SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

LUNDS KOMMUN

TEKNISKA NÄMNDEN, ARBETSUTSKOTTET 2007-01-31

Plats och tid:

Tekniska förvaltningen,

Ordförande

Tomas Avenborg (m)

Vice ordförande

Kerstin Lindbom (fp)

2:e vice. ordf.

Mikael Thunberg (s)

kl. 16.00 – kl. 18.30

Lena Fällström Törnered (s)

Ersättare

Mio Fric (kd)
Birger Emanuelsson (mp)

Övriga:

Göran Eriksson, förvaltningschef
Lars Jacobsson, stadsträdgårdsmästare
Håkan Lockby, gatuchef
Heléne Öhrström, adm. chef
Gert Faxler, trafikintendent / nämndens sekreterare

Justerare:

Lena Fällström Törnered (s)

Paragrafer:

§§ 1 - 14

Plats och tid
för justering:

Tekniska förvaltningen, onsdagen den 14 februari 2007

Underskrifter:

Sekreterare ……………………………………………..
Gert Faxler

Ordförande …………………………………………….
Tomas Avenborg

Justerare

………………………………………........
Lena Fällström Törnered
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§ AU 1
Protokollsjustering
Lena Fällström Törnered (s) med Mikael Thunberg (s) som ersättare utses att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.
Justeringen skall äga rum den 14 februari 2007.

……………

§ AU 2
Dagordning
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna den utsända dagordningen.
……………

§ AU 3
Protokoll
Protokollet från Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträde 2006-11-29
anmäls, godkänns och läggs till handlingarna.

……………
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§ AU 4

INFORMATION
Lundautställningen 100 år,
Dnr 06/1598/33
Stadsträdgårdsmästaren Lars Jacobsson informerar.
Sammanfattning
1907 genomfördes en industri-, slöjd- och konstutställning på den plats utanför vallarna,
som därefter 1909 – 1911 anlades som Stadspark. Denna utställning var ett för staden
Lund stort arrangemang, som uppmärksammades vida omkring. Eftersom utställningen
ägde rum i Stadsparken ser vi det som angeläget att Tekniska nämnden på något sätt
uppmärksammar denna viktiga händelse i staden Lunds historia. Vi föreslår att en
workshop på temat ”Konst och design för det offentliga rummet under 100 år” anordnas i
Stadsparken under sommaren 2007.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslöt 2006-11-29 att anhålla om 200 tkr för att
genomföra projektet. Kommunstyrelsen avslog framställningen.
Tekniska förvaltningen kommer, eventuellt tillsammans med Kultur- och
fritidsförvaltningen och Lunds Energi, att med befintliga medel uppmärksamma
händelsen.
Lars Jacobsson informerar vidare om att förvaltningen tillsammans med Lunds universitet
kommer att uppmärksamma ”Linné 300 år” med upprustning och återinvigning av
Petriplatsen samt diverse andra aktiviteter under året.

……….…..
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§ AU 5

INFORMATION
Färdtjänst - Hur går vi vidare ?
Förvaltningschefen Göran Eriksson informerar om färdtjänstupphandlingen.
•
•
•
•

Upphandling pågår för 4 års färdtjänsttrafik
Sista dagen för anbudsgivning är torsdagen den 15 februari 2007
Beslut i Tekniska nämnden om entreprenör fattas den den 21 mars 2007
Trafikstart den 1 oktober 2007.

Göran Eriksson informerar vidare att Taxi Kurir AB kommer att fullfölja
ärendet/målet i tingsrätten, beträffande utvärdering av anbuden i tidigare
färdtjänsupphandling, huvudförhandling inom kort.
Klagomålen på färdtjänsten är för närvarande mycket få - vissa problem kvarstår dock

