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Tekniska nämnden 
 
Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2017-04-19 klockan 17.30–

22.15 
Ajournering 19.35-20.10 
Ledamöter Emma Berginger (MP), ordförande 

Lena Fällström (S), vice ordf 
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf 
Mikael Thunberg (S) 
Margareta Kristensson (S), 17.30-21.25 §§ 52-74 
Jan O Carlsson (M) 
Jens Gynnerstedt (MP) 
Cecilia Barnes (L) 
Lars-Göran Hansson (C) 
Aleksander Mlynarczyk (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Ronny Hansson (S), tjänstgör för Margareta Kristensson §§ 75-80 

Anne Dederichs (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V) 
  
Ersättare Teresa Hankala-Janiec (S) 

Hanna Örnskär (MP) 
Jean Niyongabo (MP) 
Christian Resebo (L) 
Camilla Neptune (L), 17.30-22.00 §§ 52-77 
Börje Hed (FNL) 
Johan Nilsson (C), 17.30-20.15 §§ 52-61 
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 Lund C-ESS 
Cecilia Backe, kommunekolog 

 
Justerare Lars-Göran Hansson (C), ersättare Jens Gynnerstedt (MP) 
  
Paragrafer § 52-80 
  
Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 3 maj kl. 16.30 
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Underskrifter 

 

  
Sekreterare  
 Meta Gerle 
  
  
Ordförande  
 Emma Berginger (MP) 
  
  
Justerare  
 Jens Gynnerstedt (MP) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Tekniska nämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-04-19 
  
Paragrafer § 52-80 
  
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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§ 52 Godkännande av dagordning 

Beslut 

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

Sammanfattning 
Teknisk direktör Håkan Lockby informerar bland annat om: 
 
Händelserna i Stockholm 
Flera byggnationer påbörjade 
Ombyggnad av körbana på Mårtenstorget 
Ombyggnad av Bantorget  
Kraftringen planerar att använda spillvärme på Brunnshög 
EU-medborgare 
Tydligare styrning av större exploateringsprojekt 
Valborg/ Siste april 
Förvaltningen deltar i radioprogram 
Workshop om LundaMaTs 
Ett antal rekryteringar genomförda inom förvaltningen 
Personalaktivitet i Stadsparken 
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§ 54 Rapport från kommunala råd 
Dnr TN 2017/0056 

Sammanfattning 
Jean Niyongabo (MP) och Camilla Neptune (L) informerar från 
Kommunala funktionshinderrådets sammanträde 4 april 2017. 
 
Jan O Carlsson (M) informerar från Kommunala studentrådets 
sammanträde 6 april. 
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§ 55 Rapport från konferenser 
Dnr TN 2017/0057 

Sammanfattning 
Inget att rapportera. 
  



    
Tekniska nämnden Protokoll 9 (44) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 56 Informationsärende - Spårväg Lund C - 
ESS 

Dnr TN 2017/0058 

Sammanfattning 
Projektchef för spårväg Lund C –ESS Pernilla von Strokirch informerar 
bland annat om: 
 
Byggande påbörjas på Getingevägen och Sankt Laurentiigatan 
Informationsutskick till boende 
Arbete pågår i LTH-parken och runt väg E22 
Överklagande om arkeologi vid Allhelgonakyrkan inte avgjort 
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§ 57 Informationsärende - Färdtjänst 
Dnr TN 2017/0059 

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

Sammanfattning 
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén informerar om upphandlingen av ny 
färdtjänstentreprenör. Upphandlingen är överklagad till förvaltningsrätten 
av flera parter och förvaltningen har yttrat sig i ärendena. Trafikstart för 
ny entreprenör är satt till 1 oktober 2017 men om upphandlingen 
överklagas ytterligare kan trafikstarten försenas. Vid ett sådant läge har 
förvaltningen möjlighet att förlänga avtalstiden med nuvarande 
entreprenör. 
 
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén informerar även om aktuell statistik 
gällande svarstider för beställningscentralen, antalet genomförda resor 
och resornas punktlighet. 
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§ 58 Utseende av årsmötesrepresentant i 
Svenska cykelstäder 

Dnr TN 2017/0302 

Sammanfattning 
Svenska Cykelstäder är en förening bestående av 22 svenska kommuner. 
Vid det kommande årsmötet väljs styrelse för det nästa verksamhetsår. 
Lunds kommun utser årsmötesrepresentant som att bland annat deltar i 
valet av ny styrelse. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 7 april 2017 

Yrkanden 
Lena Fällström (S) nominerar Emma Berginger (MP) till 
årsmötesrepresentant i föreningen Svenska cykelstäder. 

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

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att utse Emma Berginger (MP) som årsmötesrepresentant i föreningen 

Svenska cykelstäder. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 59 Delårsrapport per den 31 mars 2017 
med prognos per 31 december 2017 

Dnr TN 2015/0609 

Sammanfattning 
Nämnderna ska lämna en rapport per den 31 mars 2017 med prognos för 
2017 till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 11 april 2017 
Delårsrapport per 31 mars 2017 

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

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

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att godkänna tekniska förvaltningens delårsrapport per 31 mars 2017 med 

prognos per 31 december 2017, samt 
  
att översända delårsrapporten till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   



    
Tekniska nämnden Protokoll 13 (44) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 60 Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2016 

Dnr TN 2017/0247 

Sammanfattning 
Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen består av ett antal frågor utifrån 
Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete som 
besvaras i samverkansgrupp på verksamhetsnivå.  
 
