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§ TN 32
Mio Frick (kd) med Mikael Thunberg (s) som ersättare utses att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.
Justeringen skall äga rum den 28 februari 2007.

-------------

§ TN 33

Dagordning
Dagordningen godkänns.

-------------

§ TN 34

Protokoll
Protokollet från Tekniska nämndens sammanträde 2007-01-17 anmäls, godkänns och läggs till
handlingarna med följande ändring:
S-gruppen och miljöpartiet reserverade sig till förmån för sina egna yrkanden i ärendet
§ 7, Internbudget 2007, Dnr 06/482/04.

-------------
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§ TN 35

Tekniska förvaltningens verksamhet - Lägesrapport
Förvaltningschefen Göran Eriksson informerar bland annat om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stor arbetsbelastning till följd av hög personalomsättning
Arbetsmiljön/veckovila mm
Hälsoundersökning 2006 - resultat
Ny kommunekolog rekryterad
Organisation/delegationsordning
Lönerevision inom kort
Ekonomi
LuMa
Nya telefontjänster inom Lunds kommun
Bostadsbyggande
Brunnshögsområdet
Trafikplats Råby - marklösen mm
Ny gång- och cykelpolicy inom kort
Sydöstra vägen - projektering
Vägtrafiksystem - Ideon/Brunnshög
Nya va-ledningar
Almsjukan - bekämpning
Linnéåret - olika projekt

………………..
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§ TN 36

Förslag till utbyggnadsprogram för Lunds kommun 2008-2013 med
utblickar mot 2025
Dnr 06/1761/20

Sammanfattning
Utbyggnadsprogrammet för Lunds kommun 2008 - 2013 med utblickar mot 2025 baseras på
kommunens gällande översiktsplan. Tidigare utbyggnadsprogram sträckte sig till 2007 med
utblickar mot 2017. Utbyggnadsprogrammet har framtagits av Kommunstyrelsen och letts av en
styrgrupp. Kommunkontoret har utgjort sekretariat och stått för de flesta delprojekten.
Stadsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen har aktivt deltagit i programarbetet.

Beslutsunderlag
Förslag till Utbyggnadsprogram för Lunds kommun 2008 - 2013 med utblickar mot 2025
(november 2006) (UBP).
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-01-30.

Yrkanden
Nita Lorimer (v) yrkar att verksamhetsområdet Jöns Petter Borg utgår ur utbyggnadsprogrammet.
Mikael Thunberg (s), Nita Lorimer (v), Tomas Avenborg (m), Kerstin Lindbom (fp), Mio Fric (kd)
och Jörgen Hansson (c) yrkar att Tekniska nämnden beslutar
att Tegelbruksområdet i Veberöd flyttas till perioden 2014 - 2019
att texten på sidan 16 (punkt 7) kompletteras enligt följande ”……..särskilda boendeformer för
äldre, LSS och funktionshindrad”
samt att i övrigt som yttrande över utbyggnadsprogrammet åberopa vad Tekniska förvaltningen
anfört.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Nita Lorimers (v) yrkande beträffande verksamhetsområdet
Jöns Petter Borg och finner detta ej vara bifallet.
Härefter ställer ordföranden proposition på Mikael Thunbergs (s) m fl yrkande och finner detta vara
bifallet.
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Tekniska nämnden beslutar således
att Tegelbruksområdet i Veberöd flyttas till perioden 2014 - 2019
att texten på sidan 16 (punkt 7) kompletteras enligt följande
äldre, LSS och funktionshindrade”

”…särskilda boendeformer för

samt att i övrigt som yttrande över utbyggnadsprogrammet åberopa vad Tekniska förvaltningen
anfört.

Reservationer
Nita Lorimer (v) reserverar sig mot beslutet i den del det berör verksamhetsområdet Jöns Petter
Borg. Reservation (v) se bilaga.
Jörgen Hansson (c) reserverar sig mot verksamhetsområdet Hasslandas omfattning.

Beslutet expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 37

Förslag till mark- och bostadsförsörjningsprogram - MBP 2008-2010
med utblick mot 2012
Dnr 07/162/26

