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§ 131

Godkännande av dagordning

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Redovisning av förvaltningschefen

Dnr TN 2017/0055

Sammanfattning
Teknisk direktör Håkan Lockby informerar bland annat om:
Trafikavstängningar över sommaren
Fjärrvärmearbeten i Dalby
Bryggaregatan avstängd
Pågående beläggningsarbeten
Dieselutsläpp i samband med olycka vid beläggningsarbete på Ringvägen
Nytt företag med hyrcyklar i Lund som bokas via app
Plaskdammen i Borgarparken
Europeiska trafikantveckan
Linjenätsutredningen
Bantorget
Rekryteringar
Sjukfrånvaro
Personalresa till Linköping
Ekonomi
Cykeltema på tekniska nämndens temamöte 12 september

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Rapport från kommunala råd

Dnr TN 2017/0056

Sammanfattning
Inget att rapportera.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Rapport från konferenser

Dnr TN 2017/0057

Sammanfattning
Inget att rapportera.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Informationsärende - Spårväg Lund C ESS

Dnr TN 2017/0058

Sammanfattning
Projektchef för spårväg Lund C –ESS, Pernilla von Strokirch, informerar
bland annat om:
Projektets tidplan
Ändrad trafikstart till våren 2020 på grund av försenad depå
Bygglovsprocess påbörjad
Hållplatsdesign
Flytt av sjukhusets busshållplats 24 september
Ekonomi
Drift- och underhållsentreprenad
Överklagande av arkeologiska undersökningar vid Allhelgona kyrkan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Informationsärende - Färdtjänst

Dnr TN 2017/0059

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

Sammanfattning
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén informerar om:
Språkutbildning för personal i beställningscentralen
Kortade svarstider i beställningscentralen
Antal resor i färdtjänsten är oförändrat under sommaren
Antal resor för färdtjänstberättigade i allmän kollektivtrafik ökar fortsatt
Uppställda krav för resornas punktlighet uppnås inte

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Avtal för färdtjänst 2017-2018

Dnr TN 2017/0521

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

Sammanfattning
Direktupphandling genomförs i syfte att teckna avtal för nio månader i
avvaktan på att nytt färdtjänstavtal kan starta.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 19 juli 2017

Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Anne Dederichs (V), Lena
Fällström (S), Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Lars-Göran
Hansson (C) och Cecilia Barnes (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Anne Dederichs (V) yrkar även att nämnden ger förvaltningen i uppdrag
att så snabbt som möjligt lösa det internt med att upprätta en kommunal
beställningscentral.
Lena Fällström (S) med instämmande av Emma Berginger (MP), Jan O
Carlsson (M) och Mats Helmfrid (M) yrkar avslag på Anne Dederichs
(V) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget med
fleras yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Anne Dederichs
(V) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
1 röst (Anne Dederichs (V)) för bifall till Anne Dederichs (V)
tilläggsyrkande,
10 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Ronny Hansson (S), Jens Gynnerstedt (MP), Mats
Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Cecilia Barnes (L), Lars-Göran
Hansson (C) och Aleksander Mlynarczyk (KD)) för avslag på Anne
Dederichs (V) tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017-08-23

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till direktupphandling samt
att teckna avtal med Taxi Helsingborg för perioden 1 oktober 2017 – 30
juni 2018.

Protokollsanteckningar
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt
Initiativ instämmer i Anne Dederichs (V) tilläggsyrkande.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Markanvisning av delar av fastigheten
Östra Torn 27:2, centrala Brunnshög

Dnr TN 2017/0140

Sammanfattning
Fastigheten Östra Torn 27:2 ägs av Lunds kommun och utgörs idag av ett
större markområde i Brunnshög. Den aktuella markanvisningen är en del
av fastigheten som är belägen norr om Solbjersvägen, i det som kallas
centrala Brunnshög. I området planeras för ett större handelskvarter,
Nobelparken, Brunnshögsskolan samt ett stadsdelstorg med hållplats för
spårvägen.
Projektkontoret Brunnshög fick i januari 2017 i uppdrag av
kommunstyrelsens arbetsutskott att genomföra en markanvisningstävling
efter beslut i tekniska nämnden. I februari 2017 beslutade tekniska
nämnden om upplägg och genomförande. Principen för tävlingen har
varit att anvisning skulle erbjudas den anbudsgivare som erbjöd bästa
projekt för respektive byggrätt. Priset beslutades vara fast.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 5 juli 2017
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 januari 2017
Prospektet ”Inbjudan till markanvisning Centrala Brunnshög, Lund,
daterat 14 mars 2017
Sammanställning av anbud