Utifrån tekniska förvaltningens resultat ges följande förslag på åtgärder 
för det kommande året: 
- De kontor som inte informerat om Medarbetarpolicyn med tillhörande 
riktlinjer kommer att informera om dem.  
- Medarbetare ska även få information om: Rutiner som beskriver det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, medarbetarens roll i arbetsmiljöarbetet 
och hur man som medarbetare rapporterar tillbud och arbetsskador i 
LISA, Hantering av hot- och våldssituationer samt rutin för kränkande 
särbehandling. 
- Tekniska förvaltningen kommer att erbjuda arbetsmiljöutbildning där 
behov har identifierats.  
- Tekniska förvaltningen kommer fortsatt uppmana till att göra 
riskbedömningar med handlingsplaner vid planerade förändringar i 
verksamheten  
 
Förvaltningen har även följt upp föregående handlingsplan och redovisar 
resultatet av denna. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 16 mars 2017 
Webbenkät årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Yrkanden 
Mikael Thunberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att godkänna förvaltningens rapport och förslag till åtgärder samt 
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att översända dem till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 61 Yttrande över Åtgärdsvalsstudie 
Höghastighetsjärnväg Jönköping - 
Malmö Rapport Förhandskopia 2017-
02-15 

Dnr TN 2017/0301 

Sammanfattning 
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad 
av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-
Malmö. Som ett led i arbetet har Trafikverket tagit fram 
”Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö, 
Förhandskopia” och givit intressenter möjlighet att lämna synpunkter på 
denna. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till tekniska nämnden för 
yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens och Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 
daterad 7 april 2017 
Trafikverkets rapport Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg 
Jönköping-Malmö, Förhandskopia, daterad 15 februari 2017 

Yrkanden 
Lars-Göran Hansson (C) med instämmande av Cecilia Barnes (L), Mats 
Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M) och Aleksander Mlynarczyk (KD) 
yrkar att i nämndens yttrande utöver tjänsteskrivelsen lägga till: ”Det 
centrala alternativet förutsätter att spåren genom centrala Lund, för eller 
senare, grävs ner i en tunnel då nya spår inte kan tillåtas att förstöra 
kulturhistoriskt viktig bebyggelse i stadskärnan.” 
 
Ajournering 19.35-20.10 
 
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och 
Anne Dederichs (V) yrkar att i nämndens yttrande utöver 
tjänsteskrivelsen lägga till: ”Lunds kommun förespråkar att spåren 
genom Lund grävs ner i en tunnel om fler spår genom centrala Lund ska 
byggas.” 

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

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att anta tjänsteskrivelsen som sitt yttrande samt 
  
att Lunds kommun förespråkar att spåren genom Lund grävs ner i en 

tunnel om fler spår genom centrala Lund ska byggas. 

Reservationer 
Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Cecilia Barnes (L), Lars-Göran 
Hansson (C) och Aleksander Mlynarczyk (KD) inkommer med skriftlig 
reservation, se bilaga. 

Protokollsanteckningar 
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna Feministiskt Initiativ 
anser av ekonomiska och samhällsnyttiga skäl att höghastighetsjärnväg 
inte bör prioriteras såsom det planeras i dagsläget. 
 
Börje Hed (FNL) får till protokollet anteckna att tekniska nämnden inte 
bör okritiskt tillstyrka förslaget som innebär ”rivning av fastigheter i de 
centrala delarna” samt ”stor negativ påverkan på … kulturmiljöer”. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   



                 M L C KD Reservation 2017-04-19 § 61 
 
 

    
 
Reservation, ärende 10 
Tekniska nämndens sammanträde 2017-04-19 
 
 
Åtgärdsvalsstudie  höghastighetsjärnväg Jönköping - Malmö. 
 
Åtgärdsvalsstudien pekar ut alternativa stationslägen i Lund för höghastighetsjärnvägen. Den i 
kombination med spårutredningarna avseende framtida fyrspårig järnväg genom Lund 
kommer att medföra stora förändringar i centrala Lund. 
 
Utredning av fyrspår har skett av sträckorna Flackarp - Högevall samt Trollebergsviadukten 
förbi Lund C. Den besvärligaste delen är sträckan mellan Högevall och Trollebergsviadukten 
och där finns ingen lösning för fyra spår. När trafiken ökar t ex genom höghastighetståg 
behöver även den delsträckan högre kapacitet och den s.k. Amaturkurvan måste bort. 
 
En breddning av spårområdet i marknivå får stor påverkan vad avser bebyggelsen på den östra 
och västra sidan av spåren. Den kan komma att innebära att bevaransvärd och kulturhistorisk 
värdefull byggnation längs spåret kommer att behöva rivas. Nygatan, området kring 
Amaturfabriken och den framtida Gymnasieskolan på nuvarande Svaneskolan kommer att 
påverkas. 
 