Sammanfattning
Årets förslag till mark- och bostadsförsörjningsprogram följer upp gällande översiktsplan och
utbyggnadsprogram samtidigt som förslaget till UBP 2008-2013 har inverkat på programmets
utformning. Programmet tar också fortsatt intryck av Kommunstyrelsens beslut rörande
kommunens ansvar för bostadsförsörjningen.
Antalet bostäder som bedöms angelägna att påbörja under programperioden är högt, dels beroende
på en stor andel smålägenheter, dels beroende på att förslaget redovisar ”så många projekt som
möjligt” i syfte att få igång och se många projekt årligen genomförda.
Programförslaget innebär att under den 3-åriga programperioden 2008-2010 skulle totalt 3000
lägenheter kunna påbörjas, om ansatta tidplaner hålls och detaljplaner inte överklagas. Av dessa
planeras 500 som hyresrätter, vari ingår 230 studentbostäder. Fördelningen mellan Lund och övriga
tätorter är cirka 80-20% inberäknat studentrummen.
Programförslaget redovisar samtliga kommunala mark- och lokalbehov inom de närmaste åren
(särskilt boende, skola, fritid m m) och på vilket sätt en del behov skulle kunna tillgodoses i aktuella
bostadsprojekt.
På verksamhetssidan präglas programmet av bristfällig markberedskap för traditionell
företagsamhet i kommunens samtliga tätorter.
Förslaget föreläggs nämnden för beslut om remiss till berörda interna och externa organ.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-02-07.
Mark- och bostadsförsörjningsprogram 2007-2009.
Förslag till mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2008-2010 med utblick mot 2012.
Utbyggnadsprogram för Lunds kommun 2003-2007.
Förslag till utbyggnadsprogram för Lunds kommun 2008-2013.
Översiktsplan för Lunds kommun ÖPL98.
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Yrkanden
Mikael Thunberg (s), Kerstin Lindbom (fp), Birger Emanuelsson (mp), Jörgen Hansson (c),
Tomas Avenborg (m) och Nita Lorimer (v) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att revidera MBP
2008-2010 och flytta fram följande områden i tiden:
Bostäder
område 202 Dalby, Stationsområdet I 20 bostäder påbörjas år 2010
område 301 Södra Sandby, Norreholm 20 bostäder påbörjas år 2009
område 401 Veberöd, Traversen
15 bostäder påbörjas år 2010
område 410 Veberöd, Idala gård öster 25 bostäder påbörjas år 2010
område 505 Genarp, Vid kyrkan, för att få en jämn utbyggnad bör 5 bostäder även byggas år 2009
Verksamhetsområden
Veberöd NV

påbörjas år 2009

samt att i övrigt tillstyrka förvaltningens förslag.

Nita Lorimer (v) yrkar vidare att Tekniska nämnden beslutar att avslå följande områden/program
område 07 Jöns Petter Borg
område 16 Hasslanda (ny av- och påfart E 22)
område 19 Västratornsvägen

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Nita Lorimers (v) yrkande och finner detta ej vara bifallet.
Härefter ställer ordföranden proposition på Mikael Thunbergs (s) m fl yrkande och finner detta vara
bifallet.

Tekniska nämnden har sammantaget beslutat
att revidera MBP 2008-2010 och flytta fram följande områden i tiden
Bostäder
område 202 Dalby, Stationsområdet I 20 bostäder påbörjas år 2010
område 301 Södra Sandby, Norreholm 20 bostäder påbörjas år 2009
område 401 Veberöd, Traversen
15 bostäder påbörjas år 2010
område 410 Veberöd, Idala gård öster 25 bostäder påbörjas år 2010
område 505 Genarp, Vid kyrkan, för att få en jämn utbyggnad bör 5 bostäder även byggas år 2009
Verksamhetsområden
Veberöd NV
att i övrigt anta förvaltningens förslag.

påbörjas år 2009
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samt att remittera det reviderade förslaget till mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 20082010 med utblick mot 2012 till Byggnadsnämnden, Miljönämnden, Kommunkontorets stab,
Miljöstrategiska enheten, Näringslivsenheten, Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och
fritidsnämnden, Renhållningsstyrelsen, direktionen för räddningstjänsten Syd, Vård- och
Omsorgsnämnden, Barn- och skolnämnd Lunds stad, Barn- och skolnämnd Lund öster,
Servicenämnden, Lunds Kommuns Fastighets AB, Lunds Energi AB, Skånska Energi AB,
Hyresgästföreningen, Kommunala handikapprådet, Kommunala pensionärsrådet och Kommunala
studentrådet.

Reservationer
Nita Lorimer (v) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Se bilaga.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 38

Förslag till åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds
kommun - GNP 2008-2010
Dnr 07/151/33

Sammanfattning
Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård - GNP 2008-2010 har utarbetats av
Tekniska förvaltningen (park- & naturkontoret), i samråd med Stadsbyggnadskontoret. Programmet
bygger i huvudsak på föregående års GNP (2007-2009) samt med ett antal nya objekt.
Utbyggnadsprogrammet (UBP) har liksom tidigare år arbetats in i förslaget och på motsvarande sätt
har förändringar i Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet (MBP) beaktats.
Förslaget föreslås godkännas av nämnden för vidare remissbehandling hos berörda nämnder och
styrelser under tiden 2007-02-19 - 2007-03-23.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-02-07.
Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård - GNP 2008-2010.

