jan Annerstedt (FNL) 
  
  
Justerare  
 Johan Nilsson (C) 
 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
  
Organ Tekniska nämnden 
  
Sammanträdesdatum 2019-01-16 
  
Paragrafer § 1-19 
  
Datum då anslaget sätts upp 2019-01-30 Datum då anslaget tas ned 2019-02-20 
  
Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund 
  
  
Underskrift  
 Monica Gonzalez Perez 
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§ 1 Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 
Att godkänna dagordningen. 
  



    
Tekniska nämnden Protokoll 5 (32) 

 Sammanträdesdatum   
 2019-01-16  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 2 Redovisning av förvaltningschefen 
Dnr TN 2019/0015 

Sammanfattning 
Tillförordnad förvaltningschef Heléne Öhrström informerar bland 
annat om: 
 

Målet om 1200 påbörjade bostäder 2018 nåddes med 1566 bostäder 
påbörjades under året. 
Förvärv av Fredentorp återremitterats från kommunstyrelsen till 
kommunkontoret.  
Avtal har tecknats med Kraftringen beträffande upphandling av drift 
och underhåll av offentlig belysning 2019-2022. 
Avtal har tecknats med Infranord AB avseende drift och underhåll av 
spårväg Lund - ESS, upphandling av ramavtal för konsulter pågår. 
Kammarrätten har beslutat avseende upphandling av färdtjänst, se 
ärende § 6. 
Lighting Metropolis tar fram en belysningsprogram i LED för 
Västerbro. 
Vinterväghållningen i måndags gick relativt bra. 
Cykelförrådet flyttar från LTH till Markentreprenad på Råbyvägen. 
Förvaltningen jobbar för att erbjuda kroggas enligt beslut i TN i 
december 2018. Ambitionen är att erbjuda restauranger på 
Mårtenstorget under 2019. 
Förvaltningen kontaktas av företag som erbjuder utlåning av 
elcyklar/sparkcyklar.  
Tekniska förvaltningen deltar i projektet FIMO – Framtidens 
Intelligenta Mobilitet. 
Lund är en medarrangör av konferensen Publika parker och 
stadsrum 2019, som hålls den 4 april i Malmö. 
Utsmyckningen inför påsken och årets blomsterprogram Afternoon 
tea förbereds. 
Inga överraskningar i bokslutet och årsanalysarbetet.  
Ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020 
beslutas av nämnden i februari. 
Fackliga organisationer kritiska till kort inlämningstid av synpunkter 
på verksamhetsplanen inför samverkansmötet. 
Lönerevisionen 2019 som nu startar upp på agendan vid nästa 
chefsträff.  
People Impact anlitade av kommunkontoret för rekrytering av ny 
teknisk direktör. 
En trafikingenjör och en grön projektledare har anställts.  
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Rekrytering pågår gällande en exploateringsingenjör, en 
vattensamordnare och en kollektivtrafikplanerare. 
Chef för enheten väg och drift inom gata och trafikavdelningen samt 
en driftingenjörstjänst behöver tillsättas. 
Slutligen presenteras nämndens och förvaltningens 
organisationsplan. 
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§ 3 Informationsärende - Rapport från 
kommunala råd 

Dnr TN 2019/0016 

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

Dnr TN 2019/0017 

Sammanfattning 
Information från Transportforum 9-10 januari 2019 i Linköping: 

Lena Fällström (S) informerar om seminariet beträffande gångplan 
och regionala cykelväg. 

Johan Nilsson (C) informerar om seminariet beträffande 
trafiksäkerhet för cyklister. 

Mikael Thunberg (S) informerar om seminariet beträffande 
hanteringen av biltrafiken i förhållande till cyklister. 

