Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2012-01-18
Plats och tid:
Ordförande:
Vice ordförande:
Ledamöter:

Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 17.30 – 19.40
Ajournering 18.00-18.05 – 18.30-19.00
Johannessen Ronny (M)
Ericsson Bodil (FP)
Carlsson Jan O (M)
Krantz Oskar (FP)
Hansson Börje (C)
Fric Mio (KD)
Fällström Lena (S)
Thunberg Mikael (S), kl. 17.55 - 20.10 §§ 4-23
Kristensson Margareta (S)

Ersättare:

Bondesson Roland (M)
Nordin Erik (M)
Demjaha Mentor (FP)
Bohgard Mats (S), tjänstgör för Mikael Thunberg (S) §§1-3
Borgh Bengt (S)
Hankala-Janiec Teresa (S)
Kärre Emelie (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)
Schlyter Ann (V), tjänstgör för Per Woin (V)

Övriga närvarande:

Lockby Håkan, tf teknisk direktör
de Maré Hans, exploateringschef
Kalén Ronnie, kollektivtrafikchef
Öhrström Heléne, administrativ chef
Gerle Meta, nämndssekreterare

Justerare:

Lena Fällström (S), ersättare Bodil Ericsson (FP)

Paragrafer:

§§ 1-5, 7 - 23

Plats/tid för justering:

Tekniska förvaltningen, den 31 januari 2012 kl. 16.30

Underskrifter:

Sekreterare
Gerle Meta

Ordförande
Johannessen Ronny

Justerare
Fällström Lena

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

18 januari 2012

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift:
Gerle Meta
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Plats/tid för justering:

Tekniska förvaltningen, den 18 januari 2012 kl. 20.10

Underskrifter:

Sekreterare
Gerle Meta

Ordförande
Johannessen Ronny

Justerare
Fällström Lena

ANSLAG/BEVIS
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2012-01-18

§1
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att ärende 20 ”Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Vallkärra
6:36 och Vallkärra 3:4 i Lunds kommun (Fels mosse)” ska utgå från
dagordningen samt
att i övrigt godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2012-01-18

§2
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2011/0544
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 7 december 2011
samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2012-01-18

§3
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Håkan Lockby informerar bl.a. om:
Strategiska dokument, såsom GNP och MBP, finns samlade under tekniska
förvaltningens hemsida. Sidan nås via Politik och förvaltning, Tekniska
förvaltningen och Vår verksamhet.
Digitala handlingar till övriga mottagare av tekniska nämndens handlingar
Fördelning av ärende till tekniska nämnden samt arbetsutskottet
Bokslutet ,något bättre än prognos
Rekrytering av stadsträdgårdsmästare
Nytt avtal med företagshälsovården angående arbetsmiljö
Hasslanda
Sipporextomten
Invertering av ny lokalisering för deponi
Brunnshög
Stadsbusstrafiken – resandet ökade med 2% under 2011
Färdtjänst – marginell minskning under 2011
Upphandling av driftsentreprenad för stadsbusstrafiken
LundaEko
Världsparken Brunnshög
Delegationen för hållbara städer
Oförändrad mängd bil- samt cykeltrafik under 2011
Olycksstatistik 2011
Spårvagnar i Skåne – genomförandeplan till nämnden under våren
Miljöbyggprogram Syd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§4
Aktualisering av ramprogram 2006 för
Brunnshögsområdet i Lund, Vision och mål Lund
NE/Brunnshög
Dnr TF 2006/0709
Sammanfattning
Vision och mål Lund NE/Brunnshög skall sammanfatta stadsdelens
grundläggande och övergripande mål för det fortsatta arbetet. Dokumentet skall
ligga till grund för all planering i Lund NE/Brunnshög. Aktualiseringen
innehåller en beskrivning av visionen för utbyggnaden av den nya stadsdelen
samt en utvecklad strukturplan med kartor.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteyttrande, daterat 2012-01-03
Vision och mål Lund NE/Brunnshög, remissupplaga oktober 2011
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Bodil Ericsson (FP), Mio Fric (KD),
Jan O Carlsson (M) och Oskar Krantz (FP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Emelie Kärre (MP) med instämmande av Lena Fällström (S), Ann Schlyter (V)
och Margareta Kristensson (S) yrkar
- att trafikplaneringen utgår från att det buller som alstras ligger under de riktoch maxvärden som är hälsomässigt definierade
- att parkering arrangeras så att det för alla boende är närmare till en
kollektivtrafikhållplats i relation till den egna bilen
- att erforderliga styrmedel inrättas för att ambitionen att transporterna till och
från området ska vara max en tredjedel bil
- att planeringen bör utgå ifrån att behovet av bullerdämpning och fördröjning av
dagvatten finns längs hela spårvägen
- att möjligheten till en park’n-ride-anläggning vid spårvägens ändhållplats
prövas
- att lämpligheten avseende att föra in en stor mängd exotiska växter så nära
Kungsmarken vars flora och fauna riskerar att drabbas bör övervägas.
Lena Fällström (S) med instämmande av Emelie Kärre (MP), Ann Schlyter (V)
och Margareta Kristensson (S) yrkar att en första realiserbarhetsbedömning av
programmet avseende Lund NE/Brunnshög snarast genomförs.
Emelie Kärre (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V) yrkar
- att det upprättas en plan för snabbcykelvägar som är separerade från de
utrymmen som gående behöver för sitt förfogande
- att ingen personbilstrafik tillåts längs den planerade spårvägsdragningen
- att energianvändningen från hela Brunnshög inklusive anläggningar och trafik