För att problemen skall uppmärksammas och för att hindra stora framtida ingrepp i staden 
yrkade Alliansen  i Tekniska Nämnden, liksom i Byggnadsnämnden att nämndens svar skulle 
kompletteras med en skrivning avseende möjligheten att dra de nya spåren i en tunnel. 
 
När vårt yrkande föll vid omröstningen har vi valt att reserveras oss till förmån för vårt eget 
yrkande; 
 
Att i nämndens yttrande utöver tjänsteskrivelsen lägga till: "Det centrala alternativet 
förutsätter att spåren genom centrala Lund, förr eller senare, grävs ner i en tunnel då nya spår 
inte kan tillåtas att förstöra kulturhistoriskt viktig bebyggelse i stadskärnan. 
 
 
 
Mats Helmfrid (M)  Cecila Barnes (L)  Lars-Göran Hansson (C) 
 
 
 

Aleksander Mlynarczyk (KD)  Jan O Karlsson (M) 
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§ 62 Reviderad bevarandeplan för Natura-
2000 området Stadsparken i Lund 
(SE0430156) i Skåne 

Dnr TN 2017/0254 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har skickat den reviderade bevarandeplanen för Natura 
2000-området Stadsparken i Lund för samråd till Lunds kommun.  
 
Natura 2000 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa. 
Syftet är att EU:s medlemsländer ska ta ett gemensamt ansvar för att 
bevara arter och naturtyper som förekommer i Europa. Sverige har utsett 
mer än 4500 områden för att säkra att skyddsvärda arter och livsmiljöer 
finns kvar på lång sikt. Till varje område ska det finnas en 
bevarandeplan. Den ger en beskrivning av området och dess naturvärden 
och vilken skötsel som behövs för att dessa naturvärden ska finnas kvar 
långsiktigt. Bevarandeplanen innehåller också en beskrivning av vilka 
verksamheter och åtgärder som kan hota de arter och livsmiljöer som ska 
skyddas i Natura 2000-området. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningen tjänsteskrivelse, daterad 28 mars 2017 
Länsstyrelsens underlag för revidering av bevarandeplan för Natura 
2000-området Stadsparken i Lund (SE0430156) i Skåne. 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP) med instämmande av Mats Helmfrid (M) och 
Lena Fällström (S) 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 anta förvaltningens tjänsteskrivelse och översända den till 

Länsstyrelsen i Skåne. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Länsstyrelsen i Skåne 
Kommunstyrelsen   
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§ 63 Förslag på samarbetsavtal och 
utseende av ledamöter i styrgrupp för 
projektet ”Förstudie Biosfärområde 
Vombsjösänkan” 

Dnr TN 2013/0719 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden i Lund beslutade i augusti 2015 att ställa sig positiva 
till att ta fram en förstudie för Biosfärområde Vombsjösänkan 
tillsammans med Eslövs och Sjöbo kommuner och översända ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut. Ärendet behandlades i kommunstyrelsen i 
december 2015 med beslut att ge tekniska nämnden i uppdrag att 
medverka i förstudien. Finansiering till förstudien beviljades från Region 
Skånes miljövårdsfond i november 2016. En projektledare har tillsats och 
är placerad i Sjöbo kommun. 
 
Det föreslagna samarbetsavtalet ska utgöra grunden för projektet och 
redovisar bland annat ansvarsfördelning, projektorganisation och hur 
finansiering fördelas mellan de tre kommunerna under projekttiden. 
Samarbetsavtalet ska fastställas av ansvarig nämnd i respektive kommun. 
 
För projektet ska en styrgrupp utses. Den ska bestå av förtroendevalda 
och tjänstemän i chefspositioner från de ingående kommunerna. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 16 mars 2017 
Förslag till samarbetsavtal samt bilagor 
Tekniska nämndens beslut 19 augusti 2015 § 156 
Kommunstyrelsen beslut 2 december 2015 § 406 
Biosfärområde Vombsjösänkan – förberedande studie 2015 

Yrkanden 
Lena Fällström (S) nominerar Emma Berginger (MP) till ordinarie 
ledamot i projektets styrgrupp. 
 
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Lars-Göran Hansson 
(C) nominerar Johan Nilsson (C) ersättare i projektets styrgrupp. 
 
