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§ 49
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2012/0094
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 15 februari 2012
samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51
Redovisning av förvaltningschefen
Tf förvaltningschef Håkan Lockby informerar bl.a. om:
Full fart i verksamheten
Vårblommor på väg ut
Östra Torn
Södra Råbylund
Renovering av lekplatser
Stadsparken
Trygghetsprojekt i S Sandby
Stadsbusstrafik – ökning av resandet under februari
Upphandling av kollektivtrafik 2013
Brunnshög – Höjdpunkten, klimatplantering
Konkurrensupphandling parkskötsel
Trafiksäkerhetsprogram
Rekrytering av stadsträdgårdsmästare
Rekrytering av två ingenjörer inom gatu- och trafikkontoret
Budgetförslag
Skrylle Naturum har öppnat för våren
Felanmälan på www.lund.se

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52
Detaljplan för Sandby 6:45 m.fl. i Södra Sandby, Lunds
kommun
Dnr TN 2012/0090
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka området avsett för
småindustriändamål inom fastigheten Sandby 6:45 m.fl. Detta mot bakgrund av
att fastighetsägaren, AB Persson & Gustafsson, är i behov av ett större
centrallager för sin verksamhet. Planuppdraget avser en utökning av befintlig
mark avsedd för småindustriändamål på odlingsmark öster om befintlig
småindustrifastighet. Planförslaget innefattar byggrätt för småindustriändamål
samt ändring av befintlig gång-, cykel- och ridvägs sträckning.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-02
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2011-11-29
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Mats Bohgard (S), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M),
Ann Schlyter (V), Lars-Göran Hansson (C) och Mio Fric (KD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag med tillägg att det tillförs en planbestämmelse som säger
att dagvattenfördröjningen ska ske inom planområdet samt att mark för
dagvattenförsörjning ska reserveras och säkerställas på plankartan.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas
att det tillförs en planbestämmelse som säger att dagvattenfördröjningen ska ske
inom planområdet samt
att mark för dagvattenförsörjning ska reserveras och säkerställas på plankartan.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53
Detaljplan för del av Fåglasång 1:10 m.fl. i Södra Sandby,
Lunds kommun
Dnr TN 2012/0089
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga fyra parhus grupperade
2+2 kring en grönyta inom Fåglasång 1:10 m.fl.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-02
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2011-11-01
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Mats Bohgard (S), Mio Fric (KD), Karin Svensson Smith (MP),
Jan O Carlsson (M), Ann Schlyter (V) och Lars-Göran Hansson (C) yrkar bifall
till förvaltningens förslag med tillägg att det tillförs en planbestämmelse som
säger att dagvattenfördröjningen ska ske inom planområdet samt att mark för
dagvattenförsörjning ska reserveras och säkerställas på plankartan.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericsson (FP)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas
att det tillförs en planbestämmelse som säger att dagvattenfördröjningen ska ske
inom planområdet samt
att mark för dagvattenförsörjning ska reserveras och säkerställas på plankartan.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54
Förslag till bostadspolitiska mål fram till 2014, Malmö stad
Dnr TN 2011/0583
Sammanfattning
Malmö stad har sänt förslag till bostadspolitiska mål för kännedom och yttrande
till bl.a. Lunds kommun. Remissens syfte är att få synpunkter på målen samt få
veta hur de svarande organisationerna kan bidra till måluppfyllelsen. I remissen
finns även riktlinjer för målen angivna.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-05
Malmö stadsbyggnadskontorets remisskrivelse 2011-12-14 samt förslag till
bostadspolitiska mål fram till 2014
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Margareta Kristensson (S), Mats
Bohgard (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 som sitt yttrande lämna förvaltningens anförda synpunkter.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

