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§ TN 56
Jan O Carlsson (m) med Margareta Kristensson (s) som ersättare utses att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.
Justeringen skall äga rum den 2 april 2007.

……………

§ TN 57

Dagordning
Dagordningen godkänns.
……………

§ TN 58

Protokoll
Protokollet från Tekniska nämndens sammanträde 2007-02-14 anmäls, godkänns och läggs till
handlingarna med följande ändring.
§ TN 38, ”Förslag till GNP 2008-2010”
S-gruppen påtalar att Park- och naturkontoret måste revidera sin sändlista.
§ TN 39, ”Översiktsplanen för Linero-Norränga-Stora Råby”
S-gruppen yrkade följande
”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”.
Attsatserna avslogs.
S-gruppens reservation skall endast gälla för den första attsatsen och inte som felaktigt
angivits i protokollet, för yrkandet i sin helhet.
……………
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§ TN 59

Tekniska förvaltningens verksamhet - Lägesrapport
Förvaltningschefen Göran Eriksson informerar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stor arbetsbelastning till följd av hög personalomsättning
Löneöversyn 2007 påbörjas
Arbetstidslagen
Arbetsmiljöfrågor - hälsokurva
Bokslut 2006
Budget 2007
Årsberättelse 2006
IT-telefoni inom förvaltningen i september
Synpunkter/klagomål
Framtagning av miljörapporter

samt kontorens olika verksamheter och projekt, bland annat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny tidtabell
Planering för ombyggnad av Östra Mårtensgatan
Busskurar i östra kommundelarna
Stadsparken Linnéjubileum
Regional naturbuss 2007
Stensättningsarbeten i Kyrkogatan
Exploateringsavtal
Gc- tunnlar under Dalbyvägen och Södra vägen
Nya va-ledningar

-------------
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§ TN 60

Detaljplan för kvarteret Syret m m i Lund, Lunds kommun
Underrättelse - Utställning
Dnr 06/679/21

Sammanfattning
Aktuellt planförslag syftar till att pröva lämpligheten av att höja exploateringsgraden inom kv Syret
på Ideon till en mer stadsmässig form men med bibehållen miljöprofil. I förslaget ingår en byggnad
i 19 våningar.
Förvaltning har granskat förslaget och anser i princip att utbyggnaden kan ske. Förvaltningen har
synpunkter på utformningen av kvarterets friytor. Vidare måste den särskilda trafikutredningens
förslag genomföras parallellt med byggnationerna i kvarteret. För att säkerställa detta anser
förvaltningen att ett exploateringsavtal måste tecknas.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag daterat 2007-01-02.
Tekniska förvaltningen tjänsteyttrande daterat 2007-02-28.
Remissyttrande från Vägverket daterat 2007-02-16.

Yrkanden
Ordföranden Tomas Avenborg (m), Kerstin Lindbom (fp) och Mio Fric (kd) yrkar att Tekniska
nämnden beslutar att tillstyrka bifall till detaljplaneförslaget under åberopande av vad
förvaltningen anfört.
Ulf Nymark (dv) och Nita Lorimer (v) yrkar att Tekniska nämnden beslutar följande.
”Tekniska nämnden har inga invändningar mot detaljplanens förslag till ökad exploateringsgrad
jämfört med nu gällande detaljplan.
Planen förutsätter dock ett fortsatt högt nyttjande av bil för transporter till och från planområdet. Ett
kraftigt dimensionerat p-hus och en utbyggnad av den omgivande vägtrafikinfrastrukturen är ägnat
att motverka de i och för sig vällovliga åtgärder som föreslås att minska biltrafiken. Därtill
konstaterar nämnden att flera av de mest verksamma åtgärder som påverkar transportefterfrågan och
val av transportsätt ligger utanför kommunens och Vägverkets kontroll.
Med hänvisning till den kraftiga ökningen av biltrafiken, vilken strider mot såväl miljömålen i
LundaEko som de nationella miljömålen avstyrker Tekniska nämnden planförslaget”.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget m fl yrkande vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar således
att tillstyrka bifall till detaljplaneförslaget under åberopande av vad Tekniska förvaltningen anfört.
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Reservationer
Ulf Nymark (dv) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Nita Lorimer (v) inkommer med en skriftlig reservation.
(Se bilaga).

Beslutet expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Förvaltningschefen

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

5(36)

LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDEN

2007-03-21

6(36)

TN 61

Remiss från Länsstyrelsen med förslag på riksintresseområden för
elenergiproduktion med vindkraft enligt 3 kap 8 § miljöbalken
Dnr 07/39/37

Sammanfattning
Länsstyrelsen har inkommit med en remiss med förslag till riksintresseområden för vindkraft
enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Länsstyrelsen har tagit fram ett antal ”bruttoområden” utifrån dels
Energimyndighetens kriterier dels ett antal egna ytterligare kriterier. Länsstyrelsen önskar
kommunernas syn på förslaget till riksintresse för vindkraft innan länsstyrelsen rapporterar
vidare till Energimyndigheten. Energimyndigheten är den myndighet som har ansvar för att ange
anspråk på riksintresse enligt miljöbalkens förordning om hushållning med mark- och
vattenområden (1998:896).
Stadsbyggnadskontoret, Tekniska förvaltningen och Miljöförvaltningen anser att vindkraft är en
intressant och miljövänlig energikälla, helt i linje med kommunens strävan efter minskad
klimatpåverkan. Förvaltningarna anser dock inte att riksintresse för vindkraft bör pekas ut inom
Lunds kommun. Det effektivaste sättet att ange områden för lokalisering av vindkraftverk i
grupper är i kommunernas översiktsplaner. Intressenter kan då styras till lämpliga områden i ett
tidigt skede. Avvägning mot andra intressen är en nödvändig och viktig del i processen som bäst
görs av kommunerna.

