Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2012-04-18
Plats och tid:
Ajourneringar:
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 17:30 - 20:30
klockan 18.55-19.15, 19.45-19.50
Johannessen Ronny (M) , anmält jäv avseende § 87
Ericsson Bodil (FP) , tjänstgörande ordförande under handläggningen av § 87
Svensson Smith Karin (MP)
Carlsson Jan O (M)
Krantz Oskar (FP)
Hansson Börje (C)
Fric Mio (KD)
Fällström Lena (S)
Kristensson Margareta (S)

Ersättare:

Bondesson Roland (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M) under handläggningen av § 87
Escobar Edith (M)
Linnér Eva (FP)
Demjaha Mentor (FP)
Borgh Bengt (S), tjänstgör för Mikael Thunberg (S)
Hankala-Janiec Teresa (S), tjänstgör för Per Woin (V)
Kärre Emelie (MP)

Övriga närvarande:

Lockby Håkan, tf teknisk direktör
Kalén Ronnie, kollektivtrafikchef
Jacobsson Lars, stadsträdgårdsmästare
de Maré Hans, exploateringschef
Öhrström Heléne, administrativ chef
Ottosson Tomas, ingenjör
Wallenås Markus, jordbruksförvaltare

Justerare:

Karin Svensson Smith (MP) med Lena Fällström (S) som ersättare

Paragrafer:

§ 84

Plats/tid för justering:

Tekniska förvaltningen, den 23 april 2012 klockan 8.30

Underskrifter:

Sekreterare
Öhrström Heléne

Ordförande
Johannessen Ronny

Justerare
Svensson Smith Karin

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

18 april 2012

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift:
Öhrström Heléne
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Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2012-04-18
Plats och tid:
Ajourneringar:
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 17:30 - 20:30
klockan 18.55-19.15, 19.45-19.50
Johannessen Ronny (M) , anmält jäv avseende § 87
Ericsson Bodil (FP) , tjänstgörande ordförande under handläggningen av § 87
Svensson Smith Karin (MP)
Carlsson Jan O (M)
Krantz Oskar (FP)
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Fric Mio (KD)
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Karin Svensson Smith (MP) med Lena Fällström (S) som ersättare

Paragrafer:

§§ 72 – 83, 85-94

Plats/tid för justering:

Tekniska förvaltningen, den 2 maj 2012 klockan 8.00

Underskrifter:

Sekreterare
Öhrström Heléne

Ordförande
Johannessen Ronny §§ 72-83, 85-86, 88-94

Ericsson Bodil § 87

Justerare
Svensson Smith Karin

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2012-04-18

§ 72
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2012-04-18

§ 73
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2012/0188
Tekniska nämnden beslutar
att ändra rubriken på § 66 till ”Förslag till åtgärdsprogram för grönstruktur och
naturvård, i Lunds kommun – 2013-2015”,
att i övrigt godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 21 mars
2012 samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2012-04-18

§ 74
Redovisning av förvaltningschefen
Tf förvaltningschef Håkan Lockby informerar bl.a. om:
Göran Eriksson återkommer som förvaltningschef i slutet av maj
Personalsituationen, uppsägning och kommande föräldraledigheter
Ekonomi, översyn av redovisning av exploateringsverksamheten
Förberedelserna inför flytten till Kristallen
Huvudmannaskapet för stadsbusstrafik
Kvalitetsmätning av färdtjänstverksamheten
Parkskötselupphandling, förfrågningsunderlag för den del som ska
konkurrensutsättas
Rökepipan, invigning 29 april klockan 11.00
Valborg, planeringen fortskrider
Förberedelser för markförhandlingar avseende Stångby och Brunnshög
Lund C utredningen
Spårväg, beslut om detaljplan i byggnadsnämnden i augusti 2012-04-18
Planet Lund genomförs i maj, visning av spårvagn
Nämndens temamöte 9 maj 2012 kommer att handla om ”Förtätning ur ett grönt
perspektiv”.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2012-04-18