8

2012-03-21

§ 55
Skrivelse angående dammarna i S:t Jörgens park och
Klostergården
Dnr TN 2011/0577
Sammanfattning
Per Woin (V) och Oskar Krantz (FP) har inkommit med en skrivelse till
nämnden angående dammarna i S:t Jörgens park och på Klostergården.
Dammarna står i dag utan vatten och skrivelsen föreslår en utredning kring
kostnader och förtjänster för olika förslag som återskapar de vattenspeglar som
var tänkta i dammarna.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-01
Per Woin (V) och Oskar Krantz (FP) skrivelse till tekniska nämnden, daterad
2011-12-11
Tekniska nämndens arbetsutskott 2012-01-31 § 9
Tekniska nämnden 2011-11-16 § 211 avseende medborgarförslaget
”Plaskdammar inklusive vatten”
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-13
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Margareta Kristensson (S), Mats
Bohgard (S), Bodil Ericsson (FP), Oskar Krantz (FP) Mio Fric (KD), Lars-Göran
Hansson (C) och Jan O Carlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ann Schlyter (V) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) yrkar att
ombyggnaden av vattenanläggningarna på Klostergårdsfältet och i S:t Jörgens
park prioriteras och planeras till år 2013.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande mot Ann Schlyters (V) m.fl. yrkande och finner Lena Fällströms
(S) m.fl. yrkande vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att besvara skrivelsen från Per Woin (V) och Oskar Krantz (FP) i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Per Woin
Oskar Krantz

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56
Medborgarförslag ”Klostergårdsskolans fotbollsplan
måste renoveras”
Dnr TN 2011/0332
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade 2011-11-16 att återremittera ärendet avseende
medborgarförslaget ”Klostergårdsskolans fotbollsplan måste renoveras” till
förvaltningen för att i samråd med kultur- och fritisförvaltningen undersöka
intresset av och kostnader för utfyllnad och dränering av bollplanen.
Förvaltningen har kontaktat kultur- och fritidsförvaltningen gällande intresset av
och kostnader för utfyllnad och dränering. Kultur- och fritidsförvaltningen är
positiva till utfyllnad och dränering av aktuell bollplan men har inga möjligheter
att ansvara för investeringen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-23
Beslut i tekniska nämnden 2011-11-16 § 212
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-07
Beslut i kommunfullmäktige 2011-05-26 § 87
Yrkanden
Mio Fric (KD) med instämmande av Lena Fällström (S), Margareta Kristensson
(S), Mats Bohgard (S), Bodil Ericsson (FP) och Lars-Göran Hansson (C) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Mio Frics (KD) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att besvara medborgarförslaget i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
Christina Lundstedt
Kultur- och fritidsförvaltningen
Barn- och skolnämnd Lund stad