Yrkanden
Anne Dederichs (V) yrkar att ärendet bordläggs.
Lena Fällström (S) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Emma
Berginger (MP), Jan O Carlsson (M), Lars-Göran Hansson (C) och
Cecilia Barnes (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Anne Dederichs
(V) yrkande om bordläggning och finner att yrkandet avslås samt att
ärendet ska avgöras idag.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällström
(S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markanvisning för delar av Östra Torn 27:2, södra
Brunnshög enligt följande:
Byggrätt A: Sydö
Byggrätt B: Wästbygg
Byggrätt C: Sundsprojekt
Byggrätt D: Sydö
Byggrätt E: Midroc
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Markanvisningstävling för kvarteret
Pärlan, centrala Brunnshög

Dnr TN 2017/0477

Sammanfattning
En strategiskt betydelsefull byggrätt ska fördelas i centrala Brunnshög,
den så kallade Pärlan. En traditionell markanvisningstävling med
prekvalificering föreslås. I tävlingen efterfrågas hög arkitektonisk
kvalitet, att byggnaden ska kunna berika stadslivet samt att den ska ha
innovativt smart-city-koncept och hög hållbarhet i övrigt. För de
tävlingsbidrag som väljs av juryn kommer lämnat pris att vara
utslagsgivande. Lägsta pris som kommer att accepteras är 5 000 kronor
per kvadratmeter BTA.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 15 augusti 2017
Brunnshög - Sammanfattning av visioner, strategier och mål, beslutad 16
september 2016

Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Lena
Fällström (S) och Jan O Carlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Lars-Göran Hansson (C) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Lena
Fällström (S), Emma Berginger (MP), Anne Dederichs (V) och Jan O
Carlsson (M) yrkar även att innan beslut tas om markanvisning ska en
redovisning presenteras av hur utvärderingskriterierna har uppfyllts.
Anne Dederichs (V) yrkar återremittera ärendet till förvaltningen med
uppdrag att förtydliga kriterierna om hållbarhet, med fokus på sociala och
ekologiska aspekter, samt tillägget att marken ska upplåtas som tomträtt
och att bostäderna ska delas upp i 50/50 hyresrätt/bostadsrätt efter det att
kommunen tilldelats lägenheter för sociala ändamål.
Lena Fällström (S) yrkar avslag på Anne Dederichs (V) återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Anne Dederichs
(V) återremissyrkande och finner att yrkandet avslås samt att ärendet ska
avgöras idag.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget med

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017-08-23

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

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att i nära samarbete med
projektkontoret för Brunnshög genomföra markanvisningstävling i
enlighet med tjänsteskrivelsen samt
att innan beslut tas om markanvisning ska en redovisning presenteras av
hur utvärderingskriterierna har uppfyllts.

Protokollsanteckningar
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt
Initiativ instämmer i Anne Dederichs (V) återremissyrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Begäran om planläggning av
fastigheterna Jaktlyckan 1 och del av
Nöbbelöv 24:1

Dnr TN 2017/0430

Sammanfattning
Tekniska nämnden förslås att uppdra åt tekniska förvaltningen att ansöka
om planläggning i syfte att omvandla och förtäta i området runt
Jägaregatan på Nöbbelöv. Planansökan avses ske tillsammans med Lunds
Kommuns Fastighets AB, LKF. Förtätningen föreslås innehålla främst
bostäder och parkeringsanläggning. Vid planläggning ska även
möjligheter att hitta en plats för en stadsintegrerad drivmedelsstation i
anslutning till en parkeringsanläggning prövas.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 22 juni 2017
Utbyggnads- och boendestrategi 2025

Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.

