Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2011-09-21
Plats och tid:
Ordförande:
Ledamöter:

Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 17.30 – 19.55
Ajournering 17.55-18.00, 18.10-18.15, 18.35-18.55
Ericsson Bodil (FP)
Krantz Oskar (FP)
Hansson Börje (C)
Fric Mio (KD)
Fällström Lena (S)
Thunberg Mikael (S)
Kristensson Margareta (S)
Woin Per (V)

Ersättare:

Bondesson Roland (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M)
Nordin Erik (M), tjänstgör för Jan O Carlsson (M)
Anderberg Andreas (FP)
Linnér Eva (FP)
Bohgard Mats (S)
Borgh Bengt (S)
Hankala-Janiec Teresa (S)
Kärre Emelie (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Övriga närvarande:

Lockby Håkan, tf teknisk chef
Jacobsson Lars, stadsträdgårdsmästare
de Maré Hans, exploateringschef
Kalén Ronnie, kollektivtrafikchef
Öhrström Heléne, administrativ chef
Janzon Stina, trafikingenjör

Justerare:

Lena Fällström (S), ersättare Börje Hansson (C)

Paragrafer:

§§ 166 – 179, 181 – 186

Plats/tid för justering:

Tekniska förvaltningen, den 6 oktober 2011 kl 16.30

Underskrifter:

Sekreterare
Gerle Meta

Ordförande
Ericsson, Bodil

Justerare
Fällström, Lena

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

21 september 2011

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift:
Gerle Meta
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Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2011-09-21
Plats och tid:
Ordförande:
Ledamöter:

Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 17.30 – 19.55
Ajournering 17.55-18.00, 18.10-18.15, 18.35-18.55
Ericsson Bodil (FP)
Krantz Oskar (FP)
Hansson Börje (C)
Fric Mio (KD)
Fällström Lena (S)
Thunberg Mikael (S)
Kristensson Margareta (S)
Woin Per (V)

Ersättare:

Bondesson Roland (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M)
Nordin Erik (M), tjänstgör för Jan O Carlsson (M)
Anderberg Andreas (FP)
Linnér Eva (FP)
Bohgard Mats (S)
Borgh Bengt (S)
Hankala-Janiec Teresa (S)
Kärre Emelie (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Övriga närvarande:

Lockby Håkan, tf teknisk chef
Jacobsson Lars, stadsträdgårdsmästare
de Maré Hans, exploateringschef
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Justerare:

Lena Fällström (S), ersättare Börje Hansson (C)

Paragrafer:

§ 180

Plats/tid för justering:

Tekniska förvaltningen, den 21 september 2011 kl 20.15

Underskrifter:

Sekreterare
Gerle Meta

Ordförande
Ericsson, Bodil

Justerare
Fällström, Lena

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

21 september 2011

Datum då anslaget sätts upp:

23 september 2011

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift:
Gerle Meta

Datum då anslaget tas ned: 14 oktober 2011
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Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 166
Godkännande av dagordning
Ordförande Bodil Ericsson (FP) inleder sammanträdet med att tekniska nämnden
uppvaktar Margareta Kristensson (S) i samband med hennes bemärkelsedag.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 167
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2011/0381
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 17 augusti 2011
med följande ändringar under § 158 ”Parkeringsavgifter för gatumark i Lunds
kommun”:
- Börje Hanssons (C) instämmande i Karin Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande
utgår.
- Under rubriken Yrkanden tillkommer ”Börje Hansson (C) yrkar avslag på
förvaltningens förslag och yrkar bifall till Karin Svensson Smiths (MP) m.fl.
tilläggsyrkande”
- Under rubriken Reservationer tillkommer ” Börje Hansson (C) reserverar sig
till förmån för sitt eget yrkande om avslag på förvaltningens förslag” samt
att därefter lägga protokollet till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 168
Redovisning av förvaltningschefen
Tf förvaltningschef Håkan Lockby informerar bl.a. om:
Kristallen – workshop genomförs för alla medarbetare inför flytten
Personal – låg sjukfrånvaro 2,6% per 2011-07-31
Driftbesiktningar genomförda i parkerna
Grävningar inom Kävlingeåprojektet och skogsavverkning försenas p.g.a. blötan
i markerna
Riskträd
Socialförvaltningen ser över verksamheterna KL-gruppen och Lundahoj
Huvudmannaskap för färdtjänst
Stadsbussarna – resandet har ökat med 6 % i år
Färdtjänst – resandet har ökat med 12 % i år
Bullerkartläggning
Busshållplats Magistratsvägen
Spårvägar – förhandling pågår om lokal i Stationshuset, tre anställningar på
gång, Malmö startar upp förstudie
Förslag till finanspaket mellan parterna i Spårväg i Skåne klart 9 november
Exploateringsavtal Linero Centrum
Klostergårdsprojektet
Papperslösa nämndsmöten – mer information på sammanträdet 2011-10-19
Trafikolycksstatistik

