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§ AU 88
Protokollsjustering
Lena Fällström Törnered (s) med Kerstin Lindbom (fp) som ersättare utses att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.
Justeringen skall äga rum den 17 oktober 2007.

……………

§ AU 89
Dagordning
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna den utsända dagordningen.
……………

§ AU 90
Protokoll
Protokollet från Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträde 2007-09-05
anmäls, godkänns och läggs till handlingarna.

……………
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§ AU 91

INFORMATION
Va-samverkan mellan Lund och Malmö, LuMa
Va-chefen Yngve Darte informerar om det fortsatta arbetet med ombildning till den
nya Va-organisationen mellan Lund och Malmö, LuMa.
Vidare informeras det om förslag till samarbetsavtal mellan Servicenämnden och
Tekniska nämnden till följd av den gemensamma Va-organisationen.
Inför genomförandet av beslutet har Lunds kommun beslutat att reglera den pågående
affärsmässiga relationen mellan VA-verket (Tekniska nämnden) och Markentreprenad
(Servicenämnden) i ett samverkansavtal.
Avtalet är avsett att gälla under en övergångsperiod om ca 5 år.
Förslaget till samverkansavtal kommer att behandlas vid Tekniska nämndens
sammanträde den 17 oktober 2007.

……………
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INFORMATION
Naturbuss – Lägesrapport – fortsatt verksamhet
Stadsträdgårdsmästaren Lars Jacobsson informerar.
Naturbussen är ett samarbete mellan Region Skåne, Skånetrafiken, Lomma, Lunds,
Malmö och Staffanstorps kommun.
Naturbussen tar resenärerna till många av de finaste områdena i Lomma, Lunds, Malmö
och Staffanstorps kommun.
Projektets huvudsyfte är
att öka tillgängligheten till natur- och rekreationsområden
att öka naturintresset
att visa på behovet av naturbussprojektet för att öka miljömedvetandet
att förbättra folkhälsan
att öka integrationen mm.
Projektet har medel till verksamheten till och med år 2008.
Kontakter med övriga närliggande kommuner om deltagande i Naturbussprojektet pågår.
Projektetgruppen arbetar för närvarande med en handlingsplan och ansökan om
förlängning av Naturbussprojektet till år 2011.
Tekniska nämndens arbetsutskott är positiv till att projektgruppen arbetar fram en
ny handlingsplan och förslag till förlängning av Naturbussprojektet till år 2011.

……………
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INFORMATION
Koloni – föreningsavtal – lägesrapport
Stadsträdgårdsmästaren Lars Jacobsson informerar.
Tekniska nämnden gav 2004-08-18 Park- och naturkontoret ett muntligt uppdrag att ta
fram ett förslag till föreningsavtal inom koloniverksamheten. Park- och naturkontoret
utarbetade därefter ett förslag till föreningsavtal daterat 2004-10-11. Förslaget grundar sig
på det föreningsavtal, som finns med Sankt Hans koloniområde. Vid utarbetande av
förslaget har samråd skett med företrädare för Lundabygdens Kolonisters Centralförening
(LKC).
Förslaget diskuterades, presenterades och remitterades 2005 i februari till samtliga
koloniföreningar genom LKC:s försorg.
LKC har som svar på remissen inkommit med tre skrivelser med synpunkter genom
skrivelse ställd till Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden daterad 2006-06-28,
skrivelse till Tekniska förvaltningen daterad 2006-07-11 samt skrivelse till Tekniska
förvaltningen daterad 2006-09-11.
Diskussionen mellan Park- och naturkontoret och koloniföreträdarna har pågått under
ca tre år.
Ett nytt förslag till föreningsavtal skickas ut i dagarna på remiss till kolonisterna.
Remisstiden går ut den 30 november 2007.
Ärendet kommer preliminärt att behandlas av Tekniska nämnden vid januari –
sammanträdet 2008.