Yrkande
Nita Lorimer (v) yrkar att Tekniska nämnden beslutar under punkt 1.7 på sidan 8, ”Trädsponsring”
att eget arbete i ett pedagogiskt syfte kan vara en typ av sponsring som bör undersökas
samt att i övrigt tillstyrka förvaltningens förslag.
Lena Fällström Törnered (s), Kerstin Lindbom (fp), Tomas Avenborg (m), Jörgen Hansson (c) och
Birger Emanuelsson (mp) yrkar att Tekniska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag samt att förslaget till GNP revideras så det harmonerar med tidigare fattat MBP-beslut.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Nita Lorimers (v) yrkande och finner detta ej vara bifallet.
Härefter ställer ordförande proposition på Lena Fällström Törnereds (s) m fl yrkande och finner
detta vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar således
att remittera det reviderade förslaget till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård
- GNP 2008-2010 till berörda utskott, nämnder och styrelser.

Reservationer
Nita Lorimer (v) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Se bilaga.
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Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
BSN Norr
BSN Söder
BSN Öster
Byggnadsnämnden
Centrala skolnämnden
Kultur- & fritidsnämnden
Miljönämnden
Renhållningsstyrelsen
Servicenämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

-------------
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§ TN 39

Fördjupning av översiktsplanen för Linero-Norränga-Stora Råby i
Lunds kommun
Dnr 06/362/21

Sammanfattning
Aktuell fördjupning av översiktsplanen för Linero-Norränga-Stora Råby redovisar hur Lunds
kommun kan expandera öster om Linero. Översiktsplanen vilar på 10 särskilda programpunkter.
Flera av dessa punkter berör direkt Tekniska nämndens verksamheter. Viktiga frågor är bl a
områdets inpassning i landskapet, trafiksystemets utbyggnad samt strukturen för den kommande
bebyggelsen.
Förvaltningen anser att kommande detaljplanearbete i stort kan baseras på den fördjupade
översiktsplanen. Inpassningen i landskapet kan möjligen utvecklas och slutligt måste utbredningen
mot öster läggas fast. Möjligheterna till etapputbyggnader kan utvecklas och slutligt bör
exploateringsekonomi utvecklas.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets förslag till fördjupad översiktsplan daterat 2006-11-02.
Tekniska förvaltningens tjänsteyttrande daterat 2007-01-31.

Yrkanden
Tomas Avenborg (m), Kerstin Lindbom (fp), Mio Fric (kd) och Jörgen Hansson (c) yrkar att
Tekniska nämnden beslutar
att förlängningen av Utmarksvägen skall gå parallellt med Lundalänken hela vägen från
Sandbyvägen till Dalbyvägen
att anslutningen av Utmarksvägen till Dalbyvägen skall utformas så att det blir en entré till Lund
och en trafiksäker angöring
samt att i övrigt tillstyrka bifall till översiktsplanen under åberopande av vad Tekniska
förvaltningen anfört
Nita Lorimer (v) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att avslå Tomas Avenborgs (m) m fl yrkande
angående Utmarksvägens sträckning.
Jörgen Hansson (c) och Birger Emanuelsson (mp) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att avslå
förslaget till etapp IV, utbyggnad utanför sockengränsen.
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Lena Fällström Törnered (s) och Nita Lorimer (v) yrkar att Tekniska nämnden beslutar
att förslaget omarbetas så att gc- tunneln under Vikingavägen vare sig försvinner eller begränsas till
gående utan förblir en gc-tunnel som även kan användas av dem med rollator, rullstol och barnvagn
att om ridstigar planeras i området skall det göras med viss försiktighet på grund av allergi, rädsla
och eller olycksrisk så att de inte korsar eller ligger för nära gc- vägar där barn och ungdomar kan ta
sig fram
samt att i övrigt tillstyrka bifall till översiktsplanen under åberopande av vad Tekniska
förvaltningen anfört.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl yrkande besträffande ”Utmarksvägen
och finner detta vara bifallet.
Efter detta ställer ordföranden proposition på Lena Fällström Törnereds (s) m fl yrkande angående
”gc-tunneln under Vikingavägen” samt tillkännager att han ej finner detta vara bifallet.
Vidare ställer ordföranden proposition på Lena Fällström Törnereds (s) m fl yrkande beträffande
”ridstigar” och finner detta ej vara bifallet.
Härefter ställer ordföranden proposition på Jörgen Hanssons (c) m fl yrkande angående ”etapp IV”
och finner detta ej vara bifallet.
Slutligen beslutar Tekniska nämnden att i övrigt tillstyrka bifall till översiktsplanen under
åberopande av vad Tekniska förvaltningen anfört.

Tekniska nämnden beslutar således
att förlängningen av Utmarksvägen skall gå parallellt med Lundalänken hela vägen från
Sandbyvägen till Dalbyvägen
att anslutningen av Utmarksvägen till Dalbyvägen skall utformas så att det blir en entré till Lund
och en trafiksäker angöring
samt att i övrigt tillstyrka bifall till översiktsplanen under åberopande av vad Tekniska
förvaltningen anfört

Reservationer
Till förmån för sina egna yrkanden reserverar sig
Lena Fällström Törnered (s), Mikael Thunberg (s) och Margareta Kristensson (s).
Nita Lorimer (v). Se bilaga.
Jörgen Hansson (c).