Jan Annerstedt (FNL) informerar om seminariet beträffande klimat- 
och trafikpåverkan. 
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§ 5 Informationsärende - Spårväg Lund C - ESS  
Dnr TN 2019/0019 

Sammanfattning 
Projektchef Pernilla von Strokirch ger en grundlig genomgång av 
projektet och informerar bland annat om: 
 

Spårvägen färdigbyggd i augusti 2019. 
Första spårvagnarna på plats för provkörning våren 2020. 
NETTBUSS hanterar körningen första åren. 
Rekrytering av spårvagnsförare samt upphandling av utbildning 
pågår. 
Hållplatsen kring Clemenstorget tar form och gjutningen av spårat 
planeras bli klar vecka 7. Därefter byggs plattformarna. 
Gång- och cykelvägarna vid E22 och förbi LTH har öppnats på ena 
sidan av spåret.  
Färdigställande och återlämning av gång- och cykelvägar prioriteras. 
Kommunrevisionens rapport kommer att behandlas i nämnden i 
februari. 
Kontrakt har tecknats med Infranord som driftentreprenör för 
infrastrukturen. 
Budgeten beskrevs, uppdelad i byggkostnad, byggherrekostnad och 
sidoentreprenad. 
Projektet omfattar även kringåtgärder vilket finansieras bland annat 
av VA-syd, Kraftringen och andra delar av förvaltningen. 
Slutkostnadsprognosen efter kvartalsprognos november är på en 
totalkostnad på 801 miljoner. 
Ny prognos med en grundligare genomgång kommer att presenteras 
vid nästa sammanträde.  
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§ 6 Informationsärende - Färdtjänst 
Dnr TN 2019/0020 

Sammanfattning 
Färdtjänstchef Lars Hellström informerar bland annat om: 

  

Inga större händelser, avvikelser under julen och nyåret. 

Kammarrätten i Göteborg har avslagit RingDuve taxis överklagan och 
översänt överklagan avseende Sverige taxi tillbaka till 
förvaltningsrätten i Malmö för bedömning. 
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§ 7 Val av ledamöter och ersättare till Tekniska 
nämndens arbetsutskott 2019-2022 

Dnr TN 2019/0039 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden föreslås utse ledamöter och ersättare till tekniska 
nämndens arbetsutskott 2019-2022. 

Yrkanden 
Johan Nilsson (C) yrkar med instämmande av Cecilia Barnes (L) att 
arbetsutskottet skall bestå av presidiet enligt Jan Annerstedts (FNL) 
förslag. 

Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith 
(MP) och Savita Upadhyaya (V) att arbetsutskottet skall bestå av fem 
ordinarie och tre ersättare. 

  

  

  

Ajournering för fika kl 19:51-20:10 

Ajournering kl 20:46 – 20:56 

  

Beslutsgång 
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Johan 
Nilsson (C) yrkande mot Lena Fällströms (S) med fleras yrkande och 
finner Johan Nilssons (C) yrkande vara bifallet. 

  

Votering begärs och genomförs 

6 röster (Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Lars Leonardsson 
(M), Johan Nilsson (C), Rolf Nilsson (FNL), Magnus Liljeroth (SD)) för 
bifall till Johan Nilssons (C) yrkande.  
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael 
Thunberg (S), Margaretha Kristensson (S) och Savita Upadhyaya (V)) 
för avslag till Johan Nilssons (C) yrkande. 
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Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    arbetsutskottet skall bestå av presidiet. 

Reservationer 
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt 
yrkande. 

Savita Upadhyaya (V) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 

Lena Fällström (S) reserverar sig till förmån för 
Socialdemokraternas yrkande och inkommer med en skriftlig 
reservation, se bilaga.   

Protokollsanteckningar 
Lo Nordahl (FI) inkommer med följande protokollsanteckning: FI 
instämmer i Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och 
Miljöpartiets reservationer. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 8 Val av representanter till nämndberedningar 
för tekniska nämnden 2019-2022 

Dnr TN 2019/0041 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden föreslås utse representanter till tekniska 
nämndens nämndberedningar 2019-2022 

Yrkanden 
Cecilia Barnes (L) yrkar enligt Jan Annerstedts (FNL) förslag att 
tekniska nämndens nämndsberedning består av en från varje i 
nämnden ingående parti med röstberättigade ledamöter, som kan 
anmäla ersättare vid behov. 

Mikael Thunberg (S) yrkar att Lena Fällström utses till representant 
för Socialdemokraterna 

Karin Svensson Smith (MP) yrkar att hon själv utses till representant 
för Miljöpartiet. 