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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beaktas i programmet.
Ajournering 18.00 – 18.05
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Emelie Kärres (MP)
m.fl. första yrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Emelie Kärre (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Emelie Kärres
(MP) m.fl. första yrkande.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Emelie
Kärres (MP) m.fl. första yrkande.
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Emelie Kärre (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Lena Fällströms
(S) m.fl. yrkande.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Lena
Fällströms (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Emelie Kärres (MP)
m.fl. andra yrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
2 röster (Emelie Kärre (MP) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Emelie Kärres
(MP) m.fl. andra yrkande.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Emelie
Kärres (MP) m.fl. andra yrkande.
Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S) avstår
från att rösta.
Tekniska nämnden beslutar
att såsom yttrande över aktualisering av ramprogram 2006 för
Brunnshögsområdet hänvisa till förvaltningens tjänsteskrivelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Reservationer
Emelie Kärre (MP) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§5
Program till detaljplan för kvarteret Galten m.fl. i Lund,
Lunds kommun
Dnr TN 2011/0551
Sammanfattning
Syftet med planprogrammet är att ge förutsättningar, mål och riktlinjer en
utveckling av kv Galten. Programmet skall klargöra kvalitéer och begränsningar
med hänsyn till stadsbild, omgivning och behov.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteyttrande, daterat 2011-12-30
Stadsbyggnadskontorets programförslag, daterat 2011-11-03
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ann Schlyter (V) med instämmande av Emelie Kärre (MP) yrkar att det bör
prövas i planen om inte exploateringen kan höjas, till exempel genom att utöka
våningshöjden på bostadshusen i syd och sydväst samt att inget underjordiskt
garage byggs. Ett sådant för allmänheten alstrar mer biltrafik in i stadskärnan
samtidigt som parkeringshuset Dammgården är underutnyttjat. Parkering på
Mårtenstorget bör tas bort ändå. Undantag från parkeringsnormen bör göras för
centrala bostäder.
Lena Fällström (S) med instämmande av Emelie Kärre (MP), Margareta
Kristensson (S), Mikael Thunberg (S) yrkar att våningshöjden ökas på flera av
de föreslagna husen efter en skuggutredning, att möjliggöra även för vissa bussar
från Veberöd att angöra här, utan att möjligheten för andra bussar från Veberöd
att angöra Lund C försvinner samt att möjligheten för anläggande av
cykelparkeringar fortsatt utreds även om det inte byggs ett underjordiskt garage
för bilar.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande, Ann Schlyters (V) m.fl. yrkande och Lena Fällströms (S) m.fl.
yrkande och finner Bodil Ericssons (FP) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
För att utröna vilket av yrkandena som ska vara motförslag i huvudomröstningen
ställer ordförande Ronny Johannessen (M) proposition på Ann Schlyters (V)
m.fl. yrkande mot Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande och finner att Lena
Fällströms (S) m.fl. yrkande ska utgöra motförslag i huvudomröstningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll
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Huvudomröstningen utfaller med:
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till Bodil
Ericssons (FP) m.fl. yrkande.
5 röster (Emelie Kärre (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Lena Fällströms
(S) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att såsom yttrande över planprogrammet för kv Galten m.fl. hänvisa till
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Reservationer
Lena Fällström (S) med instämmande av Mikael Thunberg (S) reserverar sig till
förmån för sitt eget yrkande.
Ann Schlyter (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§6
Yttrande över förstudie för kapacitets- och
trafiksäkerhetsåtgärder utmed väg 11, Staffanstorps och
Lunds kommun
Dnr TN 2012/0017
Sammanfattning
Tekniska nämnden har getts möjlighet att yttra sig över Trafikverkets förstudie
om väg 11 i Särslöv, Staffanstorp och Dalby. De åtgärder som föreslagits för att
öka kapaciteten och minska köbildningarna är relevanta och tekniska
förvaltningen ser positivt på dessa.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-04
Förstudie Väg 11 i Särslöv, Staffanstorp och Dalby, daterad 2012-01-02
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Mikael Thunberg (S), Bodil Ericsson
(FP) och Emelie Kärre (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ann Schlyter (V) med instämmande av Emelie Kärre (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag med tillägget att ombyggnader av trafikapparater så att det
blir försämringar för cyklister bör inte göras.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Ann Schlyters (V)
m.fl. yrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
3 röster (Ann Schlyter (V), Emelie Kärre (MP) och Oskar Krantz (FP)) för bifall
till Ann Schlyters (V) m.fl. yrkande.
7 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M),
Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Mikael Thunberg (S) och Margareta
Kristensson (S)) För avslag på Ann Schlyters (V) m.fl. yrkande.
Lena Fällström (S) avstår från att rösta.
Tekniska nämnden beslutar
att anta tjänsteskrivelsen som sitt yttrande och översända den till Trafikverket
samt
att omedelbart justera beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Trafikverket – diariet.kristianstad@trafikverket.se eller Trafikverket Region
Syd, Box 543, 291 25 KRISTIANSTAD, ange diarienummer TRV 2011/83809

