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§ 1 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att godkänna dagordningen.   
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§ 2 Redovisning av förvaltningschefen 
Dnr TN 2017/0055 

Sammanfattning 
Teknisk direktör Håkan Lockby informerar bland annat om: 
 
Årsanalys 2016 
Vinterlund 
Skidspår i Stadsparken 
Avveckling av kvicksilverarmaturer genomfört 
Riktlinjer för uteserveringar 
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§ 3 Rapport från kommunala råd 
Dnr TN 2017/0056 

Sammanfattning 
Inget att rapportera. 
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§ 4 Rapport från konferenser 
Dnr TN 2017/0057 

Sammanfattning 
Jens Gynnerstedt (MP), Mats Helmfrid (M), Lena Fällström (S) och 
Mikael Thunberg (S) informerar om Transportforum 2017 som 
arrangerades i Linköping 10-11 januari. 
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§ 5 Informationsärende - Förslag till 
förändringar för stadsbusstrafiken vid 
tidtabellsskiftet i december 2017 

Dnr TN 2017/0069 

Sammanfattning 
Fredrik Schell och Henrik Petersén från Skånetrafiken informerar om 
kommande Trafikplan 2018. Planen innebär vissa justeringar av 
nuvarande linjer för Lunds stadsbussar och kommer träda i kraft i 
december 2017. 
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§ 6 Informationsärende - Färdtjänst 
Dnr TN 2017/0059 

Jäv 
Börje Hed (FNL) närvarar ej under ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning 
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén sammanfattar utvecklingen inom 
färdtjänsten 2016. Antalet resor har minskat med sex procent jämfört 
med 2015. Sedan 15 mars har resegaranti betalats ut i 73 ärenden där 
färdtjänstbilen har varit sen eller uteblivit. Totalt under 2016 har en och 
en halv miljon kronor utkrävts i vite från Sverigetaxi för brister i 
utförandet. 
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§ 7 Informationsärende - Spårväg Lund C - 
ESS 

Dnr TN 2017/0058 

Sammanfattning 
Projektchef för spårväg Lund C – ESS Pernilla von Strokirch informerar 
bland annat om: 
 
Skånetrafikens delprojekt – vagn, depå, trafikering och kundmöte 
Tidplan 
Förutsättningar för fas två av entreprenaden 
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§ 8 Avrop av fas två för genomförande av 
nybyggnation av infrastruktur för 
spårväg mellan Lund C och ESS 

Dnr TN 2015/0715 

Sammanfattning 
Ärendet avser avrop av fas två för genomförande av nybyggnation av 
spårväg Lund C – ESS. Tekniska nämnden beslutade i maj 2016 att utse 
Skanska Sverige AB som entreprenör för utbyggnad av spårvägen Lund 
C – ESS. Genomförandet sker i en så kallad samverkansentreprenad. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 9 januari 2017 
Riktlinjer för gestaltning spårväg Lund C-ESS, daterade 5 februari 2014 
Tekniska nämndens beslut om upphandling 11 maj 2016 § 85 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Lena 
Fällström (S), Anders Jarfjord (V), Cecilia Barnes (L), Lars-Göran 
Hansson (C) och Aleksander Mlynarczyk (KD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

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

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att uppdra åt teknisk direktör att teckna avtal med Skanska Sverige AB 

avseende fas två för spårväg Lund C- ESS 
  
att uppdra åt teknisk direktör att teckna särskilda överenskommelser om 

omfattning och kostnadsfördelning gällande entreprenadarbeten 
som ska bekostas av VA SYD och Kraftringen samt 

  
att tekniska förvaltningens kostnader i projektet får finansieras med 

medel från; 
verksamhet 2480 projekt 6250 
verksamhet 2990 projekt 4103, 4104, 4011, 4012 
verksamhet 2960 projekt 4602 
verksamhet 2510 projekt 6204 
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Protokollsanteckningar 
Börje Hed (FNL) med instämmande av Gubb Marit Stigson (FI) får till 
protokollet anteckna att projektet är underfinansierat. Avtalsformen är 
kostnadsdrivande. Tidplanen överoptimistisk. Projektet borde läggas ner 
eller återremitteras. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 9 Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 
(handelskvarter m.m. Centrala 
Brunnshög) i Lund 