§ 75
Detaljplan för del av Helgonagården 6:16 (Helsingkrona
nation) i Lund, Lunds kommun
Dnr TN 2012/0192
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse
för studenter med därtill kopplad nationsverksamhet inom LTH-parken, del av
fastigheten Helgonagården 6:16.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag daterat 2012-02-03
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-03-29
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Margareta Kristensson (S),
Bengt Borgh (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 tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2012-04-18

§ 76
Detaljplan för kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun
Dnr TN 2012/0201
Sammanfattning
Planprogrammets syfte är att identifiera, uppmärksamma, och beskriva de
karaktärsdrag och värden som finns i kvarteret Ehrenberg. Programmet tas fram
som en del i kommande detaljplaner som skall pröva lämpligheten av eventuell
förtätning och nyexploatering i kvarteret.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets programförslag daterat 2012-02-03
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-03-29
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Lena Fällström (S),
Margareta Kristensson (S) och Bengt Borgh (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
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 programförslag under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 77
Detaljplan för del av Linero 2:1 m.fl. i Lund, Lunds
kommun (Norränga)
Dnr TF 2010/0540
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder i
flerfamiljshus, grupphus, friliggande hus, skolor samt tillhörande allmänna
anläggningar.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag daterat 2012-02-06
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-03-28
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Karin Svensson Smith yrkar avslag på
detaljplanen.
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Mio Fric (KD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Lena Fällström (S) med instämmande av Margareta Kristensson (S) och
Bengt Borgh (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg, att (S) i
nuläget ej vill godkänna Utmarksvägen för genomfartstrafik.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande mot Bodil Ericssons (FP) m.fl. yrkande och finner Bodil Ericssons
(FP) yrkande vara bifallet.
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. tilläggsyrkande och finner att tilläggsyrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Mio Fric (KD) och Börje Hansson (C)) för avslag till
Lena Fällströms (S) m.fl. tilläggsyrkande.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S),
Margareta Kristensson (S), Bengt Borgh (S) och Teresa Hankala Janiec (S)) för
bifall till Lena Fällströms (S) m.fl. tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Reservationer
Börje Hansson (C), Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S) och
Bengt Borgh (S) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden.
Karin Svensson Smith (MP) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 78
Detaljplan för Östra Odarslöv 13:5 m.fl. i Lund, Lunds
kommun (Forskningsanläggningen ESS)
Dnr TN 2012/0171
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att inom angivet planområde pröva lämpligheten för en
forskningsanläggning grundad på neutronspridning, ESS – European Spallation
Source samt kompletterande verksamheter som stödjer forskningen och
forskningsanläggningarna. Utöver detta omfattar planområdet även yta för ett
ställverk samt ett befintligt vindkraftverk.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag daterat 2012-02-03
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-03-29
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Lena Fällström (S),
Margareta Kristensson (S), Bengt Borgh (S), Mio Fric (KD) Jan O Carlsson (M)
och Börje Hansson (C) 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 tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 79
Angående medborgarförslag om behov av säker
trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter längs väg 945 i
Lunds kommun
Dnr TN 2012/0137
Sammanfattning
Medborgareförslaget innehåller förslag om att Lunds kommun snarast påbörjar
insatser för att skapa en trygg och säker gång- och cykelvägen utmed väg 945 i
Lunds kommun. Förslaget bör tas med i arbetet med uppdateringen av
Trafikverkets cykelledsplan för Skåne.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-03-20
Bilaga 1. Medborgarförslag samt utdrag från sammanträdesprotokoll från
kommunfullmäktiges möte 2012-01-26
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Lena Fällström (S),
Margareta Kristensson (S) och Bengt Borgh (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 förslaget om en utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 945 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
Helene Ahnlund, Hardeberga Kyrkby 416, 247 91 Södra Sandby
Trafikverket, Box 543, 297 25 KRISTIANSTAD

