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§ TN 95

Utseende av justerare
Mikael Thunberg (s) med Kerstin Lindbom (fp) som ersättare utses att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.
Justeringen skall äga rum den 15 april 2008.

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

§ TN 96

Dagordning
Dagordningen godkänns

--------------
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§ TN 97

INFORMATION
Reviderat förslag till - Åtgärdsprogram för grönstruktur och
naturvård i Lunds kommun - GNP 2009-2011.
Dnr 08/82/43

Kommunekologen Cecilia Backe informerar om förslaget

Sammanfattning
Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård - GNP 2009-2011 har utarbetats av
Tekniska förvaltningen (park- & naturkontoret), i samråd med Stadsbyggnadskontoret. Programmet
bygger i huvudsak på föregående års GNP (2008-2010) samt med ett antal nya objekt.
Utbyggnadsprogrammet (UBP) har liksom tidigare år arbetats in i förslaget och på motsvarande sätt
har förändringar i Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet (MBP) beaktats.
Förslaget har under tiden 2008-02-13 - 2008-03-20 varit föremål för samråd hos berörda nämnder
och styrelser. I det nu reviderade förslaget har i huvudsak smärre tekniska justeringar, t.ex.
genomförandeår och kostnadsberäkningar gjorts, samt en del redaktionella justeringar i de
presenterade projektbeskrivningarna.
Ärendet kommer att behandlas i Tekniska nämnden den 15 april 2008.

……………
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§ TN 98

INFORMATION
Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2009-2011 med utblick
mot 2013 - slutversion
Dnr 08/83/26
Exploateringschefen Hans de Maré informerar.

Sammanfattning
Årets slutliga förslag till mark- och bostadsförsörjningsprogram följer upp gällande översiktsplan och
utbyggnadsprogram.
Förslaget har nu remissbehandlats, vilket har föranlett faktajusteringar och uppdateringar men inga
strategiska förändringar.
Antalet bostäder som bedöms som angelägna att påbörja under programperioden är högt, dels
beroende på att många projekt skulle ha kommit igång 2007-2008 men försenats, dels beroende på att
många stora projekt nu har kommit så långt att de är dags att genomföra, t ex finns nu många
detaljplaner som vunnit laga kraft och många kommande områden, där risken för överklagande är
liten.
Programförslaget innebär att under den 3-åriga programperioden 2009-2011 skulle totalt 3635
lägenheter kunna påbörjas, om ansatta tidplaner hålls och detaljplaner inte överklagas. Av dessa
planeras 700 som hyresrätter varav 185 är studentbostäder. Fördelningen mellan Lund och övriga
tätorter är cirka 80-20%.
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 utgör de nya områdena Hasslanda, Stångby, Dalby Sydost, Veberöd Nordväst
och Kärrvallen viktiga delar för att tillgodose den traditionella företagsamhets markbehov.

Ärendet kommer att behandlas i Tekniska nämnden den 15 april 2008.
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§ TN 99

INFORMATION
FÖRSLAG TILL EVP 2009-2011 MED BUDGET 2009 FÖR
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Dnr 08/157/04
Förvaltningens administrativa chef Heléne Öhrström informerar om förutsättningarna
och kontorscheferna Håkan Lockby, Ronnie Kalén, Lars Jacobsson och Hans de Maré
om konsekvenserna mm till följd av förslaget för sina respektive verksamheter.

Sammanfattning
Budgetutskottet har utarbetat ett förslag till ekonomiska ramar för åren 2009-2011. Förslaget har fastställts av
kommunstyrelsen. Nämnderna skall lämna in sina budgetframställningar senast den 18 april.

Ärendet
Budgetutskottet har under januari månad erhållit en beskrivning från Kommunkontoret, ekonomiavdelningen,
av de ekonomiska förutsättningarna inför planperioden 2009-2011. Med utgångspunkt från denna beskrivning,
kommunfullmäktiges budget och planbeslut i juni 2007 samt föreslagna finansiella mål för planperioden har
budgetutskottet utarbetat ett förslag till ekonomiska ramar. Förslaget har fastställts av kommunstyrelsen 200803-06. Den 18 april skall nämndernas budgetframställningar inlämnas. Budgetutskottets förslag till budget
kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 29 maj och den 12-13 juni kommer budgeten att fastställas av
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kommer att fastställa budgeten med ett anslag per nämnd, oaktat
detta önskas en preliminär fördelning av resursramen per verksamhetsområde. Till grund för det ramförslag
förvaltningen erhållit ligger den av kommunfullmäktige i juni 2007 antagna ekonomi- och verksamhetsplanen
för åren 2008-2010. Gällande EVP har uppräknats till prisnivå för år 2009 enligt följande.
•
•
•

Personalkostnaderna har räknats upp med 3,0%,
Köpta tjänster har räknats upp med 2,9%
Övriga kostnader/intäkter har räknats upp med 2,6%

Efter ovanstående uppräkningar har en besparing om 0,8% av nettokostnadsramen lagts, 1 145 tkr, vilket skall
beaktas i budgetförslaget.
Budgetutskottet uppdrar åt samtliga nämnder att i sin planering ha ambitionen att nya verksamheter endast kan
tillskapas genom reducering av kostnaden för befintlig verksamhet.
Äskande utöver ram skall motiveras, kostnadsberäknas och specificeras. Äskande utöver ram skall vara
ambitionshöjning eller ny verksamhet.
Budgetutskottet uppmanar vidare samtliga nämnder att ytterst noggrant pröva samtliga investeringar och att
därvid föreslå investeringar som kan utgå respektive senareläggas.
Nämnderna ges i uppdrag att inventera, korrigera och se över sitt förslag på fullmäktigemål för sin nämnd
utifrån visionen för Lund 2013 samt med hänsyn tagen till de av kommunfullmäktige uttalade intentioner inom
olika områden för planperioden.
Vidare ges nämnderna i uppdrag att formulera nämndsmål utifrån sitt förslag till fullmäktigemål. Nämnderna
ska i sina nämndsmål ange de åtgärder och aktiviteter som de tänker vidta för att med framgång kunna nå
fullmäktigemålet. Målen ska vara handlingsorienterade och utgå utifrån tillgängliga resurser.

Ärendet kommer att behandlas i Tekniska nämnden den 15 april 2008.
……………
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§ TN 100

Frågor mm
Tekniska nämndens ordförande och ledamöter tackade förvaltningens kontorschefer för en
synnerligen informativ och väl genomförd information.

………………..