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

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om planläggning av Jaktlyckan
1 och del av Nöbbelöv 24:1 för främst bostadsändamål i enlighet
med förutsättningar angivna i tjänsteskrivelsen.
Beslut expedieras till:
Akten
Servicenämnden
Byggnadsnämnden
Lunds Kommuns Fastighets AB
VA SYD

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Yttrande över Samrådshandling E22
Malmö-Kristianstad, delen trafikplats
Gastelyckan-trafikplats Lund N, Lunds
kommun, Skåne län, TRV 2014/50572

Dnr TN 2017/0484

Sammanfattning
Väg E22 och trafikplats Lund Norra är idag ett hårt belastat trafiksystem.
Det i kombination med Lunds kommuns utbyggnads- och
förtätningsplaner i området omkring E22 har gjort att Trafikverket, i
samverkan med Lunds kommun, planerar att bygga en ny anslutning till
E22 vid Ideon/Pålsjö-området.
Trafikverket har upprättad en samrådshandling som innefattar ett
utformningsalternativ som tekniska nämnden i tidigare yttranden har
förordat och utformningsalternativet ingår i det ramprogram som antagits
av kommunen för Medicon Village och företagsstråket Sölvegatan och
därför är tekniska förvaltningen i stort positiva till projektet.
Kommunkontoret har översänt handlingarna till förvaltningen för
yttrande.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens gemensamma
tjänsteskrivelse, daterad 10 augusti 2017
Samrådshandling E22 Malmö-Kristianstad, delen trafikplats
Gastelyckan-trafikplats Lund N, Bilaga 1-12
Kommunstyrelsens beslut 14 augusti 2013 § 252
Medfinansieringsavtal, beslutat i kommunfullmäktige 23 februari 2017 §
48

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Jan O
Carlsson (M), Lars-Göran Hansson (C) och Aleksander Mlynarczyk
(KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Emma Berginger (MP) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP) och
Anne Dederichs (V) yrkar att tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera Trafikverket att avbryta planeringen av
utbyggnaden av E22. Planeringen baseras på otillförlitliga prognoser och
stödjer inte ett uppnående av Sveriges och Lunds klimatmål.

Justerare

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

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets och tekniska
förvaltningens tjänsteskrivelse, samt att översända skrivelsen till
kommunstyrelsen.

Reservationer
Emma Berginger (MP) och Jens Gynnerstedt (MP) reserverar sig till
förmån för sitt yrkande.

Protokollsanteckningar
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt
Initiativ instämmer i Emma Berginger (MP) med fleras yrkande.
Christian Resebo (L) får till protokollet anteckna att han instämmer i
Emma Berginger (MP) med fleras yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Medborgarförslag om att använda
automatiska bommar eller pollare

Dnr TN 2016/0713

Sammanfattning
En privatperson har lämnat in medborgarförslag om åtgärder för att
stävja otillåten fordonsgenomfart vid Stortorget. Förslaget tar upp
automatiska bommar eller pollare för att minska otillåten
fordonsgenomfart.
Tekniska förvaltningen anser att det inte är möjligt att införa bommar
eller pollare med anledning av den intensiva stadsbusstrafiken i området,
utökad administration samt ur stadsbildssynpunkt. Det är
eftersträvansvärt att fler ska följa trafikreglerna som gäller vid Stortorget
och Stora Södergatan.
Tekniska nämnden beslutade i mars 2017 att återremittera ärendet till
förvaltningen med uppdrag att undersöka om bomsystem eller pollare
skulle kunna användas under exempelvis kvällar och nätter, då
stadsbusstrafiken inte kör eller har få turer, samt ytterligare åtgärder för
att motverka olovlig körning.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 3 augusti 2017
Kommunfullmäktiges beslut 24 november 2016 § 285
Kommunstyrelsen beslut 2 november 2016 § 350
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 20 september 2016
Medborgarförslag, daterad 14 september 2016
Tekniska nämndens beslut 22 mars 2017 § 45

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget,
att översända ärendet till polismyndigheten för åtgärd,
att genomföra en översyn av skyltning samt
att i den fortsatta planeringen av det nord- sydliga cykelstråket väga in
behovet av att minska smittrafiken.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
Xxx Xxx
Polismyndigheten