Dnr TN 2016/0109 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har remitterat detaljplan för del av Östra Torn 27:2. 
Planens syfte är att planlägga kommunal mark för handel och bostäder, 
men även vårdcentral, kontor, centrumverksamhet och offentlig service. 
Planområdet innefattar två stadskvarter med en grön passage mellan dem, 
en gata väster om kvarteret samt ett torg i norr. 
 
Det aktuella området är cirka två hektar och är en del av den stora 
kommunala fastigheten Östra Torn 27:2, som är belägen mellan 
Brunnshögsvägen och Solbjersvägen intill planerad spårväg och hållplats 
Centrala Brunnshög. 
 
Planförslaget innefattar: 
- Stadskvarter med bostäder kommersiell service och allmän service, 
stadsdelens centrum, 
- Storkvarter med byggrätter för bostäder i varierade former för 
flerbostadshus och radhus, 
- Stadsdelstorget Brunnshögstorget och lokalgatan Vetenskapsgatan  

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 3 januari 2017 
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 4 november 2016 

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

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

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under förutsättning att 

förvaltningens synpunkter beaktas. 
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Protokollsanteckningar 
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna Feministiskt initiativ 
hade velat se färre bilparkeringsplatser i planen. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Byggnadsnämnden   
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§ 10 Medfinansieringsavtal - Projekt väg 
E22 Gastelyckan–Lund Norra (Ideon) 

Dnr TN 2017/0007 

Sammanfattning 
Trafikverket har i samverkan med Lunds kommun arbetat för att förbättra 
trafiksystemet i området kring Ideon och väg E22. Arbetet 
har mynnat ut i ett förslag till en ny av- och påfart från Ideonområdet till 
E22. Av- och påfarten kopplas på motorvägen via en ny huvudgata till 
Scheelevägen. Trafikavfarten ingår i det ramprogram som antagits av 
kommunen för Medicon Village och företagsstråket Sölvegatan. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 december 2016 
Medfinansieringsavtal - Projekt väg E22 Gastelyckan–Lund Norra 
(Ideon) 
Finansieringsavtal, undertecknat oktober 2009 

Yrkanden 
Jens Gynnerstedt (MP) med instämmande av Anders Jarfjord (V) yrkar 
avslag på förvaltningens förslag till medfinansieringsavtal. 
 
Lena Fällström (S) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Lars-Göran 
Hansson (C) och Cecilia Barnes (L) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Jens 
Gynnerstedt (MP) med fleras yrkande mot Lena Fällström (S) med fleras 
yrkande och finner Jens Gynnerstedt (MP) med fleras yrkande vara 
bifallet. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 
3 röster (Emma Berginger (MP), Jens Gynnerstedt (MP) och Anders 
Jarfjord (V)) för bifall till Jens Gynnerstedt (MP) med fleras yrkande. 
8 röster (Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S), Margareta 
Kristensson (S), Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Cecilia Barnes 
(L), Lars-Göran Hansson (C) och Aleksander Mlynarczyk (KD) för bifall 
till Lena Fällström (S) med fleras yrkande. 
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Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna medfinansieringsavtal för 

projekt väg E22 Gastelyckan–Lund Norra (Ideon). 

Reservationer 
Emma Berginger (MP), Jens Gynnerstedt (MP) och Anders Jarfjord (V) 
reserverar sig till förmån för Jens Gynnerstedt (MP) med fleras yrkande. 