Emma Berginger (MP) yrkar att bilagt samarbetsavtal fastställs under 
förutsättning att det också fastställs av Eslövs och Sjöbo kommuner. 
Fastställt avtal skickas ut till respektive kommun för underskrift. 
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Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms 
(S) yrkande och finner det vara bifallet. 
 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Mats Helmfrid 
(M) med fleras yrkande och finner det vara bifallet. 
 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget 
yrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att bilagt samarbetsavtal fastställs under förutsättning att det också 

fastställs av Eslövs och Sjöbo kommuner. Fastställt avtal skickas ut 
till respektive kommun för underskrift samt 

  
att Emma Berginger (MP) utses till ordinarie ledamot och Johan Nilsson 

(C) till ersättare i projektets styrgrupp. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Eslövs kommun 
Sjöbo kommun   
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§ 64 Motion (L) - Utveckla 
rekreationsområden i Genarp och 
Veberöd 

Dnr TN 2017/0237 

Sammanfattning 
Liberalerna i Lund har inkommit med en motion angående att utveckla 
rekreationsområden i Genarp och Veberöd. Tekniska förvaltningen ser 
positivt på en utveckling och möjligheten till friluftsliv och rekreation 
inom och kring tätorterna Genarp och Veberöd och menar att det är 
viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 mars 2017 
Motion från Liberalerna i Lund, daterad 28 februari 2016 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och 
Cecilia Barnes (L) yrkar att förslaget återremitteras med uppdrag att 
komplettera med information om befintliga slingor i Genarp och Veberöd 
med närområde. 

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

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att komplettera 

med information om befintliga slingor i Genarp och Veberöd med 
närområde. 

Protokollsanteckningar 
Cecilia Barnes (L) får till protokollet anteckna att Liberalerna menar att 
det inte behöver ta några större resurser i anspråk att påbörja ett arbete 
med att markera en slinga och sätta upp ett par informationstavlor. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
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§ 65 Medborgarförslag - Å-promenad i 
Södra Sandby 

Dnr TN 2015/0723 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att Lunds kommun gör en plan för hur området 
längs Sulapsån inom tätbebyggelsen i Södra Sandby ska göras till en mer 
öppen och tilltalande miljö. Tekniska förvaltningen anser att detta 
medborgarförslag är ett mycket bra förslag och har påbörjat arbetet med 
genomförande inom projektet ”Bäcken i byn”. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 21 mars 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 17 december 2015 § 298 
Kommunstyrelsens beslut 4 november 2015 § 384 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 28 september 2015 
Medborgarförslag, inkommet 7 september 2015 

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

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

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att besvara medborgarförslaget med förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Ulla Funke   
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§ 66 Medborgarförslag - Ombyggnad av 
uppställningsplats för taxibilar vid 
Lunds Centralstation 

Dnr TN 2017/0230 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås en ombyggnad av taxiplatsen som finns 
intill Bangatan. Motivet är taxiplatsen inte räcker till och att man som 
taxiresenär inte har möjlighet att välja den taxibil man önskar eftersom 
det inte alltid finns möjlighet för denna att kunna köra iväg. 
 
Tekniska förvaltningen gör bedömningen att taxiplatsen ändå fungerar 
ganska bra. Med tanke på framtida planer för utveckling av 
stationsområdet som innebär stora investeringar är det inte rimligt att 
använda resurser till ombyggnader av taxiplatsen. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 23 mars 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 23 februari 2017 § 62 
Kommunstyrelsens beslut 1 februari 2017 § 77 
Medborgarförslag, daterat 30 december 2016 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Ulf Paulsson   
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§ 67 Skrivelse (S), (MP) - Ge utrymme för 
mer stadsliv i centrala Lund 

Dnr TN 2017/0297 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i en skrivelse till nämnden 
framfört att Lunds centrum behöver utvecklas till ett mer levande 
centrum med mer utrymme för stadsliv. I skrivelsen föreslås 
förvaltningen få i uppdrag 
- att utreda och föreslå åtgärder för att förbättra gångtrafikens villkor, 
- att utreda var det kan vara lämpligt att införa gågator eller 
gångfartsgator i Lunds centrum, 
- att utreda övriga lämpliga åtgärder för att skapa utrymme för mer 
stadsliv. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 7 april 2017 
Skrivelse (S), (MP) - Ge utrymme för mer stadsliv i centrala Lund 
daterad 3 april 2017 

Yrkanden 
Lena Fällström (S) med instämmande av Emma Berginger (MP), Anne 
Dederichs (V), Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S) och Jens 
Gynnerstedt (MP) yrkar bifall till skrivelsens uppdrag. 
 
Cecilia Barnes (L) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Aleksander 
Mlynarczyk (KD), Lars-Göran Hansson (C) och Jan O Carlsson (M) 
yrkar att nämnden ställer sig positiv till skrivelsens intentioner att 
förbättra stadslivet i Lunds centrum. Detta arbete pågår dock redan på 
förvaltningen genom exempelvis Citysamverkan, parkeringsplanen, 
fotgängarstrategin och arbetet med torgens utveckling. Därmed anser 
nämnden att skrivelsen är besvarad. 