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57
Redovisning av miljöindikatorer 2011
Dnr TN 2011/0585
Sammanfattning
Tekniska nämnden ska årligen rapportera in utfallet av miljöindikatorer inom
miljöövervakningsprogrammet till miljönämnden. Förvaltningen har ställt
samman resultatet för 2011.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-08
Bilaga, redovisning av miljöindikatorer, daterad 2012-03-08
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-20
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av miljöindikatorer inom
miljöövervakningsprogrammet
samt att översända uppföljningen till miljönämnden.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Miljönämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58
Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare gjord
granskning avseende rutiner för bevakning av bisysslor
Dnr TN 2011/0476
Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en
uppföljning av den granskning av rutiner för bisysslor som genomfördes 2006.
Granskningen har syftat till att följa upp de brister som framkom vid tidigare
granskning, identifiera vilka åtgärder som vidtagits, samt skapa en bild av
anställdas bisysslor av näringskaraktär.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-29
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslut 2012-01-23 § 18
Kommunrevisionen 2011-12-14 Uppföljning av tidigare granskning avseende
rutiner för bevakning av bisysslor
Tekniska nämnden beslutar
att översända förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunkontoret som svar på
revisionsrapporten.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Delegationsordning
Dnr TN 2012/0184
Sammanfattning
Under 2011 inrättades ett projektkontor för Spårvagnar i Skåne. Lunds kommun
har rekryterat och ska anställa tre av de totalt åtta tjänsterna. Förvaltningen
föreslår att två av Lunds medarbetare ges delegation, projektchefen samt
projektledaren Lund.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-05
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Jan O Carlsson (M), Lena Fällström
(S), Margareta Kristensson (S) och Mats Bohgard (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 föreslaget till förändring i delegationsordningen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60
Åtgärder för att få budget 2012 i balans samt taxa för
stadsbuss och färdtjänst
Dnr TN 2011/0193
Sammanfattning
Den ekonomiska utvecklingen för kommunen ser för närvarande bekymmersam
ut. Kommunfullmäktige har därför beslutat om en minskning av nämndernas
ramar. För tekniska nämndens del innebär beslutet en minskning om 0,75%.
Förvaltningen föreslår att taxorna för stadsbuss Lund och färdtjänst höjs i augusti
2012. Exakt datum fastställs i samråd med Skånetrafiken.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-07
TN Bilaga A 2012-03-07 Taxa Stadsbuss
TN Bilaga B 2012-03-07 Taxa Färdtjänst
Kommunfullmäktige beslut 2012-03-01 § 28
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP), Margareta
Kristensson (S), Mats Bohgard (S) och Ann Schlyter (V) yrkar avslag på
förvaltningens förslag.
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Jan O Carlsson (M) och Lars-Göran
Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Oskar Krantz (FP) med instämmande av Mio Fric (KD) yrkar att färdtjänsttaxan
fastställs till 21 kr, att färdtjänsttaxan i framtiden följer stadsbusstaxan samt att
färdtjänsttaxor i framtiden harmoniseras och läggs på samma nivåer som övrig
kollektivtrafik.
Ajournering 19.30 – 19.35
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande, Bodil Ericssons (FP) m.fl. yrkande och Oskar Krantz (FP) m.fl.
yrkande och finner Bodil Ericssons (FP) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av yrkandena som ska vara motförslag i huvudomröstningen
ställer ordförande Ronny Johannessen (M) proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande mot Oskar Krantz (FP) m.fl. yrkande och finner att Lena
Fällströms (S) m.fl. yrkande ska utgöra motförslag i huvudomröstningen.
Omröstning begärs och genomförs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Mats Bohgard (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till att Lena
Fällströms (S) m.fl. yrkande ska utgöra motförslag i huvudomröstningen.
2 röster (Oskar Krantz (FP) och Mio Fric (KD)) för bifall till att Oskar Krantz
(FP) m.fl. Yrkande ska utgöra motförslag i huvudomröstningen.
Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M) och LarsGöran Hansson (C) avstår från att rösta.
Ajournering 19.40 - 19.45
Huvudomröstningen utfaller med:
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Mats Bohgard (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), Lars-Göran Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till
Bodil Ericssons (FP) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till fördelning av besparingen om 0,75%,
att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för Stadstrafiken i Lund
fr.o.m. augusti 2012 enligt bilaga A
att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för Färdtjänsten i Lund
fr.o.m. augusti 2012 enligt bilaga B samt
att översända skrivelsen till kommunstyrelsen.
Reservationer
Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S), Mats Bohgard (S) och Ann
Schlyter (V) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.
Karin Svensson Smith (MP) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.
Protokollsanteckning
Oskar Krantz (FP) och Mio Fric (KD) får till protokollet anteckna att det härmed
förtydligas att våra röster i huvudomröstningen motiveras av att huvudförslaget
var att föredra framför S, V och MP:s förslag då vårt eget förslag fallit.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret
Justerare