Justeras:

Ronny Johannessen

Justerare

Lena Fällström

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§7
Yttrande över medborgarförslag om 40 km/timme i
Lunds tätort
Dnr TN 2011/0538
Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att införa 40 km/timme i Lunds tätort har inkommit till
kommunstyrelsen. Ärendet har remitterats till tekniska nämnden för yttrande.
Tekniska förvaltningen har under 2009 och 2010 arbetat med att ta fram förslag
till ny hastighetsklassificering för Lunds kommun. Ärendet har varit ute på
remiss och tas upp på nytt i tekniska nämnden i januari 2012.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-02
Medborgarförslag från Sven-Hugo Mattson om 40 km/timme i tätort, daterat
2011-11-11
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§8
Yttrande över medborgarförslag om cykelväg i Dalby
mellan Knivsåsen och Blockvägen
Dnr TN 2011/0516
Sammanfattning
Medborgarförslaget innehåller förslag om utbyggnad av cykelväg längs
Veberödsvägen, mellan Knivsåsen och Blockvägen i Dalby. Förslaget bör tas
med i arbetet med uppdateringen av Trafikverkets cykelledsplan för Skåne.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-12
Medborgarförslag från Katarina Westring samt utdrag ur sammanträdesprotokoll
från kommunfullmäktiges möte 2011-10-27
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Börje Hansson (C), Bodil Ericsson
(FP), Mio Fric (KD) och Emelie Kärre (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att förslaget om en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Veberödsvägen,
mellan Knivsåsen och Blockvägen, Dalby, tas med som förslag i arbetet med
uppdatering av Trafikverkets cykelledsplanen för Skåne samt
att översända ärendet till Trafikverket för kännedom.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Trafikverket, Box 543, 297 25 KRISTIANSTAD

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
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§9
Yttrande över medborgarförslag ”Gör Höjeå till kanotled”
Dnr TN 2011/0505
Sammanfattning
Förslag har lämnats till Lunds kommun om att göra Höjeå till kanotled. Ärendet
har översänds till tekniska nämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-29
Medborgarförslag från Bengt Karlsson, 2011-10-31
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Ronny Johannessen (M), Bodil
Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M), Oskar Krantz (FP), Mio Fric (KD), Börje
Hansson (C), Emelie Kärre (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
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