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 169
Yttrande över Banverkets förstudie för Simrishamnsbanan
Dalby-Tomelilla- (Simrishamn)
Dnr TF 2006/0856
Sammanfattning
Trafikverket har tagit fram en förstudie (förslagshandling) för
Simrishamnsbanans delsträcka Dalby – Tomelilla – (Simrishamn), i syfte att
utreda möjligheterna för regionaltågstrafik. Banan ingår som del i en vision för
att knyta ihop västra och östra Skåne med restider på cirka en timme. Efter ett
remissförfarande kommer Trafikverket att färdigställa förstudien i en slutrapport.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2011-09-05
Trafikverkets förstudie Simrishamnsbanan delen Dalby-Tomelilla(Simrishamn)- förslagshandling, daterad 2011-06-28
Yrkanden
Roland Bondesson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen att
tekniska nämnden avser återkomma om placeringen av järnvägsstationen i
Veberöd i samband med fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd.
Lena Fällström (S) med instämmande av Mikael Thunberg (S), Margareta
Kristensson (S) och Per Woin (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
ändringen att Björnstorp ska finnas kvar som möjlig station.
Ajournering 17.55-18.00
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på yrkandena och finner
förvaltningens förslag med Roland Bondessons (M) och Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkanden om ändringar vara bifallna.
Tekniska nämnden beslutar
att som svar på remissen föreslå kommunstyrelsen att åberopa vad som framförs
i förvaltningarnas tjänsteskrivelse med ändringarna
att tekniska nämnden avser återkomma om placeringen av järnvägsstationen i
Veberöd i samband med fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd samt
att Björnstorp ska finnas kvar som möjlig station.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2011-09-21

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 170
Förstudie för Spårväg Lund C till ESS, Lunds kommun
Dnr TF 2009/0125
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har översänt ”Förstudie för spårväg Lund C till ESS” till
tekniska nämnden för yttrande. Förstudien utgör ett första steg i den formella
planprocessen för att etablera en spårvägslinje i nuvarande Lundalänkens
sträckning. Syftet med förstudien är att beskriva förutsättningarna för ett
genomförande. Förvaltningen menar att förstudien är välgjord samt att viktiga
frågeställningar har lyfts fram och redovisats. Vidare anser förvaltningen att
förstudien stödjer uppfattningen att ställa sig positiv till satsningen på spårväg i
den föreslagna sträckningen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-09-05.
Förslagshandling, daterad 2011-05-02.
Yrkanden
Erik Nordin (M) med instämmande av Börje Hansson (C) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Emelie Kärre (MP) med instämmande av Lena Fällström (S), Mikael Thunberg
(S), Margareta Kristensson (S) och Per Woin (V) yrkar bifall till förvaltningens
förslag med tillägg att i det fortsatta planeringsarbetet bör förutsättningarna för
att anlägga en parkeringsanläggning av Park and Ride-typ vid ändhållplatsen för
spårvagnen prövas. Kvittot (eller motsvarande) kan fungera som en biljett för
spårvagnsresa till Lund C; att planeringen bör utgå ifrån att behovet av
bullerdämpning och fördröjning av dagvatten, exempelvis med hjälp av gräs och
sedum, finns längs hela sträckningen av spårvägen; samt att för att öka stadens
attraktivitet och öka intäkterna från markförsäljning bör därför Kunskapsstråket i
görligaste mån hållas bilfritt.
Emelie Kärre (MP) med instämmande av Per Woin (V) yrkar bifall till
förvaltningens förslag med tillägg att för att tillfullo nyttiggöra
spårvagnstrafikens attraktivitet bör det gaturum som används för spårvägen
göras bilfri för alla nytillkommande dragningar av Lundalänken.
Lena Fällström (S) med instämmande av Mikael Thunberg (S), Margareta
Kristensson (S), Emelie Kärre (MP) och Per Woin (V) yrkar bifall till
förvaltningens förslag med tillägget att i den fortsatta utredningen bör särskild
vikt läggas på funktionshindrades möjligheter att klara den föreslagna spårvägen
och förslag till lösningar på eventuella problem bör tas fram tidigt.
Ajournering 18.15-18.20