Utdragsbestyrkande

RESERVATION
Åtgärder för att :fa budget 2012 i balans samt taxa för
stadsbuss och färdtjänst
När socialdemokraterna till budgetfullmäktige i juni 2011 lämnade
vårt budgetförslag hade vi inte med någon höjning av taxan för
stadsbuss eller grundtaxan i färdtjänst.
Det blev höjningar ändå.
Därför yrkar vi avslag på förslaget att höja taxan för stadsbussar från
19 till21 kronor och grundtaxan för färdtjänst från 22 till24 kronor.
Vi anser fortfarande att det blir för dyrt för många att betala denna
"enkelbiljett" för stadsbussar och att de därför står utanför möjligheten
att delta i aktiviteter som jämnåriga och grannar deltar i.
Vi anser också att färdtjänstberättigade inte skall betala mer för sin
resa än de som kan åka kollektivt.
Vi vill dock inte att Lunds kommun, som skall behålla färdtjänsten i
kommunens regi, skall tvingas att höja färdtjänsttaxan för att
skånetrafiken vill höja taxan för stadsbussama, så därför kunde vi inte
stödja Oskar Krantz yrkande.

F ör socialdemokraterna

Lena Fällström, gruppledare (s)

Bilaga TN § 60

Reservation mot tekniska nämndens höjning av buss- och färdtjänsttaxorna
Miljöpartiet ser kollektivtrafik i första hand som klimatsmart transportslag. Vi bejakar den
nationella kampanjen för att fördubbla kollektivtrafikens andel av transporterna på bilens bekostad.
Därför kan vi acceptera taxehöjningar vars syfte är att förbättra utbudet av snabba
kollektivtrafikresor som kan vara ett alternativ till bil. Den höjning som det borgerliga
kommunstyret i Lund förespråkar har emellertid enbart som syfte att vara med och täcka det
underskott som uppstått i kommunens ekonomi.
Med tanke på kommunfullmäktiges mål att halvera klimatpåverkan till 2020 bör alla förslag
utformas för att underlätta för dess genomförande eller i varje fall inte motarbeta det. På dagens
nämndsammanträde tog nämnden ställning till ett tak för parkeringsavgifter i kommunen. Mot
bakgrund av klimatmålet är det ologiskt att värna om ekonomi för bilägare, men inte kollektivtrafikoch färdtjänstresenärena. Såväl fördelningspolitik som klimat talar för att ökade intäkter från
bilisterna är en rimligare budgetåtgärd jämfört med höjda taxor för dem som åker buss eller
färdtjänst.
Karin Svensson Smith (mp) 2:e vice ordförande för Tekniska nämnden
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§ 61
Upplåtelse av lägenhetsarrende till knattebana för golf vid
Värpinge GK
Dnr TF 2010/0221
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslås att genom ett tioårigt lägenhetsarrende upplåta del av
fastigheten Värpinge 17:26 till Håkan Rasmusson.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-05
Avtal om lägenhetsarrende
Nyttjanderättsavtal, daterat 2012-03-14
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Mats Bohgard (S) och Ann Schlyter (V) yrkar avslag på
förvaltningens förslag.
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Mio Fric (KD) och Jan O Carlsson
(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande mot Bodil Ericssons (FP) m.fl. yrkande och finner
Bodil Ericssons (FP) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Mats Bohgard (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin
Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Lars-Göran Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till
Bodil Ericssons (FP) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande avtal om lägenhetsarrende med Håkan Rasmusson.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S),
Mats Bohgard (S) och Ann Schlyter (V) reserverar sig till förmån för sitt eget
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Håkan Rasmusson
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§ 62
Fastställande av pris för industrimark inom Stångby
Jonsgårds verksamhetsområde
Dnr TN 2012/0102
Sammanfattning
Fastställande av pris för industrimark inom Stångby Jonsgårds
verksamhetsområde .
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-07
Detaljplan för del av Valkärratorn 17:1 m.fl. i Stångby, Lunds kommun
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa priset för tomtmark inom Stångby Jonsgårds verksamhetsområde till
550 kr/kvm.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare
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§ 63
Projekt Klostergården IP - upphandlings- och
redovisningsprinciper
Dnr TF 2007/0362
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt en särskild
förvaltningsövergripande ledningsgrupp och projektgrupp att genomföra
projektet i syfte att skapa en kostnadseffektiv samordning.
För att underlätta och effektivisera ledningsgruppens och projektgruppens
agerande, krävs dels att berörda nämnder godkänner redovisningsprinciper för
projektet, dels att kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden godkänner
att servicenämnden formellt ges uppdrag att fatta beslut om projektets
upphandlingar.
En politisk styrgrupp med representanter från berörda facknämnder föreslås
komplettera projektorganisationen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens, serviceförvaltningens och tekniska
förvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-15
Kultur- o Fritidsförvaltningens och tekniska förvaltningens gemensamma
uppdragsbekräftelse till Serviceförvaltningen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2011-06-13 § 144
Yrkanden
Jan O Carlsson (M) med instämmande av Bodil Ericsson (FP) och Mio Fric
(KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att Ronny Johannessen (M)
utses till representant i den föreslagna politiska styrgruppen.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Jan O Carlssons (M)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna att projekt Klostergården IP drivs enligt föreslagna redovisningsoch upphandlingsprinciper
att godkänna uppdragsbekräftelsen samt
att utse till Ronny Johannessen (M) till representant i den föreslagna politiska
styrgruppen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande

19

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

20

2012-03-21

§ 64
Angående ansökan om markanvisning vid
Trollebergsvägen, Eka 34 - Shell, Lund
Dnr TN 2011/0561
Sammanfattning
På väster intill Trollebergsvägen finns en bensinstation, Shell, där en
omlokalisering av verksamheten skulle innebära att en tomt frigörs för
bebyggelse. Intresse har väckts om markanvisning.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-05.
Ansökan om markanvisning från Veidekke Bostad AB 2011-11-06
Yrkanden
Jan O Carlsson (M) med instämmande av Ronny Johannessen (M) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Jan O Carlssons (M)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att besvara Veidekkes ansökan om markanvisning i enlighet med denna
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Veidekke Bostad AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65
Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2013-2015
med utblick mot 2017
Dnr TN 2012/0074
Sammanfattning
Årets förslag till mark- och bostadsförsörjningsprogram följer upp den antagna
översiktsplanen ÖP 2010 och gällande utbyggnadsprogram UBP.
Antalet bostäder som bedöms som angelägna att påbörja under programperioden
är högt beroende på en stor andel projekt som är i aktiv planprocess, där endast
överklaganden och/eller en vikande efterfrågan bör kunna förhindra eller
fördröja en byggstart inom de närmaste åren. Många projekt som förväntas
komma igång är försenade i förhållande till den ursprungliga tidplanen.
Programförslaget innebär att under den treåriga programperioden 2013-2015
skulle totalt 4230 lägenheter kunna påbörjas, om ansatta tidplaner hålls och
detaljplaner inte överklagas.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-06
Förslag till MBP 2013-2015 remissversion
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att vid ny markanvändning av bostäder för
bostäder eller andra ändamål bör fyra generella restriktioner gälla:
a) Länsstyrelsens förslag till nollvision för bebyggelse av åkermark ska gälla
b) Balanseringsprincipen bör gälla – kommunens totala andel hårdgjord yta ska
inte öka
c) All nyexploatering förses med en planbestämmelse som föreskriver de
åtgärder som behöver vidtas för att minimera tillskottsvatten till kommunens
avloppsnät. Dagvatten ska omhändertas lokalt.
d) Träd med stammar som har en diameter på 20 cm eller mer får inte fällas utan
marklov.
Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S) och Mats Bohgard (S) instämmer
i Karin Svensson Smith (MP) yrkande gällande punkterna c) och d).
Bodil Ericsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ajournering 20.25 – 20.35
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande gällande punkt a) och finner att yrkandet avslås.
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Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande gällande punkt b) och finner att yrkandet avslås.
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande gällande punkt c) och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Mats Bohgard (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin
Svensson Smiths (MP) yrkande gällande punkt c).
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Lars-Göran Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på
Karin Svensson Smiths (MP) yrkande gällande punkt c).
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande gällande punkt d) och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Mats Bohgard (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin
Svensson Smiths (MP) yrkande gällande punkt d).
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Lars-Göran Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på
Karin Svensson Smiths (MP) yrkande gällande punkt d).
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att remittera föreliggande förslag till mark- och bostadsförsörjningsprogram
MBP 2013-2015 med utblick mot 2017 till kommunstyrelsen,
byggnadsnämnden, servicenämnden, barn- och skolnämnd Lunds stad, barn- och
skolnämnd Lund öster, kultur- och fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden,