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

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att uppdra åt förvaltningen: 

- att utreda och föreslå 
åtgärder för att förbättra gångtrafikens villkor, 
- att utreda var det kan vara 
lämpligt att införa gågator eller gångfartsgator i Lunds centrum, 
- att utreda övriga lämpliga åtgärder för att skapa utrymme för mer 
stadsliv 

Reservationer 
Mats Helmfrid (M) reserverar sig till förmån Cecilia Barnes (L) med 
fleras yrkande. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 68 Tillköp av trafik för trafikåret 2018 
Dnr TN 2017/0248 

Sammanfattning 
Skånetrafiken efterfrågar besked angående den trafik som kommunen 
köper till för en högre trafikstandard. Förvaltningen föreslår oförändrad 
trafik. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 mars 2017 
Skånetrafikens förfrågan 
Karta över Närtrafiken 

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

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

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att kommunens tillköp av närtrafik och regional trafik skall vara 

oförändrad under trafikåret 2018, dvs. från 10 december 2017 och 
ett år framåt. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Skånetrafiken   
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§ 69 Mårtenstorget - ändrade öppettider för 
torghandeln 

Dnr TN 2013/0677 

Sammanfattning 
I oktober 2016 genomförde tekniska förvaltningen en uppföljning av de 
åtgärder som tekniska nämnden respektive kommunfullmäktige beslutade 
om under 2014 utifrån Vänsterpartiets motion ”Rädda torghandeln!” 
respektive skrivelsen från Mio Fric (KD) ”Ett effektivare utnyttjande av 
Mårtenstorget”.  
 
Utifrån uppföljningen beslutade tekniska nämnden i november 2016 att 
föreslå kommunfullmäktige att öppettiderna för torghandeln förlängs till 
klockan 16.00. När ärendet behandlades i kommunfullmäktige i februari 
2017 beslutades att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att 
utreda förutsättningarna för ökade öppettider på delar av Mårtenstorget 
en eller ett par dagar i veckan. Ärendet har därefter remitterats till 
tekniska nämnden för yttrande. Förvaltningen redovisar i förslaget till 
yttrande utifrån förutsättningarna kända konsekvenser av ökade öppet-
tider. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 mars 2017 
Kommunfullmäktiges beslut 23 februari 2017 § 47 
Kommunstyrelsens beslut 1 februari 2017 § 53 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 22 december 2016 
Skrivelse från torghandlare, daterad 24 september 2016 
Tekniska nämndens beslut 16 november 2016 § 197 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 oktober 2016 

Yrkanden 
Anne Dederichs (V) yrkar att tekniska nämnden föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att de lokala 
ordningsföreskrifterna i Lund ska ändras så att torghandeln på 
Mårtenstorget ska avslutas senast klockan 18:00 alla dagar utom 
söndagar. 
 
Lena Fällström (S) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP) yrkar att 
tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln i Lunds kommun ändras så att torghandeln på Mårtenstorget 
ska avslutas senast klockan 16.00. 
 
Cecilia Barnes (L) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Jan O 
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Carlsson (M) och Lars-Göran Hansson (C) yrkar att öppettiderna ändras 
för torghandel till kl. 16.00 på torsdagar och fredagar 1 april - 30 
september på delen närmast saluhallen och området längs med Östra 
Mårtensgatan. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällström 
(S) med fleras yrkande, Anne Dederichs (V) yrkande och Cecilia Barnes 
(L) med fleras yrkande och finner Lena Fällström (S) med fleras yrkande 
vara bifallet. 
 
Omröstning begärs. 
För att avgöra vilket av yrkandena som ska vara motförslag i 
huvudomröstningen ställer ordförande Emma Berginger (MP) 
proposition på Anne Dederichs (V) yrkande mot Cecilia Barnes (L) med 
fleras yrkande och finner att Cecilia Barnes (L) med fleras yrkande ska 
utgöra motförslag. 
 
Huvudomröstningen utfaller med: 
6 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg 
(S), Margareta Kristensson (S), Jens Gynnerstedt (MP) och Anne 
Dederichs (V)) för bifall till Lena Fällström (S) med fleras yrkande. 
5 röster (Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Cecilia Barnes (L), 
Lars-Göran Hansson (C) och Aleksander Mlynarczyk (KD)) för bifall till 
Cecilia Barnes (L) med fleras yrkande. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

att lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds kommun 
ändras så att torghandeln på Mårtenstorget ska avslutas senast 
klockan 16.00. 

Reservationer 
Cecilia Barnes (L), Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M) och Lars-
Göran Hansson (C) reserverar sig till förmån sitt eget yrkande. 

Protokollsanteckningar 
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt 
Initiativ instämmer i Anne Dederichs (V) yrkande. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 70 Igångsättningstillstånd för anläggning 
och ombyggnad av södra delen av Tre 
Högars park 

Dnr TN 2017/0198 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har under 2016 låtit projektera södra delen av 
Trehögars park in till Linero C och begär härmed igångsättningstillstånd 
för upphandling av entreprenör för anläggning/ombyggnad av parkstråk, 
gång- och cykelbanor med belysning samt en påbyggnad och 
komplettering av bro och broräcke. Ombyggnad görs på grund 
av nybyggnation kring Linero C. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 4 april 2017 
Illustration över del av Tre högars park 

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 uppdra åt teknisk direktör att upphandla entreprenör enligt åtgärder 

beskrivna i förvaltningens tjänsteskrivelse samt 
  
att projektet får finansieras med medel från exploateringskonto 

2960/4168XX Linero C. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 71 Igångsättningstillstånd för 
färdigställande i exploateringsområdet 
Råbylund 2 