Protokollsanteckningar 
Cecilia Barnes (L), Christian Resebo (L) och Camilla Neptune (L) får till 
protokollet anteckna att Liberalerna röstar inte mot av- och påfarten längs 
E22, men anser att andra åtgärder borde testats före man gör det 
förvaltningen själva anser är en ”investering för ökad miljöbelastning i 
strid med antagna mål om trafikens utveckling”. 
 
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt 
Initiativ instämmer i Jens Gynnerstedt (MP) med fleras yrkande. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 11 Yttrande över Vattenförsörjningsplan 
för Lunds kommun 

Dnr TN 2016/0691 

Sammanfattning 
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att ta ett helhetsgrepp över 
vatten- och avloppfrågorna för att säkra en hållbar vatten- och 
avloppsplanering och för en god vattenstatus i vattendragen i kommunen. 
Fem nya planer ska utarbetas som har getts samlingsnamnet Lunds 
Vatten. En Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun är nu framtagen. 
Planen syfte är att skydda vattenresurser för framtiden och säkerställa 
vattenförsörjningen på lång sikt för Lundaborna. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat planen till tekniska 
nämnden. Förvaltningen anser att planen är väl anpassad till sitt syfte. 
Den bidrar till ökad kunskap och blir ett viktigt stöddokument i 
kommunens planering, inte minst i det pågående översiktsplanearbetet. 
Planen lyfter också fram viktiga konkreta frågor att jobba aktivt med 
såsom klimatanpassning, framtida vattenbehov, tydliggörande av ansvar 
och krishantering. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 3 januari 2017 
Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun, daterad 9 september 2016 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 3 oktober 2016 § 169 

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

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

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget samt 
  
att översända yttrandet till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 12 Motion (L) - Infarten till Lund ska 
förmedla framåtanda- inte gamla DDR 

Dnr TN 2016/0571 

Sammanfattning 
Liberalerna har i en motion föreslagit att skyltningen vid Lunds infarter 
ska förnyas och att kartor och besöksinformation ska vara tillgänglig vid 
strategiska platser i tätorterna.  
 
Tekniska förvaltningen anser att det är lämpligt att se över skyltningen 
vid stadens infarter och ser det som en del i marknadsföringen av Lund. 
Förvaltningen föreslår att kommunkontoret ges i uppdrag att ta fram ett 
program för innehåll och utformning av skyltar vid stadens entréer, samt 
ordna finansiering för ett genomförande. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 december 2016 
Motion från Liberalerna - Infarten till Lund ska förmedla framåtanda – 
inte gamla DDR 

Yrkanden 
Cecilia Barnes (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Cecilia Barnes 
(L) yrkande och finner yrkandet vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att anta tjänsteskrivelsen som sitt yttrande. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 13 Skrivelse (L) - Trafikfarliga hållplatser i 
Stångby behöver åtgärdas snarast 

Dnr TN 2016/0446 

Sammanfattning 
Liberalerna har inkommit med en skrivelse om trafikfarliga 
busshållplatser i Stångby som behöver åtgärdas. Sammanlagt finns det 
cirka 3100 hållplatslägen längs det kommunala vägnätet. Hållplatser med 
flest på- och avstigande har prioriterats och åtgärdats först, och sedan i en 
fallande skala. Tekniska förvaltningen anser att detta är en lämplig 
inriktning för åtgärdsplanering. Det innebär att på sikt kommer även 
tågersättnings-hållplatserna vid Örtoftavägen att åtgärdas. På sikt kan 
även skolbussen använda tågersättningshållplatsen. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 14 november 2016 
Skrivelse från Liberalerna, daterad 4 juli 2016 

Yrkanden 
Cecilia Barnes (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Cecilia Barnes 
(L) yrkande och finner yrkandet vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att ställa sig positiv till att förbättra standarden på hållplatserna samt 
  
att åtgärden prioriteras i samråd med Skånetrafiken. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Liberalerna i Lund   
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§ 14 Utredning om enkla åtgärder för 
cykeltrafiken mellan Södra Sandby 
och Revinge by 