socialnämnden, utbildningsnämnden, miljönämnden, renhållningsstyrelsen,
kommunala handikapprådet, PRO och SPF genom vård- och
omsorgsförvaltningen, LKF, Lunds Energi, Skånska Energi,
Hyresgästföreningen, VA SYD och Räddningstjänsten Syd.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Remissinstanser enligt sändlista
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 66
Förslag till åtgärdsprogram för grönstruktur och
naturvård, i Lunds kommun - 2012-2014
Dnr TN 2012/0075
Sammanfattning
Årets förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård (GNP) bygger i
huvudsak på föregående års GNP (2012-2014) samt ett antal nya objekt.
Programmet följer Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet som antogs av
kommunfullmäktige 2006-03-30. Programmet har behandlats parallellt med
kommunens Mark- och bostadsförsörjningsprogram (MBP). GNP 2013-2015
utgör underlag för kommunens Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP).
Kommunekolog Cecilia Backe redogör för ett antal mindre förändringar i den
version av Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård (GNP) som kommer
remitteras i förhållande till den version som skickats ut inför sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-08
Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård - GNP 2013-2015
Yrkanden
Ann Schlyter (V) med instämmande av Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Mats Bohgard (S) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall
till förvaltningens förslag med tillägget att ombyggnaden av
vattenanläggningarna på Klostergårdsfältet och i S:t Jörgens park prioriteras och
planeras till år 2013.
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Jan O Carlsson (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
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 Ann Schlyters (V)
m.fl. tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Mats Bohgard (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Ann
Schlyters (V) m.fl. yrkande.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Lars-Göran Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på
Ann Schlyters (V) m.fl. yrkande.
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Tekniska nämnden beslutar
att remittera föreliggande förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och
naturvård - GNP 2013 – 2015 till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott,
barn- och skolnämnd Lunds stad, barn- och skolnämnd Lund Öster,
byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljönämnden,
renhållningsstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden, VA SYD, kommunala handikapprådet, kommunala
pensionärsrådet, studentrådet och integrationsrådet.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Remissinstanser enligt sändlista
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§ 67
Slutrapportering lokala naturvårdsprojektet
”Naturreservatet Rökepipan - restaurering av fäladsmark ”
2010-2012
Dnr TF 2010/0068
Sammanfattning
Lunds kommun beviljades statligt bidrag (50%) för det lokala
naturvårdsprojektet Naturreservatet Rökepipan – restaurering av fäladsmark
(LONA) 2010. När projektet är avslutat skall kommunen lämna en slutrapport
till Länsstyrelsen i Skåne län.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-07
Slutrapport för projektet Naturreservatet Rökepipan – restaurering av
fäladsmark, daterad 2012-02-09
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna bifogad slutrapport för ovanstående projekt och vidarebefordra den
till Länsstyrelsen i Skåne län.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Länsstyrelsen i Skåne
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§ 68
Begäran om justering av högsta nivån för
parkeringsavgifter på allmän gatumark
Dnr TN 2011/0353
Sammanfattning
Vid tekniska nämndens sammanträde 2011-08-17 § 158, beslutades att tillskriva
kommunfullmäktige för uppdatering av ramarna för parkeringstaxor.
Kommunfullmäktige skall besluta om högsta nivå på parkeringsavgifter på