Dnr TN 2016/0567 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har under 2016/2017 låtit projektera ett 
färdigställande i exploateringsområdet Råbylund II och begär härmed 
igångsättningstillstånd för upphandling av entreprenör. Entreprenaden 
omfattar anläggandet av Guldåkerstorget samt färdigställande av ett antal 
mindre gator i den norra delen av Råbylund II. Färdigställandet innebär 
också att ett färdigställt vägnät knyts ihop mellan Råbylund I och 
Råbylund II i exploateringsområdets norra del. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 5 april 2017 

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 uppdra åt teknisk direktör att upphandla entreprenör enligt åtgärder 

beskrivna i förvaltningens tjänsteskrivelse samt 
  
att projektet får finansieras med medel från exploateringskonto 2960/ 

417540 Södra Råbylund II. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 72 Igångsättningstillstånd avseende 
projektering av och entreprenad i 
exploateringsetapp 1 i Centrala 
Brunnshög 

Dnr TN 2016/0730 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har under 2016/2017 påbörjat förarbetet avseende 
den första exploateringsetappen i centrala Brunnshög, beläget i nordöstra 
Lund. 
Förarbetet omfattar bland annat: 
- Framtagande av kvalitetsriktlinjer för centrala Brunnshög 
- Gestaltning av Nobelparken 
- Inledande ledningssamordning avseende bland annat sopsugssystemet 
och det lågtempererade spillvärmenätet från ESS 
- Samordning med Spårvägsprojektet 
- Samordning med Brunnshögsprojektet 
- Framtagande av tidplan för tekniska förvaltningens insatser 
- Framtagande av gemensamt förfrågningsunderlag med VA SYD 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 5 april 2017 

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 uppdra åt teknisk direktör att upphandla projektör för beskrivna 

åtgärder i förvaltningens skrivelse, 
  
att uppdra åt teknisk direktör att upphandla entreprenör för beskrivna 

åtgärder i förvaltningens skrivelse, 
  
att uppdra åt teknisk direktör att teckna särskild överenskommelse om 

finansieringen med VA SYD samt 
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att projektet får finansieras med medel från exploateringskonto 
2990/4104XX Brunnshög III. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 73 Begäran om planläggning del av 
Sandby 67:2 för verksamhetsändamål 

Dnr TN 2017/0202 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen vill hos byggnadsnämnden begära planläggning 
av del av fastigheten Sandby 67:2 för ändamålet verksamhet/industri. 
Området är idag jordbruksmark som ägs av kommunen och för tillfället 
arrenderas ut med säsongsarrende. Det råder brist på verksamhetsmark i 
stora delar av kommunen och i Södra Sandby finns i dagsläget endast en 
traditionell verksamhetstomt till försäljning samt ett par så kallade 
kombitomter. Aktuellt område pekas ut i översiktsplanen som framtida 
verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 januari 2017 

Yrkanden 
Lena Fällström (S) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP) och 
Emma Berginger (MP) yrkar att ärendet 
återremitteras till förvaltningen med uppdrag att undersöka om det är 
möjligt att få ett bättre exploateringsnetto. 
 
Anne Dederichs (V) yrkar att försäljningen ska avslås, att marken istället 
ska upplåtas mot tomträtt samt att ändamålet skall vara hyresrätter som 
byggs som slutna gårdar. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällström 
(S) med fleras återremissyrkande och finner att ärendet ska 
återremitteras. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att undersöka om 

det är möjligt att få ett bättre exploateringsnetto. 

Protokollsanteckningar 
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt 
Initiativ instämmer med Vänsterpartiet i att bostäder bör prioriteras samt 
att marken bör upplåtas som tomträtt. 
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Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 74 Begäran om detaljplan för Pilgrimen 2 
samt del av Stora Råby 36:22, Södra 
Sandby Lund 

Dnr TN 2017/0278 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen vill hos byggnadsnämnden begära planläggning 
för Pilgrimen 2 samt del av fastigheten Stora Råby 36:22 för ändamålet 
bostäder. Området är idag planlagt för verksamhetsändamål. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 mars 2017 
Detaljplan för del av Stora Råby 36:22 med flera i Lund, Lunds kommun, 
Södra Råbylund I 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag. 
 
Anne Dederichs (V) yrkar att marken framöver ska upplåtas mot tomträtt, 
att detaljplanen ändras så att det byggs permanenta bostäder med 
ändamålet hyresrätter, byggda som slutna gårdar. 
 
Cecilia Barnes (L) med instämmande av Mats Helmfrid (M) yrkar att 
nämnden begär detaljplan för Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby 36:22. 
Området bör planläggas för att möjliggöra olika upplåtelseformer, såväl 
äganderätter som hyresrätter, för att motverka segregation. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget med 
fleras yrkande mot Anne Dederichs (V) yrkande och Cecilia Barnes (L) 
med fleras yrkande och finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att begära detaljplan för Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby 36:22 i 

enlighet med förutsättningar som beskrivs i tjänsteskrivelsen. 

