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§ 227
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 228
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2011/0506
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 16 november 2011
samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
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§ 229
Redovisning av förvaltningschefen
Tf förvaltningschef Håkan Lockby informerar bl.a. om:
Papperslösa nämndssammanträden
Kristallen – arbetsgrupper för olika funktioner har bildats
Naturvandringar i Stadsparken – ett samarbete med Lunds skolor
Ljusinstallation i Stadsparken i samarbete med Lunds konst/designskola
Förbättring av kollektivtrafik till Nova Lund
Översyn av gång- och cykelvägar inom Nova Lund
Samverkan med Malmö stad och Region Skåne angående resor för anställda vid
SUS
Konjunkturen leder till inbromsning i exploateringsverksamheten
Östra Torn IV färdigställs
22 lekplatser tillgänglighetsanpassades under 2011
Milt väder leder till att många gatuarbeten kan avslutas i tid
Stadstrafiken 4 % minskning i antal resande jämfört med november föregående
år
Stadstrafiken upphandlas i samarbete med Skånetrafiken
Gatuunderhåll
Klostergårdsprojektet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 230
Fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby
Dnr TF 2007/0844
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett förslag till fördjupning av
översiktsplanen för Södra Sandby. Förslaget utgår från kommunens
översiktsplan ÖP 2010. Utställningshandlingen är en bearbetning av det
samrådsförslag som tekniska nämnden yttrade sig över 2008-02-13.
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en hållbar tätortsutveckling.
Södra Sandby ska växa genom såväl förtätning, omvandling som nyexploatering.
Tillväxten ska ha en balanserad påverkan på miljön, generera måttliga mängder
trafik och orten ska präglas av delaktighet och inflytande för invånarna.
Sammantaget är tekniska förvaltningen positiv till planens inriktning och anser
att den ger goda förutsättningar för en positiv och hållbar utveckling av Södra
Sandby. Planförslaget innehåller dock något område som enligt förvaltningen
inte är rimlig att föra vidare.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-24
Stadsbyggnadskontorets förslag till fördjupning av översiktsplan,
daterat 2011-09-22
Yrkanden
Mikael Thunberg (S) med instämmande av Bodil Ericsson (FP) och Mio Fric
(KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Mikael Thunbergs (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att såsom yttrande över förslaget till fördjupad översiktsplan för S Sandby
åberopa vad tekniska förvaltningen anfört.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 231
Detaljplan för del av Sandby 19:4 och 54:5 (Norreholm) i
Södra Sandby, Lunds kommun
Dnr TN 2011/0509
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra ca 150 småhus, radhus
och kedjehus samt en förskola/skola inom planområdet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-16
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2011-10-11
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) och Per
Woin (V) yrkar att andelen radhusbebyggelse ökas för att på så sätt öka det
totala antalet bostäder samt i övrigt enligt förvaltningens förslag.
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Mio Fric (KD), Roland Bondesson
(M) och Lars-Göran Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på yrkandena och finner
Bodil Ericssons (FP) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och ska genomföras.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Lars-Göran Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till
Bodil Ericssons (FP) m.fl. yrkande.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Per Woin (V)) för bifall till Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas.
Reservationer
Lena Fällström (S) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bilaga TN § 231

RESERVATION
111207

Ärende 5
Detaljplan för del av Sandby 19:4 och 54:5 (Norreholm) i Södra Sandby, Lunds
kommun
I grunden är vi mycket positiva till att en ökad utbyggnad i Södra Sandby kommer till stånd.
Bostadsbristen i Lunds kommun är närmast akut och det är orimligt att hela det nödvändiga
tillskottet av nya bostäder kan tillgodoses inom Lunds tätort. Dessutom är ett ökat tillskott av
bostäder i Södra Sandby och de andra mindre tätorterna i Lunds östra kommundelar på sikt
nödvändiga för att kunna bibehålla en bra nivå på privat och offentlig service.
I det aktuella planområdet föreslås en relativt gles bebyggelse med blandade bostadstyper.
Vi vill förändra förutsättningarna i planen så att en större andel av den föreslagna bebyggelsen
uppförs som radhus för att på så sätt kunna öka mängden bostäder utan att förändra skalan och
karaktären på området.
Dessutom håller vi med gatu- och trafikkontoret angående att cykelparkeringsnormen saknas
och park- och naturkontoret i diskussionen angående dag- och spillvatten.