Justerare
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§ 143

Medborgarförslag om
funktionsdugliga fimp- och
skräpkorgar

Dnr TN 2016/0140

Sammanfattning
Inkommet medborgarförslag om funktionsdugliga fimp- och skräpkorgar
skall enligt kommunfullmäktiges beslut handläggas och beslutas i samråd
av tekniska nämnden och renhållningsstyrelsen. Tekniska nämnden
ansvarar för allmänna platser och har det ekonomiska ansvaret varför
beslut i ärendet bör ske av tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 19 juni 2017
Renhållningsstyrelsens beslut 7 juni 2016 § 31
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse, daterad 10 maj 2016
Kommunfullmäktiges beslut 28 januari 2016 § 14
Medborgarförslag, daterat 20 augusti 2015

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att arbetet med att sätta upp fimphållare och papperskorgar samt att
samarbetet med Håll Sverige Rent ska fortskrida för att nå målet i
avfallsplanen samt
att översända tjänsteskrivelsen som svar till förslagsställaren.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
Xxx Xxx

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-08-23

§ 144

Medborgarförslag – gör en park i
kvarteret Kråkelyckan

Dnr TN 2017/0121

Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag att
vidta nödvändiga åtgärder för att få till stånd en allmän park inom
kvarteret Kråkelyckan. Kommunstyrelsen har översänt ärendet för
yttrande.
Tekniska förvaltningen anser att det finns brist på allmänt tillgänglig park
i området och att det, i enlighet med medborgarförslaget, skulle vara
önskvärt med en mer allmän och inbjudande karaktär på de gröna
miljöerna i kvarteret Kråkelyckan. Lunds kommun har endast rådighet
över en liten del av marken i kvarteret, och denna är redan idag
tillgänglig som park och skolgård. Eventuella förändringar av
utformningen på kommunens mark i dessa fastigheter bör göras i
samband med ombyggnad av Lund C och Clemenstorget.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 8 juni 2017
Servicenämndens beslut 3 maj 2017 § 44
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 april 2017
Medborgarförslag, daterat 19 december 2016

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Xxx Xxx

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-08-23

§ 145

Medborgarförslag angående
tillgänglighet i Stadsparken

Dnr TN 2016/0538

Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag föreslås att kommunen vid omplanering av
Stadsparken tänker på tillgängligheten bland annat i form av räcken vid
trappor. I första hand vid trapporna över vallen, men också gärna vid
trapporna runt Stadsparkskaféet.
Tekniska förvaltningen anser att det inte är möjligt att sätta upp räcken på
trapporna över vallen med hänvisning till vallens status som kulturminne
men att trappan vid Stadsparkskaféet kommer få räcken på ena sidan.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 21 juni 2017
Kommunfullmäktiges beslut 25 augusti 2016 § 171
Kommunstyrelsens beslut 10 augusti 2016 § 272
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 18 mars 2016
Medborgarförslag, daterat 8 mars 2016
Länsstyrelsens beslut, daterat 31 oktober 2011

Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Margareta Kristensson (S)
och Mats Helmfrid (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

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

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anse skrivelsen besvarad med vad förvaltningen framfört i skrivelsen.

Protokollsanteckningar
Gubb Marit Stigson (FI) med instämmande av Anne Dederichs (V) får
till protokollet anteckna att Feministiskt Initiativ anser att tillgänglighet i
detta fallet bör prioriteras före k-märkning, samt att detta borde kunna ses
som ett enkelt avhjälpt hinder.

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (37)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-08-23

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
Xxx Xxx

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-08-23

§ 146

Medborgarförslag - Bygg en estrad vid
plaskdammen i Klostergården

Dnr TN 2016/0149

Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag föreslås att Lunds kommun ska bygga en
enkel estrad vid plaskdammen invid Klostergårdens centrum, att fler
bänkar placeras vid gångvägen och väster om dammen, att en grillplats
anordnas i det västra hörnet vid skolan och att man ser över möjligheten
att sätta ut bänkar för äldre längs gångstigarna till centrum.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 24 maj 2017
Kommunfullmäktiges beslut 28 januari 2016 § 29
Kommunstyrelsens beslut 13 januari 2016 § 31
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 24 november 2015
Medborgarförslag, daterat 20 oktober 2015

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anse skrivelsen besvarad med vad förvaltningen framfört i skrivelsen.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
Xxx Xxx