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Erik Nordins (M) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Emelie Kärres (MP) m.fl.
första tilläggsyrkande mot avslag på den samma och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Bodil Ericsson (FP), Roland Bondesson (M), Erik Nordin (M), Oskar
Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Emelie Kärres
(MP) m.fl. första tilläggsyrkande.
5 röster (Emelie Kärre (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Per Woin (V)) för bifall till Emelie Kärres (MP)
m.fl. första tilläggsyrkande.
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Emelie Kärres (MP) m.fl.
andra tilläggsyrkande mot avslag på den samma och finner att yrkandet avslås.
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Lena Fällströms (S) m.fl.
tilläggsyrkande mot avslag på den samma och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Bodil Ericsson (FP), Roland Bondesson (M), Erik Nordin (M), Oskar
Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Lena
Fällströms (S) m.fl. tilläggsyrkande.
5 röster (Emelie Kärre (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Per Woin (V)) för bifall till Lena Fällströms (S)
m.fl. tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerad förstudie under förutsättning att redovisade
synpunkter beaktas.
Reservationer
Emelie Kärre (MP) och Lena Fällström (S) med instämmande av Mikael
Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S) reserverar sig till förmån för sina
yrkanden samt med inlämnad reservation, se Bilaga TN 2011-09-21 § 170.
Protokollsanteckning
Bodil Ericsson (FP), Roland Bondesson (M), Erik Nordin (M), Oskar Krantz
(FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD) får till protokollet anteckna att vi
anser inte att förstudien kan detaljstyra i den grad som yrkandena avser. Dock är
vi i princip positivt inställda till att spåren i de fall det är möjligt förläggs i gräs
och sedum för fördröjning av dagvatten och för bullerdämpning. Likaså anser vi
att det är givet att den fortsatta utredningen lägger särskild vikt vid
funktionshindrades möjligheter att till fullo kunna nyttja den föreslagna
spårvägen.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2011-09-21

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 171
Förslag till yttrande avseende ansökan om statlig
medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt
till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder
2012-2014
Dnr TN 2011/0355
Sammanfattning
Som en förberedelse för verksamhetsplaneringen 2012-2014 har kommunerna
getts möjlighet att föreslå lämpliga åtgärder i regionala
kollektivtrafikanläggningar, miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator.
Kommunstyrelsen har överlämnat skrivelse från Trafikverket till tekniska
nämnden för handläggning och direkt besvarande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-08-18.
Trafikverkets skrivelse, daterad 2011-06-23
Objektsblad
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Oskar Krantz (FP) och Erik Nordin (M)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Per Woin (V) med instämmande av Emelie Kärre (MP), Lena Fällström (S),
Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S) yrkar att i förvaltningens
förslag till prioriteringsordning lyfts punkt fem, ”Tillgängliga Lund” till plats tre
i prioriteringsordningen samt att förvaltningens förslag i övrigt bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Börje Hanssons (C) m.fl.
yrkande mot Per Woins (V) m.fl. yrkande och finner Börje Hanssons (C) m.fl.
yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Bodil Ericsson (FP), Roland Bondesson (M), Erik Nordin (M), Oskar
Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till Börje
Hanssons (C) m.fl. yrkande.
5 röster (Emelie Kärre (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Per Woin (V)) för bifall till Per Woins (V) m.fl.
yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Reservationer
Per Woin (V) med instämmande av Emelie Kärre (MP), Lena Fällström (S),
Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S) reserverar sig till förmån för
sitt eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Trafikverket