Beslutet expedieras till:
Akten, Byggnadsnämnden och förvaltningschefen
………………..
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TN 40

Detaljplan för Bytarebacken 29 m fl i Lund, Lunds kommun
Bangatan-Bytaregången
Underrättelse - Utställning
Dnr 06/864/21

Sammanfattning
Aktuellt planförslag syftar till att pröva om fastigheten Bytarebacken 29 m fl kan byggas till mot
Bytaregången. Bytaregången föreslås omvandlad från parkmark till kvartersmark.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag daterat 2006-11-21.
Tekniska förvaltningens tjänsteyttrande daterat 2007-01-30

Yrkanden
Kerstin Lindbom (fp), Tomas Avenborg (m) och Margareta Kristensson (s) yrkar att Tekniska
nämnden beslutar att tillstyrka bifall till detaljplaneförslaget för Bytarebacken 29 m fl under
åberopande vad Tekniska förvaltningen anfört.
Nita Lorimer (v) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att avstyrka detaljplaneförslaget.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Kerstin Lindboms (fp) m fl yrkande vara
bifallet.

Tekniska nämnden beslutar således
att tillstyrka bifall till detaljplaneförslaget för Bytarebacken 29 ml under åberopande av vad
tekniska förvaltningen anfört.

Reservationer
Nita Lorimer (v) reserverar sig mot beslutet.
Se bilaga.

Beslutet expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 41

Program till detaljplan för del av Revinge 35:1, 23:14 och
23:15 i Revingeby, Lunds kommun
Underrättelse - Programsamråd
Dnr 07/58/21

Sammanfattning
Aktuellt planprogram syftar till att pröva om nya bostäder kan uppföras i norra delen av Revinge
by. Förslaget omfattar ca 20 tomter för fri bebyggelse.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets planprogram daterat 2007-01-12.
Tekniska förvaltningens tjänsteyttrande daterat 2007-01-29

Yrkanden
Tomas Avenborg (m), Kerstin Lindbom (fp), Margareta Kristensson (s), Birger Emanuelsson (mp),
Jan O Carlsson (m) och Mio Fric (kd) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att såsom yttrande över
planprogrammet åberopa vad Tekniska förvaltningen anfört.
Nita Lorimer (v) yrkar som tillägg att Tekniska nämnden skall påpeka att vid bygglov på dessa
tomter skall köparna göras medvetna om översvämningsrisken.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner dessa vara bifallna.

Tekniska nämnden beslutar således
att såsom yttrande över planprogrammet åberopa vad Tekniska förvaltningen anfört samt påpeka
att vid bygglov på dessa tomter skall köparna göras medvetna om översvämningsrisken.

Beslutet expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 42

Förslag till svar angående motionen ”Skilj gångbanor från
cykelbanor!”
Dnr 05/1553/31

Sammanfattning
Demokratisk Vänster har genom Sven-Bertil Persson inkommit med förslag om att gångbanor
fysiskt ska separeras från cykelbanor. Skrivelsen innehåller förslag på svar till yttrande från
Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlaget utgörs av denna skrivelse, daterad 2007-01-25.
Policy för gång- och cykeltrafik i Lunds kommun (Tekniska nämnden 2003).

Yrkanden
Ordföranden Tomas Avenborg (m) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att avstyrka motionen med
hänvisning till vad Tekniska förvaltningen anfört.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner detta vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar
att avstyrka motionen med hänvisning till vad Tekniska förvaltningen anfört.

Protokollsanteckning
Ulf Nymark (dv) får till protokollet anteckna
att enligt Demokratisk vänsters uppfattning borde Tekniska nämnden föreslagit fullmäktige att ge
nämnden i uppdrag att revidera gång- och cykelpolicyn i enlighet med motionens attsats.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige

-------------
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§ TN 43

Remiss ang. Maria Montessoriskolans i Lund anhållan om förvärv av
fastighetern Runan 1 och 2 i Lund
Dnr 06/1392/33

Sammanfattning
Östra Lunds Montessorigrundskola (Maria Montessoriskolan) har anhållit om att förvärva
fastigheterna Runan 1 och 2 samt att genom förvärv eller annan upplåtelseform få tillgång till ca
3 550 kvm av till fastigheterna angränsande parkmark (del av Runparken).
Kommunstyrelsen har nu parallellt med att ett planarbete pågår begärt Tekniska nämndens
synpunkter på förfrågan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse daterad 2006-11-29.
Tekniska förvaltningens tjänstyttrande daterat 2006-12-31.
Fastighetskarta 2007-01-02.