……….…..
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§ AU 6

INFORMATION
Skrivelse från Synskadades Riksförbund Lundabygden med önskemål
om förbud mot butikernas reklamskyltar på gångbanor, så kallade
”gatupratare”
Dnr 06/1383/31
” Att vara synskadad innebär stora svårigheter i det dagliga livet. En av dessa är vår
möjlighetet att orientera sig och ta sig fram”.
”Den absolut största boven i det hela är affärernas ”gatupratare” (butikernas
reklamskyltar) som de ofta ställer lite hur som helst, ofta i gångpassager, vilket innebär att
man som synskadad snavar över dessa och i värsta fall kan göra sig riktigt illa på dem”.
Gatuchefen Håkan Lockby informerar.
Tekniska förvaltningen kommer att arbeta vidare för att minimera problemet och
förbättra tillgängligheten, i dag finns ca 20 stycken lagliga tillstånd för ”gatupratare” i
Lunds tätort.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att ge förvaltning i uppdrag att svara på skrivelsen
samt att svaret skall anmälas i Tekniska nämnden

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Gatu- och trafikkontoret

……………

LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13)

TEKNISKA NÄMNDEN, ARBETSUTSKOTTET 2007-01-31

§ AU 7

INFORMATION
Årsanalys 2006
Dnr 06/534/04
Heléne Öhrstöm, administrativ chef informerar.
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.
Sammantaget visar nämndens verksamheter att uppställda mål i stort nåtts. Prioriterade
mål har varit att minska antalet skadade i trafiken och det goda resultatet från 2005 håller
i sig. 2006 minskade gruppen dödade och svårt skadade med 33%. Resandeökningen i
Stadsbusstrafiken (13 %)är väsentligt högre än uppsatt mål på 2 %. Med 29 hektar anlagd
parkmark/grön gatuyta kommer målet 35 hektar till år 2008 att nås. Inom
exploateringsverksamheten har bostadsmålen uppnåtts. Förvaltningen har arbetat aktivt
med att trygga markförsörjningen och lagt grunden för planerade förtätningsprojekt. VAverkets mål klarades dock med mindre överskridande av riktvärdena för utgående
avloppsvatten vid Källbyverker och verket i Södra Sandby. Ekonomiskt har givna ramar
klarats och övrig verksamhet redovisar efter bokslutsdispositioner ett överskott på drygt 1
mkr och va-verket ett överskott på cirka 5 mkr. Investeringarna blev något mindre än
budget. Ändå uppgick investeringarna till cirka 140 mkr.
Ärendet kommer att behandlas vid Tekniska nämndens sammanträde
den 14 februari 2007.

……………
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§ AU 8

BEREDNINGSÄRENDE
Motion - Skilj gångbanor från cykelbanor
Dnr 06/11553/31
Gatuchefen Håkan Lockby informerar.
Demokratisk Vänster har till Kommunfullmäktige ställt en motion om att gångbanor
fysiskt skiljs från cykelbanor. Bakgrunden är de båda trafikslagens skilda egenskaper.
Tekniska nämnden har i november 2003 antagit en policy för gång- och cykeltrafik. I
denna sägs att ”Separeringen kan göras med olika beläggning, heldragen linje eller genom
nivåskillnad”. På gång- och cykelbanor parallellt med gator görs separeringen vid
nybyggnad i allmänhet med olika beläggning (asfalt resp. plattor). Med hänsyn till bl.a.
driftsaspekter har det inte bedömts som lämpligt att generellt separera gångbanor och
cykelbanor med kantsten. På platser där cykeltrafikens hastighet är hög, oftast vid
tunnlar, görs separeringen med en mjukt avfasad kantsten. På friliggande gång- och
cykelvägar, i t.ex. parker, görs normalt ingen separering. Det är alltså de lokala
förhållandena som avgör typen av separering.
Erfarenheterna från denna princip för separering, som har använts de senaste åren, är
positiva. Även undersökningar från andra städer än Lund visar att de flesta trafikanter
använder rätt del av gång- och cykelbanan när dessa är separerade genom olika material
och/eller kantsten.
I den policy för gång- och cykeltrafik som Tekniska nämnden antagit står att denna ska
uppdateras vart tredje år. Arbetet med denna uppdatering är för närvarande i sitt slutskede.
De erfarenheter vi har från de principer som använts de senaste åren kommer att prägla
den uppdaterade version som förväntas antas under våren 2007.
Förvaltningen anser alltså att beslut om graden av separering mellan gående och cyklister
bör ingå som en del i uppdateringen av gång- och cykelpolicyn och inte behandlas
särskilt.

