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§ TN 95

Justering
Mikael Thunberg (s) med Jörgen Hansson (c) som ersättare utses att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.
Justeringen skall äga rum den 2 maj kl 16.00

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

§ TN 96

Dagordning
Dagordningen godkänns.
-------------

§ TN 97

Protokoll
Protokollet från tekniska nämndens sammanträde 2007-03-21 anmäls, godkänns och läggs till
handlingarna.

-------------
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§ TN 98

Redovisning av förvaltningschefen
Förvaltningschefen Göran Eriksson informerar.
•
•
•
•
•
•
•

Nedskräpning i parker
Personalsituationen
Ekonomi, delårsbokslut
Strategiskt samarbete med SBK i exploateringsfrågor
Införande av IP-Telefoni
Arbetsmiljö, nytt avtal med FHV
Miljörevision

Samt kontorens olika verksamheter och projekt, bland annat
• Tunnelbygge S Linero
• Olycksstatistik
• Ny färdtjänstentreprenör, samt revisionsrapport
• Personalsituationen, VA
• Dagvattenpolicy
• Ombyggnad av rötkammare på VA-verket
• Naturbussen
• Stadsparken
• Exploateringsfrågor

-------------
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§ TN 99

Delårsrapport per den 31 mars 2007 med bokslutsprognos per den 31
december 2007
Dnr 06/482/04

Sammanfattning
Nämnderna skall lämna en rapport per den 31 mars 2007 till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Delårsrapporten innehåller uppgifter om utfallet för delåret, en prognos för helåret samt
en kommentar om eventuella avvikelser mot uppsatta mål. För investeringsredovisningen
rapporteras endast större avvikelser. Två versioner skrivs, en utförlig huvudskrivelse för tekniska
nämnden samt, som bilaga till denna, en kortare variant för Kommunstyrelsen och fullmäktige.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, den 4 april 2007.

Yrkanden
Ordföranden Tomas Avenborg (m) yrkar att 500 tkr av det prognostiserade överskottet omfördelas
till renhållning av stadskärnan samt att arbetsutskottet får i uppdrag att arbeta med frågan om det
akuta behovet av renhållning i stadskärnan. I övrigt återkommer nämnden i samband med
augustiprognosen med omfördelning av anslag mellan verksamheterna.
Kerstin Lindbom (fp), Jörgen Hansson (c), Mikael Thunberg (s), Nita Lorimer (v) samt Birger
Emanuelsson (mp) bifaller yrkandet.

Tekniska nämnden beslutar
att fastställa delårsrapport per den 31 mars med bokslutsprognos 2007-12-31
att 500 tkr av det prognostiserade överskottet omfördelas till renhållning av stadskärnan samt att
arbetsutskottet får i uppdrag att arbeta med frågan om det akuta behovet av renhållning i
stadskärnan
att återkomma med omfördelning av anslag mellan verksamheterna i augustiprognosen
samt att översända tjänsteskrivelsens bilaga till Kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
förvaltningschefen
Akten

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

LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDEN

2007-04-18

5(30)

§ TN 100

EVP 2008 - 2010 med budget 2008
Dnr 07/339/04

Sammanfattning
Budgetutskottet har utarbetat ett förslag till ekonomiska ramar för åren 2008-2010. Förslaget har
fastställts av kommunstyrelsen. Nämnderna skall lämna in sina budgetframställningar senast den
23 april.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till ekonomiska ramar för 2008-2010, 2007-03-08.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-04-05.

Yrkanden
Tomas Avenborg (m) yrkar att fullmäktigemålet ”Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall
vara att ingen dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Transportsystemets utformning
och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta. Oskyddade trafikanter skall prioriteras.”
blir nämndsmål och ersätter de tre nämndsmålen som är knutna till det av förvaltningen föreslagna
fullmäktigemålet.
Vidare yrkas att nämndsmålet ”Alla gator i stadskärnan skall rengöras varje dag.” ändras till ”Alla
gator i stadskärnan skall vara rena varje dag”
Vidare yrkas att höjningen av brukningsavgifterna skall läggas på den fasta delen.
Enligt följande:
Volymavgift 5,00 kronor/m3 (Oförändrad)
2. Fast avgift (höjning ca 143-150%)
Mätarstorlek
genomlopp, mm

Fast avgift per mätare
kronor/år
Förslag år 2008

20 (5 m3)
25 (10 m3)
40 (20 m3)
50
80
100

680
2 100
4 200
16 480
49 000
74 000

B. Brukningsavgift för avlopp
1. Volymavgift 5,35 kronor/m3 (oförändrad)
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2. Fast avgift (höjning 28-30%)
Mätarstorlek
genomlopp, mm
20 (5 m3)
25 (10 m3)
40 (20 m3)
50
80
100

Fast avgift per mätare
kronor/år.
Förslag år 2008
280
860
1 820
6 720
20 000
30 000