Lund 111207

______________________________
Lena Fällström, gruppledare (s)
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§ 232
Medborgarförslag - Se möjligheterna med en kommunal
badplats i natursköna Tvedöra
Dnr TN 2011/0462
Sammanfattning
Det har inkommit förslag från Staffan Fredlund om att skapa en kommunal
badsjö i sandtaget vid Tvedöra. Sandtaget är beläget mellan Södra Sandby och
Torna Hällestad. Många badar redan idag i sandtaget. Nedskräpning och slitage
är stort i området och det verkar öka från år till år. Under 2011 har Lunds
kommun genom kultur- och fritidsförvaltningen placerat ut sopkärl och
genomfört städning i området kring sandtaget. I förslaget föreslår Staffan
Fredlund att kommunen ska ta fram ett beslutsunderlag där förutsättningarna för
att inrätta en kommunal badplats utreds.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-14
Medborgarförslag från Staffan Fredlund, daterat 2011-10-01
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Per Woin (V) och Lena Fällström (S)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens synpunkter för besvarande
av medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 233
Biogasproduktion i Dalby
Dnr TN 2011/0479
Sammanfattning
Lunds Energi har inkommit med en begäran om yttrande avseende
biogasproduktion i Dalby. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till tekniska
nämnden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-29
Biogas i Dalby, underlag från Lunds Energi för samråd, daterat oktober 2011
Yrkanden
Lars-Göran Hansson (C) yrkar att den tänkta placeringen av biogasanläggningen
flyttas längre nordost från Påskagänget.
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP), Bodil
Ericsson (FP), Ronny Johannessen (M) och Mio Fric (KD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på yrkandena och finner
Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.
Reservationer
Lars-Göran Hansson (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