...............
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INFORMATION
KLIMP – Framför Buss - Lägesrapport
Gatuchefen Håkan Lockby informerar.
Inom ramen för statens klimatinvesteringsprogram, KLIMP, har Lunds kommun erhållit
statsbidrag för att bedriva projektet Framför Buss. Syftet med projektet är att förbättra
framkomligheten för kollektivtrafiken genom fysiska åtgärder i trafikmiljön. I det
underlag som ingick i ansökan för projektet Framför Buss, redovisades ett antal kategorier
av förbättringar av infrastrukturen, och dessutom gavs en utbyggnad av bussgatan mellan
Norra Ringen och Möllevångsvägen som exempel på en möjlig åtgärd.
De typer av förbättringar för kollektivtrafikens framkomlighet som hittills har föreslagits
har inte fått något politiskt stöd för genomförande. Tekniska förvaltningen har fått i
uppdrag att komma med förslag på andra typer av åtgärder som kan vara acceptabla, och
förvaltningens bedömning är att projektet Framför buss därför behöver förlängas med ett
år till och med 2009. Förlängningen söks hos Naturvårdsverket.
Ärendet kommer att behandlas vid Tekniska nämndens sammanträde
den 17 oktober 2007.

…..

KLIMP – Förslag till projekt 2008-2011
Gatuchefen Håkan Lockby informerar.
Lunds kommuns miljöstrategiska enhet har begärt att Tekniska nämnden skall inkomma
med förslag till projekt inom regeringens satsning på bidrag till klimatinvesteringar.
Förvaltningen har i samråd med Stadsbyggnadskontoret tagit fram förslag till projekt
inom trafikområdet. Strävan har varit att projekten i ansökan skall ligga inom eller nära
den ordinarie verksamheten. Projekten har sitt ursprung i LundaMaTs, ett helhetsgrepp för
att miljöanpassa transporterna i Lund.
Beslut om bidrag fattas av Naturvårdverkets råd för investeringsstöd och besked lämnas i
maj 2008.
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Projekt 1: Samhällsplanering för hållbart resande
Byggnadsnämndens presidium har beslutat att ställa sig bakom Stadsbyggnadskontorets
förslag som innehåller tre delprojekt inom LundaMaTs-reformen Samhällsplanering.
Delprojekten är:
1. Integrerad mobilitetsplan för Brunnshög
2. Arbetsmodell för att uppnå funktionsblandad bebyggelse
3. Vetenskaplig utvärdering av genomförda bilsnåla lösningar
Åtgärderna i projekten kräver samverkan mellan Stadsbyggnadskontoret och Tekniska
förvaltningen. För att sätta in ytterligare en växel i arbetet med långsiktigt hållbar
planering är det angeläget att utveckla dialogen med de som faktiskt finansierar och
bygger och utvecklar staden: byggherrar, fastighetsägare, företag och i viss mån också
byggande privatpersoner. Framförallt Tekniska förvaltningens mark- och
exploateringskontor bör därför vara aktivt involverade i genomförandet.
Projekt 2: Fyrstegsprincipen i praktiken på Ideon-Brunnshög
Ett projekt där åtgärder inom ramen för den s.k. fyrstegsprincipen genomförs konsekvent
inom ett område, Ideon - Brunnshög. Fyrstegsprincipen togs fram av Vägverket i slutet av
90-talet men har aldrig fått något genombrott, vare sig inom Vägverket eller i
kommunerna. Syftet med fyrstegsprincipen är att undvika kostsamma investeringar i
vägnätet samtidigt som mer hållbara resvanor skapas.
Fyrstegsprincipen innebär att åtgärder ska genomföras och analyseras enligt följande fyra
steg:
1. Det första steget innebär beteendepåverkansåtgärder som påverkar (= minskar)
efterfrågan på transporter och som även påverkar transportsättet.
2. Det andra steget innebär åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt
vägnät.
3. Det tredje steget innebär mindre förbättringar i befintlig infrastruktur.
4. Det fjärde steget innebär nyinvesteringar i vägnätet och större
ombyggnadsåtgärder.
I samband med detaljplanen för kv Syret har Lunds kommun genomfört en
trafikutredning där åtgärder identifierats i överensstämmelse med fyrstegsprincipen.
Åtgärderna skall genomföras i nära samverkan med företagen inom Ideon/Brunnshögsområdet.
Ärendet kommer att behandlas vid Tekniska nämndens sammanträden
den 17 oktober 2007.