3. Kylvattenavgift 1,00 krona/m3 (höjning 20 öre)
Samt slutligen yrkas att att-satserna:
att anhålla om 1 500 tkr för förbättrat gatuunderhåll och 1 000 tkr för förbättrat parkunderhåll
att anhålla om 350 tkr för kommunala trafiksäkerhetsprogrammet
att anhålla om 1 200 tkr för driftkonsekvenser avseende blomsteranläggningar
utgår, detta måste lösas inom befintlig ram. Beträffande blomsterprogrammet 1 så återkommer
nämnden i ett senare skede med ansökan om överföring av medel från KS.
Kerstin Lindbom (fp) instämmer i det sista yrkandet angående att-satserna med motiveringen att det
är rimligt att detta löses inom befintlig ram.
Mikael Thunberg (s) yrkar följande:
Nämndsmålet ”Lunds stadsbuss skall år 2008 skattefinansieras om högst 50 %.” ändras till
”Lunds stadsbuss skall år 2008 skattefinansieras om högst 60 %.”
Nämndsmålen ”En mångsidig sammansättning av hustyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar
såväl inom Lunds olika delar som i övriga tätorter skall eftersträvas”,
” Kommunen skall på olika sätt entusiasmera byggherrar att minimera miljöbelastningen i
byggandet och förvaltandet av nya bostäder.”,
”Vid utbyggnad på egen mark skall bostäder handikappanpassas enligt kommunens program
”Bättre för alla” och i bostadsprojekt som byggs i privat regi skall byggherrarna entusiasmeras att
uppnå motsvarande standard.” skall ändras till:
”En mångsidig sammansättning av hustyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar såväl inom
Lunds olika delar som i övriga tätorter skall eftersträvas med särskild tonvikt på produktion av
hyresrätter till en rimlig kostnad.”,
” Kommunen skall påverka byggherrar att minimera miljöbelastningen i byggandet och förvaltandet av nya bostäder.”,
”Vid utbyggnad på egen mark skall bostäder handikappanpassas enligt kommunens program
”Bättre för alla” och i bostadsprojekt som byggs i privat regi skall byggherrarna påverkas att uppnå
motsvarande standard.”
Vidare yrkas att att-satsen om att anta föreslagen taxa för Stadstrafiken i Lunds kommun för år
2008 ändras till att anhålla om 2 500 tkr för att kunna ha en taxa i stadstrafiken på 12 kr för vuxen,
6 kr för barn samt 340 kr för periodkort (30 dagars kort).
I övrigt yrkas i enlighet med förvaltningens förslag.
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Nita Lorimer (v) bifaller Mikael Thunbergs (s) yrkande och yrkar följande:
Ett nytt verksamhetsmål inom gatu- och trafik skall läggas till ”utsläppen av CO2 från trafiken i
kommunen skall minska med 5% t om år 2010.”
Vidare yrkas att färdtjänsttaxan återremitteras till förvaltningen med direktivet att den successivt
skall anpassas till nivån inom kollektivtrafiken. Kostnaden för den kortaste resan inom färdtjänsten
skall inte öka, zonerna för färdtjänsttaxan skall anpassas till kollektivtrafiktaxezonerna för att göra
det lättare att snart övergå till kollektivtrafiktaxor.
Birger Emanuelsson (mp) bifaller Mikael Thunbergs (s) förslag och Nita Lorimers (v) förslag
angående CO2 målet och yrkar att höjningen av vattentaxan helt skall läggas på den rörliga delen
för att premiera sparsamhet av vatten. I övrigt tillstyrks förvaltningens förslag.
Jörgen Hansson (c) yrkar bifall till Tomas Avenborgs (m) förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag beträffande målen och Mikael Thunbergs (s) förslag
beträffade målen och finner att nämnden beslutat enligt Tomas Avenborgs (m) förslag.
Ordföranden yrkar avslag på Nita Loromers (v) yrkande till nytt mål och finner att nämnden
beslutat att avslå yrkandet.
Votering begärs och utfaller med
6 röster Tomas Avenborg (m), Kestin Lindbom (fp), Staffan Bolin (fp), Jörgen Hansson (c),
Mio Fric (kd) och Wiggo Marsvik (m) för bifall till Tomas Avenborgs (m) yrkande och med
2 röster Nita Lorimer (v) och Birger Emanuelsson (mp) till förmån för Nita Lorimers (v) yrkande.
3 röster avstod, Daniel Gullstrand (s), Lena Fällström Törnered (s) samt Mikael Thunberg (s)
Nämnden beslutade således enligt Tomas Avenborgs (m) yrkande beträffande målen.
Ordföranden ställer proposition på att satserna 1- 13 var för sig:
att sats 1, finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag med ovan tagna beslut angående
målen.
att sats 2, finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
att sats 3, ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Mikael Thunbergs (s) förslag
och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Votering begärs och utfaller med
6 röster Tomas Avenborg (m), Kestin Lindbom (fp), Staffan Bolin (fp), Jörgen Hansson (c), Mio
Fric (kd) och Wiggo Marsvik (m) för bifall till Tomas Avenborgs (m) yrkande och med
5 röster Nita Lorimer (v) och Birger Emanuelsson (mp), Daniel Gullstrand (s), Lena Fällström
Törnered (s) samt Mikael Thunberg (s) till förmån för Mikael Thunbergs (s) yrkande.
Nämnden beslutade således enligt Tomas Avenborgs (m) förslag.
att sats 4, ordföranden ställer proposition på Nita Lorimers (v) förslag och förvaltningens förslag
och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
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Votering begärs och utfaller med
10 röster Tomas Avenborg (m), Kestin Lindbom (fp), Staffan Bolin (fp), Jörgen Hansson (c), Mio
Fric (kd), Wiggo Marsvik (m), Birger Emanuelsson (mp), Daniel Gullstrand (s), Lena Fällström
Törnered (s) samt Mikael Thunberg (s) för bifall till förvaltningens förslag och med
1 röst Nita Lorimer (v) till förmån för sitt eget yrkande.
Nämnden beslutade således enligt förvaltningens förslag.
att sats 5, ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och Mikael Thunbergs (s) förslag och
finner att nämnden beslutat enligt Tomas Avenborgs (m) förslag.
Att sats 6, ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och Mikael Thunbergs (s) förslag och
finner att nämnden beslutat enligt Tomas Avenborgs (m) förslag.
Votering begärs och utfaller med
6 röster Tomas Avenborg (m), Kestin Lindbom (fp), Staffan Bolin (fp), Jörgen Hansson (c), Mio
Fric (kd) och Wiggo Marsvik (m) för bifall till Tomas Avenborgs (m) yrkande och med
5 röster Nita Lorimer (v) och Birger Emanuelsson (mp), Daniel Gullstrand (s), Lena Fällström
Törnered (s) samt Mikael Thunberg (s) till förmån för Mikael Thunbergs (s) yrkande.
Nämnden beslutade således enligt Tomas Avenborgs (m) förslag.
att sats 7, ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och Mikael Thunbergs (s) förslag och
finner att nämnden beslutat enligt Tomas Avenborgs (m) förslag.
att sats 8, ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och Mikael Thunbergs (s) förslag och
finner att nämnden beslutat enligt Tomas Avenborgs (m) förslag.
att sats 9-13 enligt förvaltningens förslag

