Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2012-02-15
Plats och tid:
Ajournering:
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 17:30 - 20:20
18.25-18.50, 19.35-19.40, 20.05-20.10
Johannessen Ronny (M)
Ericsson Bodil (FP)
Svensson Smith Karin (MP)
Krantz Oskar (FP)
Hansson Börje (C)
Fric Mio (KD)
Fällström Lena (S)
Kristensson Margareta (S)

Ersättare:

Bondesson Roland (M), tjänstgör för Jan O Carlsson (M)
Nordin Erik (M)
Escobar Edith (M)
Linnér Eva (FP)
Hansson Lars-Göran (C)
Bohgard Mats (S), tjänstgör för Mikael Thunberg (S)
Borgh Bengt (S)
Hankala-Janiec Teresa (S)
Schlyter Ann (V), tjänstgör för Per Woin (V)

Övriga närvarande:

Lockby Håkan, tf teknisk direktör
Jacobsson Lars, stadsträdgårdsmästare
de Maré Hans, exploateringschef
Öhrström Heléne, administrativ chef
Gerle Meta, nämndssekreterare

Justerare:

Karin Svensson Smith (MP), ersättare Bodil Ericsson (FP)

Paragrafer:

§§ 24-31, 33-48

Plats/tid för justering:

Tekniska förvaltningen 28 februari 2012 kl.16.30

Underskrifter:

Sekreterare
Gerle Meta

Ordförande
Johannessen Ronny

Justerare
Svensson Smith Karin

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

15 februari 2012

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift:
Gerle Meta
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Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2012-02-15
Plats och tid:
Ajournering:
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 17:30 - 20:20
18.25-18.50, 19.35-19.40, 20.05-20.10
Johannessen Ronny (M)
Ericsson Bodil (FP)
Svensson Smith Karin (MP)
Krantz Oskar (FP)
Hansson Börje (C)
Fric Mio (KD)
Fällström Lena (S)
Kristensson Margareta (S)

Ersättare:

Bondesson Roland (M), tjänstgör för Jan O Carlsson (M)
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Escobar Edith (M)
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Lockby Håkan, tf teknisk direktör
Jacobsson Lars, stadsträdgårdsmästare
de Maré Hans, exploateringschef
Öhrström Heléne, administrativ chef
Gerle Meta, nämndssekreterare

Justerare:

Karin Svensson Smith (MP), ersättare Bodil Ericsson (FP)

Paragrafer:

§ 32

Plats/tid för justering:

Tekniska förvaltningen 15 februari 2012 kl. 20.25

Underskrifter:

Sekreterare
Gerle Meta

Ordförande
Johannessen Ronny

Justerare
Svensson Smith Karin

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

15 februari 2012

Datum då anslaget sätts upp:

17 februari 2012

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift:
Gerle Meta

Datum då anslaget tas ned: 12 mars 2012
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2012-02-15

§ 24
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen med tillägget att direkt efter punkten ”Anhållan om
åtgärder för att öka trafiksäkerheten på Trastvägen” behandla ärendet ”Val av
ersättare vid konferens 24-25 februari 2012 för den politiska referensgruppen
inom LundaEko”.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2012-02-15

§ 25
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2012/0032
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 18 januari 2012
samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 26
Redovisning av förvaltningschefen
Tf förvaltningschef Håkan Lockby informerar bl.a. om:
Personal – vakanser och pensionsavgångar under våren
Tillsättning av parkeringschef hanteras internt via omstruktureringar
Rekrytering stadsträdgårdsmästare
Kristallen – arbetsgrupper för gemensamma funktioner
Förslag på fysisk placering på Kristallen
Felräkning av Skånetrafiken på 1,2 miljoner leder till sämre resultat i bokslut för
2011
Budgetinformation
Planeringsdag genomförd för Spårvagnar i Skåne
Pågående byggen står still p.g.a. kylan
Förstudie trafikplats Ideon
Gång- och cykelbanor på Ringvägen
Upphandling av kollektivtrafik 2013
Kv Höjdpunkten
Jonsgårds verksamhetsområde i Stångby
Upphandling parkskötsel 2013
Ljusplan för Stadsparken
LundaEko – uppdrag att studera värdet av grönytor i staden
Bussolyckan på Bantorget