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-08-23

§ 147

Medborgarförslag om utplacering av
bajamajor längs promenad- och
motionstråk

Dnr TN 2016/0714

Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag föreslås att Lunds kommun ställer ut
bajamajor på strategiska platser längs promenad- och motionsstråk.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 26 juni 2017
Kommunfullmäktiges beslut 24 november 2016 § 284
Kommunstyrelsens beslut 2 november 2016 § 349
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 21 september 2016
Medborgarförslag, daterat 13 september 2016

Yrkanden
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att offentliga
toaletter har en avsevärt positiv påverkan på tillgängligheten.
Feministiskt Initiativ hade gärna sett bajamajor som en tillfällig lösning i
väntan på permanenta toaletter.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avstyrka förslaget.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
Xxx Xxx

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-08-23

§ 148

Medborgarförslag om gatubelysning
på utegymmet vid området
Sockerbruket

Dnr TN 2017/0178

Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag föreslå att Lunds kommun ska komplettera
det nybyggda utegymmet vid området Sockerbruket på Väster med
gatubelysning. Tekniska förvaltningen ställer sig positiva till förslaget
och kommer att förbättra belysningen vid utegymmet i samband med
återställandearbeten i Bjeredsparken efter att pågående byggprojekt är
avslutade.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 juni 2017
Kommunfullmäktiges beslut 26 januari 2017 § 18
Kommunstyrelsens beslut 11 januari 2017 § 34
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 23 november 2016
Medborgarförslag, daterat 13 november 2016

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anse skrivelsen besvarad med vad förvaltningen framfört i
tjänsteskrivelsen.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
Xxx Xxx

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-08-23

§ 149

Medborgarförslag om ytterligare en
parkstolpe på gång- och cykelvägen
Regnbågsgången

Dnr TN 2016/0606

Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag föreslås att kommunen sätter en extra
parkstolpe på gång- och cykelvägen kallad för Regnbågsgången.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 29 maj 2017
Kommunfullmäktiges beslut 29 september 2016 § 214
Kommunstyrelsens beslut 7 september 2016 § 265
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2 juni 2016
Medborgarförslag, daterat 20 maj 2016

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att meddela förslagsställaren att marken inte ägs av Lunds kommun samt
att översända förslaget till Lunds kommuns Fastighets AB, LKF.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
Lunds kommuns Fastighets AB, LKF
Xxx Xxx

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-08-23

§ 150

Medborgarförslag om avveckling av
fågelvoljärerna i Lunds Stadspark

Dnr TN 2016/0712

Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag föreslås att Lunds kommun avvecklar
fågelvoljärerna i Stadsparken. Tekniska förvaltningens erfarenhet är att
fågelvoljärerna är ett mycket uppskattat inslag i Stadsparken, framförallt
av barnfamiljer. Lunds kommun har erforderliga tillstånd från
länsstyrelsen och uppfyller Jordbruksverkets föreskrifter för offentlig
förevisning av djur.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 26 juni 2017
Kommunfullmäktiges beslut 24 november 2016 § 286
Kommunstyrelsens beslut 2 november 2016 § 351
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 17 oktober 2016
Medborgarförslag, daterat 28 september 2016

Yrkanden
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Jan O Carlsson (M), Emma
Berginger (MP), Margareta Kristensson (S) och Lars-Göran Hansson (C)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Mats Helmfrid
(M) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avstyrka förslaget.

Reservationer
Emma Berginger (MP) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Protokollsanteckningar
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt
Initiativ vill bifalla förslaget då vi hört flertalet vittnesmål om att fåglarna
inte mår bra. Djur är inte till för människors nöje, och djurhållning bör
inte ingå i kommunens verksamhet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-08-23

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
Xxx Xxx

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (37)

MP Reservation 2017-08-23 § 150

Röstförklaring från Miljöpartiet de Gröna
Tekniska nämndens sammanträde 2017-08-24