Cecilia Barnes (L) yrkar att hon själv utses till representant för 
Liberalerna, att Jan Annerstedt (FNL) utses som representant för För 
Nya Lund, att Lars Leonardsson (M) utses som representant för 
Moderaterna, att Johan Nilsson (C) utses som representant för 
Centerpartiet och att Magnus Liljeroth (SD) utses till representant 
för Sverigedemokraterna. 

Savita Upadhyaya (V) yrkar att hon själv utses till representant för 
Vänsterpartiet. 

Beslutsgång 
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Cecilia 
Barnes (L) yrkande om att tekniska nämndens nämndsberedning 
består av en från varje i nämnden ingående parti med 
röstberättigade ledamöter, som kan anmäla ersättare vid behov, och 
finner det vara bifallet. 

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Mikael 
Thunbergs (S) yrkande och finner det vara bifallet. 

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Karin 
Svensson Smiths (MP) yrkande och finner det vara bifallet. 

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Cecilia 
Barnes (L) yrkande om representanter för Liberalerna, För Nya 
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Lund, Moderaterna, Centerpartiet och Sverige Demokraterna i 
tekniska nämndens nämndberedningar och finner det vara bifallet. 

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Savita 
Upadhyayas (V) yrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    tekniska nämndens nämndsberedning består av en från varje i 

nämnden ingående parti med röstberättigade ledamöter, som 
kan anmäla ersättare vid behov. 

  
att    Lena Fällström (S) utses till representant för 

Socialdemokraterna 
  
att    Karin Svensson Smith (MP) utses till representant för 

Miljöpartiet 
  
att    Cecilia Barnes (L) utses till representant för Liberalerna 
  
att    Jan Annerstedt (FNL) utses till representant för För Nya Lund 
  
att    Lars Leonardsson (M) utses till representant för Moderaterna 
  
att    Johan Nilsson (C) utses till representant för Centerpartiet 
  
att    Magnus Liljeroth (SD) utses till representant för 

Sverigedemokraterna, samt 
  
att    Savita Upadhyaya (V) utses till representant för Vänsterpartiet 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 9 Val av representanter till Kommunala 
Studentrådet 2019-2022 

Dnr TN 2019/0038 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden föreslås utse en ledamot och ersättande i 
kommunala Studentrådet 2019-2022. 

Yrkanden 
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att Lo Nordahl (FI) utses till 
ersättare. 

Johan Nilsson (C) yrkar att ledamot utses vid ett senare tillfälle. 

Beslutsgång 
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Karin 
Svensson Smiths (MP) yrkande och finner det vara bifallet. 

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Johan 
Nilssons (C) yrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    utse Lo Nordahl (FI) till ersättare i kommunala studentrådet, 

samt 
  
att    ledamot i kommunala studentrådet utses vid ett senare tillfälle 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunala Studentrådet 
Kommunstyrelsen 
Lo Nordahl (FI)   
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§ 10 Val av representanter till Kommunala 
Funktionshinderrådet 2019-2022 

Dnr TN 2019/0040 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden föreslås utse en ledamot och ersättare i 
kommunala Funktionshinderrådet 2019-2022. 

Yrkanden 
Cecilia Barnes (L) yrkar att Joar Lindén (L) utses till ordinarie. 

Lena Fällström (S) yrkar att Steingrimur Jonsson (V) utses till 
ersättare. 

Beslutsgång 
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Cecilia 
Barnes (L) yrkande och finner det vara bifallet. 

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena 
Fällströms (S) yrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    utse Joar Lidén (L) till ledamot i kommunala 

funktionshinderrådet, samt 
  
att    utse Steingrimur Jonsson (V) till ersättare 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunala Funktionshinderrådet 
Kommunstyrelsen 
Joar Lindén (L) 
Steingrimur Jonsson (V)   
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§ 11 Tekniska nämndens årsprogram och 
sammanträdestider 219 

Dnr TN 2018/0590 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till årsprogram för 
tekniska nämnden för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 3 januari 2019. 
Bilaga – Årsprogram 2019. 
Tekniska nämndens beslut 17 oktober 2018, § 233, Tekniska 
nämndens årsprogram och sammanträdestider 2019. 

Yrkanden 
Jan Annerstedt (FNL) yrkar att tekniska nämndens 
sammanträdestider för 2019 och temamöten bifalls. 