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 27
Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m.m. och del av
kvarter Bullerbyn i Lund, Lunds kommun
Dnr TN 2011/0549
Sammanfattning
Programmets syfte är att pröva lämpligheten att förtäta med framförallt bostäder
i anslutning till Norra Fäladens centrum.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteyttrande, daterat 2012-01-31
Stadsbyggnadskontorets programförslag, daterat 2011-11-04
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Bodil Ericsson (FP), Mio Fric (KD) och
Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till rubricerat programförslag under
förutsättning att intrånget på Borgareparken endast skall tillåtas med en fastighet
och då i huvudsak på den nuvarande hundrastplatsen och denna fastighet kan då
tillåtas vara högre än de föreslagna 4-5 våningarna, samt att hemställa till
byggnadsnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan där ovan nämnda
synpunkter är beaktade.
Lena Fällström (S) med instämmande av Margareta Kristensson (S), Mats
Boghard (S), Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V) yrkar
- att de två föreslagna husen i Borgareparken inte skall byggas
- att det hus som föreslås byggas på Svenshögskolans mark inte ska byggas
- att LKF:s föreslagna förtätning i kv. Bullerbyn byggs och att även fler
lägenheter kan tänkas där samt
- att möjligheten som det tidigare planerats för, att bebygga lastgården utnyttjas.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande mot Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande och finner Börje Hanssons
(C) m.fl. yrkande var bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Ronny Johannessen (M), Roland Bondesson (M), Bodil Ericsson (FP)
Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till Börje Hanssons (C) m.fl.
yrkande.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Mats Boghard (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Lena
Fällströms (S) m.fl. yrkande.
Oskar Krantz (FP) avstår från att rösta.
Ordförande Ronny Johannessen (M) finner Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande
vara bifallet genom ordförandes utslagsröst.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka rubricerat programförslag under förutsättning att intrånget på
Borgareparken endast skall tillåtas med en fastighet och då i huvudsak på den
nuvarande hundrastplatsen och denna fastighet kan då tillåtas vara högre än de
föreslagna 4-5 våningarna, samt
att hemställa till byggnadsnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan där ovan
nämnda synpunkter är beaktade.
Reservationer
Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S) och Mats Boghard (S) inkommer
med skriftlig reservation, se bilaga.
Protokollsanteckning
Oskar Krantz (FP) får till protokollet anteckna följande röstförklaring: Jag lägger
ner min röst eftersom inget av yrkandena helt överensstämmer med min
uppfattning i frågan.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 28
Yttrande över motion om Strategi för aktivt arbete med
Miljöbyggprogram Syd
Dnr TN 2011/0571
Sammanfattning
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Demokratisk vänster
föreslår i en gemensam motion att kommunfullmäktige skall besluta att uppdra åt
tekniska nämnden och byggnadsnämnden att ta fram en strategi för tillämpning
av Miljöbyggprogram Syd för att uppnå en ökad byggnation med höga
miljöambitioner. Byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden har
fått motionen på remiss.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontorets
gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-24
Motion till Lunds kommunfullmäktige om Strategi för aktivt arbete med
Miljöbyggprogram Syd, daterad 2011-12-13
Yrkanden
Ronny Johannessen (M) med instämmande av Lena Fällström (S) och Bodil
Ericsson (FP) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att ärendet bordläggs.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 29
Yttrande över skrivelse till kommunstyrelsen ”Intensifiera
arbetet för att undvika trafikplats Ideon”
Dnr TN 2011/0537
Sammanfattning
I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Vänsterpartiet och Demokratisk vänster att arbetet för att undvika trafikplats
Ideon intensifieras. Förslagsställarna anser att kommunstyrelsen ska ge tekniska
nämnden och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram konkreta förslag till
alternativa åtgärder med målsättningen att undvika en byggnation av trafikplats
Ideon, utan att ge avkall på förtätningen inom Ideonområdet eller utbyggnaden
av Lund NE/Brunnshög. Kommunkontoret har begärt yttrande över förslaget
från byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontorets
gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-01
Skrivelse till kommunstyrelsen ”Intensifiera arbetet för att undvika trafik-plats
Ideon” från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Demokratisk
vänster
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Mio Fric (KD), Börje Hansson (C) och
Roland Bondesson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S), Mats
Boghard (S), Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V) yrkar bifall till
skrivelsen i sin helhet.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande mot Karin Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande 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), Mio Fric (KD) och Börje Hansson (C)) för bifall till Bodil
Ericssons (FP) m.fl. yrkande.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S) Mats Boghard (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att som svar på remissen åberopa vad som framförs i förvaltningarnas
tjänsteskrivelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Reservationer
Lena Fällström (S), Mats Boghard (S), Margareta Kristensson (S) och Ann
Schlyter (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Karin Svensson Smith (MP) inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Yttrande över motion ”Lund behöver nya initiativ för
framtidens transporter”
Dnr TN 2011/0569
Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Vänsterpartiet och Demokratisk vänster att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag
att ta fram ett nytt handlingsprogram för miljöanpassade transporter, LundaMaTs 3. Kommunkontoret har begärt yttrande över förslaget från
byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontorets
gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-01
Motion ”Lund behöver nya initiativ för framtidens transporter” från
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Demokratisk vänster
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) 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 som svar på remissen åberopa vad som framförs i förvaltningarnas
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 31
Yttrande över Malmö stads cykelprogram
Dnr TN 2012/0003
Sammanfattning
Malmö stad har tagit fram ett cykelprogram för perioden 2012-2018.
Cykelprogrammet är omfattande och kan bidra till att Malmös miljömål uppnås.
Tekniska förvaltningen ser positivt på cykelprogrammet och framför att
samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun med avseende på cykel kan
utvecklas ytterligare.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-27
Bilaga - Missivskrivelse Remiss Cykelprogram Malmö stad, daterad 2011-12-20
Bilaga - Cykelprogram för Malmö stad, remissupplaga, daterad 2011-11-15
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Malmö stad