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
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§ 10
Yttrande över motion (S) angående Vombs Fure
Dnr TN 2011/0499
Sammanfattning
Socialdemokraterna i Lund har skickat en motion till Lunds kommunfullmäktige
angående utveckling och skydd av Vombs Fure. Motionen har remitterats till
tekniska nämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-05
Motion från Socialdemokraterna, daterad 2011-10-27
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mio Fric (KD), Börje Hansson (C) och
Bodil Ericsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att besvara motionen i enlighet med förvaltningens skrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
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§ 11
Skrivelse från Karin Svensson Smith (MP) angående
policy för gång- och cykeltrafik
Dnr TN 2011/0344
Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har inkommet med en skrivelse till tekniska
nämnden angående policy för gång- och cykeltrafik.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-12
Inkommen skrivelse från Karin Svensson Smith (MP), daterad 2011-10-06
Yrkanden
Emelie Kärre (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar att ärendet
bordläggs då nämnden ska yttra sig över trafikverkets stråkstudie för
Cykelhighwayen mellan Malmö och Lund på februarisammanträdet. Då ska
nämnden ta ställning till begreppet snabbcykelvägar med var det innebär,
kriterier, skyltning mm. Det är naturligare att behandla dessa och trafikverkets
förslag i ett sammanhang.
Börje Hansson (C) med instämmande av Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson
(M), Mio Fric (KD) och Oskar Krantz (FP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Lena Fällström (S) yrkar, om bordläggning ej bifalles, bifall till förvaltningens
förslag.
Emelie Kärre (MP) yrkar, om bordläggning ej bifalles, bifall till förvaltningens
förslag med tillägget att kommunen mer aktivt arbetar med arbetsplatser i syfte
att de tar betalt för bilparkering och i övrigt underlättar för att de anställda tar sig
till jobbet med något annat än bil läggs till tjänsteskrivelsen samt att kommunen
intensifierar sina ansträngningar för att barn inte ska bli skjutsade med bil till
skolan.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Emelie Kärres (MP)
m.fl. yrkande om bordläggning och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Emelie
Kärres (MP) m.fl. yrkande om bordläggning.
5 röster (Emelie Kärre (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Emelie Kärres
(MP) m.fl. yrkande om bordläggning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Emelie Kärre (MP)
yrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Emelie
Kärres (MP) yrkande.
2 röster (Emelie Kärre (MP) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Emelie Kärres
(MP) yrkande.
Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S) avstår
från att rösta.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.
Reservationer
Emelie Kärre (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Karin Svensson Smith

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 12
Skrivelse från Karin Svensson Smith (MP) om att förbättra
kollektivtrafikens tillgänglighet i centrala Lund
Dnr TN 2011/0428
Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har inkommit med en skrivelse, daterad 2011-09-15
med förslag att tekniska förvaltningen ska ta upp en diskussion med
Skånetrafiken om att förbättra kollektivtrafikens tillgänglighet i centrala Lund
eftersom den nya kollektivtrafiklagen 2012 förändrar förutsättningarna för
trafiken. Med anledning härav har tekniska nämndens arbetsutskott 2011-10-06
beslutat att uppdra åt förvaltningen att inkomma med en tjänsteskrivelse i
ärendet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-21
Karin Svensson Smiths skrivelse till tekniska nämnden, daterad 2011-09-15
Tekniska nämndens AU sammanträdesprotokoll 2011-10-06
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Bodil Ericsson (FP), Börje Hansson
(C), Mio Fric (KD), Emelie Kärre (MP), Ann Schlyter (V), Jan O Carlsson (M)
och Oskar Krantz (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att avvakta utvärderingen av Centrumutredningens första etapp innan ställning
tas till om aktiva överläggningar bör inledas tillsammans med Skånetrafiken med
syftet att öka antalet regionala busslinjer på nytt inom centrala Lund.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Karin Svensson Smith