Beslutsunderlag
Utdrag ur Länsstyrelsens remisshandling 2006-12-20.
Yttrande från BN 2004-02-12.
Yttrande från TN 2004-02-18.
Yttrande från MN 2004-02-10.
Tekniska förvaltningens och Stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteskrivelse 2007-02-08.

Yrkanden
Nita Lorimer (v) och Ulf Nymark (dv) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att återremittera
ärendet till förvaltningen, för en mer positiv skrivning beträffande miljöaspekten.
Tomas Avenborg (m) och Kerstin Lindbom (fp) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att ärendet
skall avgöras vid dagens sammanträde och i enlighet med förvaltningarnas förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner detta ej vara bifallet.
Härefter ställer ordföranden proposition på sitt eget m fl materiella yrkande och finner detta vara
bifallet.
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Tekniska nämnden beslutar således
att yttra sig till Kommunstyrelsen enligt förvaltningarnas förslag.

Reservationer
Ulf Nymark (dv) och Nita Lorimer (v) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande och
Nita Lorimer kommer att utveckla sin reservation skriftligen. (Se bilaga).

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Boverket
Förvaltningschefen
-------------
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§ TN 62

Remiss - Ansökan om nätkoncession för områden inom Lund, Skurup,
Sjöbo och Ystads kommuner i Skåne län
Dnr 07/248/26

Sammanfattning
Sydkraft Nät AB har ansökt om förlängning av nuvarande nätkoncession för område som bl a berör
Veberöd.

Beslutsunderlag
Energimyndighetens remiss med anledning av Sydkrafts nätkoncessionsansökan
daterad 2007-02-21.
Tekniska förvaltningens tjänsteyttrande daterat 2007-03-08.

Tekniska nämnden beslutar
att såsom yttrande över Sydkrafts nätkoncessionsansökan åberopa vad Tekniska förvaltningen
anfört.

Beslutet expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 63

Yttrande över Skånetrafikens ”Tågstrategi 2008 - 2030, dialog om
inriktning och principer”
Dnr 07/105/53

Sammanfattning
Syftet med Tågstrategi 2008-2030 är att i ett samlat dokument klargöra hur Skånetrafiken i ett
medellångt och långt tidsperspektiv skall fortsätta att utveckla spårtrafiken.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens och Stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteskrivelse
daterad 2007-03-06.
Skånetrafikens ”Tågstrategi 2008-2030, Dialog om inriktning och principer”.

Yrkanden
Ordföranden Tomas Avenborg (m) och Oskar Krantz (fp) yrkar att Tekniska nämnden beslutar
att som svar på remissen föreslå Kommunstyrelsen att åberopa vad som framförts i
förvaltningarnas tjänsteskrivelse.
Jörgen Hansson (c), Ulf Nymark (dv) och Nita Lorimer (v) yrkar att det är av yttersta vikt att
kapacitetsproblematiken genom Lund får en lösning.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget m fl yrkande vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar således
att som svar på remissen föreslå Kommunstyrelsen att åberopa vad som framförts i
förvaltningarnas tjänsteskrivelse.

Beslutet expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 64

Upphandling av entreprenör för färdtjänsten
Dnr 06/878/59

Sammanfattning
Färdtjänsten utförs för närvarande av Taxi Skåne och Samres. Avtalen gäller till och med
2007-09-30.
Upphandlingen har genomförts och ett avtal gällande hela färdtjänstverksamheten skall tecknas.
Avtalstiden är fyra år, från och med 2007-10-01.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-03-05
Anbud med anbudsutvärdering (redovisas vid sammanträdet)

Yrkanden
Oskar Krantz (fp) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att teckna avtal med Trafikföretag A.

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

Tekniska nämnden beslutar
att teckna avtal med Trafikföretag A.
samt att ärendet förklaras omedelbart justerat.

Reservationer
Ulf Nymark (dv) reserverar sig mot beslutet, samt uttalar att han ej deltagit i framtagandet av
riktlinjerna för anbudsförfarandet.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 65

Taxa för kollektivtrafiken, Lunds Stadsbuss och Färdtjänst
Dnr 06/482/04

Sammanfattning
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag angående taxan i kollektivtrafiken.
För Lund Stadsbuss innebär en höjning till de priser som för närvarande tillämpas i Malmö och
Helsingborg (vuxen 15 kr, barn 8 kr, periodkort 370 kr) att taxan i genomsnitt höjs med 23 %.
Taxan i färdtjänsten kommer, med anledning av nytt regelverk för Skåne, att behandlas i samband
med budget 2008.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-03-08.

Yrkanden
Ordförande Tomas Avenborg (m), Jan O Carlsson (m), Jörgen Hansson c), Kerstin Lindbom (fp)
och Oskar Krantz (fp) yrkar att Tekniska nämnden beslutar.
att föreslå Kommunfullmäktige besluta följande taxor, inklusive lagstadgad
mervärdeskatt (6 %), i Lund Stadsbuss från och med 2007-09-30.
Kontant
Vuxen
Barn

15 kr
8 kr

Periodkort
30-dagarskort

370 kr

samt att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla med Skånetrafiken om att en särskild taxa
tillämpas för studenter och pensionärer vad gäller periodkort samt att taxan härför för dessa grupper
sätts till 320 kronor.
Nita Lorimer (v), Mikael Thunberg (s), Margareta Kristensson (s), Lena Fällström Törnered (s),och
Ulf Nymark (dv) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att avslå förslaget till höjning av taxan samt
att taxan för kollektivtrafiken skall vara oförändrad.