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 32
Yttrande - Förstudie över supercykelväg, Malmö och Lund
Dnr TN 2011/0171
Sammanfattning
Trafikverket har tagit fram en förstudie om en supercykelväg mellan Malmö och
Lund, där tre alternativ har studerats. Tekniska förvaltningen ser mycket positivt
på förstudien om anläggandet av en supercykelväg mellan Malmö och Lund och
alternativet öster om järnvägen förordas.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-11
Förstudie över supercykelväg, Malmö-Lund, daterad 2012-01-04
Yrkanden
Ajournering 18.25 – 18.50
Oskar Krantz (FP), med instämmande av Karin Svensson Smith (MP), Ann
Schlyter (V), Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S), Mats Bohgard (S),
Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Roland Bondesson (M), Bodil Ericsson (FP)
och Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget
att det i det fortsatta arbetet beaktas hur inte enbart trampcyklar, utan även
handcyklar, rullstolar (t.ex. tävlingsrullstolar) och elrullstolar av olika slag kan
ges möjlighet att använda cykelleden på lika villkor, t.ex. genom att
stigningsgrader och vägbanans lutning för avrinning anpassas för att passa alla.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Oskar Krantz (FP)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta tjänsteskrivelsen som sitt yttrande med tillägget
att det i det fortsatta arbetet beaktas hur inte enbart trampcyklar, utan även
handcyklar, rullstolar (t.ex. tävlingsrullstolar) och elrullstolar av olika slag kan
ges möjlighet att använda cykelleden på lika villkor, t.ex. genom att
stigningsgrader och vägbanans lutning för avrinning anpassas för att passa alla
samt
att förklara ärendet omedelbart justerat.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 BORLÄNGE, märkt med
TRV 2012/652