9

2011-12-07

§ 234
eProgram 2025
Dnr TN 2011/0126
Sammanfattning
eProgram 2025 ersätter det tidigare eProgrammet från 2004 och beskriver hur
Lunds kommun arbetar med verksamhetsutveckling med e-stöd.
Kommunstyrelsen har remitterat programmet till nämnder och styrelser för att
belysa vilken roll de bör ha i styrningen av IT-processen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-15
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2011-10-05 § 322
Förslag till eProgram 2025
Yrkanden
Mikael Thunberg (S) med instämmande av Per Woin (V), Oskar Krantz (FP),
Bodil Ericsson (FP), Karin Svensson Smith (MP) och Ronny Johannessen (M)
yrkar att kommunstyrelsen bör överväga om ett eprogram verkligen behövs och
vad det i så fall ska karakteriseras av.
Ajournering 18.30-19.20
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Mikael Thunbergs (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att kommunstyrelsen bör överväga om ett eprogram verkligen behövs och vad
det i så fall ska karakteriseras av.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschef
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 235
Nya mål för ekologiska livsmedel samt för rättvist
handlade produkter i Lunds kommun
Dnr TN 2011/0420
Sammanfattning
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har 2011-06-07 beslutat föreslå nya
mål för ekologiska livsmedel respektive rättvist handlade produkter. Förslagen
har skickats till nämnderna för yttrande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-09
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts protokoll 2011-06-07 § 26 Nya mål
för ekologiska livsmedel i Lunds kommun
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts protokoll 2011-06-07 § 27 Nya mål
för rättvist handlade produkter i Lunds kommun
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Per Woin (V) och Margareta
Kristensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka de föreslagna målen för ekologiska livsmedel i Lunds kommun
att tillstyrka de föreslagna målen för rättvist handlade produkter i Lunds
kommun samt
att översända förvaltningens skrivelse till kommunkontoret.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 236
Yttrande över Trafikmiljöprogram för Malmö stad 20122017
Dnr TN 2011/0520
Sammanfattning
Tekniska nämnden och byggnadsnämnden har av kommunstyrelsen getts
möjlighet att yttra sig över Trafikmiljöprogram för Malmö stad 2012-2017.
Malmö stads trafikmiljöprogram innehåller strategier och åtgärder som staden
behöver genomföra för att åstadkomma ett mer hållbart och attraktivt Malmö.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse,
daterad 2011-11-18
Bilaga 1 – Missiv och Trafikmiljöprogram för Malmö stad 2012-2017
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Ronny Johannessen (M),
Bodil Ericsson (FP), Lena Fällström (S) Mio Fric (KD), Lars-Göran Hansson
(C), Per Woin (V) Roland Bondesson (M), Oskar Krantz (FP), Mikael Thunberg
(S) och Margareta Kristensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta tjänsteskrivelsen som sitt yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 237
Motion - Förbättring av gatuunderhållet i Dalby
Dnr TN 2011/0436
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har skrivit en motion till kommunfullmäktige i angående
gatuunderhållet i Dalby. Kommunkontoret har översänt motionen till tekniska
nämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-24
Motion från Sverigedemokraterna - Förbättring av gatuunderhållet i Dalby,
daterad 2011-09-17
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Bodil Ericsson (FP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 238
Yttrande angående motion om inrättande av offentlig
toalett i Dalby
Dnr TN 2011/0435
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inlämnat motion till Lunds kommunfullmäktige och
yrkar att kommunen ska inrätta en offentlig toalett i Dalby som är öppen dygnet
runt.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-24
Motion från Sverigedemokraterna, daterad 2011-09-17
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande på motionen åberopa förvaltningens skrivelse samt
att tillskriva kommunstyrelsen med begäran om att ansvarsfrågan för offentliga
toaletter ska klarläggas.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 239
Förslag till regional version av programmet ”Värna Vårda
Visa” för perioden 2012-2021
Dnr TN 2011/0269
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram ett förslag till program för förvaltning
och nyttjande av skyddade områden ”Värna Vårda Visa Skåne”. Programmet har
skickats till Lunds kommun för synpunkter.
Det nationella programmet ”Värna Vårda Visa” är ett program för bättre
förvaltning av landets skyddade områden som Naturvårdsverket tog fram 2004
och som gäller under perioden 2005 – 2015. Naturvårdsverket reviderade det
nationella programmet våren 2011. Länsstyrelserna fick 2010 i uppdrag av
regeringen att ta fram regionala ”Värna Vårda Visa” – program, i första hand för
de statligt skyddade naturområdena.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-18
Missiv från Länsstyrelsen i Skåne, daterat 2011-10-20
Förslag till Värna Vårda Visa Skåne – ett program för bättre förvaltning och
nyttjande av skyddade områden i Skåne län
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och Bodil
Ericsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att anta förvaltningens synpunkter för besvarande
av remissen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 240
Lokalt omhändertagande av park- och trädgårdsavfall i
Lund, Renhållningsstyrelsens skrivelse
Dnr TF 2007/0219
Sammanfattning
Renhållningsstyrelsen har översänt en skrivelse angående lokalt
omhändertagande av park- och trädgårdsavfall till byggnadsnämnden och
tekniska nämnden för besvarande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets gemensamma
tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-15
Lokalt omhändertagande av park- och trädgårdsavfall i Lund,
renhållningsstyrelsens beslut, daterat 2011-04-19, § 23
Lokalt omhändertagande av park- och trädgårdsavfall i Lund,
renhållningsverkets skrivelse, daterad 2011-04-12
Tekniska nämnden beslutar
att lämna tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontorets skrivelse som
gemensamt svar på renhållningsstyrelsens skrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Renhållningsstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 241
Delegationsordning
Dnr TN 2011/0217
Sammanfattning
I samband med årets lönerevision har kommunens förvaltningschefer fått nya
titlar. Teknisk chef har ersatts med teknisk direktör. Till följd av detta föreslår
förvaltningen att delegationsordningen revideras.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-17
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreslaget till förändring i delegationsordningen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