Ärendet kommer att behandlas på Tekniska nämndens sammanträde 2007-02-14

……………
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§ AU 9

BEREDNINGSÄRENDE
Förslag till ändrad plan beträffande industrimark, Truckvägen Veberöd
Dnr 06/1718/21

Förslag från Socialdemokraterna i Veberöd om ändring av detaljplan, så att marken
utmed Truckvägen som i dag är avsedd för industri ändras till mark för kombitomter eller
till tomter för fri bebyggelse. Detta skulle skapa en bättre helhet beträffande
bebyggelseområdet mellan Truckvägen och den angränsande villabebyggelsen.
Viktigt är att Truckvägens gestaltning som infartsgata till Veberöd inarbetas i planen.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta Stadsbyggnadskontoret med anledning av
skrivelsen
Ärendet kommer senare att behandlas i Tekniska nämnden.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

……………

LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13)

TEKNISKA NÄMNDEN, ARBETSUTSKOTTET 2007-01-31

§ AU 10

BEREDNINGSÄRENDE
Skrivelse från Tekniska nämndens majoritet om tider avgifter mm
beträffande avgiftsbelagd parkering i Lunds centrum.
Dnr 07/104
Under förra mandatperioden tog Tekniska nämnden ett beslut att förlänga tiden för avgift
för parkering i Lunds centrum från klockan 21.00 till klockan 23.00.
Förslagställarna vill göra en utvärdering av effekterna och eventuellt ompröva beslutet.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka konsekvensen och kostnaden, vid en återgång
till fri parkering efter kl 21.00 på gatumark, för parkeringshusen och gatuparkeringen i
centrum
samt att återkomma med ett förslag till beslut.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Gatu- och trafikkontoret
……………
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§ AU 11

Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom
föreningen Svenskt Vatten.
Dnr 07/51/34
Valberedningen för Svenskt Vatten har uppdraget att lägga förslag till de val som skall
förrättas på föreningsstämman i Malmö, 15 - 16 maj 2007.
Valberedningen uppmanar medlemmarna i Svenskt Vatten att nominera ledamöter till
förtroendeuppdragen inom föreningen. Föreningsstämman skall välja 7 ledamöter till
styrelsen (4 förtroendemän och 3 tjänstemän). Ordförande och vice ordförande väljs varje
år.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att avstå från att nominera ledamöter till Svensk Vatten

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

……………
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§ AU 12

Entreprenör för va-ledningsarbeten i Hjalmar Gullbergs väg i
Lund
Dnr 06/1595/35

Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för förnyelse av vatten- och avloppsledningar
och serviser i Hjalmar Gullbergs väg i Lund.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-01-12.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att anta entreprenör nr 2 för va-ledningsarbetena i Hjalmar Gullbergs väg i Lund

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

……………
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§ AU 13

Förslag till hastighetsbegränsning till 30 km/tim i del av
Fågelsångsområdet i Södra Sandby
Dnr 06/315/51

Sammanfattning
Ärendet innehåller förslag om sänkt hastighetsbegränsning till 30 km/timme på
Fågelsångsområdet i Södra Sandby.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2006-11-23.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att enligt trafikförordningen 1998:1276 10 kap 1 §, andra stycket, punkt 10 fordon inte får
föras med högre hastighet än 30 km/timme på följande gator i Södra Sandby:
Törnsångarevägen, Gulsångarevägen, Blåmesvägen, Näktergalsvägen, Almvägen,
Bokvägen Ekvägen, Fjärilsvägen, Glasvingevägen, Svärmarevägen samt Spinnarevägen
samt att föreskrifterna träder i kraft 2007-03-01

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Liggaren

……………
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§ AU 14
Frågor
Kerstin Lindbom (fp) och Lena Fällström Törnered (s) påtalar att bussarna som trafikerar
Stadstrafikens linje 2 och 4 sällan kommer i rätt tid.

……………