Justeras:

Ronny Johannessen

Justerare

Karin Svensson Smith

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 33
Medborgarförslag om cykelparkering vid stationsområdet
Dnr TN 2011/0574
Sammanfattning
Medborgarförslag om cykelparkering vid stationsområdet innehåller förslag om
att cykelparkering vid stationsområdet får ske högst en månad, att detta skyltas
vid parkeringsställena och att man för bort övergivna cyklar enligt kända rutiner
samt att detta också sker vid andra cykelparkeringsställen i Lunds centrum där
det behövs.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-11
Bilaga 1 – Medborgarförslag om cykelparkeringar vid stationsområdet
Bilaga 2 – Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-03
Bilaga 3 – Utdrag från kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, daterat
2011-11-24
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mats Boghard (S), Margareta
Kristensson (S) 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 anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar på medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Sven-Hugo Mattsson, Steglitsvägen 9 B, 227 23 LUND

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 34
Årsanalys 2011
Dnr TF 2010/0160
Sammanfattning
Tekniska nämnden ska årligen lämna en årsanalys till kommunfullmäktige. I
årsanalysen ska finnas beskrivningar och kommentarer till verksamhetens
inriktning, utveckling och utfall. Där ska även finnas jämförelser mellan mål och
resultat samt förklaringar till utfallet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2012-01-26 med tillhörande bilaga.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa årsanalysen för 2011 och översända densamma till
kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 35
Ändring av utgifts- och inkomstramarna i 2012 års
investeringsbudget
Dnr TF 2010/0160
Sammanfattning
Till följd av förskjutningar i betalningar eller igångsättningar har tekniska
förvaltningen sammanställt en ansökan om ändrade ramar för 2012 års
investeringsbudget.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2012-01-26
Bilaga, Ansökan om ändring av utgifter och inkomster på investeringsbudget
2012, daterad 2012-01-30
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mats Boghard (S) och Margareta
Kristensson (S) 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 hos kommunstyrelsen ansöka om ändring av utgifter och inkomster år 2012
enligt bilaga samt
att anmäla till kommunstyrelsen att beslutad ram för exploateringsverksamheten
inte kommer att klaras 2012.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 36
Överföring av budgetavvikelse på driftbudgeten 2011
Dnr TF 2010/0160
Sammanfattning
Förvaltningarna skall redovisa 2011 års budgetavvikelse till kommunstyrelsen.
Huvudregeln vid kommunstyrelsens behandling är att uppkomna
budgetavvikelser överförs till nästkommande år.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-26
Tekniska nämnden beslutar
att ansöka hos kommunstyrelsen om att 2011 års resultat disponeras enligt
förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