Tekniska nämnden beslutar således
att anta förvaltningens förslag till mål med följande justeringar: fullmäktigemålet ”Det långsiktiga
målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Transportsystemets utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av
detta. Oskyddade trafikanter skall prioriteras.” blir nämndsmål och ersätter de tre nämndsmålen
som är knutna till det av förvaltningen föreslagna fullmäktigemålet samt att nämndsmålet ”Alla
gator i stadskärnan skall rengöras varje dag.” ändras till ”Alla gator i stadskärnan skall vara rena
varje dag”
att anhålla om 614 tkr för utökade arealer då verkligt utfall 2006 blev högre än prognostiserat
enligt bilaga A
att anta föreslagen taxa för Stadstrafiken i Lund för år 2008 enligt bilaga B
att anta föreslagen taxa för Färdtjänsten i Lund att gälla 2007-10-01--2008-12-31 enligt
bilaga C
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att anta förslag till brukningsavgifter för vatten och avlopp för år 2008 enligt ovanstående förslag
(höjd fast avgift) bilaga D + yrkande
att justera ramen för infrastruktur och projekt enligt förvaltningens förslag, vilket även innebär en
utökning av medel för återplantering efter almavverkning
att godkänna förvaltningens förslag till resultat- och balansräkning för Brunnshög enligt
bilaga E
att godkänna förvaltningens förslag till investeringsplan enligt bilaga F
att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till EVP 2008-2010 med budget 2008
samt att översända ärendet till Kommunstyrelsen

Reservationer
Mikael Thunberg (s), Nita Lorimer (v) samt Birger Emanuelsson (mp) reserverar sig skriftligt mot
beslutet, se bilaga.

Protokollsanteckning.
Ulf Nymark (dv) begärde och beviljades följande protokollsanteckning:
Om det varit möjligt att yrka hade jag för Demokratisk Vänsters del yrkat följande:
att nämnden skall begära ytterligare 1 000 tkr (utöver förvaltningens förslag till utökning av ram)
för satsning på åter- och nyplantering av träd och underhåll samt att göra år 2008 till ”trädets år”
i Lunds kommun
att ett nämndsmål skall vara följande LundaMaTS.anpassade mål:”utsläppen av koldioxid från
trafiken i kommunen skall minska per invånare med 5% till 2010”
att taxan i Stadstrafiken skall vara oförändrad och att färdtjänsttaxan successivt skall anpassas till
taxenivån inom Stads- och Skånetrafiken
att underhållet av gång och cykelvägar skall prioriteras före underhåll av gator och bilvägar
att investeringar som hänger samman med byggande av trafikplats Råby och Sydöstra vägen skall
utgå ur budgeten
att investeringen i korsningen Förhandlingsvägen - Riksväg 16 ska utgå.
I övrigt instämmer jag med huvuddragen i den rödgröna TN-.gruppens förslag.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen,
Akten
Förvaltningschefen

---------
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§ TN 101

MBP 2008 - 2010
Dnr 07/162/26

Sammanfattning
Årets slutliga 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.
Förslaget har nu remissbehandlats, vilket har föranlett dels ett flertal faktajusteringar och
uppdateringar, dels att planerad byggstart för bostadsprojektet Norreholm i Södra Sandby har
flyttats fram till 2010.
Antalet bostäder som bedöms som 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 så tidigt 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 3 000
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.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-04-11.
Förslag till mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2008-2010 med utblick mot 2012 slutversion.
Utbyggnadsprogram för Lunds kommun 2003-2007.
Förslag till utbyggnadsprogram för Lunds kommun 2008-2013.
Översiktsplan för Lunds kommun ÖPL98.
Remissynpunkter.