Yrkanden
Jan O Carlsson (m) och Kerstin Lindbom (fp) yrkar att Tekniska nämnden beslutar
att såsom yttrande över remissen åberopa vad Tekniska förvaltningen anfört.
Mikael Thunberg (s), Nita Lorimer (v) och Birger Emanuelsson (mp) yrkar att nämnden beslutar
att avstyrka försäljning av Runan 1 och 2 och i stället erbjuda fortsatt hyreskontrakt till Östra Lunds
Montessorigrundskola
samt att avstyrka att Östra Lunds montessorigrundskola ska få förvärva angränsande mark på ca
3550 kvm till fastigheterna Runan 1 och 2.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Jan O Carlssons m fl yrkande vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar
att såsom yttrande över remissen åberopa vad Tekniska förvaltningen anfört.
Jan Hansson (c) var på grund av jäv ej närvarande vid beslutet.

Reservationer
Mikael Thunberg (s), Lena Fällström Törnered (s) och Margareta Kristensson (s) reserverar sig till
förmån för sitt eget yrkande.
Nita Lorimer (v) inkommer med en skriftlig reservation. Se bilaga.

Beslutet expedieras till:
Kommunkontoret
Akten, förvaltningschefen
………………..
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§ TN 44

Planerade och internbudgeterande åtgärder inom handikappområdet
år 2007
Dnr 07/41/53

Sammanfattning
Socialförvaltningen har begärt nämndens uppföljning av åtgärder i Handikapplanen 2006 - 2010.
Förvaltningen har inventerat hittills utförda och planerade åtgärder samt gjort en särskild
bedömning beträffande förvaltningens lokaler.
Då uppföljningen bedömts vara principiellt intressant har ärendet underställts Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens framställan daterad 2007-01-15.
Handikapplanen 2006 - 2010.
Tekniska förvaltningens tjänsteyttrande daterat 2007-01-31.

Tekniska nämnden beslutar
att såsom svar på förfrågan om handikapplanen 2006 - 2010 åberopande av vad Tekniska
förvaltningen anfört.

Beslutet expedieras till:
Akten
Socialförvaltningen
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 45

Trafikförsörjningsplan för stadsbusstrafiken 2007/2008
Dnr 07/41/53

Sammanfattning
Resandet med Lund Stadsbuss 2006 ökade med hela 13 procent jämfört med år 2005. För att
hantera denna ökning och för att behålla det höga restalet föreslås att två nya bussar inskaffas för att
linje 5 skall ges en fördubblad turtäthet till kvartstrafik och att två nya bussar inskaffas för att ge
linje 4 åttaminuterstrafik. Mindre förändring av körtiderna på övriga linjer kommer att genomföras.
En målsättning på tre procent inför kommande trafikår medför ökade krav på resurser

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-01-17.

Yrkanden
Nita Lorimer (v), Lena Fällström Törnered (s), Tomas Avenborg (m) och Kerstin Lindbom yrkar att
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Nita Lorimers (v) m fl yrkande och finner detta vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar
att trafikåret 17 juni 2007 – 14 juni 2008 indelas i följande perioder:
Sommar
Höst
Vinter
Vår

17 juni – 18 augusti 2007
19 augusti – 29 september 2007
30 september 2007 – 29 mars 2008
30 mars – 14 juni 2008

att resursinsatsen för trafikåret sätts till 176500 vagntimmar och 49 fordon
att internbudgeten för 2007 revideras för verksamhet 742 med en ökning av intäkterna med 1,5 mkr
och motsvarande ökning av kostnaderna
samt att hemställa att Kommunstyrelsen tillstyrker ett utnyttjande av nämndens fonder med 0,5
mkr för år 2007.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

-------------
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§ TN 46

Årsanalys 2006
Dnr 06/534/04

Sammanfattning
Tekniska nämnden ska årligen lämna en årsanalys till Kommunfullmäktige. I årsanalysen ska finnas
beskrivningar och kommentarer till verksamhetens inriktning, utveckling och utfall. Där ska även
finnas jämförelser mellan mål och resultat samt förklaringar till utfallet.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2007 med tillhörande bilaga.

Yrkanden
Tomas Avenborg (m), Kerstin Lindbom (fp), Mikael Thunberg (s), Nita Lorimer (v) och
Jan O Carlsson (m) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att fastställa årsanalysen och
översända densamma till Kommunstyrelsen.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner detta vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar
att fastställa årsanalysen för 2006 och översända densamma till Kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
Förvaltningschefen
-------------
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§ TN 47

Överföring av budgetavvikelse på driftbudgeten 2006
Dnr 06/534/04

Sammanfattning
Förvaltningarna skall redovisa 2006 års budgetavvikelse till Kommunstyrelsen. Huvudregeln vid
Kommunstyrelsens behandling är att uppkomna budgetavvikelser överförs till nästkommande år om
verksamheten blivit utförd.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2007.