16

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

17

2011-12-07

§ 242
Krisberedskapsplan
Dnr TN 2011/0503
Sammanfattning
Kommunkontorets enhet för miljö, folkhälsa och säkerhet rekommenderar en ny
mall för förvaltningarnas krisberedskapsplaner, innehållande delvis
kommungemensam information. Tekniska förvaltningens tidigare kris-och
katastrofplan föreslås härmed ersättas av en reviderad krisberedskapsplan enligt
ny mall.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-23
Tekniska förvaltningens krisberedskapsplan
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens krisberedskapsplan.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 243
Klimatanpassningsplan tekniska förvaltningen
Dnr TN 2011/0501
Sammanfattning
Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) visade att
klimatförändringarna kommer att påverka viktiga samhällsfunktioner, människor
och natur. Utredningen visade att det är nödvändigt att börja anpassningen till
klimatförändringarna i Sverige.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott uppmanade 2010-09-07 alla
förvaltningar att ta fram klimatanpassningsplaner senast 2011-12-31.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-16
Bilaga: Klimatanpassningsåtgärder tekniska förvaltningen
Klimatanpassning i Lunds kommun, Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
protokoll 2010-09-07 §27
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och Per
Woin (V) yrkar på att ärendet återremitteras till förvaltningen.
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Oskar Krantz (FP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta klimatanpassningsåtgärder enligt förvaltningens skrivelse.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 244
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Dnr TN 2011/0526
Sammanfattning
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska arbetsgivaren varje år göra en
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen ska
dokumenteras skriftligt.
Lunds kommun genomför sedan hösten 2011 en årlig uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen består av en enkät med ett antal
frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 som besvaras på
arbetsplatsnivå av arbetsledare, medarbetare och skyddsombud tillsammans.
Arbetsplatsernas resultat har samlats till en förvaltningsgemensam rapport och
handlingsplan för förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete framöver.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-18
Kommunstyrelsens protokoll 2011-09-07 § 309 Rutin för årlig uppföljning av
det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun
Yrkanden
Mikael Thunberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Mikael Thunbergs (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens rapport och förslag till åtgärder samt
att översända dem till kommunkontoret.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
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§ 245
Bokslutsprognos 2011 per 30 november
Dnr TF 2010/0160
Sammanfattning
Nämnderna skall lämna en rapport per den 31 december 2011 till
kommunstyrelsens arbetsutskott. Delårsrapporten innehåller en prognos för
helåret, för såväl drift som investering, med en kort redogörelse till eventuella
avvikelser. Två versioner skrivs, en utförlig huvudskrivelse för tekniska
nämnden samt, som bilaga till denna, en kortare variant för kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-12-05
Bokslutsprognos per den 31 december 2011, bilaga till KS
Tekniska nämnden beslutar
att översända tjänsteskrivelsens bilaga till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslut expedieras till:
Förvaltningschefen
Akten
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 246
Förlängning av avtalet för riksfärdtjänst
Dnr TF 2009/0263
Sammanfattning
Nuvarande avtal för riksfärdtjänsten gäller till och med 2012-03-31.
Förvaltningen föreslår att avtalet förlängs med ett år.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-14
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Bodil Ericsson (FP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att avtalet för riksfärdtjänst förlängs med ett år, till och med 2013-03-31.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 247
Trafikförsörjningsplan färdtjänst år 2011/2012
Dnr TN 2011/0524
Sammanfattning
Trafikförsörjningsplanen redovisar omfattningen av färdtjänsten och prissättning
för dessa resor. I Lunds kommun har 2 850 personer färdtjänstlegitimation.
Under ett år görs ca 150 000 resor. Resenärens avgift beräknas efter resan längd
indelat i intervaller, för närvarande från 22 kronor och upp till 220 kronor.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-11
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Bodil Ericsson (FP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande trafikförsörjningsplan för färdtjänst år 2011/2012.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 248
Preliminär markanvisning för Veidekke AB och LKF med
avsikt att genomföra bebyggelse inom kv Råbykungen
och Stenkrossen, Södra vägen, Lund
Dnr TF 2009/0277
Sammanfattning
I samband med att ett program för parallella skisser utarbetats av
stadsbyggnadskontoret med stöd från tekniska förvaltningen och
serviceförvaltningen föreslås att en preliminär markanvisning sker till två
byggherrar som tillsammans med kommunen kan engagera sig i och
vidareutveckla ett bostadsprojekt inom kv Råbykungen och Stenkrossen, Södra
vägen.
Förvaltningen bedömer att förutsättningarna är gynnsamma för att i det här
skedet bjuda in till ett samarbete i form av preliminär markanvisning.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-18
Program till detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen i Lund, Lunds kommun
Utdrag ur förslag till Program för parallella skisser för kv Råbykungen m.fl. i
Lund
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Bodil Ericsson (FP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag med tillägget att 5 % av uppkomna hyresrätter lämnas till
sociala ändamål.
Ajournering 20.15-20.20
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att preliminärt anvisa byggrätter inom kv Råbykungen och Stenkrossen till
Veidekke AB och LKF på villkor enligt förvaltningens förslag samt
att 5 % av uppkomna hyresrätter lämnas till sociala ändamål.
Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Veidekke AB
LKF
Serviceförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 249
Exploateringsavtal mellan kommunen och LKF som rör
Linero centrum
Dnr TF 2006/1575
Sammanfattning
Exploateringsavtal reglerar genomförandefrågor i samband med LKFs planerade
förnyelse av Linero centrum. Genomförandet innebär att mark som idag är
parkmark säljs till LKF och om- och nyanläggning sker på allmän platsmark.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-24
Förslag till exploateringsavtal
Detaljplan för del av kvarteret Havamal m m i Lund, Lunds centrum (Linero
centrum) (utställningshandling 2011-04-27)
MBP 2012-2014, förslag
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till
exploateringsavtal mellan Lunds Kommuns Fastighets AB och kommunen
rörande utbyggnad av Linero centrum.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
LKF
VA SYD