Dnr TN 2016/0364 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden behandlade ärendet om enklare åtgärder för 
cykeltrafiken mellan Södra Sandby och Revinge by i augusti 2016 och 
beslutade att uppdra åt förvaltningen att utreda kostnaderna för ett projekt 
där man bygger cykelväg på den delen av delsträcka 4, i Rambölls 
utredning, där det idag saknas cykelväg. Detta beräknas kosta drygt två 
miljoner kronor. För att åstadkomma en god cykelförbindelse längs hela 
delsträcka fyra, krävs investeringar i storleksordningen nio till tio 
miljoner kronor. Införs belysning längs delsträcka fyra kostar det i 
storleksordningen tre och en halv miljon kronor. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 14 november 2016 
Tekniska nämndens beslut 17 augusti 2016 § 129 

Yrkanden 
Lars-Göran Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lars-Göran 
Hansson (C) yrkande och finner yrkandet vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att lägga kostnadsberäkningarna till handlingarna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 15 Medborgarförslag om avskild cykelväg 
på Sliparebackens norra sida 
(Kävlingevägen) 

Dnr TN 2016/0604 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att medborgarförslaget om avskild 
cykelväg på Sliparebackens norra sida (Kävlingevägen) ska handläggas 
och beslutas av tekniska nämnden.  
 
De aktuella gång- och cykelvägarna i området som medborgarförslaget 
berör är av äldre utförande och underdimensionerade. För närvarande har 
förbättringar längs det nordsydliga genom stadskärna, utbyggnader av 
cykelbanor längs Allhelgona kyrkogata och längs spårvägssträckningen 
prioriterats. På sikt bedömer tekniska förvaltningen att det finns 
möjligheter att tillgodose det som förs fram i medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 14 november 2016 
Kommunfullmäktiges beslut 29 september 2016 § 216 
Medborgarförslag, daterat 16 juni 2016 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Lena 
Fällström (S), Cecilia Barnes (L), Anders Jarfjord (V) och Lars-Göran 
Hansson (C) yrkar att tekniska nämnden ser positivt på att bygga en 
cykelväg på Sliparevägens norra sida och tar med det i kommande 
prioriteringar av cykelvägnätets utbyggnad. 

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

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att tekniska nämnden ser positivt på att bygga en cykelväg på 

Sliparevägens norra sida och tar med det i kommande prioriteringar 
av cykelvägnätets utbyggnad. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Ulf Berggren 
Kommunfullmäktige  
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§ 16 Medborgarförslag - Gör Lilla 
Fiskaregatan till gågata utan 
cykeltrafik 

Dnr TN 2016/0674 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att göra Lilla Fiskaregatan till gågata utan 
cykeltrafik har översänts till tekniska nämnden för yttrande. 
 
Lilla Fiskaregatan är en mycket viktigt länk i cykelvägnätet och att ta 
bort möjligheten att cykla längs gatan anser tekniska förvaltningen vara 
orealistisk eftersom alternativen är för svåra. Det är viktigt att arbeta för 
ett väl utvecklat cykelvägnät utanför stadskärnan, och som görs så pass 
attraktivt att cykling genom stadskärnan väljs bort av de som inte har sina 
målpunkter där. Det finns möjligheter att se över utformningen av Lilla 
Fiskaregatan på sikt inom ramen för arbetet med utvecklingen av Lunds 
centrum. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 5 januari 2017 
Medborgaförslag – Gör Lilla Fiskaregatan till gågata utan cykeltrafik 

Yrkanden 
Lena Fällström (S) med instämmande av Mats Helmfrid (M) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällström 
(S) med fleras yrkande och finner yrkandet vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att Lilla Fiskaregatan även i fortsättningen ska vara upplåten för 

cykeltrafik samt 
  
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 17 Medborgarförslag - markering av och 
belysning på busshållplatser i Lund 

Dnr TN 2016/0669 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om markering av och belysning av 
busshållplatserna i Lund har inkommit. Kommunfullmäktige ar beslutat 
att tekniska nämnden ska besluta gällande den del av medborgarförslaget 
som avser belysning på hållplatser i Lund. 