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 172
Yttrande - Ridhusutredning
Dnr TF 2010/0363
Sammanfattning
Kommunstyrelsen arbetsutskott/ Strategisk samhällsplanering har sänt
ridhusutredningen till tekniska nämnden för yttrande. Förvaltningen anser att
förslaget till lokalisering på Ladugårdsmarken är det bästa av de alternativ som
redovisats.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-09-05.
Sammanträdesprotokoll KS AU daterat 2011-04-11 med bilagor.
Yrkanden
Mio Fric (KD) yrkar att Kristdemokraterna är positiva till en flytt av ridhuset
men anser att en ny lokalisering behöver utredas ytterligare. Den nya
lokaliseringen ska uppfylla kraven på tillgänglighet, goda ridmöjligheter i
utemiljö samt att det ska finnas mark för hagar i enlighet med
djurskyddsbestämmelserna.
Lena Fällström (S) med instämmande av Mikael Thunberg (S), Margareta
Kristensson (S), Börje Hansson (C), Erik Nordin (M), Emelie Kärre (MP) och
Per Woin (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att betona
park- och naturkontorets synpunkt angående hantering av dagvatten.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Mio Frics (KD) yrkande
mot Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande och finner Lena Fällströms (S) m.fl.
yrkande vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande samt
att betona park- och naturkontorets synpunkt angående hantering av dagvatten.
Reservationer
Mio Fric (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott/Strategisk samhällsplanering

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 173
Remissvar - Idrottspolitiskt program för Lunds kommun
Dnr TN 2011/0349
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har översänt förslag till idrottspolitiskt program för
yttrande. Programmet ska ligga till grund för en handlingsplan där ansvar,
kostnad och tidsplan klargörs för respektive åtgärd.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-09-05.
Kultur- och fritidsförvaltningens remissbrev inkl. remissupplaga av
Idrottspolitiskt program, daterat 2011-06-07.
Yrkanden
Emelie Kärre (MP) med instämmande av Lena Fällström (S), Mikael Thunberg
(S), Margareta Kristensson (S), Per Woin (V), Börje Hansson (C), Erik Nordin
(M), Mio Fric (KD) och Oskar Krantz (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag
med tillägget att kommunen ska öka sina ansträngningar för att möta behovet av
idrottsanläggningar och andra anläggningar för invånarna i de östra
kommundelarna.
Ajournering 18.35-18.55
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Emelie Kärres (MP) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat program med hänvisning till vad förvaltningen
anfört samt
att kommunen ska öka sina ansträngningar för att möta behovet av
idrottsanläggningar och andra anläggningar för invånarna i de östra
kommundelarna.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 174
Yttrande över granskning av ändamålsenlighet och
säkerhet avseende färdtjänsten
Dnr TN 2011/0252
Sammanfattning
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av färdtjänsten och om
tekniska nämnden tillhandahåller en för kommuninvånarna ändamålsenlig och
säker färdtjänst samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Tekniska nämnden
bereds möjlighet att yttra sig.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-08-25.
Kommunrevisionen – skrivelsen ”Granskning av ändamålsenlighet och säkerhet
avseende färdtjänsten” med PwC revisionsrapport ”Ändamålsenlig och säker
färdtjänst”, daterad 2011-06-22.
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Erik Nordin (M), Lena Fällström (S),
Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S) och Emelie Kärre (MP) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Börje Hanssons (C) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande hänvisa till förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 175
Yttrande över utredning angående huvudmannaskapet för
färdtjänst och riksfärdtjänst
Dnr TF 2006/1584
Sammanfattning
Utredningen angående huvudmannaskapet för färdtjänst har överlämnats för
yttrande. Förvaltningen förordar att färdtjänsten överlåts till Region
Skåne/Skånetrafiken.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-09-01
Remisskrivelse – Utredning angående huvudmannaskapet för färdtjänst och
riksfärdtjänst, daterad 2011-06-09
Utredning ”Färdtjänsten i Lunds kommun, Förutsättningar och möjligheter att
överlåta huvudmannaskapet till Region Skåne”, daterad 2011-05-10.
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mikael Thunberg (S), Margareta
Kristensson (S), Emelie Kärre (MP), Per Woin (V), Börje Hansson (C), Oskar
Krantz (FP), Bodil Ericsson (FP) och Mio Fric (KD) yrkar att vi i nuläget inte är
beredda att tillstyrka en övergång av huvudmannaskapet för färdtjänst och
riksfärdtjänst samt att vi fortfarande anser att det inte bara skall bli billigare för
kommunen utan framförallt bättre för den färdtjänstberättigade och detta visas
inte i utredningen.
Erik Nordin (M) yrkar att tekniska nämnden ska överlämna yttrandet utan att ta
ställning till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Lena Fällströms (S) m.fl.
yrkande mot Erik Nordins (M) yrkande och finner Lena Fällströms (S) m.fl.
yrkande vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att tekniska nämnden i nuläget inte är beredda att tillstyrka en övergång av
huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst samt
att tekniska nämnden fortfarande anser att det inte bara skall bli billigare för
kommunen utan framförallt bättre för den färdtjänstberättigade och detta visas
inte i utredningen.
Reservationer
Erik Nordin (M) med instämmande av Roland Bondesson (M) reserverar sig till
förmån för sitt eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2011-09-21