Beslutsordning
Ordföranden Tomas Avenborg (m) ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget m fl
yrkande vara bifallet.
Votering begärs och utfaller med
6 röster (Tomas Avenborg (m), Kerstin Lindbom (fp), Jan O Carlsson (m), Oskar Krantz (fp),
Jörgen Hanssson (c) och Mio Fric (kd)) för bifall till Tomas Avenborgs (m) m fl yrkande och med
5 röster (Mikael Thunberg (s), Lena Fällström Törnered (s), Margareta Kristensson (s), Nita
Lorimer (v) och Ulf Nymark (dv)) för bifall till Nita Lorimers (v) m fl yrkande.
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Tekniska nämnden beslutar således
att föreslå Kommunfullmäktige besluta följande taxor, inklusive lagstadgad
mervärdeskatt (6 %), i Lund Stadsbuss från och med 2007-09-30.
Kontant
Vuxen
Barn

15 kr
8 kr

Periodkort
30-dagarskort

370 kr

samt att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla med Skånetrafiken om att en särskild taxa
tillämpas för studenter och pensionärer vad gäller periodkort samt att taxan härför för dessa grupper
sätts till 320 kronor.

Reservationer
Mikael Thunberg (s), Lena Fällström Törnered (s), Margareta Kristensson (s), Nita Lorimer (v) och
Ulf Nymark (dv) reserverar sig mot beslutet.
s, v och dv inkommer med skriftliga reservationer. (Se bilagor).

Beslutet expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 66

Bisysslor
Dnr 06/845/02

Sammanfattning
På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
granskat förekomsten av bisysslor i kommunen. I samband med granskningen har revisionen
konstaterat att Kommunstyrelsen och nämnderna behöver uppmärksamma och förbättra vissa
områden. Förvaltningen har utifrån denna granskning arbetat fram förslag på åtgärder.

Beslutsunderlag
Kommunrevisionen, Granskning av bisysslor, 2006-12-13.
Kommunkontorets PM - Anställdas bisysslor, tillämpningsföreskrifter till AB 01 § 12.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2007-02-12.

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder enligt skrivelsen
samt att översända skrivelsen till Kommunrevisionen och Kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

-------------
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§ TN 67

Delegationsordning
Dnr 06/1512/00

Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2006-11-15 att återremittera förvaltningens
förslag till förändringar av delegationsordningen med uppdrag att se över gällande delegationsordning och eventuellt inkomma med förslag till uppdatering/förändring.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-02-16.

Yrkanden
Ordföranden Tomas Avenborg (m) yrkar att Tekniska nämnden beslutar
att anta delegationsordningen
att delegationsordningens punkt för tekniska chefen (4.8.6.01) om vidaredelegering till anställd
även skall gälla för besluten med undantag för ärenden enligt delegationsordningens bilaga A
samt att på ett kommande TEMA-sammanträde diskutera hela delegationsordningen.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner detta vara bifallet

Tekniska nämnden beslutar
att anta delegationsordningen
att delegationsordningens punkt för tekniska chefen (4.8.6.01) om vidaredelegering till anställd
även skall gälla för besluten med undantag för ärenden enligt delegationsordningens bilaga A
samt att på ett kommande TEMA-sammanträde diskutera hela delegationsordningen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 68

Skrivelse angående avgift för parkering i stadskärnan
Dnr 07/104/52

Sammanfattning
Den politiska majoriteten, m, fp, c och kd, har inkommit med skrivelse där man önskar en
konsekvensbeskrivning av Tekniska nämndens tidigare beslut att förlänga tiden för avgift för parkering i
Lunds centrum från 21.00 till 23.00.
Skrivelsen behandlades som ett beredningsärende i Tekniska nämndens arbetsutskott, § AU 10, där det
beslutades att förvaltningen skulle göra en enklare konsekvensanalys av effekterna på tillgängligheten och
ekonomin.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-02-21.
Sammanträdesprotokoll från Tekniska nämndens arbetsutskott 2007-01-31.
Skrivelse till Tekniska nämnden från m, fp, c och kd daterad 2007-01-16.

Yrkanden
Ordföranden Tomas Avenborg (m) och Mikael Thunberg (s) yrkar att Tekniska nämnden beslutar enligt
alternativ 3 ”En återgång till 21.00….”
Ulf Nymark (dv) och Nita Lorimer (v) yrkar att Tekniska nämnden beslutar enligt alternativ 1
”Bibehålla dagens taxor…..”

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget m fl yrkande vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar således
att anta alternativ 3
En återgång till 21.00 för tiden för avgift på gator med taxorna II B (30 min), III A (1 tim) och IV B (4 tim).
På gator med taxa II B och III A utnyttjas befintlig parkeringskapacitet dåligt och en återgång skulle betyda
ett ökat utnyttjande med begränsad påverkan på tillgängligheten. För taxa IV B (Mårtenstorget) innebär
förändringen en något sämre tillgänglighet men lägre kostnader för de besökare som inte väljer att parkera i
parkeringshusen kvällstid.
att upphäva gällande taxebeslut avseende avgiftsbelagd parkering taxa II B, taxa III A och taxa IV B
att avgiftsplikt för parkering gällande taxa II B och III A på vardagar utom vardag före
sön- och helgdag minskas till att gälla mellan kl 09.00 och kl 21.00 fr.o.m. 2007-04-01.
att avgiftsplikt för parkering gällande taxa IV B på vardagar minskas till att gälla mellan
kl 09.00 och kl 21.00 samt på sön- och helgdagar mellan kl 09.00 och kl 21.00.
att övrigt bibehålla gällande taxeregler
Föreskriften skall gälla från och med 2007-04-01
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Reservationer
Ulf Nymark (dv) och Nita Lorimer (v) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande och
Nita Lorimer kommer att utveckla sin reservation skriftligen. (Se bilaga).