Befintliga hållplatser förnyas fortlöpande genom tillgänglighets- 
anpassning och att väderskydd byts eller nya sätts på hållplatser som 
saknar väderskydd. Belysningen har många positiva effekter och bidrar 
till ökad attraktivitet hos kollektivtrafiken vilket ger fler resenärer. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 december 2016 
Kommunfullmäktiges beslut 27 oktober 2016, § 245 
Medborgarförslag – Markering av och belysning av busshållplatser i 
Lund 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att     nya väderskydd som installeras på busshållplatser ska vara försedda 

med belysning. 
  

Beslut expedieras till: 
Akten 
Torgil R Möller 
Kommunfullmäktige   
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§ 18 Skrivelse (S) (MP) - Bygg bort 
studentbostadsbristen genom Lund 
3000+ 

Dnr TN 2016/0574 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet menar i skrivelsen ”Bygg bort 
bostadsbristen genom 3000 +” att majoriteten av nya studenter i Lund 
riskerar att stå utan en trygg bostad och föreslår att stadsbyggnads- 
kontoret i samarbete med tekniska förvaltningen påbörjar Lund 3000+ 
som ett projekt för att säkerställa att minst 3000 nya studentbostäder 
byggs till år 2027. 
 
Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen bedömer utifrån 
tekniska nämndens projektlista 2017-2019 med utblick mot 2021 samt 
AF Bostäders planer fram till 2021, att om samma utbyggnadstakt håller i 
sig fram till 2027 kan 3000 studentbostäder byggas utan att starta upp ett 
särskilt projekt med en projektorganisation som ska säkerställa och driva 
på denna målsättning. 
 
Men med tanke på den brist och behov som finns och som kommer 
finnas av studentbostäder kan det dock vara av betydelse att uttrycka en 
ambition att bygga 3000 studentbostäder och att detta kommuniceras i 
dialog med byggherrar och andra aktörer. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens gemensamma 
tjänsteskrivelse, daterad 22 november 2016 
Skrivelse (S) (MP) - Bygg bort studentbostadsbristen genom Lund 3000+ 
Utbyggnads- och boendestrategi 2025 
Projektlista 2017-2019 med utblick mot 2021, Bostadsprojekt i Lunds 
kommun 

Yrkanden 
Lena Fällström (S) med instämmande av Anders Jarfjord (V), Emma 
Berginger (MP), Lars-Göran Hansson (C) och Cecilia Barnes (L) yrkar 
att uppdra åt tekniska förvaltningen att samverka med universitetet och 
byggherrar för att nå målet om minst 3000 nya studentbostäder i Lund till 
2027. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällström 
(S) med fleras yrkande och finner yrkandet vara bifallet. 
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Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att uppdra åt tekniska förvaltningen att samverka med universitetet och 

byggherrar för att nå målet om minst 3000 nya studentbostäder i 
Lund till 2027. 

 

Reservationer 
Mats Helmfrid (M) och Jan O Carlsson (M) inkommer med en skriftlig 
reservation, se bilaga. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Socialdemokraterna 
Miljöpartiet   



Reservation, ärende 18 

Skrivelse angående studentbostäder 

Vi delar förvaltningens ståndpunkt att det inte behövs något särskilt projekt för att nå det 
uppsatta målet på minst 3 000 nya studentbostäder till 2027. Man har i de befintliga planerna 
redan uppnått minst 2/3 av det uppsatta målet. Att då göra det till ett särskilt projekt är ren 
plakatpolitik när man är förvissad om att nå målet. 

Vi tycker att det är en medioker satsning på studentbostäder. 