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 13
Skrivelse från Socialdemokraterna i Genarp ”Förbättra
skyltningen till naturområdena, rusta upp parken vid
Medborgarhuset och samordna den kommunala
verksamheten bättre”
Dnr TN 2011/0527
Sammanfattning
Socialdemokraterna i Genarp har, via Ronny Hansson, inkommit med en
skrivelse till kommunstyrelsen i Lund angående önskemål om förbättrad
skyltning till naturområdena, upprustning av parken vid Medborgarhuset och
samordning av den kommunala verksamheten.
I skrivelsen påpekar man att vägvisning till naturreservaten vid Genarp är
bristfälliga vilket även gäller andra målpunkter såsom Medborgarhuset och
idrottshallen som ofta besöks av boende från andra delar av kommunen. Vidare
anser Socialdemokraterna i Genarp att parken vid Medborgarhuset, som även är
entré till naturreservatet Risen behöver rustas upp och underhållas samt att
samordning mellan de olika kommunala förvaltarna bör ske.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-07
Skrivelse från Socialdemokraterna i Genarp, daterad 2011-11-09
Bilaga: Risen-skyltar
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Lena Fällström (S) och Mikael
Thunberg (S) yrkar att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att
tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen
inkomma med förslag om lämpliga, kostnadsberäknande åtgärder.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande om återremiss och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att tillsammans med
kultur- och fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen inkomma med förslag
om lämpliga, kostnadsberäknande åtgärder.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 14
Förslag till fördelning av sänkt budgetram 2012
Dnr TN 2011/0193
Sammanfattning
Arbetsgivaravgiften sänks 2012. Eftersom detta innebär lägre personalkostnader
har kommunstyrelsen beslutat att sänka nämndernas budgetramar med
motsvarande belopp.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-20
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, Utökning av medel till KS förfogande 2012,
daterad 2011-11-24
Kommunstyrelsens beslut 2011-11-30 § 411
Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-15 § 232
Internbudget 2012, fastställd av TN 2011-11-16
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till fördelning av den sänkta budgetramen 2012.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 15
Intern kontroll - Uppföljning 2011 års kontrollmål
Dnr TF 2010/0535
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Enligt
riktlinjerna skall nämnderna senast den 31 januari årligen lämna rapport över
genomförd kontroll.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-21
Yrkanden
Börje Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hansson (C)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna rapporten avseende intern kontroll 2011 samt
att översända den till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
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§ 16
Plan för intern kontroll för tekniska nämndens
ansvarsområde 2012
Dnr TN 2011/0518
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Enligt
reglementet för intern kontroll skall nämnderna senast den 31 januari årligen
lämna handlingsplan för intern kontroll. För 2012 har kommunstyrelsen fastställt
tre gemensamma kontrollmål för kommunens förvaltningar. Ytterligare två
kontrollmål har tagits fram av en arbetsgrupp inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-21
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-13
Kommunstyrelsens beslut § 346, daterat 2011-11-02
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta föreslagen plan för intern kontroll för år 2012 samt
att överlämna planen till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 17
Lundahoj - förslag till fortsatt arbete
Dnr TN 2011/0586
Sammanfattning
Socialnämnden har beslutat att från och med 2012 inte längre bidra med personal
för Lundahojs drift. Beslutet föranleder en förändring av verksamheten.
Tekniska förvaltningen har sedan beslutet utrett förutsättningarna för en
förnyelse av verksamheten.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-29
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Emelie Kärre (MP) och Ann Schlyter
(V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lena Fällström (S) med instämmande av Emelie Kärre (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag med tillägget att tekniska nämnden ansöker hos
kommunstyrelsen om 400 000 kronor som tilläggsanslag för att kunna behålla
nuvarande personal samt att om detta inte bifalles, yrka att tekniska nämnden
ansöker hos kommunstyrelsen om 200 000 kronor som tilläggsanslag för att
kunna behålla en del av nuvarande personal.
Emelie Kärre (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att
möjligheten för kunder att när de lämnar in sin cykel på LundaHoj kan få mindre
reparationer och underhåll utförda under dagen mot en avgift ses över.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande om tilläggsanslag på 400.000 kronor och finner att yrkandet avslås.
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande om tilläggsanslag på 200.000 kronor och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Lena
Fällströms (S) m.fl. yrkande om tilläggsanslag på 200.000 kronor.
5 röster (Emelie Kärre (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Lena Fällströms
(S) m.fl. yrkande om tilläggsanslag på 200.000 kronor.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Emelie Kärre (MP)
yrkande och finner att yrkandet avslås.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniska förvaltningen att under 2012 påbörja förnyelsen av
Lundahoj i enlighet med förvaltningens skrivelse.