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Liggaren (Lokala trafikföreskrifter)

-------------
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§ TN 69

Upphävande av enkelriktning för cykeltrafik på fem gator
Dnr 06/1608/31, 06/1378/26 och 98/715/31

Sammanfattning
Ärendet innehåller förslag på att upphäva enkelriktningen för cykeltrafik på fem gator i centrala
Lund. I ärendet ingår också förslag på att ta bort tre bilparkeringsplatser för att förbättra
trafiksäkerheten, samt att som ersättning för dessa tillskapa sex till åtta bilparkeringsplatser på
Laboratoriegatan.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlaget utgörs av denna skrivelse daterad 2006-11-17 tillsammans med bilagor.

Tekniska nämnden beslutar
att avslå ärendet ”Dnr TN 98/715/31” med begäran om förändring av enkelriktningen på Stora
Tomegatan
att med stöd av 10 kap 1§, andra stycket punkt 6 i trafikförordningen upphäva föreskrifterna
78/302, 69/262 67/56 88/354 66/167 om förbud mot infart på Apelgatan, Lilla Algatan, Magle Stora
Kyrkogata, Siriusgatan söder om Solvägen samt Stora Tomegatan
att med stöd av 10 kap 1§, andra stycket punkt 5 i trafikförordningen införa förbud mot trafik med
motorfordon på Apelgatan (österut) , Lilla Algatan (österut), Magle Stora Kyrkogata (österut),
Siriusgatan söder om Solvägen (norrut) samt Stora Tomegatan (söderut).
att med stöd av 10 kap 1§, andra stycket punkt 5 i trafikförordningen 8 fordon från Apelgatan eller
Gylleholmsgatan som ämnar färdas i, på eller korsa Kastanjegatan ska lämna varje fordon på
Kastanjegatan företräde
att med stöd av 10 kap 1§, andra stycket punkt 5 i trafikförordningen 8 fordon från Stora
Tomegatan som ämnar färdas i på eller korsa Östra Mårtensgatan ska lämna varje fordon på Östra
Mårtensgatan företräde
att med stöd av 10 kap 1§, andra stycket punkt 13 i trafikförordningen ta bort två parkeringsplatser
på Stora Tomegatan (från 24 till 22) och en på Magle Stora Kyrkogata (från sex till fem)
att förvaltningen får i uppdrag att tillskapa sex till åtta nya bilparkeringsplatser på Laboratoriegatan
samt att föreskrifterna träder i kraft 2007-05-01

Beslutet expedieras till:
Akten
Sökande
Förvaltningschefen
Liggaren
……………
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§ TN 70

KLIMP - Framför Buss - förslag på åtgärder
Dnr 06/1082/51

Sammanfattning
Inom ramen för KLIMP- klimatinvesteringsprogrammet har Naturvårdsverket beslutat att bevilja
statsbidrag för projektet Framför Buss.
Den politiska styrgruppen, Tekniska nämndens och Byggnadsnämndens presidier, för projektet
beslutade vid sitt möte 2006-08-29 att anta Tekniska förvaltningens förslag till utredningsordning,
se bilaga 1. Arbetet har fortskridit och i denna tjänsteskrivelse redovisas förslag på följande
åtgärder:
•
•
•
•

Införande av bussprioritering i trafiksignalanläggningen i korsningen Tunavägen - Ole
Römers väg
Ombyggnad av bussfickor till klackhållplats eller kantstenshållplats på fyra ställen
Införande av ny typ av spårviddshinder på Mellanvångsvägen och Uardavägen
Införande av ny trafikreglering i korsningen Spolegatan - Sankt Laurentii Kyrkogata

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-03-01.

Yrkanden
Jan O Carlsson (m) och Oskar Krantz (fp) yrkar att Tekniska nämnden beslutar med undantag
av åtgärden ”Ombyggnad av bussfickor till klackhållplats eller kantstenshållplats” godkänna
förvaltningens förslag till åtgärder
samt att dessa skall finansieras med medel från verksamhet 2480 Infrastrukturinvesteringar projekt
6243 FramFörBuss.
Nita Lorimer (v) och Ulf Nymark (dv) yrkar att Tekniska nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Votering begärs och utfaller med
6 röster (Tomas Avenborg (m), Kerstin Lindbom (fp), Jan O Carlsson (m), Oskar Krantz (fp),
Jörgen Hanssson (c) och Mio Fric (kd)) för bifall till Jan O Carlssons (m) m fl ykrande och med
5 röster (Mikael Thunberg (s), Lena Fällström Törnered (s), Margareta Kristensson (s), Nita
Lorimer (v) och Ulf Nymark (dv)) för bifall till Nita Lorimers (v) m fl yrkande
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Tekniska nämnden beslutar således
att med undantag av åtgärden ”Ombyggnad av bussfickor till klackhållplats eller
kantstenshållplats” godkänna förvaltningens förslag till åtgärder
samt att dessa skall finansieras med medel från verksamhet 2480 Infrastrukturinvesteringar
projekt 6243 FramFörBuss.