I skrivelsen meddelar Socialdemokraterna och Miljöpartier storslaget att man vill öka 
ambitionen vad gäller byggnation av studentbostäder så att det under de kommande tio åren 
skall byggas 3 000 studentbostäder. Man gör gällande att detta är den högsta ambitionsnivån 
någonsin i Lund. 

Men hur hög är ambitionsnivån i verkligheten? Under en lång period, med början under förra 
mandatperioden, har arbetet pågått med att få fram fler studentbostäder. Det har gjort att vi i 
dagsläget har antagna eller pågående detaljplaner som leder till ca. 2 000 studentbostäder. 
Lägger vi till "Röda Stråket" och andra detaljplaner som vi redan vet är på väg in men där 
Stadsbyggnadskontoret ännu inte påbörjat arbetet kommer det totala antalet möjliga 
studentbostäder att vara kring de 3 000 som S och MP utlovar i sin skrivelse den. 

Vari ligger ambitionshöjningen? Att utlova det som redan finns innebär ingen 
ambitionshöjning! Det innebär att man är nöjd med vad som redan finns! 

Från vår sida hade vi gärna sett en högre ambitionsnivå med ett mål att skapa förutsättningar 
för ännu fler studentbostäder än de som redan idag finns inom planprocessen. 

Men vi skall inte glömma de ungdomar som inte är studenter och de studenter som inte får bo 
kvar i sin studentbostad efter det att det tagit sin examen. Alliansen arbetar just nu för att se 
om man kan hitta lösningar på dessa frågor. Från Alliansens sida är vi inte "nöjda" utan vi vill 
ha en reell ökning av ambitionsnivån. 

Mats Helmfrid (M) Jan O Carlsson (M) 

M Reservation 2017-01-18 §18
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§ 19 Skrivelse (C) - Säkerställ att 
kommunalt ägd åkermark är giftfri 

Dnr TN 2016/0542 

 

Mats Helmfrid (M) och Jan O Carlsson (M) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Centerpartiet har i en skrivelse till tekniska nämnden uppmanat och 
uppmärksammat tekniska förvaltningen på LundaEko II och dess delmål 
att avloppsslam från reningsverk inte får spridas på kommunalt ägd 
åkermark. 
 
För att tydliggöra frågan kan en klausul skrivas in om förbud av slam på 
åkermark vid varje nytecknande av avtal och på så sätt fasar ut äldre avtal 
allt eftersom arrendatorn väljer att avsluta sitt arrendeavtal med Lunds 
kommun. 
 
Vid arrendatorträffar kan arrendatorer informeras om LundaEko II och 
delmålet om avloppsslam. Träffarna ger även Lunds kommun en 
möjlighet att bilda sig en uppfattning av arrendatorernas användande av 
avloppsslam på åkermark. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 3 januari 2017 
Skrivelse (C) - Säkerställ att kommunalt ägd åkermark är giftfri, daterad 
12 september 2016 

Yrkanden 
Lars-Göran Hansson (C) med instämmande av Emma Berginger (MP) 
och Anders Jarfjord (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lars-Göran 
Hansson (C) med fleras yrkande och finner yrkandet vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att besvara skrivelsen från Centerpartiet genom att hänvisa till 

förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
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Centerpartiet 
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§ 20 Begäran om planändring av del av 
fastigheten Vallkärratorn 10:3 i 
Vallkärratorn 

Dnr TN 2016/0651 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen vill hos byggnadsnämnden begära planändring av 
del av fastigheten Vallkärratorn 10:3 för ändamålet bostäder. Området är 
idag en parkyta som framförallt ligger som en buffertyta 
mellan Kävlingevägen och ett villaområde från 70-talet. Kommunen 
arbetar på olika spår för att identifiera nya lägen för bostäder. 
Tekniska förvaltningen ser detta som en möjlig förtätningsyta för 
bostäder för nyanlända. Det finns ännu ingen utsedd byggherre. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 19 december 2016 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att hos byggnadsnämnden begära planändring för ändamålet bostäder av 

del av Vallkärratorn 10:3 i Vallkärra enlighet med förutsättningarna 
i tjänsteskrivelsen. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Byggnadsnämnden   
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§ 21 Yttrande över kommunrevisionens 
granskning av införande av spårväg 