Därför röstade vi nej till medborgarförslag om att avskaffa
fågelvoljärerna i Stadsparken
I ett medborgarförslag har det föreslagits att fågelvoljärerna i Stadsparken ska avskaffas och
att djuren ges nya lämpliga hem och omedelbart upphör med framtida eventuell avel eller
införskaffande av nya djur till voljärerna.
För Miljöpartiet är det viktigt att värna om djuren. I fågelvoljärerna i Stadsparken finns
småfåglar, höns, undulater och parakiter. Voljärerna är relativt stora jämfört med många
fågelburar som används till tamfåglar. Fåglarna får tillsyn dagligen och besöks regelbundet av
veterinär som kontrollerar fåglarnas hälsa. Att omplacera alla dessa fåglar skulle inte
nödvändigtvis innebära att de skulle få en bättre boendemiljö. Vi ser att det finns en stor risk
att ett beslut om avveckling av voljärerna skulle innebära att fåglarna hamnar i en sämre
miljö eller att de tvingas avlivas. Det vill vi inte medverka till.
Under förutsättning att gällande djurskyddslagar och regler följs och att kommunen i övrigt
visar aktsamhet om djurens välbefinnande tycker vi att det inte finns någon anledning att
avskaffa fågelvoljärerna. Det finns dessutom ett naturpedagogiskt värde i att människor kan
få se fåglar på lite närmre håll. Att människor i staden får en förståelse för djur och natur
ökar chansen att man värderar och värnar naturen.
Därför röstade vi avslag till medborgarförslaget.

Emma Berginger (MP)
Ordförande i tekniska nämnden

Jens Gynnerstedt (MP)
Ledamot i tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-08-23

§ 151

Igångsättningstillstånd för
upprustning av Södra esplanaden,
Dammhagen

Dnr TN 2015/0698

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har under 2016 och 2017 projekterat en
upprustning av Södra Esplanaden och Dammhagen och begär härmed
igångsättningstillstånd för upphandling av entreprenör. Entreprenaden
omfattar markåtgärder för ståndortsförbättring för de hamlade lindarna
längs Esplanaden. Nya slitlager på mark, ny belysning och utrustning
samt återplantering av fällda träd.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 10 juli 2017

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 det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt teknisk direktör att upphandla entreprenör för i åtgärder
beskrivna i förvaltningens tjänsteskrivelse samt
att projektet får finansieras med medel från exploateringskonto 2960/
4111 30 Södra Esplanaden, Dammhagen.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-08-23

§ 152

Konkurrensupphandling av
parkskötseln i stadsdelarna Genarp,
Torn, Väster samt Östra Torn/Linero i
Lunds kommun

Dnr TN 2017/0253

Sammanfattning
Nuvarande parkskötselavtal avslutas i december 2017 och behöver
förnyas. Parkverksamheten genomförs som tidigare dels genom
internupphandling av cirka 50 procent av parkarealen dels genom
konkurrensupphandling av cirka 50 procent av arealen. Stadsdelarna
Genarp, Torn, Väster samt Östra Torn/Linero konkurrensupphandlas
under perioden 2018 till och med 2020 med möjlighet till förlängning i
maximalt två år.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 4 juli 2017
Anbudsutvärdering

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Emma Berginger (MP), Cecilia
Barnes (L), Jan O Carlsson (M) och Mats Helmfrid (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

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

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta anbudsgivare 3, Green Landscapings, anbud för entreprenader
gällande stadsdelarna Genarp, Torn, Väster och Östra Torn/Linero
till en kostnad av cirka 6 700 000 kronor per år exklusive moms,
fast pris.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-08-23

§ 153

Delegationsbeslut för anmälan

Dnr TN 2017/0061

Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 23 augusti
2017 anmäls.

Beslutsunderlag
Sammanfattning av fattade delegationsbeslut, redovisade per delegat.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-08-23

§ 154

Anmälningar till tekniska nämnden

Dnr TN 2017/0068
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde
23 augusti 2017:
Byggnadsnämnden, dnr. 11/314
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Stångby 5:28 m.fl. i
Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)
Byggnadsnämnden, dnr. 13/659
§ 93 Detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen. Inriktningsbeslut
Kommunstyrelsen, dnr. 13/677
§ 53 Ändring i Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Lunds
kommun, (KF)
Kommunfullmäktige, dnr. 13/379
§ 138 Uppföljning av Riktlinjer och åtgärder för ett ökat
bostadsbyggande i Lunds kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 14/343
§ 214 Igångsättningstillstånd för Nordsydligt cykelstråk genom Lunds
stadskärna – etapp två, tre och fyra
Negin Nazari, Ernst & Young AB, dnr. 15/351
Granskning av kommunfullmäktiges beslut
Byggnadsnämnden, dnr. 15/600
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Sankt Thomas 35 och 39 i
Lund, Lunds kommun (Stora Tomegatan 18 och 20 – Agardhsgatan 1)
Region Skåne, Koncernkontoret, dnr. 15/709
Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 16/4
Överklagande av Tekniska nämnden i Lunds kommun besluts om lokal
trafikföreskrift, parkeringsförbud på Plåtslagarevägen i Lund
Byggnadsnämnden, dnr. 16/176
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Klockaren 19 i Dalby,
Lunds kommun (Klockarevägen 5-9, Sandbyvägen 16)
Kommunstyrelsen, dnr. 16/418