19

2012-02-15

§ 37
Markpolicy för Lunds kommun 2011
Dnr TN 2011/0483
Sammanfattning
Kommunen antog för första gången 2006 en Markpolicy. Policyn beskriver och
tydliggör kommunens hållning och agerande i frågor som berör såväl
införskaffande och förvaltning av mark som iordningställande och överlåtelse av
tomtmark för bostäder och verksamheter (företag och institutioner). Det
behandlar också i någon mån mark för kommunens egen verksamhet och för
tillfälliga behov.
Fem år har gått och policyn är i delar inaktuell. Därför framläggs nu Markpolicy
2011, en uppdatering av gällande policy.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-25
Markpolicy 2006
Förslag till Markpolicy för Lunds kommun 2011
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Lena Fällström (S), Mats Boghard (S),
Margareta Kristensson (S), Karin Svensson Smith (MP) och Börje Hansson (C)
yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för inarbetande av utfallet från
det planerande nämndsövergripande mötet om Miljöbyggprogram Syd samt för
att skärpa formuleringen angående hushållningen av den goda åkermarken.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att ärendet återremitteras till förvaltningen för inarbetande av utfallet från det
planerande nämndsövergripande mötet om Miljöbyggprogram Syd samt för att
skärpa formuleringen angående hushållningen av den goda åkermarken.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 38
Överenskommelse om fastighetsreglering berörande
Vallkärra 6:36 och Vallkärra 3:4 i Lunds kommun
Dnr TN 2011/0543
Sammanfattning
Kommunen föreslås genom fastighetsreglering förvärva del av fastigheten
Vallkärra 6:36 för en köpeskilling om 282 500 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-01-25
Överenskommelse om Fastighetsreglering
Kartbilaga
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Lena Fällström (S), Mats Boghard (S)
och Margareta Kristensson (S) 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 föreliggande överenskommelse om fastighetsreglering rörande
överföring av cirka 1,15 ha av fastigheten Vallkärra 6:36 till kommunens
fastighet Vallkärra 3:4 mot en ersättning av 282 500 kronor och i övrigt på
villkor som framgår av överenskommelsen samt
att kostnaden belastar konto 2710 7250 607400 Strategisk Markreserv.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Gun-Britt Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 39
Försäljning av mark till LKF i Södra Råbylund I
Dnr TF 2006/0935
Sammanfattning
Markanvisning i Södra Råbylund I föreslås fullföljas genom tecknande av
köpeavtal med LKF.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-26
Detaljplan för del av Stora Råby 36:22 m.fl. i Lund,
MBP 2012-2014
Köpeavtal
Karta
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mats Boghard (S), Margareta
Kristensson (S), Mio Fric (KD) och Bodil Ericsson (FP) 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 och underteckna upprättat köpeavtal med LKF avseende försäljning
av fastigheterna Lund Kräklan 1 och Lund Diakonissan 2.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
LKF