gatumark i Lunds kommun. Tekniska nämnden har därefter i uppdrag att besluta
om vilken parkeringsavgift som skall gälla på gatumark. De högsta nivåer som
kommunfullmäktige beslutade 1992 har delvis uppnåtts. Denna skrivelse
innehåller förslag till justering av kommunfullmäktiges ramar för
gatumarksparkeringen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-20
Yrkanden
Jan O Carlsson (M) med instämmande av Bodil Ericsson (FP), Lena Fällström
(S), Margareta Kristensson (S), Mats Bohgard (S)och Mio Fric (KD) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Jan O Carlssons (M)
m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att hos kommunfullmäktige hemställa att tekniska nämnden bemyndigas att fatta
beslut om parkeringsavgifter för parkering på allmän gatumark med en högsta
nivå motsvarande 30 kronor/timme inkl moms.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
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§ 69
Delegationsbeslut för anmälan till tekniska nämnden
2012-03-21
Dnr TN 2012/0041
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2012
anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 70
Anmälningar till tekniska nämnden 2012-03-21
Dnr TN 2012/0040
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde
den 21 mars 2012:
KSau/Strategisk samhällsplanering, dnr. 07/362
§ 6 Lägesrapport Klostergården
Byggnadsnämnden, dnr. 07/421
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Sudden 1 m.fl. i Lunds kommun
Lantmäterimyndigheten, dnr. 07/842
Underrättelse om avslutad förrättning – Fastighetsreglering för trädsäkring på
stambanan genom Lunds kommun
Lantmäterimyndigheten, dnr. 07/842
Underrättelse om avslutad förrättning – Fastighetsreglering för trädsäkring på
Godsstråket genom Lomma kommun
Trafikverket, dnr. 08/103
Samverkan för bättre bytespunkter
Byggnadsnämnden, dnr. 09/235
Underrättelse/Lagakraftbevis – Områdesbestämmelser för Flyingeområdet,
Lunds kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 10/182
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Billegården 21 i Lund, Lunds
kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 10/540
§ 47 Detaljplan för Linero 2:1 m.fl. (Norränga I) i Lund. Samråd
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/56
Beslut om arkeologisk utredning inom fastigheten Linero 2:1, Lunds kommun
Romeleåsen – Sjölandskapet, dnr. 11/235
Verksamhetsberättelse 2011 för Romeleås- och Sjölandskapskommittén
Kommunstyrelsens arbetsutskott, dnr. 11/435
§ 51 Toaletter i Lunds kommun – information
Byggnadsnämnden, dnr. 11/481
Underrättelse/Lagakraftbevis – Ändring av detaljplan för Landsdomaren 16 i
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Lund, Lunds kommun
Energimarknadsinspektionen, dnr. 11/528
Beslut 2012-02-07 avseende Kraftringen Nät AB:s ansökan om förlängd tid för
nätkoncession för linje för 145 kV ledningar inom Lunds kommun, Skåne län
Byggnadsnämnden, dnr. 11/536
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Rådhusrätten 5 m.fl. i Lund,
Lunds kommun
Miljönämnden, dnr. 11/550
§ 13 Anmälan enligt miljöbalken för verksamhet med ett (1) vindkraftverk på
fastigheten Dalby 21:27
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/27
Inventering av nedlagd verksamhet på fastighet Vomb 32:2 i Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/33
Beslut om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Kulturen 24,
fornlämning nr 73 i Lunds stad, Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/33
Beslut om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Myntet 29,
fornlämning nr 73 i Lunds stad, Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/49
Rapport angående övervakning av beståndsväxlingar hos tropikflyttande
småfåglar 2011
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, dnr. 12/155
Miljökvalitetsnormerna för vatten
Tekniska Förvaltningen, Samverkansgruppen, dnr. 12/163
Protokoll 2012-01-17
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2012-03-13
Pågående arbeten v. 5 – 6
Pågående arbeten v. 7 – 8
Pågående arbeten v. 9 – 10
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