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 250
Policy för parkering på gatumark i Lunds kommun
Dnr TN 2011/0353
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att i samarbete med
stadsbyggnadskontoret och miljöstrategiska enheten utarbeta en parkeringspolicy
som omfattar såväl arbetsplats-, boende-, gäst- som nytto(gods)parkeringen.
Policyn ska ha LundaMaTs och av kommunfullmäktige antagna klimatmål som
utgångspunkt. Ett förslag på uppdatering av policy för parkering på gatumark i
Lunds kommun har tagits fram av tekniska förvaltningen. Förvaltningen föreslår
att förslaget remitteras till berörda nämnder, utvalda kommuner och
Trafikverket.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-22.
Policy för parkering på gatumark i Lunds kommun – remissversion
Karta över avgifter för parkering
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP), Per Woin
(V), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S) yrkar att ärendet
återremitteras till tekniska förvaltningen för att tas upp samtidigt som vi skall
behandla förslaget till ny parkeringsnorm, eftersom det på flera ställen i
materialet hänvisas till parkeringsnormen. Då kan även konsekvensbedömningar
i förhållande till LundaMaTs och fullmäktiges klimatmål föras in. Likaså kan
avsnittet om Park-and Ride utvecklas.
Bodil Ericsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Lars-Göran Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på
Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande om återremiss.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Per Woin (V)) för bifall till Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande om återremiss.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
yrkande och finner det vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden beslutar
att sända ut policy för parkering på gatumark i Lund kommun på remiss.
Reservationer
Lena Fällström (S) med instämmande av Mikael Thunberg (S), Margareta
Kristensson (S) och Per Woin (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Karin Svensson Smith (MP) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bilaga TN § 250
Reservation mot beslut om en ny parkeringspolicy
Tekniska nämnden biföll tidigare i höstas mitt yrkande om att tekniska förvaltningen skulle ges i
uppdrag att i samarbete med stadsbyggnadskontoret och miljöstrategiska enheten utarbeta en
parkeringspolicy som omfattar såväl arbetsplats-, boende- gäst som nytto(gods)parkeringen. Policyn
ska ha LundaMaTs och av kommunfullmäktige antagna klimatmål som utgångspunkt. Analyser i
relation till kollektivtrafik, cykeltrafik, handel och jämställdhet bör genomföras.
Det förslag till tjänsteskrivelse som förelåg på sammanträdet den 7 december 2011 motsvarar inte
det som avsågs i det bifallna yrkandet. I genomsnitt är bilar parkerade 95 % av dygnet. Därför är
såväl p-avgifter, p-normer för bebyggelse, arbetsgivares upplåtelse av mark för parkering och annat
som påverkar bilinnehav/parkering stor betydelse för hur mycket mark som kan användas för
byggnation mm Eftersom 94 % av Sveriges transporter drivs med olja har biltrafikvolymen en
avgörande betydelse för klimatpåverkan och luftkvalitet. Parkeringspolitiken har också en högst
ansenlig inverkan på fördelningen mellan bil, kollektivtrafik samt cykel/gångtrafik. Andelen för det
sistnämnda har minskat trots LundaMats mål om motsatsen. Det finns starka folkhälsomotiv för att
såväl cykling som gång.
I det förslag som förvaltningen lagt ill tekniska nämnde finns ingen analys i förhållande vare sig
målen i LundaMaTs eller fullmäktiges klimatmål. Konsekvensbeskrivningar i förhållande till
ambitionen att fördubbla kollektivtrafiken, öka cyklingen eller bidra till ett jämställt transportsystem
förelåg inte heller. Sammanfattningsvis blir det på sin höjd en marginell förändring jämfört med det
som gäller i dag. För att åstadkomma klimatanpassade transporter och en attraktiv stadsmiljö krävs
mycket större förändringar.
Lund 14 december 2011.
Karin Svensson Smith 2:e vice ordförande (mp)
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Sammanträdesdatum
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§ 251
Delegationsbeslut för anmälan till tekniska nämnden
2011-12-07
Dnr TN 2011/0031
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämnden sammanträde den 7 december anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 252
Anmälningar till tekniska nämnden 2011-12-07
Dnr TN 2011/0032
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 7 december
2011:
Byggnadsnämnden, dnr. 05/148
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Ladugårdsmarken 5:9 m.fl.
i Lund, Lunds kommun (Golfbana)
Kommunstyrelsens arbetsutskott, dnr. 05/1594
§ 248 Alternativ körväg för stadsbusslinje 3 vid Möllevångsvägen – Norra
Ringen
Växjö Tingsrätt, dnr. 06/384
Per-Olof Danielsson./. Länsstyrelsen i Skåne län m.fl. angående överklagande av
Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2010-12-16, dnr. 551-9862-06, avs. tillstånd
till uppläggning av inert avfall
Staffanstorps kommun, dnr. 06/856
Avtal om medfinansiering – Simrishamnsbanan
Byggnadsnämnden, dnr. 07/362
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Klostergården 1:5 m.fl. i
Lund, Lunds kommun (Nordanväg-Stattenavägen)
KS au/Strategisk samhällsplanering, dnr. 10/334
§ 23 Spårvägar i Skåne – lägesrapport
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/16
Tävling på väg – Sandby Crossen
Kommunkontoret/Kommunala Studentrådet dnr. 11/26
Protokoll 2011-09-06
Kommunkontoret/Kommunala Studentrådet dnr. 11/26
Protokoll 2011-10-04
Kommunkontoret/Kommunala Studentrådet dnr. 11/26
Protokoll 2011-11-08
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/56
Beslut om arkeologisk slutundersökning på fastigheten Stora Råby 34:7, Stora
Råby bytomt, fornlämning Stora Råby 10, Stora Råby socken, Lunds kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