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 40
Samverkan med kultur- och fritidsnämnden m.fl.
beträffande Borgareparken och Stadsparken
Dnr TN 2012/0105
Sammanfattning
Vid sammanträde med tekniska nämndens arbetsutskott 2012-01-31 informerade
förvaltningen om rubricerat ärende. Eftersom ärendet är av principiell natur
beslutade arbetsutskottet att föra ärendet vidare till tekniska nämnden för beslut.
Förvaltningen har under en tid fört diskussioner med kultur- och
fritidsförvaltningen och ett antal idrottsföreningar beträffande möjligheterna att
utnyttja aktivitetsytor inom parkmark för organiserad idrottsverksamhet.
Diskussionerna påbörjades i samband med att parkförnyelseprojektet i
Borgareparken genomfördes, men kunde inte förverkligas då med hänsyn till
bristen på finansiering. Ärendet har åter aktualiserats och omfattar nu även en
aktivitetsyta i Stadsparken.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-01.
Bilaga 1. Samverkan med kultur- och fritidsnämnden m.fl. beträffande
Borgareparken och Stadsparken
Yrkanden
Ajournering 19.35-19.40
Börje Hansson (C) med instämmande av Lena Fällström (S), Mats Boghard (S)
och Margareta Kristensson (S) yrkar att ärendet delegeras till tekniska nämndens
arbetsutskott för beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att ärendet delegeras till tekniska nämndens arbetsutskott för beslut.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kultur- och fritidsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 41
Begäran om tilläggsanslag för Valborgsfirandet i
Stadsparken i Lund 2012
Dnr TN 2012/0087
Sammanfattning
Valborgsfirandet i Lund sägs vara Sveriges största spontanfest. Firandet har
blivit allt större för varje år och numera har det blivit en angelägenhet för
betydligt fler än bara lundabor. Under många år har firandet varit ett stort
problem för Lunds kommun med fylleri, förstörelse och nedskräpning.
Förvaltningen har fått politiskt stöd för att utveckla festen till något positivt.
Tekniska förvaltningens kostnad för detta firande uppgick 2011 till cirka
500 000 kr. Under 2010 och 2011 erhöll tekniska förvaltningen ett tilläggsanslag
av kommunfullmäktige motsvarande 500 000 kr. Tilläggsanslaget har gjort det
möjligt att vidta förändringar och för det positiva med sig att ordinarie budget
inte behövt belastas.
Mot denna bakgrund föreslås tekniska nämnden att hos kommunstyrelsen
anhålla om 500 000 kr i tilläggsanslag för Valborgsfirandet i Stadsparken, 2012,
vilket avser tekniska förvaltningens kostnader
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-26
Yrkanden
Ajournering 20.05-20.10
Ronny Johannessen (M) med instämmande av Margareta Kristensson (S) yrkar
att begära 500 000 kr i tilläggsanslag av kommunstyrelsen för att täcka
kostnaderna för Valborgsfirandet i Stadsparken 2012 samt i det fall
Valborgsfirandet uppgraderas till ett arrangemang ”Valborg i Lund” förutsätts
kultur- och fritidsnämnden ta ansvar för arrangemangsdelen.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att begära 500 000 kr i tilläggsanslag av kommunstyrelsen för att täcka
kostnaderna för Valborgsfirandet i Stadsparken 2012 samt
att i det fall Valborgsfirandet uppgraderas till ett arrangemang ”Valborg i Lund”
förutsätts kultur- och fritidsnämnden ta ansvar för arrangemangsdelen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 42
Ansökan om bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA)
Dnr TN 2012/0039
Sammanfattning
I syfte att ytterligare utveckla naturvårdsarbetet i Lunds kommun, har tekniska
förvaltningens park- och naturkontor utarbetat förslag till ansökan om statliga
bidrag till lokala naturvårdsprojekt för perioden juni 2012 – december 2015.
Förslaget omfattar tre delprojekt med en beräknad total budget motsvarande
1 880 000 kronor, varav det sökta statsbidraget utgör 50 % eller motsvarande
940 000 kronor.
Beslutsunderlag
TN tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-24
TN Bilaga 1 Förslag till ansökan för projektet Alla är hemma i naturen, daterat
2012-01-24
TN Bilaga 2 Förslag till ansökan för projektet På spaning i Skrylleskogen,
daterat 2012-01-24
TN Bilaga 3 Förslag till ansökan för projektet Natur för nysvenskar,
daterat 2012-01-24
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mats Boghard (S) och Margareta
Kristensson (S) 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 godkänna förvaltningens förslag till projektansökan avseende statliga bidrag
till lokala naturvårdsprojekt (LONA) samt
att uppdra åt tekniska förvaltningen att sända in färdiga ansökningshandlingar.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 43
Årsrapport 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 2011.
Projektet kommer att avslutas under 2012. Det parallella EU-projektet
TILLHÅLL 2:12 Fyrstegsprincipen i nya stadsdelar avslutades under 2011.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-30
Årsrapport 2011 för Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) projekt
Fyrstegsprincipen i praktiken på Ideon-Pålsjö och Brunnshög, samt
Tillgänglighet för ett livskraftigt och långsiktigt hållbart Skåne-Blekinge
(TILLHÅLL) Fyrstegsprincipen i nya stadsdelar, daterad 2012-01-30
Årsrapport 2011 för Klimatinvesteringsprogram (KLIMP)projekt
Samhällsplanering för hållbart resande, daterad 2012-01-30
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mats Boghard (S) och Margareta
Kristensson (S) 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 godkänna årsrapporterna för KLIMP-projekten samt sända dem vidare till
kommunkontorets miljöstrategiska enhet för vidarebefordran till
Naturvårdsverket.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontorets miljöstrategiska enhet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 44
Övergångsställe vid vårdcentralen på Veberödsvägen i
Dalby
Dnr TN 2011/0022
Sammanfattning
En skrivelse har inkommit till tekniska förvaltningen om trafiksituationen på
Veberödsvägen i Dalby från boende på Hovanders väg. De framför önskemål om
hastighetsdämpande åtgärder på övergångsstället vid vårdcentralen p.g.a. höga
hastigheter och önskemål om åtgärder i korsningen
Veberödsvägen/Genarpsvägen i Dalby.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-20
Bilaga 1, inkommen skrivelse, daterad 2011-08-30
Bilaga 2, geografisk översikt
Bilaga 3, övergångsställen översiktskarta
Bilaga 4, skolvägar i Dalby
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S), Mats
Boghard (S), Margareta Kristensson (S) och Bodil Ericsson (FP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar på inkommen skrivelse
att trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs, i form av en upphöjning, i
korsningen Veberödsvägen/Cykelvägen i Dalby samt
att upphöjningen finansieras med medel från verksamhet 2510, projekt 622305.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Jessica Bernfreed Ewald