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

17

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

18
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§ 176
Yttrande angående skrivelse till Mats Helmfrid avseende
alternativ körväg för stadsbusslinje 3 vid
Möllevångsvägen - Norra ringen
Dnr TF 2005/1594
Sammanfattning
Brf. Briljanten, genom Anders Jönsson m.fl. har tidigare hört av sig till tekniska
förvaltningen och är nu i brev till Mats Helmfrid missnöjd med att inget konkret
händer med önskemål att ändra körvägen för stadsbusslinje 3 vid
Möllevångsvägen – Norra Ringen.
Förvaltningen meddelar att förslaget fortfarande är intressant men i dagsläget
kan inget besked lämnas om eventuellt genomförande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-08-26
Skrivelse till Mats Helmfrid från Brf Briljanten, genom ordf. Anders Jönsson
m.fl., daterad 2011-07-17
Beslut i Tekniska nämnden 2010-05-19 § 106 Medborgarförslag avseende ny
körväg för stadsbusslinje 3 från Anders Jönsson
Karta enligt tidigare förslag till ny körväg, daterad 2006-11-22
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mikael Thunberg (S), Margareta
Kristensson (S), Emelie Kärre (MP) och Per Woin (V) yrkar att tekniska
nämnden skall avslå medborgarförslaget från Anders Jönsson angående denna
alternativa körväg för stadsbusslinje 3 eftersom förslaget inte är intressant.
Börje Hansson (C) med instämmande av Mio Fric (KD), Erik Nordin (M) och
Oskar Krantz (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Lena Fällströms (S) m.fl
yrkande mot Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande och finner Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Bodil Ericsson (FP), Roland Bondesson (M), Erik Nordin (M), Börje
Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande.
5 röster (Emelie Kärre (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Per Woin (V)) för bifall till Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande.
Oskar Krantz (FP) avstår från att rösta.
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) finner Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande vara
bifallet, genom ordförandes utslagsröst.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2011-09-21

Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande till kommunstyrelsen hänvisa till förvaltningens skrivelse