29

2011-12-07

Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/56
Beslut om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Agardh 9, fornlämning
nr 73 i Lunds stad, Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/56
Beslut om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Glädjen 4, fornlämning
nr 73 i Lunds stad, Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/56
Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom fastigheten dörröd 2:7,
fornlämning nr 80 i Veberöds socken, Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/56
Beslut om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Paradis 60,
fornlämning nr 73 i Lunds stad, Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/56
Beslut om arkeologisk förundersökning inom fastigheterna Absalon 5 och Eskil
21, fornlämning nr 73 i Lunds stad, Lunds kommun
Höje å vattenråd, dnr. 11/141
Protokoll 2011-11-08
Försvarsmakten, dnr. 11/230
Protokoll fört vid Revingerådets sammanträde 2011-10-25
Kommunala Handikapprådet Lund, dnr. 11/285
Protokoll 2011-10-25
Byggnadsnämnden, dnr. 11/398
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Garnhärvan 9 i Genarp, Lunds
kommun (Hyllestigen 10)
Kommunstyrelsens arbetsutskott, dnr. 11/405
§ 223 Energimarknadsinspektionens remiss avseende ansökan om höjning av
spänningsnivå inom område med nätkoncession
Naturskyddsföreningen, dnr. 11/530
Klimatfrågor till kommunpolitiker - Enkätresultat
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2011-11-30
Pågående arbeten v. 45 - 46
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
Justerare

Utdragsbestyrkande