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 45
Anhållan om åtgärder för att öka trafiksäkerheten på
Trastvägen
Dnr TN 2011/0396
Sammanfattning
Boende längs Trastvägen har inkommit med en skrivelse där de ansöker om
återinförande av enkelriktning på gatan, samt anläggning av halvöar för att öka
trafiksäkerheten på gatans västra del. Boende längs gatan önskar förbjuda
genomfartstrafik från väster på Trastvägen.
Trastvägen är en lokal bostadsgata med skyltad hastighet 30 km/timmen, och
dess trafik är begränsad. Trafikmätningar som genomförts visar låga trafikflöden
på gatan, samt att hastighetsbegränsningen efterlevs. Det går inte att utläsa någon
ökning av trafiken. Sedan år 2000 har inga olyckor inträffat på Trastvägens
västra del.
Tekniska förvaltningen bedömer att det inte är motiverat att införa
genomfartsförbud, enkelriktning eller bygga om genom att anlägga halvöar av
trädplaneringar på Trastvägen då trafiksäkerheten bedöms god.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-27
Bilaga 1 Skrivelse, daterad 2011-08-17
Bilaga 2 Yttrande, daterad 2012-01-10
Tekniska nämnden beslutar
att avslå begäran om enkelriktning av Trastvägen
att avslå begäran om förbud av genomfartstrafik på Trastvägen samt
att avslå begäran om att anlägga halvöar av trädplaneringar på Trastvägen

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Göran Bengtsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 46
Val av ersättare vid konferens 24-25 februari 2012 för den
politiska referensgruppen inom LundaEko
Dnr TF 2007/0219
Sammanfattning
Bodil Ericsson (FP) och Karin Svensson Smith (MP) har tidigare utsetts till
representanter till LundaEkos politiska referensgrupp. 24 - 25 februari 2012 hålls
en konferens inom referensgruppen.
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att Emelie Kärre (MP) ersätter Karin
Svensson Smith (MP) vid konferensen 24-25 februari 2012.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att Emelie Kärre (MP) ersätter Karin Svensson Smith (MP) vid LundaEkos
referensgrupps konferens 24-25 februari 2012.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 47
Delegationsbeslut för anmälan till tekniska nämnden
2012-02-15
Dnr TN 2012/0041
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 15 februari 2012
anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 48
Anmälningar till tekniska nämnden 2012-02-15
Dnr TN 2012/0040
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 15 februari
2012:
Växjö Tingsrätt, dnr. 06/384
Föreläggande M 139-11 Överklagande av Länsstyrelsens i Skåne län beslut
2010-12-16,
dnr. 551-9862-06, avseende tillstånd till uppläggning av inert avfall
Byggnadsnämnden, dnr. 06/1575
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av kvarteret Havamal m.m. i
Lund
(Linero centrum) Norrängavägen – Vikingavägen
Kommunstyrelsen, dnr. 06/1575
§ 19 Exploateringsavtal mellan Lunds kommun och LKF som rör Linero
centrum
Kommunstyrelsen, dnr. 06/1584
§ 10 Huvudmannaskapet för Färdtjänsten
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 09/332
Underrättelse om beslut enligt 7 kap 4 § miljöbalken om bildat naturreservat,
Rökepipan i Lunds kommun
Transportstyrelsen, dnr. 10/169
Överklagande av Länsstyrelsens i Skåne län beslut om hastighetsbegränsning
Kultur- och fritidsförvaltningen, dnr. 10/221
Anläggande av Sankt Hans Knattebana
Byggnadsnämnden, dnr. 10/406
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av kvarteret Skyttegillet i
Lund, Lunds kommun (Skjutbanevägen – Kulgränden)
Kävlingeåns vattenråd, dnr. 11/101
Protokoll 2011-09-21
Kävlingeåns vattenråd, dnr. 11/101
Protokoll 2011-11-30
Programberedningen arbetsutskott Kävlingeåprojektet, dnr. 11/101 Protokoll
2011-12-07