Jan Annerstedt (FNL) yrkar att nämndberedningen och 
arbetsutskottet den 30 januari fastställs samt att förvaltningen ges i 
uppdrag att återkomma med förslag till datum för övriga 
nämndberedningar och arbetsutskott. 

Jan Annerstedt (FNL) yrkar att tidigare beslutat datum för 
arbetsutskott den 29 januari 2019 utgår. 

Jan Annerstedt (FNL) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att boka 
och förbereda ett tvådagars seminiarum för tekniska nämnden den 7 
och 8 mars 2019. 

Beslutsgång 
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på sitt eget 
yrkande att bifalla tekniska nämndens sammanträdestider och 
temamöten 2019, och finner det vara bifallet. 

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på sitt eget 
yrkande att fastställa att nämndberedningen och arbetsutskottet 
genomförs den 30 januari och finner det vara bifallet. 

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på sitt eget 
yrkande att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag 
till datum för övriga nämndberedningar och arbetsutskott, och finner 
det vara bifallet. 
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Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på sitt eget 
yrkande att tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 29 
januari 2019 utgår, och finner det vara bifallet. 

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på sitt eget 
yrkande att ge förvaltningen i uppdrag att boka och förbereda ett 
tvådagars seminarium för tekniska nämnden den 7 till 8 mars 2019, 
och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    anta förvaltningens förslag till sammanträdestider för tekniska 

nämnden och temamöten 2019 
  
att    fastställa att nämndberedningen och arbetsutskottet genomförs 

den 30 januari 
  
att    ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till datum 

för övriga nämndberedningar och arbetsutskott 
  
att    tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 29 januari 

2019 utgår 
  
att    ge förvaltningen i uppdrag att boka och förbereda ett tvådagars 

seminarium för tekniska nämnden den 7 till 8 mars 2019 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 12 Granskningsrapport för intern kontroll inom 
tekniska nämndens ansvarsområde 2018 

Dnr TN 2017/0814 

Sammanfattning 
Enligt reglementet för intern kontroll, som gäller till och med 31 
december 2018, skall nämnderna senast den 31 januari årligen 
lämna sin granskningsrapport till kommunstyrelsen. Granskningen 
utgår från de kontrollmål som antogs i nämndens handlingsplan för 
2018. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 13 december 2018. 
Bilaga, granskningsrapport intern kontroll. 
TN beslut, 17 januari 2018 § 8 Plan för intern kontroll för tekniska 
nämndens ansvarsområde 2018. 

Yrkanden 
Margareta Kristensson (S) yrkar med instämmande av Cecilia Barnes 
(L), Lars Leonardsson (M), Johan Nilsson (C), Karin Svensson Smith 
(MP) och Savita Upadhyaya (V) bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Jan Annerstedt (MP) ställer proposition på Margareta 
Kristenssons (S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    godkänna rapporten avseende intern kontroll 2018 samt 
  
att    översända den till kommunstyrelsen 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 13 Kontrollplan för intern kontroll 2019 inom 
tekniska nämndens ansvarsområde 

Dnr TN 2018/0698 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har avskaffat reglementet för internkontroll 
från och med 2019. Detta innebär att arbetet styrs via 
kommunallagen. Nämnderna ska årligen senast den 31 januari lämna 
en handlingsplan för intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 december 2018. 
Bilaga, handlingsplan intern kontroll 2019. 
KS beslut § 313, daterat 7 november 2018. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2018. 

Yrkanden 
Margareta Kristensson (S) yrkar med instämmande av Karin 
Svensson Smith (MP), Savita Upadhyaya (V), Cecilia Barnes (L), Lars 
Leonardsson (M) och Johan Nilsson (C) bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Margareta 
Kristenssons (S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    anta handlingsplan för internkontroll 2019, samt 
  
att    översända den till kommunstyrelsen 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   



    
Tekniska nämnden Protokoll 21 (32) 

 Sammanträdesdatum   
 2019-01-16  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 14 Verksamhetsplan med internbudget 2019 
Dnr TN 2017/0664 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 13-14 juni 2018 om en 
preliminär ekonomisk verksamhetsplan (EVP) 2019-2021 med 
budget 2019. Den 29 november 2018 antog den nya 
kommunfullmäktige slutlig EVP 2019-2021. Tekniska förvaltningen 
har utifrån beslutet arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan med 
internbudget för år 2019. I dokumentet fastställs nämndens 
utvecklingsmål, indikatorer samt fördelning av de ekonomiska 
resurserna och investeringsanslag för projekten. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 december 2018. 
Bilaga – Verksamhetsplan med internbudget 2019, daterad 27 
december 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut 29 november 2018 § 203 Slutlig EVP 
2019-2021 med budget 2019. 