Yrkanden
Mikael Thunberg (s) yrkar följande:
att föreslå Kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till Mark- och
bostadsförsörjningsprogram MBP 2008-2010 med utblick mot 2012 med följande ändringar:
att Norreholm eller annat lämpligt område för S Sandby påbörjas 2009
att ett område lämpligt som seniorbostäder placeras centralt i Stångby
att Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska förvaltningen
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att i syfte att tillmötesgå behovet av hyresrätter intensifiera ansträngningarna att finna byggherrar
som är intresserade av att bygga och förvalta hyresrätter och studentbostäder långsiktigt.
Nita Lorimer (v) instämmer i Mikael Thunbergs (s) yrkande med tillägget att Jöns-Petter Borg på
sidan 51 utgår ur förslaget.
Jörgen Hansson (c) yrkar avslag på område 175 samt bifaller Mikael Thunbergs (c) yrkande
angående Norreholm.
Birger Emanuelsson (mp) instämmer i Nita Lorimers (v) och Mikael Thunbergs (s) yrkande.
Tomas Avenborg (m) Kerstin Lindbom (fp) samt Mikael Thunberg (s) yrkar bifall till
förvaltningens förslag med tillägg av Mikael Thunbergs (s) yrkanden angående att Norreholm eller
annat lämpligt område för S Sandby påbörjas 2009 samt att ett område lämpligt som seniorbostäder
placeras centralt i Stångby.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Mikael Thunbergs (s) yrkande angående att
Norreholm eller annat lämpligt område för S Sandby påbörjas 2009 samt att ett område lämpligt
som seniorbostäder placeras centralt i Stångby och förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutat i enlighet med Mikael Thunbergs (s) yrkande.
Ordförande ställer proposition på Mikael Thunbergs (s) yrkande angående att Tekniska nämnden
uppdrar åt tekniska förvaltningen att i syfte att tillmötesgå behovet av hyresrätter intensifiera
ansträngningarna att finna byggherrar som är intresserade av att bygga och förvalta hyresrätter och
studentbostäder långsiktigt och finner att nämnden beslutat avslå yrkandet.
Votering begärs och utfaller med
6 röster Tomas Avenborg (m), Kestin Lindbom (fp), Oskar Krantz (fp), Jörgen Hansson (c), Mio
Fric (kd) och Wiggo Marsvik (m) för avslag av Mikael Thunbergs (s) yrkande och med
5 röster Nita Lorimer (v) och Birger Emanuelsson (mp), Daniel Gullstrand (s), Lena Fällström
Törnered (s) samt Mikael Thunberg (s) till förmån för Mikael Thunbergs (s) yrkande.
Nämnden beslutade således att avslå Mikael Thunbergs (s) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Nita Lorimers (v) yrkande angående Jöns Petter Borg och
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Hanssons (c) yrkande angående område 175 och
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.
I övrigt bifaller nämnden förvaltningens förslag

Tekniska nämnden beslutar således
att föreslå Kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till mark- och
bostadsförsörjningsprogram MBP 2008-2010 med utblick mot 2012 med följande justeringar:
att Norreholm eller annat lämpligt område för S Sandby påbörjas 2009 samt att ett område lämpligt
som seniorbostäder placeras centralt i Stångby.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
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§ TN 102

GNP 2008 - 2010
Dnr 07-151-33

Sammanfattning
Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård - GNP 2008-2010 har utarbetats av
Park- och naturkontoret i samråd med Stadsbyggnadskontoret. Programmet bygger i huvudsak på
föregående års GNP (2007-2009), med utökning av ett antal nya objekt. Förslaget till Mark- och
bostadsförsörjningsprogram (MBP 2008-2010) har liksom tidigare år arbetats in i förslaget och på
motsvarande sätt har ubyggnadsprogrammet (UBP) inklusive förslag till UBP beaktats.
Förslaget har under tiden 2007-02-15 – 2007-03-23 varit föremål för samråd hos berörda nämnder
och styrelser. I det nu reviderade förslaget har i huvudsak smärre redaktionella och tekniska
justeringar (till exempel genomförandeår och kostnadsberäkningar) gjorts.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-04-10.
Samrådsredogörelse daterad 2007-04-10.
Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård - GNP 2008-2010.

Yrkanden
Nita Lorimer (v) yrkar under punkt 2.4.6, plaskdammar, att det görs en ambitionsökning så att
plaskdammar ska utvecklas till att vara tillgängliga för alla. Notera särskilt att barn i rullstol m m
skall kunna komma till vattnet och att föräldrar i rullstol skall ha möjlighet att medverka i vattnet
med sina barn. Vidare yrkas att sponsring av träd under punkt 1:7 avslås.
Mikael Thunberg (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg av Nita Lorimers (v) yrkande
angående plaskdammar.
Kerstin Lindbom (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag men vill ha en diskussion i nämnden
angående utredningsdirektiven för Skrylle Naturrum.
Birger Emanuelsson (m) bifaller förvaltningens förslag.
Oskar Krantz (fp) bifaller Kerstin Lindboms (fp) och Nita Lorimers (v) yrkande angående
plaskdammar.
Tomas Avenborg (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt Nita Lorimers (v) förslag
angående plaskdammar. Skall investeringen angående plaskdammar genomföras så skall de
tillgänglighetsanpassas.

Beslutsordning
Ordföranden ställer frågan om nämnden kan besluta om Nita Lorimers (v) förslag angående
tillgänglighetsanpassning av plaskdammar och finner att nämnden beslutat att bifalla detta.
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Ordföranden ställer proposition på Nita Lorimers (v) förslag angående sponsring av träd och
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Kerstin Lindboms (fp) förslag angående Skrylle naturrum och
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat i enlighet med Kerstin Lindboms (fp) förslag.