Reservationer
Nita Lorimer (v) och Ulf Nymark (dv) reserverar sig mot beslutet.
Skriftliga reservationer från v och dv. (Se bilagor).

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
-------------
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§ TN 71

Upphandling av entreprenör för byggande av gång- och cykeltunnel
under Dalbyvägen, Råbylund
Dnr 06/997/31

Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av nybyggnad av gc-tunnel under Dalbyvägen, väster om korsningen
Norrängavägen/Gamla Dalbyvägen, vänstersvängfält på Dalbyvägen, bullerplank på södra sidan om
Dalbyvägen och ombyggnadsåtgärder i närområdet.

Beslutsunderlag
Anbudsförfrågan GC-tunnel under Dalbyvägen, Råbylund daterad 2007-01-16.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-03-02.

Tekniska nämnden beslutar
att anta förmånligaste anbudsgivare enligt bilaga 2 som entreprenör för rubricerad entreprenad
samt att uppdra åt tekniske chefen att teckna erforderliga avtal/kontrakt med upphandlad
entreprenör,

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
-------------
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§ TN 72

Förslag till beslut - Avtal med AB Tetra Pak rörande förlängning av
Ruben Rausings gata i Lund
Dnr 07/261/26

Sammanfattning
För att kunna genomföra den nya anslutningen i väster till ny trafikplats Råby på väg E22 genom att
förlänga Ruben Rausings gata behöver delar av Tetra Paks fastighet Råbyholm 3 tas i anspråk.
Markregleringar, ombyggnadsåtgärder, hantering av lastbilar m m har tydliggjorts i ett ramavtal
med vidhängande avtalsbilagor. Avtalet innebär att ett flertal markbyten genomförs utan mellangift,
och att kommunen åtar sig att utföra och bekosta de ändringar av infarter, parkeringar m m som blir
en följd av gatuförlängningen.
Avtalet är strikt kopplat till den aktuella detaljplanen.

Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan för kv J P Borg m m i Lund 2007-01-25 (antagandehandling).
Ramavtal.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-03-08.

Yrkanden
Ordföranden Tomas Avenborg (m), Jan O Carlsson (m), Mio Fric (kd), Mikael Thunberg (s),
Oskar Krantz (fp), Kerstin Lindbom (fp) och Jörgen Hansson (c) yrkar att Tekniska nämnden
beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna föreliggande ramavtal med AB Tetra Pak
rörande förlängning av Ruben Rausings gata m m i Lund.
Nita Lorimer (v) och Ulf Nymark (v) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att avslå förslaget.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget m fl yrkande vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar således
att att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna föreliggande ramavtal med AB Tetra Pak rörande
förlängning av Ruben Rausings gata m m i Lund.

Reservationer
Nita Lorimer (v) och Ulf Nymark (dv) reserverar sig mot beslutet.
Nita Lorimer (v) inkommer med en skriftlig reservation. (Se bilaga).

Beslutet expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen
……………
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§ TN 73

Genomförandeavtal med Midroc Property Development AB m fl
rörande exploatering av kv Jöns Petter Borg m m i Lund
Dnr 07/256/26

Sammanfattning
Midroc Property Development AB äger fastigheterna Jöns Petter Borg 1, 8 och 13 och Stora Råby
32:13 genom sina dotterbolag Preco Fastighets AB och JP13 Fastighets AB. Midrocs önskan att
utveckla sina fastigheter och att kommunen önskar förlänga Ruben Rausings gata till ny trafikplats
Råby tillgodoses i ny detaljplan. Som en del i genomförandet av detaljplanen har föreliggande
genomförandeavtal utarbetats.

Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan för J P Borg m m (antagandehandling).
Genomförandeavtal.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-03-08

Yrkanden
Orföranden Tomas Avenborg (m), Jan O Carlsson (m), Oskar Krantz (fp), Kerstin Lindbom (fp),
Mio Fric (kd) och Jörgen Hansson (c) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att föreslå
Kommunstyrelsen att godkänna föreliggande av Midroc Property Development m fl undertecknat
genomförandeavtal rörande exploatering av kv Jöns Petter Borg m m i Lund.
Ulf Nymark (dv) och Nita Lorimer (v) Yrkar att Tekniska nämnden beslutar att avslå förslaget.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget m fl yrkande vara bifallet.

Tekniska nämnden besluta således
att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna föreliggande av Midroc Property Development m fl
undertecknat genomförandeavtal rörande exploatering av kv Jöns Petter Borg m m i Lund.

Reservationer
Nita Lorimer (v) och Ulf Nymark (dv) reserverar sig mot beslutet.
Nita Lorimer (v) inkommer med en skriftlig reservation. (Se bilaga).

Beslutet expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen

-----------
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§ TN 74

Exploateringsavtal rörande Öresund 4 med HSB Produktion
Dnr 06/1321/26

Sammanfattning
HSB planerar bostadsutbyggnad på egen mark på kvarteret Öresund 4 i Lund. Rubricerat avtal
reglerar ansvars- och kostnadsfördelning m m i samband med att företaget tar markområdet i
anspråk.
Området beräknas rymma cirka 145 lägenheter med bostadsrätt. Bostäderna planeras i form av 2
huskroppar i 4 till 7 våningar. Byggstart är beräknad till våren 2007.
Avtalet utgår från förslag till detaljplan (antagandehandling) för nämnda område. Förslaget har
godkänts i byggnadsnämnden. Detaljplanen bör inte antas förrän exploateringsavtal godkänts av
Kommunstyrelsen.
Avtalet innebär relativt stora åtaganden för kommunens del. Bland annat måste en anpassning och
omgestaltning av Bjeredsparken ske.