Dnr TN 2015/0715 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har beslutat att granska spårvägsinförandet i Lunds 
kommun. Kommunrevisionen gör den sammanfattande bedömningen att 
spårvägsinförandet i det stora hela sköts på ett ändamålsenligt sätt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 3 januari 2017 
Missivbrev kommunrevisionen, daterat 16 november 2016 
Revisionsrapport, daterad november 2016 

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

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

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget samt 
  
att översända yttrandet till kommunrevisionen. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunrevisionen   
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§ 22 Yttrande över kommunrevisionens 
granskning av intern kontroll mot 
mutor och oegentligheter 

Dnr TN 2016/0667 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har beslutat att granska intern kontroll mot mutor 
och oegentligheter. Syftet med granskningen är att svara på den 
övergripande frågan om den politiska ledningen i berörda nämnder och 
att dess förvaltningar har säkerställt en god intern kontroll för att 
motverka, upptäcka och förhindra mutbrott, bestickning och därtill 
kopplade oegentligheter i verksamheten. Kommunrevisionen 
rekommenderar nämnden att utveckla arbetet med att genomföra 
riskanalyser i det interna kontrollarbetet. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 3 januari 2017 
Missivbrev kommunrevisionen, daterat 16 november 2016 
Revisionsrapport, daterad november 2016 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget samt 
  
att översända yttrandet till kommunrevisionen. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunrevisionen   
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§ 23 Granskningsrapport för intern kontroll 
inom 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 granskningsrapport till kommunstyrelsen. 
Utgångspunkten för granskningen är de kontrollmål som antogs i 
nämndens handlingsplan för 2016. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 15 december 2016 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att godkänna rapporten avseende intern kontroll 2016 samt 
  
att översända den till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 24 Plan för intern kontroll för tekniska 
nämndens ansvarsområde 2017 

Dnr TN 2016/0716 

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 detta ärende förslag på intern 
kontrollplan för 2017. Den består av tre kommunövergripande 
kontrollmål som kommunstyrelsen beslutat om samt två nämndspecifika 
kontrollmål. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 19 december 2016 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 21 november 2016 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att anta föreslagen plan för intern kontroll för år 2017 samt 
  
att översända planen till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 25 Uppföljning av tekniska förvaltningens 
arbete med att stärka barns rättigheter 
2016 

Dnr TN 2016/0723 

Sammanfattning 
I december 2012 antog kommunfullmäktige strategin Barnets bästa – 
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun. Strategin följer 
regeringens nationella handlingsplan för att stärka barns rättigheter, men 
är omformulerad för kommunalt syfte och innehåller åtta områden inom 
vilka kommunen skall vidta åtgärder. Varje förvaltning ska följa upp 
arbetet och vidta lämpliga förbättringsåtgärder. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 december 2016 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att godkänna uppföljning och förslag till åtgärder för att stärka barnens 

rättigheter samt 
  
att översända skrivelsen till kommunstyrelsen 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 26 Delegationsbeslut för anmälan 2017-
01-18 

Dnr TN 2017/0061 

Sammanfattning 
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 18 januari 2016 
anmäls. 

Beslutsunderlag 
Sammanfattning av fattade delegationsbeslut, redovisade per delegat. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.   
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§ 27 Anmälningar till tekniska nämnden 
2017-01-18 

Dnr TN 2017/0068 

 

Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde  
18 januari 2017: 
 
Byggnadsnämndens arbetsutskott, dnr. 05/793 
§ 53 Detaljplan för del av Renfanan 4 m.fl. i Södra Sandby. Avskrivning 
 
Stadsbyggnadskontoret, dnr. 11/299 
Mottagningskvitto – Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 i Lund, Lunds 
kommun (Södra Brunnshög) 
 