……………
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INFORMATION
Ärenden som kommer att behandlas av Tekniska nämnden
den 17 oktober 2007
Förvaltningschefen Göran Eriksson informerar.
REMISSER M M
Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds Kommun
Stångby Väster I

06/89/21

EKONOMI-, PERSONAL OCH FRAMTIDSFRÅGOR
Samarbetsavtal mellan Servicenämnden och Tekniska nämnden
beträffande den framtida VA-verksamheten i Lunds Kommun

06/115/02

Investeringsprövning 2007

07/339/04

Mätetal/Indikatorer 2008-2010

07/339/04

MARK- OCH EXPLOATERINGSFRÅGOR
Markanvisningar till JM, PEAB, Skanska och LB-Hus inom
utbyggnadsområde 129 Östra Torn IV i Lund

06/636/26

Förvärv av fastigheten Stora Råby 32:27 i Lund

07/479/26

GATU- OCH TRAFIKFRÅGOR
KLIMP-Framför Buss, förslag om att ansöka om tidsförlängning av
projektet hos Naturvårdsverket

06/1082/51

Förslag till projekt inom Lunds klimatinvesteringsprogram, KLIMP,
2008-2011

07/712/31

Upphandling av entreprenör för drift- och underhåll av gatubelysning i
Lunds kommun

07/570/31

KOLLEKTIVTRAFIKFRÅGOR
Yttrande ang. Verksamhetsrevision – Färdtjänsten i Lunds kommun

07/484/59

Riktlinjer för upphandling av servicelinjetrafiken

07/714/53

……………
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§ AU 92

Beredningsärenden
Remiss från kommunstyrelsen - Parkeringsförmåner för miljöbilar i
Lunds kommun
Dnr 07/185/52
Lars Bergvalls (c) förslag om förmånlig miljöbilsparkering i kommunen.
Kommunstyrelsen har även remitterat ärendet till Lunds Kommuns Parkeringsbolag
Gatuchefen Håkan Lockby informerar om ärendet.
Tekniska nämndens arbetsutskott uttalar att man inte ställer sig positiv till förmånlig
miljöbilsparkering i kommunens gatuparkeringar.
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet och inkomma med förslag
till nämnden.
…..
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Beredningsärenden
Angående - trafikproblem mm för äldre i Lund
Dnr 07/694/51
PRO Lunds skrivelse om problem för äldre i Lunds trafikmiljö samt önskemål om
gratis resor i kollektivtrafiken.
Gatuchefen Håkan Lockby informerar om ärendet.
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet och inkomma med förslag
till nämnden.

…..
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Beredningsärenden
Stadstrafiken – Taxa – Rabatter
Dnr 06/482/04
Kollektivtrafikchefen Ronnie Kalén informerar.
Tekniska nämnden beslöt vid sitt sammanträde 2007-03-21, i samband med att nämnden
behandlade ärendet om ny taxa för Stadstrafiken i Lund
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 sätts till
320 kronor.
Förvaltningen har haft kontakt med Skånetrafiken och deras uppfattning är negativ till
nämndens förslag.
Skånetrafiken hänvisar till avtalet angående huvudmannaskapet som finns mellan
kommunen och Skånetrafiken och att vi inte har möjlighet att införa några särskilda
produkter eller särskild prissättning för studenter och pensionärer. Kommunen skall följa
den struktur som Skånetrafiken antagit.
De menar att införande av angivna rabatter/produkter skulle öka avvikelsen kunden möter
och är inte i linje med intentionerna och marknadföringen på ett samlat och effektivt sätt.
Tekniska nämndens arbetsutskott gav förvaltningen i uppdrag att på nytt kontakta
Skånetrafiken i ärendet och därefter återkomma till nämnden.