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Barn- och skolnämnd Lund Öster, dnr. 11/135
§ 2 Upphandling av skolskjuts för Barn- och skolnämnd Lund Östers
verksamhetsområde, beslut om anbud
Kommunstyrelsen, dnr. 11/269
§ 22 Länsstyrelsens i Skåne län förslag till regional version av programmet
”Värna Vårda Visa Skåne” för perioden 2012 – 2021
Kommunala handikapprådet Lund, 11/285
Protokoll 2011-12-06
Tekniska förvaltningen Samverkansgruppen, dnr. 11/345
Protokoll 2011-11-15
Tekniska förvaltningen Samverkansgruppen, dnr. 11/345
Protokoll 2011-12-06
Trafikverket, dnr. 11/355
Beslut om statlig medfinansiering till regional kollektivtrafikåtgärder samt till
trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala vägoch gatunätet 2012 i Skåne län
Byggnadsnämnden, dnr. 11/418
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för nordöstra delen av Smörkärnan 1 i
Lund, Lunds kommun (Kaprifolievägen 1)
Kommunstyrelsen, dnr. 11/479
§ 20 Lunds Energikoncernen angående biogasproduktion i Dalby – samråd
Byggnadsnämnden, dnr. 11/485
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Inteckningen 4 m.fl. i Lund, Lunds
kommun (Magistratsvägen 22)
Kommunstyrelsen, dnr. 11/520
§ 23 Malmö stads remiss angående trafikmiljöprogram för Malmö stad 2012 –
2017
Kultur- och fritidsnämnden, dnr. 11/527
§ 11 Förslag från socialdemokraterna i Genarp – Förbättra skyltningen till
naturområdena, rusta upp parken vid Medborgarhuset och samordna den
kommunala verksamheten bättre
Kommunstyrelsen, dnr. 11/528
§ 21 Energimarknadsinspektionens remiss Kraftringen Nät AB:s ansökan om
förlängt tillstånd för nätkoncession för linje för 145 kV kabelförband inom
Lunds tätort, inom Lunds kommun, Skåne län
Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Servicenämnden, dnr. 11/551
§ 3 Detaljplan kv. Galten m.fl. programsamråd
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/30
Fasadarbeten på fastigheten Glädjen 15, Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/49
Rapport från stormusselinventering i Klingavälsån 2011
Sveriges Kommuner och Landsting, dnr. 12/61
Nyckeltal energi och klimat – byggnader, transporter och utsläpp i kommuner
och landsting
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/69
Beslut om dispens från reservatsföreskrifterna enligt miljöbalken för anläggning
av dräneringssystem i åkermark i naturreservatet Dalby Västermark, på
fastigheten Dalby 10:2 i Lunds kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 12/76
§ 26 Utseende av en ledamot och en ersättare i Kävlingeåprojektets
programberedning för 2012
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/118
Beslut om tidsbegränsad dispens från reservatsföreskrifterna enligt miljöbalken
för uppförande av bod och staket i naturreservatet Risen, på fastigheten
Toppeladugård 2:1 i Lunds kommun
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2012-01-10
Pågående arbeten v. 1 - 2
Pågående arbeten v. 3 - 4
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