Yrkanden
Jan O Carlsson (m), Kerstin Lindbom (fp), Mikael Thunberg (s) och Tomas Avenborg (m) yrkar att
Tekniska nämnden beslutar att ansöka hos Kommunstyrelsen om att 2006 års resultat disponeras
enligt förvaltningens förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner detta vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar
att ansöka hos Kommunstyrelsen om att 2006 års resultat disponeras enligt förvaltningens förslag.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
Förvaltningschefen
-------------
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§ TN 48

Ändring av utgifts- och inkomstram på 2007 investeringsbudget
Dnr 06/534/04

Sammanfattning
Till följd av förskjutningar i betalningar eller igångsättningar samt tidigareläggning av betalningar
har Tekniska förvaltningen sammanställt en ansökan om ändrad ram för årets investeringsbudget. I
samband med budgetarbetet under våren 2006 gjordes en beräkning av då större kända
tidsförskjutningar och vid bokslutsarbetet har konstaterats att ytterligare förskjutningar inträffat,
främst för investeringar och försäljningar inom mark- och exploateringsverksamheten.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2007 med tillhörande bilaga

Yrkanden
Jan O Carlsson (m), Kerstin Lindbom (fp), Mikael Thunberg (s), Jörgen Hansson (c), Mio Fric (kd)
och Birger Emanuelsson (mp) yrkar att Tekniska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner detta vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
att hos Kommunstyrelsen ansöka om ändring av utgifter och inkomster år 2007 enligt bifogad
förteckning.

Beslutet expedieras till:
Kommunkontoret
Kommunstyrelsen
Akten
Förvaltningschefen
-------------
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§ TN 49

Upphandling av entreprenör för ”Kärrvallen etapp 2 i Genarp”
Dnr 06/1810/31

Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för nybyggnation av ca 750 m byggata för utbyggnad av
exploateringsområdet Kärrvallen vid kyrkan i Genarp. I entreprenaden ingår det att uppföra VAledningar, belysningsanläggning, två dagvattenmagasin samt uppfyllnader på tomtmark. Hela
detaljplanens genomförande angående Kärrvallens utbyggnad har projekteras av WSP
samhällsbyggnad i Malmö. Området byggs ut för att kunna erbjuda tomtmark för nybyggnation av
bostäder

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-01-30.
Förfrågningsunderlag daterad 2006-12-20.

Tekniska nämnden beslutar
att anta förmånligaste anbudsgivare enligt bilaga 2 som entreprenör för rubricerad entreprenad,
att uppdra åt tekniske chefen att teckna erforderliga avtal/kontrakt med upphandlad entreprenör.
att projektet får finansieras med medel från konto 2970.4504 och 2980.4504 Genarp vid kyrkan,
konto 7530.4504 och konto 7610.4504 Genarp vid kyrkan, konto 7530.4050 och konto 7610.4050
Genarp ind omr samt konto 7620.643655 Genarp Kamrersgatan förnyelse huvudavloppsledning.

Protokollsanteckning
Nita Lorimer (v) får till protokollet anteckna att det är önskvärt med en tyngre viktning
för referenser, kvalitet och miljö. Det är problematiskt att att priset utgör 70 % av bedömningen.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

-----------
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§ TN 50

Verksamhetsrapportering 2006 för Klimatinvesteringsprojekt
(KLIMP) inom LundaMaTs: Bilsnål samhällsplanering, Mobility
Management, Lundahoj-cykelresecentrum samt Framför Buss
Dnr 06/259/51

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen bedriver tre trafikprojekt inom Klimatinvesteringsprogrammet sedan 2005,
det fjärde projektet leds från Stadsbyggnadskontoret. Denna rapportering avser verksamheten under
2006, det andra året av totalt fyra år.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse samt rapporterna (i parentes: förvaltning som projektleder):
1. KLIMP-verksamhetsrapport 2006. LundaMaTs – 1.1 Mobility Management (TF)
2. KLIMP-verksamhetsrapport 2006. LundaMaTs – 1.3 Bilsnål samhällsplanering (SBK)
3. KLIMP-verksamhetsrapport 2006. LundaMaTs – 2.3 Framför Buss (TF)
4. KLIMP-verksamhetsrapport 2006. LundaMaTs – 2.4 Lundhoj -cykelresecentrum(TF)

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna verksamhetsrapporterna för 2006 samt sända dem vidare till kommunens
miljöstrategiska enhet för vidarebefordran till Naturvårdsverket.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Miljöstrategiska enheten

-------------
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§ TN 51

Verksamhetsrapporter för lokala naturvårdsprojekt avseende 2006
Dnr 06/278/43

Sammanfattning
Lunds kommun har beviljats statliga bidrag (50%) för lokala naturvårdsprojekt (NIP/Nola) för sex
olika projekt under 2005 och 2006. För dessa projekt skall en redovisning skickas in till
Länsstyrelsen den 1 mars varje år. Föreliggande sammanställning utgör verksamhetsrapport för
2006.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-01-29 jämte bilagda verksamhetsrapporter
för sex lokala naturvårdsprojekt.