……………
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§ AU 93

Angående trafiksituationen vid Nyvångsskolan i Dalby
Dnr 07/137/51

Sammanfattning
Ärendet berör trafiksituationen vid Nyvångsskolan och ett antal förslag på åtgärder i
gatumiljön i skolans närhet.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Föräldrarådet på Nyvångsskolan.
Tjänsteskrivelse samt beslut från Barn- och skolnämnd Lund Öster.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse,
Yttrande över förvaltningens tjänsteskrivelse från Föräldraråden på Nyvångsskolan.
Informationsblad om barnens väg till och från skola.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att begäran om övergångsställe och målad linje avslås
att en utbyggnad av cykelbana längs Idrottsvägen, mellan Vallmovägen och Norra
Fäladsvägen arbetas in i kommande investeringsplaner
att begäran om anläggning av ny avsläppningsplats avslås
att en översyn av övergångstället på Norra Fäladsvägen görs inom ramen för
åtgärdsplanen för övergångsställen under 2008 samt möjlighet att flytta den anslutande
grusgången utreds
att begäran om en utökning av 30–sträckan på Sandbyvägen avslås
att begäran om att 30 km/timme på Sandbyvägen skulle begränsas till att gälla måndag
till fredag klockan 06-18 avslås
att det friliggande övergångsstället med trafiksignal på Sandbyvägen vid Nyvångsskolan
kompletteras med en fartdämpande åtgärd och en översyn görs med avseende på
cykeltrafiken
samt att bjuda in Nyvångsskolans elever och föräldrar till ett samarbete om trafiksäkerhet
och val av transportsätt.

Ärendet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Sökanden
……………

§ AU 94
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Angående förfrågan om förlängning av arrendeavtal för fribyggartomt
i Genarp
Dnr 05/1352/26

Sammanfattning
Angående förfrågan om förlängning av arrendeavtal för fribyggartomten Johannesörten 1
inom Kryddvången i Genarp till Ivar och Carin Persson.

Beslutsunderlag
Skrivelse till Lunds Kommunstyrelse daterad 2007-09-06.
Arrendeavtal.
Karta utvisande område.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att inte förlänga Ivar Perssons arrendeavtal gällande fastigheten Johannesörten 1,
Kryddvången I i Genarp.

Beslutetet expedieras till:
Akten
Ivar och Carin Persson
Förvaltningschefen

……………
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Skrivelse från Veberöds Företagarförening beträffande ansökan om
medel till juldekorationer i Veberöd
Dnr 07/200/33

Sammanfattning
Från Veberöds Företagarförening har det inkommit en skrivelse till Tekniska nämnden
angående ansökan om medel till upp- och nermontering av befintliga juldekorationer i
Veberöd samt en liten del av den årliga summan som Lunds kommun årligen avsätter till
julbelysning för kompletterande åtgärder i Veberöd.

Beslutsunderlag
Veberöds Företagarförenings ansökan daterad 2007-02-13.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-09-10.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att frågan om medel till juldekorationer i kommunen kommer att tas upp i kommande
budgetarbeten samt
att med stöd av förvaltningens skrivelse avslå Veberöds Företagarförenings ansökan för
2007 om medel till juldekorationer i Veberöd.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Sökanden

……………
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§ AU 96

Frågor
Ronnie Kalén informerar om uppstartsproblem för kommunens nya färdtjänstentreprenör Taxi 020.
•
•

Vissa transporter kom ej i tid
Svårigheter att komma fram till entreprenörens växel/beställningscentral

…...

Lena Fällström Törnered (s) undrar över en notis den 29 september 2007 i Sydsvenskan
om trafiksituationen på Russgatan och Ardennergatan intill Idala gård i Veberöd.

……………