Tekniska nämnden beslutar således
att godkänna reviderat förslag till GNP 2008-2010, med tillägget under punkt 2.4.6 att
plaskdammar skall tillgänglighetsanpassas samt att vidare utredningsdirektiv angående Skrylle
Naturrum skall diskuteras i Tekniska nämnden och översända detsamma till Kommunfullmäktige
för antagande.

Reservation
Nita Lorimer (v) reserverar sig mot beslutet.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
BSN Lunds stad
BSN Öster
Byggnadsnämnden
Kultur- & fritidsnämnden
Miljönämnden
Renhållningsstyrelsen
Servicenämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

-------------
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§ TN 103

Vägutredning för väg 913/väg 16, Bjärred - Lund
Dnr 07/276/31

Sammanfattning
På uppdrag av vägverket har SWECO VBB genomfört en utredning med syftet att ta fram framtida
vägsträckning och vägbyggnadsåtgärder längs väg 913 och väg 16 mellan Bjärred och Lund.
En av intentionerna är att skapa en planskild korsning mellan Lommabanan och väg 913 som skulle
ge goda anslutningsmöjligheter till den planerade pågatågsstationen i Flädie. En annan intention är
att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs dessa vägar, främst i stråket E 6 norr Väg 16 och trafikplats Flädie.
Utredningen fungerar som beslutsunderlag för val av alternativ.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-04-02.
Utdrag ur vägutredningen 2006-12-20.

Yrkanden
Birger Emanuelsson (mp) yrkar följande: Ingen breddning till 2 + 2 skall ske förrän det visats att
transportbehovets ökning inte kan dämpas eller lösas på annat sätt (fyrstegsprincipen) och det har
visats att en sådan breddning kommer att bidra till att uppsatta miljömål för trafiken uppnås.
Mitträcke (2+1) bör för trafiksäkerhetens skull monteras på Rv 16 och planskild korsning byggas
för Lommabanan.
Nita Lorimer (v) yrkar bifall till Birger Emanuelssons (mp) förslag.
Tomas Avenborg (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutat enligt Tomas
Avenborgs (m) yrkande.

Tekniska nämnden beslutar således
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande.

Reservationer
Birger Emanuelsson (mp) och Nita Lorimer (v) reserverar sig skriftligt, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen
-------------
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§ TN 104

Samråd om översyn av hastighetsgränser på det statliga
vägnätet
Dnr 07/323/31

Sammanfattning
Vägverket har sänt ett förslag på översyn av hastighetsbegränsningar till berörda kommuner.
Utgångspunkten för översynen är att inom ramen för det transportpolitiska målet anpassa
hastighetsgränserna på vägarna till nollvisionen, samt kraven på tillgänglighet, god miljö, positiv
regional utveckling och ett jämställt transportsystem. De vägar som berörs av översynen inom
Lunds kommun är:
• väg 102, delen mellan 102.1 Veberöd och väg 780 Skönabäck
• väg 740, delen mellan väg 267 Lanteryd och väg 102 Veberöd, del av sträckan är belägen i
Lunds kommun
• väg 923, mellan väg 931 Vallkärra och väg 108
• väg 936, mellan väg 940 och en punkt 470 meter söder om väg 939 Stångby
• väg 941, mellan väg 945 Sularp och väg 952 Södra Sandby samt mellan 2500 m väster om
väg 945 Sularp och väg 945 Sularp
• väg 958 mellan väg 941 Södra Sandby och väg 961 Skatteberga, mellan väg 967 Revinge by
och 1300 meter öster om väg 961 Skatteberga samt mellan väg 967 Revinge by och väg 966
Revinge by

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2007-03-27.
Vägverkets förslag om ”Översyn av hastighetsgränser”.

Yrkanden
Ordföranden Tomas Avenborg (m) yrkar följande tillägg:
att nämnden är positiv till utredningen men också vill lyfta fram behovet av förbättringar i vägnätet
med hänsyn till nollvisionen, då vi har en kraftig befolkningsökning.
Kerstin Lindbom (fp) bifaller förvaltningens förslag med Tomas Avenborgs (m) tillägg.
Nita Lorimer (v) efterlyser en barnkonsekvensanalys.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och förvaltningens förslag och finner
förvaltningens förslag med tillägg bifallet.

Tekniska nämnden beslutar således
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande med tillägget att nämnden är positiv till
utredningen men också vill lyfta fram behovet av förbättringar i vägnätet med hänsyn till
nollvisionen, då vi har en kraftig befolkningsökning.

Beslutet expedieras till
Akten
Vägverket
Förvaltningschefen
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§ TN 105

LundaEko- Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling
Dnr 07/219/43

Sammanfattning
Kommunkontorets miljöstrategiska enhet har med anledning av kommunstyrelsens beslut
beträffande uppföljning av LundaEko begärt in nämndens redovisning.
Tekniska förvaltningen har i tjänsteskrivelsen kommenterat strategier och åtgärder inom nämndens
ansvarsområde.

Beslutsunderlag
LundaEko, antagen av kommunfullmäktige i mars 2006.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse med utvärderingsbilaga, daterad 2007-04-10.

Tekniska nämnden beslutar
att översända tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse med utvärderingsbilaga som svar på
kommunstyrelsens framställan.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen, Miljöstrategiska enheten
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 106

Den glömda balanseringsprincipen
Dnr 02/1556/00

Sammanfattning
Vänsterpartiet har genom skrivelse till Kommunstyrelsen begärt redovisning av hur
Kommunfullmäktiges beslut integreras i planeringsprocessen.
Förvaltningens mark- och exploateringskontor och park- och naturkontor har i tjänsteyttrande
redovisat verksamheternas synpunkter.