Reservationer 
Cecilia Barnes (L), Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M) och Lars-
Göran Hansson (C) reserverar sig till förmån sitt eget yrkande. 



    
Tekniska nämnden Protokoll 35 (44) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Protokollsanteckningar 
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt 
Initiativ instämmer med Vänsterpartiet angående tomträtt och 
permanenta bostäder. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Byggnadsnämnden   



    
Tekniska nämnden Protokoll 36 (44) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 75 Försäljning av del av Vallkärratorn 
17:1 i Stångby, cirka 3000 kvm, för 
verksamhetsmark 

Dnr TN 2017/0276 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen avser sälja ett markområde, cirka 3000 
kvadratmeter i verksamhetsområdet Jonsgård i Stångby till ett 
expanderande byggföretag. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 mars 2017 
Detaljplan för del av Valkärratorn 17:1 m.fl. i Stångby, Lunds kommun, 
PÄ 32/2005 

Yrkanden 
Anne Dederichs (V) yrkar att försäljningen ska avslås samt att marken 
istället ska upplåtas mot tomträtt. 
 
Jens Gynnerstedt (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och Jan 
O Carlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Jens 
Gynnerstedt (MP) med fleras yrkande mot Anne Dederichs (V) yrkande 
och finner Jens Gynnerstedt (MP) med fleras yrkande vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att godkänna försäljning av del av fastigheten Vallkärratorn 17:1 i 

Stångby till Yashar Abdi, 19850628-6063, för en köpeskilling av 
650 kronor per kvadratmeter och i övrigt enligt tjänsteskrivelsens 
redovisade villkor. 

Protokollsanteckningar 
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt 
Initiativ instämmer i Anne Dederichs (V) yrkande. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Yashar Abdi   



    
Tekniska nämnden Protokoll 37 (44) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 76 Försäljning av del av Veberöd 53:1 i 
Veberöd till Skånsk Elitbygg AB 

Dnr TN 2017/0257 

Sammanfattning 
Skånsk Elitbygg AB önskar förvärva en verksamhetstomt, cirka 2000 
kvadratmeter i verksamhetsområdet vid Truckvägen i Veberöd. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 16 mars 2017 
Detaljplan för Veberöd 16:17 med flera i Veberöd, Lunds kommun, PÄ 
61/88 V82 

Yrkanden 
Jens Gynnerstedt (MP) med instämmande av Jan O Carlsson (M) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag. 
 
Anne Dederichs (V) yrkar att försäljningen ska avslås, att marken ska 
upplåtas mot tomträtt samt att detaljplanen ändras och att 
markanvisningen görs med uppdrag att bygga hyresrätter byggda som 
slutna gårdar. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Jens 
Gynnerstedt (MP) med fleras yrkande mot Anne Dederichs (V) yrkande 
och finner Jens Gynnerstedt (MP) med fleras yrkande vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att godkänna försäljning av del av fastigheten Veberöd 53:1 i Veberöd till 

Skånsk Elitbygg AB, 556799-6334, för en köpeskilling av 150 
kronor per kvadratmeter och i övrigt enligt tjänsteskrivelsens 
redovisade villkor. 

Protokollsanteckningar 
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt 
Initiativ instämmer med Vänsterpartiet om att marken bör upplåtas mot 
tomträtt. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Skånsk Elitbygg AB   



    
Tekniska nämnden Protokoll 38 (44) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 77 Markanvisning radhustomter centrala 
Brunnshög 

Dnr TN 2017/0270 

Sammanfattning 
Radhustomter i Centrala Brunnshög ska fördelas i en konkurrensutsatt 
markanvisningstävling. Ett fast pris, krav på individuell utformning av 
varje radhus i längan och krav på hög arkitektonisk kvalitet och 
hållbarhet föreslås för anvisningsförfarandet. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 24 mars 2017 
Brunnshög - Sammanfattning av visioner, strategier och mål (godkänd av 
kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering 16 
september 2016) 

Yrkanden 
Lars-Göran Hansson (C) med instämmande av Mats Helmfrid (M) yrkar 
att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag att utreda 
förutsättningar att ha radhustomterna som fribyggarradhustomter istället 
för att anvisa dem till en byggherre. 
 
Lena Fällström (S) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag. 
 
Anne Dederichs (V) yrkar att marken ska upplåtas mot tomträtt, att 
ändringar i detaljplanen görs samt att markanvisningen görs med uppdrag 
att bygga hyresrätter byggda som slutna gårdar. 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lars-Göran 
Hansson (C) med fleras återremissyrkande och finner att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Anne Dederichs 
(V) yrkande mot Lena Fällström (S) med fleras yrkande och finner Lena 
Fällström (S) med fleras yrkande vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att i nära samarbete med 

Projektkontoret Brunnshög genomföra markanvisningstävling i 
enlighet med tjänsteskrivelsen. 



    
Tekniska nämnden Protokoll 39 (44) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Reservationer 
Lars-Göran Hansson (C) reserverar sig till förmån sitt eget yrkande. 