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna bifogade verksamhetsrapporter för ovanstående projekt avseende 2006 års verksamhet
för vidarebefordran till Länsstyrelsen i Skåne.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Länsstyrelsen i Skåne

-------------
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§ TN 52

Stadsparken 100 år
Dnr 06/1779/33

Sammanfattning
Eftersom huvuddelen av Stadsparken färdigställdes 1911 vill vi föreslå att detta uppmärksammas
2011 genom att då fira parkens 100 års jubileum. I grönstruktur- och naturvårdsprogrammet, som
nyligen antagits av Kommunfullmäktige, finns förnyelsen av Stadsparken redovisad som en
angelägen åtgärd. Inför jubiléet är det angeläget att genom pågående planarbete skapa
förutsättningar för en utveckling av Stadsparken. Vi föreslår därför Tekniska nämnden att ställa sig
bakom intentionerna i nedanstående förslag beträffande Stadsparkens hundraårsjubileum 2011 samt
att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med ärendet enligt nedan redovisade förslag.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2006-12-20 jämte bilagd idéskiss beträffande
Stadsparkens utveckling.

Yrkanden
Jan O Carlsson, Birger Emanuelsson (mp), Mio Fric (kd), Tomas Avenborg (m), Kerstin Lindbom
(fp), Jörgen Hansson (c), Mikael Thunberg (s), Margareta Kristensson (s), Nita Lorimer (v) och
Lena Fällström Törnered (s) yrkar att Tekniska nämnden beslutar
att ställa sig bakom parkintentionerna i förslaget beträffande Stadsparkens hundraårsjubileum
2011
att uppdra åt förvaltningen att i samverkan med berörda förvaltningar initiera ovanstående
förslag
att placeringen och utformningen av parkeringsgaraget, med tillhörande in- och utfart ses över
att se över gång- och cykelstråken till den sydvästra delen och längs Ringvägen med
kopplingar till isbanan och badhuset
att uppdra åt förvaltningen att återkomma med behov av investeringsmedel i kommande
EVP 2008-2010
samt att efterhand återkomma med konkreta förslag till åtgärder samt förslag beträffande
jubileumsårets genomförande.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner detta vara bifallet.

LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDEN

2007-02-14

26(31)

Tekniska nämnden beslutar således
att ställa sig bakom parkintentionerna i förslaget beträffande Stadsparkens hundraårsjubileum
2011
att uppdra åt förvaltningen att i samverkan med berörda förvaltningar initiera ovanstående
förslag
att placeringen och utformningen av parkeringsgaraget, med tillhörande in- och utfart ses över
att se över gång- och cykelstråken till den sydvästra delen och längs Ringvägen med
kopplingar till isbanan och badhuset
att uppdra åt förvaltningen att återkomma med behov av investeringsmedel i kommande
EVP 2008-2010
samt att efterhand återkomma med konkreta förslag till åtgärder samt förslag beträffande
jubileumsårets genomförande.

Beslutet expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
Serviceförvaltningen

-------------
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§ TN 53

Anmälningar
Nedanstående anmälningar anmäls och läggs till handlingarna.
Lomma Kommun, dnr. 07/53/43
Sammanträdesprotokoll 2007-01-08
Länsstyrelsen i Skåne Län, dnr. 05/1782/43
Information om Revidering av Myrskyddsplan för Sverige
Länsstyrelsen i Skåne Län, dnr. 06/567/43
Åtgärdsprogram för bevarande av Svarttåg
Länsstyrelsen i Skåne Län, dnr. 07/101/43
Rapport angående övervakning av beståndsväxlingar hos svenska småfåglar med vinterkvarter i
tropikerna via ringmärkningssiffror vid Falsterbo Fågelstation
Kommunstyrelsen, dnr. 06/1597/33
§ 19 Blomsterprogram för Lunds kommun år 2007
Kommunstyrelsen, dnr. 06/1584/59
§ 25 Kommunförbundet Skånes skrivelse angående överföring av huvudmannaskapet för färdtjänst
och riksfärdtjänst till Region Skåne, Skånetrafiken
Kommunstyrelsen, dnr. 06/1598/33
§ 24 Lars Bergwall (c) skrivelse ”Arrangemang med anledning av hundraårsjubileet av
Lundautställningen 1907”
Kommunstyrelsen, dnr. 06/1482/26
§ 16 Försäljning av del av fastigheten Stora Råby 32:33 till Lindin Vent AB
Kommunstyrelsen, dnr. 06/1378/26
§ 17 Försäljning av fastigheten Diabasen 9 till AW Tech Bilvårdscenter
Kommunstyrelsen, dnr. 06/1401/26
§ 18 Ny prissättning av industrimark i Lunds östra kommundelar
Kommunstyrelsen, dnr. 06/489/21
§ 13 Detaljplan för Sydöstra vägen och Hasslanda företagsområde i Lund, Lunds Kommun
Granskning
Kommunstyrelsen, dnr. 06/131/21
§ 12 Detaljplan för Måsen 16 m.m. i Lund, Lunds Kommun Samråd
Kommunstyrelsen, dnr. 06/694/21

LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDEN

2007-02-14

28(31)

§ 14 Detaljplan för kvarteret Virket i Lund, Lunds Kommun Granskning

Kommunstyrelsen, dnr. 06/1332/21
§ 11 Program till detaljplan för Veberöd 2:113 i Veberöd, Lunds Kommun Samråd
Samrådsgruppen för Skrylleområdet, dnr. 06/1666/43
Protokoll 2006-12-15
Eurocities, dnr. 07/81/51
Subject: Eurocities Fee 2007 for Associated partners
Naturvårdsverket, dnr. 05/1389/43
Nationell strategi för Myllrande våtmarker
Stadsbyggnadskontoret, dnr. 06/1821/43
Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet gällande täktverksamhet på Veberöd 9:1, 11:1 och
19:1 (Swerock)
Ledningsgruppen för Segeå-projektet, dnr. 07/68/43
Protokoll 2006-12-15
Eslövs kommun, dnr. 07/89/43
Naturvårdsprogram för Eslövs kommun
Stadsbyggnadskontoret, dnr. 07/77/21
Detaljplan för del av Hällestad 8:144, Lunds Kommun
Fastighetsägarna på Ekvägen Södra Sandby, dnr. 07/62/45
Program för fastighetsägarna på Ekvägen i Södra Sandby, med anledning av införande av nya
rutiner för sophämtning
Höje å vattendragsförbund, dnr. 07/28/43
Höje å - landskapsvårdsplan 2005
Försvarsmakten Södra Skånska Regementet, dnr. 06/1486/43
Protokoll fört vid Revingerådets sammanträde 2006-11-15
Byggnadsnämnden, dnr. 06/718/21
Detaljplan för del av Vapenhuset 10 i Södra Sandby (Vårdcentral)
Miljö- och naturvårdsnämnden, dnr. 07/43/43
Naturrundan Gröna Stöveln, söndagen den 2 september 2007
Kommunfullmäktige, dnr. 07/28/43
§ 152 Äskande av medel för remiss av Höje å landskapsvårdsplan
Kommunfullmäktige, dnr. 07/29/00
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§ 162 Valförslag 2007 - 2010
Styrgruppen Regionalt naturbussprojekt, dnr. 06/116/43
Sammanträdesprotokoll 2006-11-29
Kommunala Handikapprådet Lund, dnr. 06/1497/50
Protokoll 2006-11-29
Kommunfullmäktige, dnr. 07/30/04
§ 137 - fortsättning Ekonomi- och verksamhetsplan 2007-2009 med budget för 2007
§ 224 Ekonomi- och verksamhetsplan 2007 - 2009 med budet för 2007
Kommunfullmäktige, dnr. 06/1066/31
Jörgen Jörgensens (fp) motion ”Bilda vägbolaget E22”
Kommunstyrelsen, dnr. 07/114/42
Protokoll 2007-01-09
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott, dnr. 07/126/00
Sammanträdesdagar 2007
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott, dnr. 07/127/02
Förslag till Tillämpningar till lönepolitiken
Stadsbyggnadskontoret, dnr. 06/1808/33
Begäran om planändring för Skyffeln 9 inom Gunnesbo företagsområde, detaljhandel med
livsmedel (LIDL)
Byggnadsnämnden, dnr. 02/1567/53
Utställning av järnvägsutredning för Sturupspendeln, ny järnväg till Malmö-Sturup flygplats remiss från intressentgruppen för Sturupspendeln
Byggnadsnämnden, dnr. 04/563/21
§ 7 Detaljplan för del av Möllevången 3:1 m fl i Lund - samråd
Byggnadsnämnden, dnr. 06/679/21
§ 8 Detaljplan för kvarteret Syret m m i Lund - utställning
Kommunrevisionen, dnr. 07/113/00
Kommunrevisorernas protokollsläsning och besök i verksamheten
Kävlinge kommun, dnr. 07/114/42
Val av representanter i programberedningen för Kävlingeåprojektet
Brukningsavgifter för vatten 2006 samt för januari 2007
Brukningsavgifter för avlopp 2006 samt för januari 2007
………………..
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Delegationsbeslut för anmälan
”Delegationsbesluten 2007-02-14” anmäls och läggs till handlingarna.
-------------
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Frågor till ordföranden och förvaltningschefen
Nita Lorimer (v) diskuterar övergångsställens vara eller inte vara samt
undrar vad den så kallade ”sjudygnsreglen” vid flyttning av fordon innebär.
Förvaltningen reder ut begreppen.
Margareta Kristensson (s) har synpunkter på klockans placering utanför centralstationen.
Förvaltningen skall undersöka möjligheten att ändra klockans placering.

…………………
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