Beslutsunderlag
Vänsterpartiets skrivelse, daterad 2007-02-13.
Balanseringsprincipen tillämpad i fysisk samhällsplanering (2002/2003).
Tekniska förvaltningens tjänsteyttrande, daterat 2007-04-03.

Tekniska nämnden beslutar
att såsom yttrande över rubricerad skrivelse åberopa vad tekniska förvaltningen anfört.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 107

Detaljplan för del av Innerstaden 3:32 i Lund, Lunds kommun
Dnr 07/305/26
Underrättelse - Samråd

Sammanfattning
Aktuellt detaljplaneförslag syftar till att pröva om en om- och tillbyggnad av Högevallsbadet kan
göras. För badanläggningen planeras bl a en 50-meters bassäng och ett modernt äventyrsbad.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2007-01-31.
Tekniska förvaltningens tjänsteyttrande, daterat 2007-03-29.

Yttrande
Kerstin Lindbom (fp) vill stryka formuleringen ”kanske måste badets utomhusdel begränsas kraftigt
eller kanske till och med utgå.” från tjänsteyttrandet och lägga till: ”Det är viktigt att få ett naturligt
samband mellan Högevallsbadet och parken, bad i parken.”
Mikael Thunberg (s) och Nita Lorimer (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Tomas Avenborg (m) yrkar bifall till Kerstin Lindboms (fp) förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Kerstin Lindboms (fp) yrkande och Mikael Thunbergs (s) m fl
yrkande och finner att nämnden beslutat enligt Kerstin Lindboms (fp) yrkande.

Tekniska nämnden beslutar således
att såsom yttrande över rubricerat detaljplaneförslag åberopa vad tekniska förvaltningen anfört med
tillägget att formuleringen ”kanske måste badets utomhusdel begränsas kraftigt eller kanske till och
med utgå.” stryks från tjänsteyttrandet och formuleringen ”Det är viktigt att få ett naturligt samband
mellan Högevallsbadet och parken, bad i parken.” läggs till i yttrandet.

Reservation
Nita Lorimer (v) reserverar sig mot beslutet.

Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Förvaltningschefen

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

LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDEN

2007-04-18

19(30)

§ TN 108

Detaljplan för del av Möllevången 3:1 m fl i Lund, Lunds kommun
Ny bussgata vid Möllevångsvägen - Norra Ringen
Dnr 04/563/21
Underrättelse - Samråd

Sammanfattning
Aktuellt detaljplaneförslag syftar till att pröva om en ny linjesträckning för stadsbuss nummer 3 kan
skapas. Linjen går idag sträckan Kävlingevägen - Baravägen - Möllevångsvägen. Med en körning
från Norra ringen direkt till Möllevångsvägen erhålls en genare väg.
Bussgatan är en viktig åtgärd för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2006-11-22.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2007-03-29.

Yrkanden
Kerstin Lindbom (fp) och Jörgen Hansson (c) Lena Fällström Törnered (s), Nita Lorimer (v),
Birger Emanuelsson (mp) samt Margareta Kristensson (s) yrkar avslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Kerstin Lindbom (fp) m fl yrkande och förvaltningens förslag
och finner att nämnden beslutat enligt Kerstin Lindbom (fp) m fl yrkande.

Tekniska nämnden beslutar således
att avslå detaljplaneförslaget

Protokollsanteckning
Ulf Nymark (dv) anhöll och fick bifall till att lämna följande protokollsanteckning:
Hade Ulf Nymark (dv) haft möjlighet att yrka hade bifall yrkats till förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 109

Detaljplan för Östra Torn 26:15 m m i Lund, Lunds Kommun
(Östra Torn IV) Spelmansvägen - Utmarksvägen

Dnr 06/242/21
Underrättelse - Samråd

Sammanfattning
Aktuellt detaljplaneförslag syftar till att pröva om ca 280 bostäder kan byggas ut vid
Spelmansvägen/Utmarksvägen. Tekniska nämnden har i ett tidigt skede preliminärt anvisat byggare
inom området. Området beräknas inrymma ca 130 grupphus, 75 studentlägenheter,
60 hyresbostäder, lägenheter för gruppboende samt 7 villatomter. Dessutom avsätts mark för
byggandet av en förskola.
Förvaltningen anser att planupplägget i stort kan tillstyrkas. Förvaltningen är dock ytterst tveksam
till behovet av en gatuanslutning mot befintligt bostadsområde väster om planområdet. Vidare
måste bullerskyddet mot Utmarksvägen/Lundalänken placeras på tomtmark. Översyn av parkering,
x-stråk och lokalgator bör även göras.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2007-02-02.
Tekniska förvaltningens tjänsteyttrande, daterat 2007-04-02.

Tekniska nämnden beslutar
att såsom yttrande över rubricerat detaljplaneförslag åberopa vad tekniska förvaltningen anfört.

Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Förvaltningschefen
-------------
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§ TN 110

Detaljplan för del av Ladugårdsmarken 5:9 m fl i Lund, Lunds
Kommun
Dnr 05/148/21

Sammanfattning
Aktuellt detaljplaneförslag syftar till att pröva om en golfbana samt en förskola kan anläggas norr
om bebyggelsen på ladugårdsmarken.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2007-02-01.
Tekniska förvaltningens tjänsteyttrande, daterat 2007-04-02.