Beslut expedieras till:
Förvaltningschefen
Socialförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 18
Försäljning av fastigheten Lastbryggan 5, Veberöd, Lunds
kommun till Sven Arne Nilsson Åkeri och Oljehandel
Dnr TN 2012/0011
Sammanfattning
Försäljning av Lastbryggan 5, 2233 m², i Veberöd till Sven Arne Nilsson Åkeri
och oljehandel.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-05
Kartbilaga
Detaljplan laga kraftvunnen, 2002-05-21
Yrkanden
Mio Fric (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Mio Frics (KD)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av Lastbryggan 5, 2233 kvm, i Veberöd för en
köpeskilling av 150 kronor per m² till Sven Arne Nilsson Åkeri och oljehandel,
och i övrigt på i arrendeavtalet angivna villkor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Sven Arne Nilsson Åkeri och oljehandel

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
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§ 19
Försäljning av fastighet Psalmen 1 i Lund till Johannes
Igelström
Dnr TF 2006/0935
Sammanfattning
Utvärderingsgrupp bestående av representanter från Lunds universitet, SLU i
Alnarp och Lunds kommun har utvärderat sju inkomna förslag i
markanvisningstävling för fastighet Psalmen 1 i Södra Råbylund. Förslagen har
utvärderats med avseende på nytänkande, arkitektur, hållbarhet och grad av
miljöambition avseende byggnaden och den yttre miljön. Utvärderingsgruppen
har enats om att Johannes Igelströms förslag är det mest intressanta.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-16
Johannes Igelströms förslag: Från passivhus i Åhus till plusenergihus i Lund
Johannes Igelströms förslag: Komplettering av: Från passivhus i Åhus till
plusenergihus i Lund
Johannes Igelströms förslag: Vidareutveckling av markplan
Gällande detaljplan
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Emelie Kärre (MP), Lena Fällström
(S) och Ann Schlyter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av Psalmen 1 till Johannes Igelström för 1 000 000
kronor och i övrigt enligt villkor angivna i tjänsteskrivelsen.