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

19

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

20

2011-09-21

§ 177
Yttrande angående motion om upprättande av
fotgängarprogram för Lunds kommun
Dnr TN 2011/0322
Sammanfattning
Vänsterpartiet (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige i Lund
med förslag att tekniska nämnden ges i uppgift att ta fram ett fotgängarprogram
för Lund. Tekniska nämnden och byggnadsnämnden har getts möjlighet att yttra
sig om motionen.
Programmet föreslås innehålla en strategi för att öka gåendet i Lunds kommun
genom att behandla gångtrafik liknande andra trafikslag.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2011-08-30.
Motion från Vänsterpartiet (V) - om fotgängarprogram för Lund, ej daterad.
Tekniska nämnden beslutar
att som svar på remissen åberopa vad som framförts i tekniska förvaltningen och
stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 178
Delårsrapport per den 31 augusti 2011 med
bokslutsprognos per den 31 december 2011
Dnr TF 2010/0160
Sammanfattning
Nämnderna skall lämna en rapport per den 31 augusti 2011 till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige. Delårsrapporten innehåller uppgifter om utfallet för
delåret, en prognos för helåret, redovisning av uppsatta mål/indikatorer med en
analys av avvikelsen samt en personalredovisning. För investeringsredovisningen rapporteras endast större avvikelser jämfört med tilldelade ramar.
Två versioner skrivs, en utförlig huvudskrivelse för tekniska nämnden samt en
kortare variant för kommunstyrelsen och fullmäktige, Bilaga 1.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, den 12 september 2011.
Bilaga 1 Delårsrapport per den 31 augusti 2011 med bokslutsprognos per den
31 december, KS.
Yrkanden
Oskar Krantz (FP) med instämmande av Lena Fällström (S), Mikael Thunberg
(S), Margareta Kristensson (S), Bodil Ericsson (FP), Börje Hansson (C), Mio
Fric (KD) och Erik Nordin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
tillägget att tekniska nämnden noterar att relationen mellan uppställda mål och
tilldelade medel inte underlättar måluppfyllelse.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Oskar Krantz (FP) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att uppmärksamma kommunstyrelsen på att ett underskott inom skog- och
naturverksamheten kan uppstå i årsbokslutet vilket föreslås regleras via
skogsfonden
att fastställa delårsrapport per den 31 augusti med bokslutsprognos 2011-12-31
att översända tjänsteskrivelsens bilaga till Kommunstyrelsen samt
att notera att relationen mellan uppställda mål och tilldelade medel inte
underlättar måluppfyllelse.
Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

22
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§ 179
Förslag till bildande av naturreservatet Rökepipan i Dalby
Dnr TF 2009/0332
Sammanfattning
I enlighet med tidigare beslut i tekniska nämnden 2011-02-16 och efter hörande
av berörda parter, har tekniska förvaltningen utarbetat ett förslag till
naturreservat enligt 7 kap. 4§ miljöbalken, för Rökepipan i Dalby.
Syftet med naturreservatet är att långsiktigt bevara och utveckla:
• områdets biologiska mångfald genom att bibehålla ett mosaikartat landskap
med torra och fuktiga betesmarker, trädbevuxna områden, artrika bryn och
vatten i olika former,
• ett tätortsnära naturområde för allmänhetens rekreation och friluftsliv samt
utflykter och undervisning för skolorna,
• en rest av ett gammalt kulturlandskap med arter beroende av kontinuerlig
beteshävd.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-08-30.
Samrådsyttrande från Länsstyrelsen i Skåne 2011-03-22.
Samrådsredogörelse 2011-08-30.
Förslag till beslut 2011-08-30, med bilagor (inklusive skötselplan).
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Mio Fric (KD), Oskar Krantz (FP),
Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S), Emelie
Kärre (MP), Per Woin (V) och Erik Nordin (M) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Börje Hanssons (C) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna samrådsredogörelsen,
att fastställa skötselplanen för naturreservatet Rökepipan,
att godkänna förslag till bildande av naturreservatet Rökepipan, samt
att översända förslaget till kommunfullmäktige för beslut om förordnande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2011-09-21

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Skåne län (avseende skötselplan)

Justerare

Utdragsbestyrkande

23

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

24
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§ 180
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering av
del av Borelund 1:36 söder om Torna Hällestad
Dnr TN 2011/0409
Sammanfattning
Cirka 13 ha mark söder om Torna Hällestad som av säljarna bjudits ut på
marknaden föreslås överlåtas till kommunen genom fastighetsreglering. Marken
utgör framtida exploateringsbar mark enligt ÖP 2010 och en föreslagen
köpeskilling finns om 5.875.000 kr vilket ger ett pris om ca 45 kr per m².
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-09-06.
Avtalsförslag
ÖP 2010
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Mikael Thunberg (S), Lena Fällström
(S), Margareta Kristensson (S), Erik Nordin (M), Per Woin (V), Emelie Kärre
(MP) och Oskar Krantz (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Börje Hanssons (C) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till överenskommelse
om fastighetsreglering av del av Borelund 1:36 med en köpeskilling om
5.875.000 kr
att ta i anspråk erforderliga medel ur anslaget för strategiska markförvärv (2710
7250 607700) samt
att förklara ärendet omedelbart justerat.
Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
Dag Magnusson
Justeras:

Bodil Ericsson

Justerare

Lena Fällström

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

25
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§ 181
Preliminär markanvisning i Södra Råbylund II till LKF, JM,
Veidekke och Myresjöhus
Dnr TF 2008/0283
Sammanfattning
Lunds kommun föreslås preliminärt anvisa delar av fastigheterna Stora Råby
33:15 och Stora Råby 36:5 till Lunds Kommuns Fastighets AB, JM AB,
Veidekke AB och Myresjöhus AB. Marken ingår i exploateringsområdet Södra
Råbylund II där detaljplaneläggning för ca 350 bostäder pågår.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-08-29
Beslut i tekniska nämndens arbetsutskott angående markanvisningsförfarande
Södra Råbylund II, 2011-05-31
Detaljplan för del av Stora Råby 33:15 m fl i Lund, Lunds kommun,
samrådshandling daterad 2011-05-27
MBP 2012-2014, förslag
Yrkanden
Mio Fric (KD) med instämmande av Oskar Krantz (FP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Emelie Kärre (MP) med instämmande av Lena Fällström (S), Mikael Thunberg
(S), Margareta Kristensson (S) och Per Woin (V) yrkar bifall till förvaltningens
förslag med ändringen att Miljöbyggprogram SYD klass A ska tillämpas på
minst 30 % av bostäderna och i övrigt ska minst klass B tillämpas.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Mio Frics (KD) m.fl.
yrkande mot Emelie Kärres (MP) m.fl. yrkande och finner Mio Frics (KD) m.fl.
yrkande bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Bodil Ericsson (FP), Roland Bondesson (M), Erik Nordin (M), Oskar
Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till Mio Frics
(KD) m.fl. yrkande.
5 röster (Emelie Kärre (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Per Woin (V)) för bifall till Emelie Kärres (MP)
m.fl yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att på ovanstående villkor preliminärt anvisa mark till bostadsbebyggelse i Södra
Råbylund II till LKF AB, JM AB, Veidekke AB och Myresjöhus AB.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

26
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Reservationer
Emelie Kärre (MP) med instämmande av Lena Fällström (S), Mikael Thunberg
(S), Margareta Kristensson (S) och Per Woin (V) reserverar sig till förmån för
sitt eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
JM AB
LKF AB
Myresjöhus AB
Veidekke AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

27
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§ 182
Upphävande av preliminär markanvisning för Optimum AB
avseende Banken 5, 6 m.fl. i Dalby (Hällbodal)
Dnr TF 2009/0091
Sammanfattning
Seniorbostadsprojektet i Dalby, Hällbodal, har en lagakraftvunnen plan sedan
hösten 2010 och det är angeläget att åstadkomma kompletterande bebyggelse i
centrala Dalby.
Förvaltningen gör nu bedömningen att det inte längre finns skäliga
förutsättningar att slutföra en markanvisning med kopplat markbyte enligt
preliminär markanvisning som beslutades i tekniska nämnden 2009-03-18.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-09-08.
Förslag till detaljplan för Banken 5,6 m.fl. i Dalby, Lunds kommun.
Preliminär markanvisning för Dalby Hällbodal, daterad 2009-03-18.
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mikael Thunberg (S), Margareta
Kristensson (S) och Erik Nordin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Lena Fällströms (S) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att avbryta förhandlingarna med Optimum AB och Dalby Plantskola AB om
markanvisning av projekt Hällbodal i Dalby med kopplat markbyte samt
att upphäva beslut om preliminär markanvisning för projekt Hällbodal till
Optimum AB från 2009-03-18.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Optimum AB
Dalby Plantskola AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