Yrkanden
Lena Fällström Törnered (s), Nita Lorimer (v), Kerstin Lindbom (fp) samt Jörgen Hansson (c)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Birger Emanuelsson (mp) yrkar avslag på förvaltningens förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lena Fällström Törnereds (s) m fl yrkande och Birger
Emanuelssons (mp) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Lena Fällström Törnereds (s)
yrkande.

Tekniska nämnden beslutar således
att såsom yttrande över rubricerat detaljplaneförslag åberopa vad tekniska förvaltningen anfört.

Reservation
Birger Emanuelsson (mp) reserverar sig mot beslutet.

Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Förvaltningschefen
-------------
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§ TN 111

Detaljplan för del av Hällestad 39:1 och 39:4 i Torna Hällesstad,
Lunds kommun
Dnr 07/288/21
Underrättelse - Samråd

Sammanfattning
Aktuellt detaljplaneförslag syftar till att pröva om en kompletteringsbebyggelse kan uppföras i
Torna Hällestad. Sammanlagt föreslås 21 bostadshus varav två stycken är radhus/flerbostadshus.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2007-01-09.
Tekniska förvaltningens tjänsteyttrande, daterat 2007-03-28.

Tekniska nämnden beslutar
att såsom yttrande över rubricerat detaljplaneförslag åberopa vad tekniska förvaltningen anfört.

Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 112

Försäljning av fastigheten Sandstenen 2 till HSB Skåne Ek för
Dnr 07/306/26

Sammanfattning
Försäljning fastigheten Sandstenen 2, Gastelyckan i Lund för uppförande av kontorslokaler, garage,
lager och verksstadsytor.

Beslutsunderlag
Ansökan om förvärv.
Karta utvisande område.
Situationsplan och byggnadsritningar.
Detaljplan, antagen 2001-10-18.
Mark- och exploateringskontorets tjänsteskrivelse om försäljning av del av fastigheten
Stora Råby 32:33 till Online Telemarketing i Lund AB, 2004-05-12.
TN beslut § 142, 2004-06-16.
KS beslut § 172, 2004-08-12.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2007-03-20.

Tekniska nämnden beslutar
att upphäva Tekniska nämndens fattade beslut 2004-06-16, § 142 att hos kommunstyrelsen
tillstyrka
försäljning av ca 4 500 m2 av fastigheten Stora Råby 32:33 (numera Sandstenen 2) till Online
Telemarketing i Lund AB
att Kommunstyrelsen tillstyrker försäljning av fastigheten Sandstenen 2, för en köpeskilling av
650 kr/kvm till HSB Skåne Ek för, 745000-2253, och i övrigt på angivna villkor samt
att Kommunstyrelsen samtidigt upphäver fattat beslut 2004-08-12, § 172

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltnigschefen
Kommunstyrelsen
HSB Skåne Ek för

-----------
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§ TN 113

Förköpsprövning avseende försäljning av fastigheten Veberöd 16:17
med adress Hissvägen, Veberöd, Lunds kommun
Dnr 06/16/51
Omedelbar justering

Sammanfattning
Kommunen föreslås utöva förköpsrätten i samband med försäljningen av fastigheten Veberöd 16:17
för en köpeskilling om 2 250 000 kr.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-04-11.
Köpekontrakt.
Kartbilaga.

Yrkanden
Tomas Avenborg (m) yrkar avslag till att utöva förköpsrätten.
Kerstin Lindbom (fp), Oskar Krantz (fp), Mikael Thunberg (s), Mio Frick (kd) samt
Jörgen Hansson (c) yrkar bifall till att utöva förköpsrätten.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutat enligt Kerstin
Lindbom (fp) m fl yrkande.

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige att utöva förköpsrätten vad gäller fastigheten Veberöd 16:17
för en köpeskilling om 2 250 000 kronor och i övrigt enligt de villkor som framgår av bilagda
köpekontrakt
att köpeskillingen får belasta 2007 års exploateringskonto 2740/4040 Veberöd, Truckvägen
samt att ärendet förklaras omedelbart justerat
Justeras 2007-04-18

Tomas Avenborg (m)
Ordf

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen
Akten

Mikael Thunberg (s)
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§ TN 114, se § 92, 2007-04-11

Bordlagt ärende: Val av styrelseledamöter m m i vissa
studentbostadsföretag och kollektivhusföreningar
Dnr 04/325/26