Protokollsanteckningar 
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt 
Initiativ instämmer i Vänsterpartiets yrkande om att marken bör upplåtas 
mot tomträtt. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Tekniska nämnden Protokoll 40 (44) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 78 Markanvisning för den blivande 
fastigheten Lund Hängmattan 1 

Dnr TN 2016/0057 

Sammanfattning 
Lunds kommun bjöd under våren 2016 in till anbudstävling för del av 
Östra Torn 27:2. Tävlingen var öppen för alla fastighetsägare, byggherrar 
och aktörer som kan verifiera och säkerställa sin roll som seriös aktör 
inom bygg- och fastighetsbranschen. 
 
Under tiden mellan beslut för markanvisning till upprättande av arrende- 
och köpekontrakt har det framkommit uppgifter på att byggherren 
Concent – vinnare av byggrätt A, ekonomiska förutsättningar väsentligen 
har försämrats samt att flera nyckelpersoner på kort tid lämnat bolaget. 
 
Den strukturomvandling som Concent nu genomgår med bland annat 
ägarbyte, personalförändringar av nyckelpersoner, strukturarbete i oklar 
omfattning i övrigt i bolaget med mera utgör en sådan risk som 
kommunen inte kan acceptera vid ett samarbete i Brunnshög. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 24 mars 2017 
Tekniska nämndens beslut 11 maj 2016 
Detaljplan för del av Lund Östra Torn 27:2, PÄ 17/2010 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och Jan 
O Carlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Anne Dederichs (V) yrkar bifall till första att-satsen i förvaltningens 
förslag samt att marken ska upplåtas mot tomträtt och att 
markanvisningen görs med uppdrag att bygga hyresrätter byggda som 
slutna gårdar. 

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

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att besluta att avbryta samarbetet med Concent för byggrätt A i 

Brunnshög samt 



    
Tekniska nämnden Protokoll 41 (44) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

  
att besluta att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att i nära samarbete 

med Projektkontoret Brunnshög genomföra markanvisning i 
enlighet med tjänsteskrivelsen 

Protokollsanteckningar 
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt 
Initiativ instämmer i Vänsterpartiets yrkande om att marken bör upplåtas 
mot tomträtt, samt planeras för hyresrätter. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Tekniska nämnden Protokoll 42 (44) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 79 Delegationsbeslut för anmälan 
Dnr TN 2017/0061 

Sammanfattning 
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 19 april 2017 
anmäls. 

Beslutsunderlag 
Sammanfattning av fattade delegationsbeslut, redovisade per delegat. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.   



    
Tekniska nämnden Protokoll 43 (44) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 80 Anmälningar till tekniska nämnden 
2017-04-19 

Dnr TN 2017/0068 

 

Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 19 april 
2017: 
 
Byggnadsnämnden, dnr. 10/506 
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Kung Oskar 3 och 4 m.fl. i 
Lund 
 
Kommunfullmäktige, dnr. 14/680 
§ 79 Årsredovisning 2016 för Lunds kommun 
 
Södra Sandby Centeravdelning, Gert Andersson, dnr. 15/268 
Skrivelse (C) - Pendlarparkeringen i Södra Sandby, Detaljplan för kv. 
Vapenhuset (Thells bussar och verkstad) 
 
Förvaltningsrätten i Malmö, dnr. 16/277 
Beslut - Överklagandet av beslut av tekniska nämnden i Lund om 
upphandling av färdtjänst 2017 
 
Kommunstyrelsen, dnr. 16/314 
§ 97 Tecknande av samverkansavtal för ny förskola på Solbjer 
 
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 16/666 
Beslut – Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet ”Bäcken i byn” 
i Lunds kommun 
 
Kommunfullmäktige, dnr. 16/674 
§ 87 Medborgarförslag – Gör Lilla Fiskaregatan till gågata utan 
cykeltrafik 
 
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 16/690 
Meddelande angående Johan Thomanders studenthem, Thomander 1, 
Lunds kommun 
 
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 17/125 
Delbeslut – Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för anläggning av tre 
våtmarker för grodor och trollsländor på fastigheten Silvåkra 1:34 inom 
Revinge skjutfält i Lunds kommun 
 
 



    
Tekniska nämnden Protokoll 44 (44) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-19   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 17/125 
Beslut – Dispens från strandskyddsbestämmelser och biotopskydd samt 
samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för anläggning och restaurering av 
vårmarker för grodor och trollsländor på fastigheterna Revinge 1:12 och 
Silvåkra 1:34 inom Revinge skjutfält i Lunds kommun 
 
Vallkärra/Stångby byalag, dnr. 17/129 
Synpunkter på förslag för busslinje 21 respektive busslinje 3 i Lunds 
kommun 
 
Kävlingeåns vattenråd, 17/274 
Protokoll 2017-03-02 
 
Byggnadsnämnden, dnr. 17/285 
§ 61 Remiss om Medborgarförslag att bevara Stenkrossen som Kulturhus 
 
Byggnadsnämnden, dnr. 17/287 
§ 60 Remiss om Medborgarförslag att bevara Stenkrossen, Lunds Öppna 
Verkstad 
 
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att lägga anmälningarna till handlingarna. 
 