Yrkanden 
Cecilia Barnes (L) yrkar med instämmande av Mikael Thunberg (S) 
att Tekniska nämnden ska som utvecklingsmål 2019: 

1. arbeta för att bostadsområden byggs med blandade 
upplåtelseformer och bostadsstorlek för människor med olika 
önskemål och behov, 

2. skapa en attraktiv och tillgänglig innerstad genom att utveckla de 
offentliga rummen i bred samverkan med stadens aktörer, 

3. säkerställa vackra och funktionella gator, gång- och cykelvägar 
samt parker och samtidigt minska underhållsskulden, 

4. öka attraktiviteten i de östra tätorterna genom att främja 
naturupplevelser, goda kommunikationer och ett varierat utbud av 
bostäder och verksamhetsmark. 
 
5. samt i övrigt enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Karin Svensson Smith (MP), och Savita Upadhyaya (V) instämmer i 
Cecilia Barnes (L) med fleras yrkande. Därutöver yrkar de om 
följande utvecklingsmål; bidra till att växthusgaserna från trafiken 
minskar i enlighet med kommunfullmäktigebeslut, förebygga och 
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lindra negativa konsekvenser till följd av skyfall, långvariga regn 
samt torka genom blågröna klimatanpassningsåtgärder. 

Beslutsgång 
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Cecilia 
Barnes (L) med fleras yrkande och finner det vara bifallet. 

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Karin 
Svensson Smiths (MP) med fleras första yrkande avseende att TN 
ska bidra till att växthusgaserna från trafiken minskar i enlighet med 
kommunfullmäktigebeslut. 

Votering begärs och genomförs 

2 röster (Karin Svensson Smith (MP) och Savita Upadhyaya (V)) för 
bifall till Karin Svensson Smiths (V) med fleras yrkande. 

1 röst (Magnus Liljeroth (SD)) för avslag till Karin Svensson Smiths 
(V) med fleras yrkande. 

Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Lars Leonardsson (M), 
Johan Nilsson (C), Rolf Nilsson (C), Lena Fällström (S), Mikael 
Thunberg (S), och Margareta Kristensson (S) avstår från att rösta. 

 
 

 
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Karin 
Svensson Smiths (MP) med fleras yrkande avseende att TN ska 
förebygga och lindra negativa konsekvenser till följd av skyfall, 
långvariga regn samt torka genom blågröna 
klimatanpassningsåtgärder, och finner det vara bifallet. 

Votering begärs och genomförs 

4 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael 
Thunberg (S) och Savita Upadhyaya (V)) för bifall till Karin Svensson 
Smiths (V) med fleras yrkande. 

1 röst (Magnus Liljeroth (SD)) för avslag till Karin Svensson Smiths 
(V) med fleras yrkande. 

Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Lars Leonardsson (M), 
Johan Nilsson (C), Rolf Nilsson (FNL) avstår från att rösta. 

Margareta Kristensson (S) ej närvarande vid denna omröstning. 
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Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    anta följande utvecklingsmål utvecklingsmål 2019: 
1.  arbeta för att bostadsområden byggs med blandade 

upplåtelseformer och bostadsstorlek för människor med olika 
önskemål och behov, 

2.  skapa en attraktiv och tillgänglig innerstad genom att utveckla 
de offentliga rummen i bred samverkan med stadens aktörer, 

3.  säkerställa vackra och funktionella gator, gång- och cykelvägar 
samt parker och samtidigt minska underhållsskulden, 

4.  öka attraktiviteten i de östra tätorterna genom att främja 
naturupplevelser, goda kommunikationer och ett varierat 
utbud av bostäder och verksamhetsmark. 

5.   bidra till att växthusgaserna från trafiken minskar i enlighet 
med kommunfullmäktigebeslut. 