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/643 
Beslut om slutligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet ”Underlag 
nytt grönstruktur- och naturvårdsprogram” i Lunds kommun 
 
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/643 
Beslut om slutligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet ”Natur i 
Rökepipan” i Lunds kommun 
 
Kommunstyrelsen, dnr. 13/751 
§ 380 Ram- och Exploateringsavtal med Science Village Scandinavia AB 
avseende Östra Torn 27:13 och Östra Odarslöv 13:4 i Lund 
 
Byggnadsnämnden, dnr. 15/337 
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Hardebergabanan 1 m.fl. i 
Lund, Lunds kommun (Revingegatan-Hardebergaspåret) 
 
Kommunkontoret, dnr. 15/609 
Tidplan ekonomi- och verksamhetsstyrning 2017 med 
månadsuppföljningar 2017 samt tidplan Raindance 2017 
 
Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 16/55 
Protokoll 2016-11-15 
 
Byggnadsnämnden, dnr. 16/110 
§ 229 Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög 
Parkkvarteren). Samråd 
 
Kommunstyrelsen, dnr. 16/205 
§ 389 Kommunrevisionens remiss: Granskning av informationstillgång 
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och insyn ur tre perspektiv nämndernas protokoll, 
minoritetslagstiftningen och kommunikation 
 
Kommunfullmäktige, dnr. 16/275 
§ 269 Hemställan om beredning och vidare handläggning av beslut om 
gränser för verksamhetsområde för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i Lunds kommun 
 
Kommunfullmäktige, dnr. 16/276 
§ 268 Åtgärder för Rögle Deponi. Täckningsplan för Rögle Deponi 
 
Kommunfullmäktige, dnr. 16/351 
§ 270 Uppdrag från kommunfullmäktige om att utreda konsekvenserna 
av organisatorisk förändring av det miljöstrategiska arbetet 
 
Byggnadsnämnden, dnr. 16/394 
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Dirigenten 1 i Lund, 
Lunds kommun (Scheelevägen 2) 
 
Byggnadsnämnden, dnr. 16/449 
Underrättelse/Lagakraftbevis – Upphävande av detaljplan för Värpinge 
13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun (Gamlemark 755-762) 
 
Byggnadsnämnden, dnr. 16/455 
§ 196 Ortoceratiten 1. Tidsbegränsat bygglov för bibehållande av 
parkeringsanläggning samt upplag med schaktmassor 
 
Byggnadsnämnden, dnr. 16/489 
Underrättelse/Lagakraftbevis – Ändring av detaljplan för Fältspaten 2 i 
Lund, Lunds kommun (Fältspatsvägen 2) 
 
Kommunfullmäktige, dnr. 16/529 
§ 313 Medborgarförslag – Jojo-seniorkort i Lunds kommun vid fyllda 70 
år 
 
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 16/612 
Beslut – Dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av ett 
vindskydd på fastigheten Silvåkra 1:34 i Lunds kommun (Natura 2000) 
 
Region Skåne, dnr. 16/636 
Överenskommelse rörande genomförandefrågor i anslutning till 
sjukhusområdet i samband med anläggandet av spårväg Lund C – ESS 
 
Region Skåne, dnr. 16/637 
Överenskommelse rörande genomförandefrågor i anslutning till 
Akademiska hus fastigheter i samband med anläggandet av spårväg Lund 
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C – ESS 
 
Byggnadsnämnden, dnr. 16/706 
§ 197 Traversen 8. Tidsbegränsat bygglov för uppförande av två 
flerbostadshus för nyanlända, 24 lägenheter 
 
Byggnadsnämnden, dnr. 16/724 
§ 233 Bevara Stenkrossen, skrivelse från Helmut Moser (V) och Ann 
Schlyter (V) 
 
Kommunfullmäktige, dnr. 17/28 
§ 302 Utveckling av e-förslag 
 
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att lägga anmälningarna till handlingarna. 
 