Beslutsunderlag
MBP 2007-2009.
Förslag till detaljplan för Öresund 4 m m, Lunds kommun daterat 2006-03-02.
Program till detaljplan för Sockerbruksområdet, upprättat 2005-03-04.
”Bjeredsparken” förslag till parkförnyelse, 2006-03-03.
Förslag till exploateringsavtal mellan HSB Produktion och Lunds kommun (bifogas).
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-03-05.

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till exploateringsavtal mellan HSB
Produktion och kommunen rörande utbyggnad av Öresund 4 i Lund, Lunds kommun.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
HSB
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 75

Preliminär markanvisning inom utbyggnadsområde 174 Södra
Råbylund I i Lund
Dnr 06/935/26

Sammanfattning
Utbyggnadsområde 174 Södra Råbylund I i Lund redovisas i förslaget till MBP 2008-2010 med 150
lägenheter och önskad byggstart 2009.
Tekniska nämnden beslutade att begära planläggning av utbyggnadsområde 174 Södra Råbylund I
den 23 augusti 2006.
Förvaltningen föreslår nu att en del av utbyggnadsområde 174 Södra Råbylund I preliminärt anvisas
till Myresjöhus Mark AB, NCC Region boende syd, Midroc Project Development, Riksbyggen
ekonomisk förening, Veidekke Bostad & Fastighet AB och LKF AB.

Beslutsunderlag
MBP 2007-2009.
Förslag till MBP 2008-2010.
Tekniska nämndens beslut om planbegäran den 23 augusti 2006, § AU 165.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-02-28.

Tekniska nämnden beslutar
att på angivna villkor preliminärt anvisa mark för bostadsbebyggelse inom område A-G av
utbyggnadsområde 174 Södra Råbylund I till LKF AB, Midroc Development AB, Myresjö Mark
AB, NCC Construction Sverige AB, Riksbyggen ekonomisk förening och Veidekke Bostad &
Fastighet AB.

Beslutet expedieras till:
LKF
Midroc
Myresjöhus
NCC
Riksbyggen
Veidekke
Akten
Förvaltningschefen
-------------
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§ TN 76

Preliminär markanvisning till IKANO inom utbyggnadsområde 129
Östra Torn IV i Lund
Dnr 06/636/26

Sammanfattning
Utbyggnadsområde 129 Östra Torn IV i Lund redovisas i MBP 2007-2009 med ca 200 lägenheter i
blandade upplåtelseformer. Önskad byggstart anges till 2008.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade att begära planläggning av utbyggnadsområde 129
Östra Torn IV den 5 oktober 2005.
Tekniska nämnden beslutade den 17 maj 2006 att en del av utbyggnadsområde 129 Östra Torn IV
preliminärt anvisas till JM AB, LB-Hus AB, PEAB och Skanska Sverige AB.
Tekniska nämnden beslutade den 23 augusti att urval av byggherrar för hyresrätter skulle ske
genom en enkel markanvisningstävling.
Ikano föreslås få en preliminär markanvisning, område 5 enligt bilaga 1, för hyresbostäder inom
utbyggnadsområde 129, Östra Torn IV.

Beslutsunderlag
MBP 2007-2009.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut om planbegäran den 5 oktober 2005, § AU 69.
Tekniska nämndens beslut att preliminärt anvisa mark till JM, LB-Hus, PEAB och Skanska den 17
maj 2006, § TN 118
Tekniska nämndens beslut att genomföra en enkel markanvisningstävling för att få fram en eller två
byggherrar som ska bygga hyresrätter inom utbyggnadsområdet den 23 augusti 2006, § TN 164.
Resultatet från tävlingen.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-03-01.

Tekniska nämnden beslutar
att på angivna villkor preliminärt anvisa område 5 av utbyggnadsområde 129 Östra Torn IV till
Ikano Fastighets AB.

Beslutet expedieras till:
Ikano Fastighets AB
Akten
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 77

Försäljning av fastigheten Hovtången 7 till Kent Nilssons Åkeri
Dnr 07/184/26

Sammanfattning
Försäljning av fastigheten Hovtången 7 till Kent Nilssons Åkeri.

Beslutsunderlag
Ansökan om förvärv.
Kartor utvisande område.
Detaljplan antagen 1992-01-30.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-03-01.

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av fastigheten Hovtången 7, för en köpeskilling av 88 kr/kvm till
Kent Nilssons Åkeri, 571204-4139, och i övrigt på angivna villkor.

Beslutet expedieras till:
Akten
Kent Nilssons Åkeri
Förvaltningschefen
-------------
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§ TN 78

Försäljning av del av fastigheten Veberöd 53:1 till Däck & Bil i Skåne
AB
Dnr 07/163/26

Sammanfattning
Försäljning av ca 2.200 kvm, inom verksamhetsområde Truckvägen i Veberöd för uppförande av
verksamhetslokal för däckförsäljning, lager och spedition.

Beslutsunderlag
Ansökan om förvärv.
Kartor utvisande område.
Exempel på verksamhetslokal.
Detaljplan, antagen 2002-04-18.

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av ca 2.200 kvm av del av fastigheten Veberöd 53:1 för en köpeskilling av
80 kr/kvm till Däck & Bil i Skåne AB, 556461-8964,
och i övrigt på angivna villkor.