6.   förebygga och lindra negativa konsekvenser till följd av skyfall, 
långvariga regn samt torka genom blågröna 
klimatanpassningsåtgärder. 

  
att    anta förvaltningens förslag till verksamhetsplan med intern 

budget 2019 omfattade indikatorer, driftramar och 
investeringsanslag på projektnivå 

  
att    delegera åt tf teknisk direktör att fördela driftbudgeten inom 

respektive verksamhet och fastställa aktiviteter för arbetet mot 
de fastställda målen och nämndens basuppdrag, 

  
att    uppmärksamma kommunstyrelsen på att 
1.  överskott kommer uppstå om 1.000.000 kronor till följd av att 

kompensation erhållits för kapitalkostnader för investeringar i 
underhållsskulden, dessa uppstår året efter investeringen, 

2.  överskott kommer uppstå till följd av att kompensation 
erhållits för nytt avtal avseende färdtjänstentreprenör, men 
avtal ännu inte kunnat tecknas, 

3.  kompensation förutsätts utgå för serviceresekorten 
4.  underskott kommer uppstå inom driften av infrastruktur och 

exploatering, då tilldelad ram är otillräcklig 
5.  underskott bedöms uppstå då tilldelade investeringsramar är 

otillräckliga, samt 
  
att    översända ärendet i sin helhet till kommunstyrelsen 
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Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 15 Remiss - Trafikförsörjningsprogram för 
Skåne 2020-2030 

Dnr TN 2018/0678 

Sammanfattning 
Region Skåne har tagit fram förslag till trafikförsörjningsprogram för 
Skåne 2020-2030. Programmet ska fastställa målen för den regionala 
kollektivtrafiken. Förslaget har översänts på remiss. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 21 december 2018. 
Missiv Remiss – Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030, 
daterat 5 november 2018. 
Region Skånes förslag till Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-
2030 med bilagor. 

Yrkanden 
Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Cecilia Barnes 
(L), Karin Svensson Smith (MP), Johan Nilsson (C) och Savita 
Upadhyaya (V) bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Cecilia Barnes (L) yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith 
(MP), Johan Nilsson (C), Savita Upadhyaya (V) och Lena Fällström (S) 
följande tillägg; att utöver tjänsteskrivelsen även yttra att 
trafikförsörjningsprogrammet i högre grad ska beakta vikten av 
kombinerade resor med cykel och kollektivtrafik. 

Beslutsgång 
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena 
Fällströms (S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet. 

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Cecilia 
Barnes (L) med fleras tilläggsyrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    som yttrande till kommunstyrelsen hänvisa till förvaltningens 

skrivelse, samt 
  
att    utöver tjänsteskrivelsen även yttra att 

trafikförsörjningsprogrammet i högre grad ska beakta vikten 
av kombinerade resor med cykel och kollektivtrafik 
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Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 16 Åtgärder 2019 inom Trafiksäkerhetsprogram 
för Lunds kommun 2018-2021 

Dnr TN 2018/0717 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har arbetat fram konkreta förslag på fysiska, 
administrativa och kommunikativa åtgärder under 2019, för att 
främja trafiksäkerheten i Lunds kommun. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 21 december 2018. 
TN Beslut 14 februari 2018, § 46 Trafiksäkerhetsprogram för Lunds 
kommun 2018-2021. 
TN Beslut 21 november 2018, § 257 Plan för säker och hållbar väg 
till förskola och skola i Lunds kommun, (version 20 juni 2018). 

Yrkanden 
Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Cecilia Barnes (L) och 
Lars Leonardsson (M) bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena 
Fällströms (S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    anta åtgärder 2019 inom Trafiksäkerhetsprogram för Lunds 

kommun 2018-2021. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 17 Exploateringsavtal för Nano-planen med 
Science Village Scandinavia AB avseende 
Östra Torn 27:13 i Lund 

Dnr TN 2018/0750 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Lunds kommun har den 17 oktober 2013 
beslutat om ett ramprogram som skall ligga till grund för arbetet 
med plan- och lovärenden för markområdet mellan 
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordöstra delen av 
Lunds kommun, bestående av fastigheterna Östra Torn 27:13 och 
Östra Odarslöv 13:4. Den nya området, stadsdelen Science Village 
Scandinavia, kommer att exploateras etappvis, där varje specifik 
etapp kommer att omfattas av en enskild detaljplan. Till varje enskild 
detaljplan inom området skall ett särskilt exploateringsavtal ingås 
mellan parterna. 