Sammantaget med tekniska nämndens beslut § 92, 2007-04-11 beslutar således
tekniska nämnden enligt nedan:
STIFTELSEN AF BOSTÄDER
Ledamot
Carl von Friesendorff (m)
Ersättare
Margareta Kristensson (s)
KALMAR NATION (*)
Ledamot
vakant
Ersättare
vakant
Revisor
vakant
Rev.suppl. vakant
STIFTELSEN HERULERO (*)
Ledamot
vakant
Ersättare
vakant
Revisor
vakant
Rev.suppl. vakant
SMÅLANDS NATIONS BOSTÄDER
Ledamot
vakant
Ersättare
vakant
Revisor
vakant
Rev. Suppl. vakant
HELSINGBORG – LANDSKRONA NATION
Ledamot
Oskar Krantz (fp)
Ersättare
Teresa Hankala-Janiec (s)
Revisor
Vakant
Rev. Suppl. Vakant
STIFTELSEN KÅLLEHUS STUDENTBOSTADSHUS I LUND NR 3
Ledamot
Vakant
Ersättare
Vakant
Revisor
Sven Katsler
Rev.suppl. Vakant
LUNDS NATION
Ledamot
Jörgen Hansson (c)
Ersättare
Rune Granqvist (s)
Revisor
Vakant
Rev.suppl. Vakant
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ÖSTGÖTA NATION(*)
Ledamot
Vakant
Ersättare
Vakant
Revisor
Vakant
Rev.suppl. Vakant
LUNDS KOLLEKTIVHUS NR 2
Ledamot
Vakant
Ersättare
Birgitta Nadel (mp)
Revisor
Vakant
Rev suppl. Vakant
LUNDS KOLLEKTIVHUS NR 3, FIOLEN EKONOMISK FÖRENING
Ledamot
Vakant
Ersättare
Lars A Ohlsson (mp)
Revisor
Vakant
Rev suppl. Vakant
(*) = studentbostadsföretag/bostadsrättsförening som ej tecknat ansvarsförsäkring.
Adresslista:
Carl von Friesendorff
Margareta Kristensson
Teresa Hankala-Janiec
Oskar Krantz
Jörgen Hansson
Sven Katsler
Rune Granqvist
Birgitta Nadel
Lars A Ohlsson

Silvåkra gården 341
Östen Undéns gata 142
S:t Laurentiigatan 10 A
Grönegatan 17 A
Utmarksvägen 91, Nygård
Vittnesgränden 49
Jägaregatan 466
Skarpskyttevägen 10 C
Flygelvägen 19

Beslutet expedieras till
Akten
Berörda föreningar
Valda representanter
Förvaltningschefen

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

240 14 Veberöd
227 62 Lund
222 21 Lund
222 24 Lund
225 92 Lund
226 47 Lund
226 47 Lund
226 42 Lund
224 72 Lund
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§ TN 115

Förslag på ombyggnad av Östra Mårtensgatan samt upphandling av
entreprenör för byggande av densamma
Dnr 06/16/51

Sammanfattning
Tjänsteskrivelsen innehåller förslag på ombyggnad av Östra Mårtensgatan samt upphandling av
entreprenör för byggande av densamma.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2007-03-20.

Yrkanden
Kerstin Lindbom (fp), Oskar Krantz (fp), Birger Emanuelsson (mp) yrkar bifall till förslaget.

Tekniska nämnden beslutar således
att anta förändringar enligt tjänsteskrivelsen av gestaltning med avseende på
tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade samt parkering
att anta anbudsgivare nr 3 som entreprenör för rubricerad entreprenad
samt att uppdra åt tekniske chefen att teckna erforderliga avtal/kontrakt med upphandlad
entreprenör

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 116

Anmälningar
till Tekniska nämndens sammanträde den 18 april 2007
Länsstyrelsen i Skåne Län, dnr. 06/1666/43
Representant till Samrådsgruppen för Skrylleområdet
Byggnadsnämnden, dnr. 06/670/21
Detaljplan för del av Värpinge gård 1 m fl i Lund -programsamråd
Kommunstyrelsen, dnr. 07/339/04
§ 66 Plattform för ekonomi- och verksamhetsplan 2008-2010, med budget för 2008
Byggnadsnämnden, dnr. 06/694/21
Detaljplan för kv Virket i Lund, Lunds Kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 06/864/21
§ 79 Detaljplan för Bytarebacken 29 m fl. i Lund, Lunds Kommun. Granskning
Kommunstyrelsen, dnr. 06/1713/21
§ 77 Program till detaljplan för del av Stora Råby 37:20 i Lund, Lunds Kommun. Samråd
Kommunstyrelsen, dnr. 06/362/21
§ 78 Fördjupning av översiktsplanen för Linero - Norränga - Stora Råby i Lunds Kommun.
Granskning
Kommunstyrelsen, dnr. 00/1144/21
§ 76 Utseende av styrgrupp för revidering av utbyggnadsprogram för Lunds Kommun
Miljönämnden, dnr. 05/1528/43
§ 35 Yttrande över ansökan om omprövning av dikesföretag i Veberödsbäcken
Kommunförbunden Skåne
Kommunnytt Skåne Mars 2007
Ledningsgruppen för Segeå-projektet, dnr. 07/68/43
Protokoll
Stadsbyggnadskontoret, dnr. 07/302/21
Detaljplan för Värpinge 14:7 m m i Lund, Lunds Kommun
Sydvatten, dnr. 06/1454/34
Preliminär budget för 2008
Tekniska förvaltningen, dnr. 07/53/43
Verksamhetsrapport 2006 för naturbussprojektet
Brukningsavgifter för avlopp 2007
Brukningsavgifter för vatten 2007
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§ TN 117

Delegationsbeslut för anmälan
”Delegationbeslut 2007-04-18” anmäls och läggs till handlingarna

-------------
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§ TN 118

Frågor till ordföranden och förvaltningschefen
Nita Lorimer (v) tog upp följande frågor:
•

Beror problemen med att behålla vissa personalkategorier enbart på låg lönenivå eller är det
även andra faktorer som spelar in?

•

Har man tagit hänsyn till klimatförändringar när man diskuterar dagvattenpolicy?

•

Marknadsför man naturbussen inom habilitering?

Lars Göran Hansson (c) undrar om kommunen skall dra igång några kampanjer angående
renhållning/nedskräpning?
Lena Fällström Törnered (s) undrar hur länge cykelkampanjen skall hålla på?

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