28
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§ 183
Fastställande av priser för stycketomter i Södra Råbylund
I, etapp B
Dnr TF 2006/0935
Sammanfattning
Fastställande av priser för de återstående åtta styckehustomterna inom Södra
Råbylund I som ska fördelas via den kommunala tomtkön.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-08-31.
Detaljplan för del av Stora Råby 36:22 m.fl. Lunds kommun.
Yrkanden
Mio Fric (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Mio Frics (KD) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa priset för åtta stycketomter inom Södra Råbylund I, etapp B, till
650 000 kronor i fast avgift och 550 kr/kvm i rörlig avgift.
Protokollsanteckning
Emelie Kärre (MP) får till protokollet anteckna att med anledning av de
miljöambitioner som finns uttryckta hade vi önskat att dessa hade gällt samtliga
berörda tomter. Detta hade varit föredömligt och hade även kunnat gynna
attraktiviteten i området och sätta Lund på kartan för miljövänligt byggande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 184
Halvårsrapport 2011 för Klimatinvesteringsprogram
(KLIMP)
Dnr TF 2007/0712
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen bedriver sedan 2008 två projekt inom det statliga
klimatinvesteringsprogrammet samt sedan 2009 ett likartat projekt inom
europeiska regionala utvecklingsfonden. Denna rapportering avser verksamhet
genomförd av tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret under första
halvåret 2011.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011-08-31.
Halvårsrapport 2011 för Klimatinvesteringsprogram (KLIMP), daterad
2011-08-31.
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Börje Hansson (C), Erik Nordin (M)
Oskar Krantz (FP), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Emelie Kärre (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna halvårsrapporterna för KLIMP-projekten och lägga dem till
handlingarna

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontorets miljöstrategiska enhet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 185
Delegationsbeslut för anmälan till tekniska nämnden
2011-09-21
Dnr TN 2011/0031
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde den 21 september 2011
anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 186
Anmälningar till tekniska nämnden 2011-09-21
Dnr TN 2011/0032
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 21 september
2011:
Byggnadsnämnden, dnr. 06/88
§ 203 Detaljplan för del av Vallkärra 17:1 m.fl. i Stångby – antagande
Byggnadsnämnden, dnr. 07/58
§ 199 Detaljplan för del av Revinge 35:1 m.fl. i Revingeby – utställning
Länsstyrelsen Kalmar, dnr. 08/551
Genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram – Sammanställning och
analys av myndigheters och kommuners redovisning av genomförda åtgärder
2010
Håkan Hansson/Anders Söderberg, dnr. 09/21
Dalbytrafik – utskick med posten som tipsar om olika sätt att åka kollektivt
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 09/337
Beslut – tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet, kod 10.20
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 10/258
Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Häckebergaskoggård
(SE0430153) i Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 10/389
Beslut – godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för gång- och
cykelväg mellan Stångby och Vallkärra i Lunds kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 10/457
§ 259 Länsstyrelsens i Skåne län remiss angående avgränsning av utökat
strandskyddsområde
Stefan Ehrenstam, dnr. 11/17
Klagomål på att det inte finns stängsel kring dagvattendammen i parken vid
Paviljongskolan i Stångby
Kommunfullmäktige, dnr. 11/73
§ 115 Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2012 – 2014 med utblick
mot 2016 – slutversion

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2011-09-21

Kommunfullmäktige, dnr. 11/74
§ 116 Reviderat förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i
Lunds kommun – GNP 2012 - 2014
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/78
Tilläggsbeslut gällande dispens för att anlägga sugbrunn, bärlager och
intagsledning inom strandskyddsområde på fastigheterna Vomb 1:2 och Vomb
50:73 i Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/78
Beslut angående anmälan enligt 11 kap. 15 § miljöbalken om rensning av
”Klingvälsåns rensningsföretag delen Hemmestorpsmölla-Sövdemölla av år
1968”, Sjöbo och Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/78
Dispens från fridlysningsbestämmelser för tjockskalig målarmussla (Unio
Crassus) vid rensning av ”Klingvallsåns rensningsföretag delen
Hemmestorpsmölla-Sövdemölla av år 1968”, Lund och Sjöbo kommuner
Kommunstyrelsen, dnr. 11/290
§ 258 Länsstyrelsen i Skåne län remiss av regional vattenförsörjningsplan för
Skåne län
Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 11/345
Protokoll 2011-06-07
Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 11/345
Protokoll 2011-08-16 – inställt möte
KS AU/Strategisk samhällsplanering, dnr. 11/401
§ 17 Presentation av förstudie, mötes- och kulturanläggning i Lund
Linero IF, Rutger Pålsson, dnr. 11/410
Otrygg väg för barn och ungdomar till och från Linero IP
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2011-09-12
Pågående arbeten v. 31 – 34
Pågående arbeten v. 35 - 36

Justerare

Utdragsbestyrkande
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