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-08-23

§ 299 Remiss Mobilitetsplan för Skåne
Region Skåne, Koncernkontoret, dnr. 16/418
Mobilitetsplan för Skåne
Kommunfullmäktige, dnr. 16/484
§ 140 Motion från Philip Sandberg (L) m.fl. ”Förbättra företagsklimatet
och öka tillväxten”
Region Skåne, Koncernkontoret, dnr. 16/526
Cykelstrategi för Skåne
Kommunfullmäktige, dnr. 16/556
§ 165 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2018 – 2020 med budget
för 2018
Byggnadsnämnden, dnr. 16/642
§ 95 Ändring av detaljplan för del av Genarp 8:9 m.fl. i Genarp.
Antagande
Byggnadsnämnden, dnr. 16/642
Underrättelse/Lagakraftbevis – Ändring av detaljplan för del av Genarp
8:9 m.fl. i Genarp, Lunds kommun (Tuve Perssons väg/Kroggränden)
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 17/29
Beslut – Ansökan om lokala trafikföreskrifter
Tekniska förvaltningen, Samverkansgruppen, dnr. 17/102
Protokoll 2017-06-07
Byggnadsnämnden, dnr. 17/130
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Sankt Peter 5 i Lund,
Lunds kommun (Bredgatan 15)
Wihlborgs Fastigheter AB, dnr. 17/137
Markanvisningsavtal – del av fastigheten Helgonagården 8:1
Byggnadsnämnden, dnr. 17/221
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Maria Magle 4 i Lund,
Lunds kommun (Magle Stora Kyrkogata 8)
Byggnadsnämnden, dnr 17/256
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Sammeten 14 i
Genarp, Lunds kommun (Sandvägen 47 A)
Kävlingeåns vattenråd, dnr. 17/274

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-08-23

Protokoll 2017-05-18 Kävlingeåns vattenråd årsstämma
Kävlingeåns vattenråd, dnr. 17/274
Protokoll 2017-05-18 Kävlingeåns vattenråd Konstituerande
styrelsesammanträde
Kommunstyrelsen, dnr. 17/301
Remiss – Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö
Segeåns Vattenvårdsförbund och Vattenråd, dnr. 17/313
Protokoll från årsstämma 2017-05-12
Kommunstyrelsen, dnr. 17/423
§ 213 Igångsättningstillstånd för skola och idrottshall på Södra Råbylund,
Lunds kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 17/423
§ 164 Igångsättningstillstånd för skola och idrottshall på Södra Råbylund,
Lunds kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 17/429
§ 212 Beställning av förskola Råbylund
Kommunstyrelsen, dnr. 17/434
§ 210 Beställning av nytt bibliotek inom kvarteret Kryptan i Södra
Sandby
Arbetsmiljöverket, dnr. 17/436
Föranmälan av inspektion
Höje å vattenråd, dnr. 17/445
Protokoll 2017-05-23 Årsstämma Höje å vattenråd
Vallkärra Byalag, dnr. 17/478
Begäran om att få ta del av Trafikverkets utredning om åtgärder för ökad
trafiksäkerhet i korsningen mellan väg 108 och väg 921 Vallkärra, Lund
Trafikverket, dnr. 17/480
Åtgärdsvalsstudie Norra Ringen och cirkulationsplats
Getingevägen/Scheelevägen i Lund
Kommunfullmäktige, dnr. 17/483
§ 163 Fördjupad analys och handlingsplan med åtgärder för jämställda
löner
Samverkansråd Vombs fure, dnr. 17/505

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-08-23

Protokoll 2017-04-26
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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