Beslutet expedieras till:
Akten
Däck & Bil i Skåne AB
Förvaltningschefen
-------------
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§ TN 79

Försäljning av del av fastigheten Innerstaden 2:1, Lunds kommun
Dnr 07/250/26

Sammanfattning
Detaljplan har upprättats för fastigheten Brunius 16 för att möjliggöra ny bebyggelse i hörnet
Laboratoriegatan - Östra Mårtensgatan, utökning av byggnadsytorna inom kvarteret samt
påbyggnad av befintligt parkeringsdäck med ytterligare ett våningsplan.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-02-28.
Överenskommelse om fastighetsreglering.

Tekniska nämnden föreslås besluta
att sälja del av fastigheten Innerstaden 2:1 till Hotellfastigheter Sverige AB för en köpeskilling av
300.000 kronor och i övrigt enligt de villkor som framgår av bilagda förslag till överenskommelse
om fastighetsreglering.

Beslutet expedieras till:
Akten
Hotellfastigheter Sverige AB
Förvaltningschefen
-------------
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§ TN 80

Fastställande av priser för Fribyggartomter inom område 504, Vid
kyrkan i Genarp
Dnr 06/1832/26

Sammanfattning
Fastställande av priser för fribyggartomter inom område 504, Vid kyrkan i Genarp att fördela via
den kommunala tomtkön.

Beslutsunderlag
MBP 2007-2009.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse ”Omfattning, markpriser och anvisningsprinciper från en
första etapp grupphustomter i utbyggnadsområdet Vid kyrkan i Genarp” daterad 2006-07-06.
Detaljplan för del av Genarp 8:9 m fl i Genarp, Lunds kommun, antagen 2006-02-23.
Urklipp av detaljplanen.
Illustrationsplan till detaljplan för del av Genarp 8:9 m fl i Genarp, Lunds kommun, antagen 200602-23.
Urklipp av illustrationsplanen.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-01-31.

Yrkanden
Oskar Krantz (fp) och Jan O Carlsson (m) yrkar att Tekniska nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.

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

Tekniska nämnden beslutar således
att fördela 7 fribyggartomter inom område 504, Vid kyrkan i Genarp enligt kartbilagorna
samt att fastställa priset för fribyggartomter inom område 504, Vid kyrkan i Genarp till en fast del
om 300.000 kr och en rörlig del om 200 kr/kvm.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
-------------
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§ TN 81

Förslag till bildande av naturreservatet Dalby fälad no 5
Dnr 05/1778/43

Sammanfattning
I enlighet med tidigare beslut i Tekniska nämnden och efter hörande av berörda parter, har Parkoch naturkontoret utarbetat ett förslag till bildande av naturreservat enligt 7 kap. 4§ miljöbalken, för
Dalby fälad no 5.
Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla Dalby fälad no 5 som ett biologiskt rikt
fäladsområde, typiskt för de stora betade utmarker som fanns på Romeleåsen fram till slutet av
1800-talet.
Efter återremiss i Tekniska nämnden 2006-04-19, har en ändring införts i reservatsbestämmelserna
som medger möjlighet att i framtiden anvisa en ridväg genom reservatet.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2005-12-28, med bilagor (bifogas ej)
Samrådsredogörelse 2006-04-03.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2006-04-03.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-01-0.

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna samrådsredogörelsen,
att godkänna förslag till bildande av naturreservatet Dalby fälad no 5,
att översända förslaget till Kommunfullmäktige för beslut om förordnande, samt fastställelse av
skötselplan för området.

Beslutet expedieras till:
Akten

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Byggnadsnämnden
Miljönämnden
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 82

Höje å - Landskapsvårdsplan 2005
Dnr 07/28/43

Sammanfattning
De tre kommunerna Lomma, Lund och Staffanstorp har gemensamt beslutat genomföra ett nytt
”Höjeåprojekt” under åren 2007-2014 samt tecknat ett samarbetsavtal för detta. Projektet skall
liksom tidigare administreras och genomföras av Höje å Vattendragsförbund. Till grund för nya
vattenvårdsåtgärder har de tre kommunerna låtit revidera den ursprungliga landskapsvårdsplanen
för Höje å från 1990. Den nya planen har utarbetats av Ekologgruppen i Landskrona AB och
innehåller precis som sin föregångare beskrivningar av olika delavrinningsområden och förslag till
olika konkreta åtgärder. Med planen följer en komplettering avseende tillgänglighet för
funktionshindrade.
Planen har skickats ut för samråd bl. a. till Tekniska nämnden.
Mot bakgrund av den föreslagna planens överensstämmelse med såväl vattendirektivet och de
nationella miljömålen som Lunds kommuns Grönstruktur- och naturvårdsprogram och mångåriga
engagemang i åprojekten, anser Tekniska förvaltningen att det är angeläget att föreslagna åtgärder
genomförs och att det finns en gemensam plan för åtgärderna. Särskilt positivt är det att åtgärder för
att främja rekreation och naturvårdsintressen lyfts fram.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-02-23.
Skrivelse från Höje å vattendragsförbund.
Samrådshandling Höje å - landskapsvårdsplan 2005 (2007-01-10).

Yrkanden
Mikael Thunberg (s), Oskar Krantz (fp), Nita Lorimer (v), Ulf Nymark (dv), Tomas Avenborg (m)
och Kerstin Lindbom (fp) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att besvara remissen i enlighet med
vad förvaltningen anfört samt att planen bör kompletteras med en beskrivning av möjligheterna idag
samt förslag på nödvändiga åtgärder för att det skall vara möjligt att kunna cykla hela vägen mellan
Lomma - Lund och Genarp.