Beslut expedieras till:
Förvaltningschefen
Akten
Johannes Igelström
Stadsbyggnadskontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 20
Förvärv av del av Dalby 23:2
Dnr TN 2012/0021
Sammanfattning
Kommunen föreslås förvärva del av fastigheten Dalby 23:2 av Inge Larsson för
65 kr per m² överförd mark, totalt ca 3 ha med ett totalt pris om cirka 1 950 000
kr.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-02
Överenskommelse om fastighetsreglering
Yrkanden
Börje Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hansson (C)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att förvärva del av Dalby 23:2 i enlighet med upprättad ansökan och
överenskommelse om fastighetsreglering samt
att kostnaden, 1 950 000 kr, belastar konto 2710 7250 607400 Strategiska
markförvärv.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Inge Larsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 21
Förslag till ny hastighetsklassificering för Lunds kommun
Dnr TF 2008/0179
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har under 2009 och 2010 arbetat med att ta fram förslag
till ny hastighetsklassificering för Lunds kommun. Ärendet har tagits upp i
tekniska nämndens arbetsutskott där det informerats om hur arbetet med
hastighetsplanen fortskridit. Därefter har förslag till ny hastighetsklassificering i
Lund varit uppe i tekniska nämnden som beslutat att sända ut
hastighetsklassificeringen för Lund på remiss. Ärendet har nu varit ute på remiss
och i förvaltningens skrivelse redovisas inkomna synpunkter på förslaget samt
förslag på det fortsatta arbetets inriktning.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-13
Bilaga 1 - inkomna synpunkter
Bilaga 2 – visionen i Lund
Bilaga 3 – visionen i Södra Sandby
Bilaga 4 – visionen i Dalby
Bilaga 5 – visionen i Veberöd
Bilaga 6 – visionen i Genarp
Bilaga 7 - visionen i Björnstorp
Bilaga 8 – visionen i Håstad
Bilaga 9 – visionen i Lunnarp
Bilaga 10 – visionen i Revinge
Bilaga 11 – visionen i Vomb
Bilaga 12 – visionen i Stångby
Bilaga 13 – visionen i Torna Hällestad
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Emelie Kärre (MP), Lena Fällström
(S) och Ann Schlyter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta visionen som hastighetsklassificering för Lunds kommun samt
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram kopplat till
hastighetsklassificeringen, arbeta vidare med Veberöd som ett första område i
arbetet med hastighetsklassificeringen, och att ta fram principer för 40-gator för
framtida bedömningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Delegationsbeslut för anmälan till tekniska nämnden 201201-18
Dnr TN 2012/0041
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde den 18 januari 2012
anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Anmälningar till tekniska nämnden 2012-01-18
Dnr TN 2012/0040
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde den 18 januari
2012:
Byggnadsnämnden, dnr. 07/421
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för kv. Eddan och kv. Havamal m.fl. i
Lund, Lunds kommun (Vikingavägen)
Byggnadsnämnden, dnr. 08/66
§ 236 Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m.fl. i Lund. Utställning
Kommunstyrelsen, dnr. 09/91
§ 389 Köpeavtal med Bonum seniorboende (Riksbyggen) för överlåtelse av
mark för bebyggelse av seniorbostäder inom Banken 5, 6 m.fl. i Dalby
(Hällbodal)
Byggnadsnämnden, dnr. 09/125
§ 261 Detaljplan för Helgonagården 8:1 m.fl. i Lund (Spårväg från Lund C till
ESS). Planuppdrag, normalt förfarande
Kommunfullmäktige, dnr. 09/332
§ 204 Förslag till bildande av naturreservatet Rökepipan i Dalby
Naturvårdsverket, dnr. 10/184
Beslutsprotokoll 2011-12-08. Beslut om fastställelse av åtgärdsprogram för
hotade arter
Kommunfullmäktige, dnr. 11/1
§ 197 Andreas Anderbergs (FP) avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska
nämnden
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/56
Beslut om tillstånd till ingrepp i område med under mark dolda fasta
fornlämningar inom fastigheten Drotten 11, fornlämning nr 73 i Lunds stad,
Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/56
Arkeologisk utredning inom fastigheten Råby 33:15 och 36:5, Stora Råby
socken, Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/56
Beslut om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Maria Magle 9,
fornlämning nr 73 i Lunds stad, Lunds kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/56
Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom fastigheten Kryptan 4,
fornlämning nr 93 i Södra Sandby socken, Lunds kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 11/73
§ 203 Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2012 – 2014 med utblick
mot 2016 – slutversion
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/78
Nybyggnad av personal- och besökstoalett på Norra kyrkogården i Lunds
kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 11/149
§ 208 Ulf Berggrens medborgarförslag ”Inrättande av kommunalt trafikbolag”
Skryllerådet, dnr. 11/233
Protokoll 2011-09-16
Romeleåsen – Sjölandskapet, dnr. 11/235
Protokoll 2011-11-25
Kommunfullmäktige, dnr. 11/322
§ 206 Angelica Svensson (V) samt Daniel Stolt (V) motion ”Fotgängarprogram i
Lund”
Kommunstyrelsen, dnr. 11/346
§ 227 Förvärv av fastigheten Sandby 18:7, ca 27:7 ha, Södra Sandby, Lindegård
Kommunfullmäktige, dnr. 11/400
§ 229 Överenskommelse om fastighetsreglering avseende Vallkärratorn 6:14
m.fl. med NCC AB
Kommunstyrelsen, dnr. 11/409
§ 392 Överenskommelse om fastighetsreglering av del av Borelund 1:36
Byggnadsnämnden, dnr. 11/440
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Hunnerup 3 Lund, Lunds kommun
(Sankt Lars väg)
Kommunstyrelsen, dnr. 11/445
§ 397 Trafikverkets markbehovsplan för transportsystemet i Lunds kommun –
synpunkter på remissversion 2011-09-21
Kommunstyrelsen, dnr. 11/446
§ 398 Region Skåne – Remiss Grönstruktur i Skåne – Strategi för en utvecklad
grön struktur
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Kommunrevisionen, dnr. 11/476
Uppföljning av tidigare granskning avseende rutiner för bevakning av bisysslor
Kommunfullmäktige, dnr. 11/484
§ 228 Förvärv av fastigheten Östra Odarslöv 13:4 genom bolagsköp
Kommunfullmäktige, dnr. 11/517
§ 201 Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige år 2012
Kommunfullmäktige, dnr. 11/517
§ 222 Fastställande av sammanträdestider för kommunfullmäktiges sammanträde
i juni 2012
Byggnadsnämnden, dnr. 11/549
§ 234 Program till detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m.m. och del av
kvarter Bullerbyn i Lund. Programsamråd
Svedala kommun, dnr. 11/555
Prioritering av åtgärder på väg 841 Kölnan-Bara inom Svedala kommun
Kommunrevisionen, dnr. 11/588
Granskning av lekplatsers tillgänglighet
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/33
Beslut om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Studenten 6,
fornlämning nr 73 i Lunds stad, Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/33
Beslut om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Domkyrkan 1,
fornlämning nr 73 i Lunds stad, Lunds kommun
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2012-01-10
Pågående arbeten v. 47 – 48
Pågående arbeten v. 49 – 50
Pågående arbeten v. 51 - 52
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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