Genom exploateringsavtalet fastställer kommunen och Science 
Village Scandinavia AB de åtgärder som krävs för genomförandet av 
detaljplanen som exempelvis överlåtelse av mark och uttag av 
gatukostnadsersättning med mera. 

Ramavtal tecknades 2016 och har till syfte att reglera Science Village 
Scandinavia AB:s medfinansiering av de allmänna anläggningar som 
skall utföras av kommunen i huvudsak utanför området, och som 
krävs för utbyggnaden av hela det så kallade Brunnshögsområdet. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 december 2018. 
Exploateringsavtal. 
Förslag till ny detaljplan PÄ 23/2017a granskningshandling. 

Yrkanden 
Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Lars Leonardsson 
(M), Cecilia Barnes (L) Johnny Hultén (S) och Savita Upadhyaya (V) 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena 
Fällströms (S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet. 
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Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    godkänna exploateringsavtal med Science Village Scandinavia 

AB för detaljplan PÄ 23/2017a. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Science Village Scandinavia AB   
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§ 18 Delegationsbeslut för anmälan 2019-01-16 
Dnr TN 2019/0044 

Sammanfattning 
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 16 
januari 2019 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Sammanfattning av fattade delegationsbeslut, redovisade per 
delegat. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    lägga delegationsbesluten till handlingarna.   
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§ 19 Anmälningar till tekniska nämnden 2019-01-
16 

Dnr TN 2019/0043 

 

Anmälningar till tekniska nämndens sammanträde den 16 januari 
2019 

Byggnadsnämnden, dnr. 17/194 
§ 224 Detaljplan för del av Väster 7:1 m.fl. (Lund C, västra sidan) 
Inriktningsbeslut 

Kommunfullmäktige, dnr. 17/664 
§ 203 Slutlig EVP 2019-2021 

Kommunfullmäktige, dnr. 17/664 
§ 238 Slutlig EVP 2019-2021, fortsättning från sammanträdet den 29 
november 2018 

Tekniska förvaltningen, dnr 18/64  
Protokoll 2018-12-05, Samverkansgruppen 

Byggnadsnämnden, dnr. 18/121 
§ 222 Detaljplan för Tirfing 1 m.fl. Planuppdrag – standardförfarande 
i delegation 

Kävlingeåns vattenråd, dnr. 18/208 
Protokoll 2018-11-29 

Kommunstyrelsen, dnr. 18/338 
§ 366 Försäljning av cirka 7 000 kvm av Sellerin 1, inom Hasslanda 
III verksamhetsområde 

Kommunstyrelsen, dnr. 18/340 
§ 367 Försäljning av cirka 5500 kvm av Gurkan 1, inom Hasslanda III 
verksamhetsområde 

Trafikverket, dnr. 18/403 
Beslut om statlig medfinansiering till regionala 
kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad miljö och 
trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet för 2019 

Byggnadsnämnden, dnr. 18/429 
Ändring av detaljplan för Brunius 16 i Lund, Lunds kommun 

Byggnadsnämnden, dnr. 18/484 
Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 i Lund, Lunds kommun 

Kommunala funktionshinderrådet, dnr. 18/508 
Protokoll 2018-12-04 
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Kommunkontoret, dnr. 18/558 
Anvisningar och tidplan för strategi- och planeringsprocessen inför 
EVP 2020-2022 

Kommunstyrelsen, dnr. 18/561 
§ 368 Förvärv av Vallkärratorn 5:75 

Byggnadsnämnden, dnr. 18/670 
§ 218 Planöverenskommelse mellan stadsbyggnadskontoret och 
tekniska förvaltningen 

Kommunfullmäktige, dnr. 19/29 
§ 209 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande, vice 
ordförande och 2:e vice ordförande i Tekniska nämnden för 
mandatperioden 2019-2022 

Kommunfullmäktige, dnr. 19/29 
§ 200 Ersättarordning för nämnder, styrelser och kommunala bolag 

Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden 
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