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

Tekniska nämnden beslutar således
att besvara remissen i enlighet med vad förvaltningen anfört samt att planen bör kompletteras med
en beskrivning av möjligheterna idag samt förslag på nödvändiga åtgärder för att det skall vara
möjligt att kunna cykla hela vägen mellan Lomma - Lund och Genarp.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Höje å vattendragsförbund
……………
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Naturvårdsprogram för Eslövs kommun
Dnr 07/89/43

Sammanfattning
Eslövs kommun, Enheten för Naturvård och miljöövervakning har på uppdrag av Miljö- och
samhällsbyggnadsenheten skickat ut förslag till Naturvårdsprogram på remiss. Kommunstyrelsen i
Lund har överlämnat ärendet till Tekniska nämnden för handläggning och direkt besvarande.
Naturvårdsprogrammet består av två delar. Remissen avser den första delen ”Programdel med
områdesbeskrivningar”. Programmet är omfattande och beskriver på ett mycket bra sätt
naturförhållanden och naturvärden i kommunen samt föreslår åtgärder för det fortsatta
naturvårdsarbetet. Naturvårdsprogrammet överensstämmer i stort med de värderingar som gjorts i
Lunds kommuns Grönstruktur- och naturvårdsprogram (antaget 2006-03-30).

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-02-19.
Förslag till Naturvårdsprogram för Eslövs kommun 2007-01-09.

Tekniska nämnden beslutar
att besvara remissen i enlighet med vad Tekniska förvaltningen anfört.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Eslövs kommun

-------------
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Anmälningar
till Tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2007
Nedanstående anmälningar anmäls och läggs till handlingarna.
Styrgruppen Regionalt naturbussprojekt, dnr. 07/53/43
Sammanträdesprotokoll 2007-02-15
Länsstyrelsen i Skåne Län, dnr. 06/679/21
Utställning av detaljplan för Syret m m i Lund, Lunds Kommun
Kommunkontoret, dnr. 07/264/00
Välfärdsprioriteringar utifrån Välfärdsbeskrivning Lunds Kommun 2004
Kommunfullmäktige, dnr. 06/115/02
§ 10 Bildande av kommunalförbund för Va-samverkan mellan Lunds Kommun och Malmö, LuMa
Byggnadsnämnden, dnr. 05/793/21
Detaljplan för del av Renfanan 4 i Södra Sandby - programsamråd
Byggnadsnämnden, dnr. 06/242/21
Detaljplan för Östra Torn 26:15 m m i Lund - samråd
Vägverket, dnr. 06/679/21
Detaljplan för kvarteret SYRET m m i Lund
Tekniska förvaltningen, dnr. 06/1383/31
Angående önskemål om att förbjuda gatupratare i den offentliga miljön
Byggnadsnämnden, dnr. 05/142/21
Detaljplan för del av kv Jöns Petter Borg m m (trafikplats Råby och Ruben Rausings gata) i Lund godkännande
Byggnadsnämnden, dnr. 06/489/21
Detaljplan för Sydöstra vägen och Hasslanda företagsområde i Lund - godkännande
Byggnadsnämnden, dnr. 06/729/21
Detaljplan för del av Stora Råby 34:1 m m i Lund - godkännande
Miljönämnden, dnr. 07/53/43
Ersättare till styrgruppen för projektet Regional naturbuss, gällande perioden 2007-2008
Höje å vattendragsförbund, dnr07/234/43
Sammanträdesprotokoll 2007-02-13
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Vägverket, dnr. 06/884/04
Beslut om statsbidrag 2007 till regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad
miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator m m inom länsplan för regional transportinfrastruktur
Arbetsgruppen Regionalt naturbussprojekt, dnr. 07/53/43
Sammanträdesprotokoll 2007-01-31
Föreningen Lunds Fot- och Cykelfolk, dnr. 07/83/33
Informationsutbyte
Stadsbyggnadskontoret, dnr. 06/1762/31
Detaljplan för Värpinge 14:7 m m i Lund, Lunds Kommun
Stadsbyggnadskontoret, dnr. 06/1794/21
Detaljplan för Dalby 31:49 m fl i Dalby, Lunds Kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 07/192/26
§ 57 Jörgen Jörgensen (fp) skrivelse ”Inrätta en bostadsportal för bostadssökande”
Vägverket, dnr. 04/663/31
Kompletterande Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Arbetsplan för väg 11 KlostersågenSjöbo, förändrad linjeföring avseende gång- och cykelförbindelse
Stadsbyggnadskontoret, dnr. 06/1808/33
Skyffeln 9, Lund
Kommunstyrelsen, dnr. 06/729/21
§ 53 Detaljplan för Stora Råby 34:1 m fl. Hasslanda företagsområde, Råby gård i Lund, Lunds
Kommun - Granskningsförslag
Kommunstyrelsen, dnr. 06/1575/21
§ 51 Program till detaljplan för del av Havamal m m i Lund, Lunds Kommun - Samråd
Kommunstyrelsen, dnr. 02/1944/26
§ 55 Försäljning av fastigheten Drottning Blanka 1 i Lund upplåten med tomträtt
Brukningsavgifter för avlopp 2007
Brukningsavgifter för vatten 2007

……………
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Delegationsbeslut för anmälan
”Delegationsbesluten 2007-03-21” anmäls och läggs till handlingarna.

-------------
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§ TN 86

Frågor till ordföranden och förvaltningschefen
Nita Lorimer (v) diskuterar inkomna klagomål från polis, kolonister m fl på uteliggare i
kommunens koloni- och odlingslottsområden.

Teresa Hankala - Janiec (s) och Oskar Krantz (fp) tar upp frågor angående färdtjänstregler mm.

……………