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 80
Yttrande angående medborgarförslag om att införa en
ringlinje inom Lunds stad
Dnr TN 2012/0205
Sammanfattning
Kommunkontoret i Lund har begärt ett yttrande från tekniska nämnden angående
ett medborgarförslag, vilket uppmanar kommunen att starta en ringlinje i Lund. I
debatten kring Lunds framtida kollektivtrafik har det framkommit att många
önskar en minskning av busstrafiken i centrum. En ringlinje skulle därför kunna
vara ett sätt att minska busstrafiken i centrala staden.
Förvaltningen tycker idén är god. Denna typ av lösningar har studerats i
samband med olika linjenätsutredningar men dessvärre har det hittills inte varit
möjligt att finansiera en sådan trafik. Eftersom förslaget för närvarande inte har
några ekonomiska förutsättningar att lyckas med hänvisning till de utredningar
som gjorts, föreslår förvaltningen att förslaget avstyrks
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-03-21
Medborgarförslag ”Starta en ringlinje i Lund”
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Lena Fällström (S),
Margareta Kristensson (S) och Bengt Borgh (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 med hänvisning till förvaltningens skrivelse avstyrka förslaget till ringlinje i
Lund.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 81
Vänsterpartiets motion ”Inför tomträtt”
Dnr TN 2012/0164
Sammanfattning
Mats Olsson (V) och Hanna Gunnarsson (V) har i en motion föreslagit att Lunds
kommun upplåter mark för bostadsändamål med tomträtt.
Motionärerna menar att det är angeläget att styra bostadsbyggandet mot billigare
bostäder och hyresrätter och att det enklaste sättet skulle vara att använda
tomträtt för markupplåtelsen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-03-28
Vänsterpartiets motion 2012-02-22
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Jan O Carlsson (M), Börje Hansson
(C) och Mio Fric (KD) yrkar avslag till motionen i enlighet med vad som anförts
i tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.
Lena Fällström (S) med instämmande av Margareta Kristensson (S),
Bengt Borgh (S), Karin Svensson Smith (MP) och Teresa Hankala Janiec (S)
yrkar bifall till motionen i enlighet med vad som anförts i tekniska
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande mot Lena Fällströms (S) 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), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till
Bodil Ericssons (FP) yrkande.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Bengt Borgh (S) och Teresa Hankala Janiec (S)) för bifall till
Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att avslå Vänsterpartiets motion ”Inför tomträtt” i enlighet med vad som anförts i
tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S) och
Bengt Borgh (S) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 82
Angående gång- och cykelväg mellan Odarslöv och Norra
Gränsvägen
Dnr TN 2012/0168
Sammanfattning
Demokratisk vänster har inkommit med skrivelse om gång- och cykelvägen
mellan Odarslöv och Norra Gränsvägen. Den aktuella sträckan har upplåtits för
transporter av massor till deponin på Klosterängshöjden, och målsättningen är att
sträckan ska återgå till att vara enbart gång- och cykelväg när transporterna till
deponin är avslutade.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-03-02.
Bilaga 1 – Inkommen skrivelse från Demokratisk vänster i Lund
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Jan O Carlsson (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Börje Hansson (C) med instämmande av Lena Fällström (S),
Margareta Kristensson (S), Bengt Borgh (S) och Karin Svensson Smith (MP)
yrkar att tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att förtydliga skrivelsen
samt att delegera till tekniska nämndens arbetsutskott att besluta i ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande mot Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande och finner Bodil Ericssons
(FP) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och ska genomföras
5 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP) och Mio Fric (KD)) för bifall till Bodil Ericssons (FP)
yrkande.
6 röster (Börje Hansson (C), Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S),
Margareta Kristensson (S), Bengt Borgh (S) och Teresa Hankala Janiec (S)) för
bifall till Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att förtydliga skrivelsen samt
att delegera till tekniska nämndens arbetsutskott att besluta i ärendet.
Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 83
Uppföljning per den 31 mars 2012 med bokslutsprognos
per 31 december 2012
Dnr TN 2011/0193
Sammanfattning
Nämnderna skall lämna en rapport per den 31 mars 2012 till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige. Uppföljningen innehåller en prognos för helåret samt
kommentar om eventuella avvikelser mot uppsatta mål. För investeringsredovisningen rapporteras endast större avvikelser. Två versioner skrivs, en utförlig
huvudskrivelse för tekniska nämnden samt, som bilaga till denna, en kortare
variant för kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-04-04
Bilaga 1, Uppföljning per den 31 mars 2012 med bokslutsprognos per den 31
december, KS
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Lena Fällström (S),
Margareta Kristensson (S) och Bengt Borgh (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 fastställa uppföljningen per den 31 mars med bokslutsprognos 2012-12-31
samt
att översända tjänsteskrivelsens bilaga till kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S), Bengt Borgh (S) och Teresa
Hankala Janiec (S) får till protokollet anteckna att, eftersom vi redan avslagit
taxehöjningen för stadsbusstrafiken för 2012, så motsätter vi oss redan idag de
höjningar av taxan för stadsbusstrafiken för 2013 som diskuteras i bokslutsprognosen per den 31 december 2012, i synnerhet om inte förbättringar görs för
stadsbusstrafiken.
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna att, för att undvika
skattehöjningar höjer den borgerliga majoriteten kollektivtrafik- och busstaxorna
för att minska underskottet i kommunens budget. 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. Miljöpartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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reserverade sig mot tekniska nämndens ja till taxeökningar 21 mars. På samma
nämndsammanträde togs beslut om förslag på ett nytt tak för parkeringsavgifter i
kommunen. Varför skona bilägare men inte kollektivtrafik- och färdtjänstresenär? Miljöpartiet bejakar den nationella kampanjen för att fördubbla
kollektivtrafikens andel av transporterna på bilens bekostad. Med tanke på att
kommunfullmäktige i Lund har inrättat ett mål på att halvera klimatpåverkan till
2020 bör alla förslag utformas för att underlätta för dess genomförande eller i
varje fall inte motarbeta det. 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 är bara ett
sparkrav utan positiva klimateffekter och bör därför inte genomföras.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
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§ 84
Förslag till EVP 2013-2015 med budget 2013 för tekniska
förvaltningen
Dnr TN 2011/0496
Sammanfattning
Budgetutskottet har utarbetat ett förslag till ekonomiska ramar för åren 20132015. Förslaget har fastställts av kommunstyrelsen 2012-02-29. Förvaltningarnas
budgetförslag ska lämnas in senast den 17 april och protokollen från nämndernas
behandlingar ska lämnas in senast innan respektive nämnds budgetberedning
med KS AU, vilket för tekniska nämnden infaller den 24 april.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till ekonomiska ramar för 2013-2015 daterad 201202-29, bifogas ej.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-03-30.
Bilaga A, Anlagda arealer
Bilaga B, Taxa Lund Stadsbuss
Bilaga C, Taxa Färdtjänst
Bilaga D, Balansräkningsenhet Brunnshög
Bilaga E, Investeringsplan 2013-2015
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar
- att anslaget för underhåll av gator och vägar bör delas upp så att infrastrukturen
för gående och cyklande särredovisas
- att angående underhållet för kommunala gator och vägar bör en
skadeförebyggande strategi upprättas, med bland annat ett förslag till
restriktioner för tung trafik som bör samlas till ett begränsat och robust vägnät så
att ytbeläggning samt vägkropp i resten av vägnätet kan vidmakthållas på ett
kostnadseffektivt sätt.
- avslag på samtliga väginvesteringar som planeras för att härbärgera en ökad
biltrafikvolym, trafikplats Ideon 15.600 tkr, Rv 16-Norra Ringen 2.000 tkr,
trafikplats ESS-E6 20.500 tkr samt vägförbindelse E22 50.000 tkr.
Bengt Borgh (S) med instämmande av Lena Fällström (S),
Margareta Kristensson (S) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar att nämnden
beslutar
-att anhålla om att för de automatiska avtalsenliga kostnadsökningarna avseende
70% av verksamheten tekniska nämnden tilldelas full kostnadskompensation,
-att godta alternativet med oförändrad kostnadsram för de återstående 30% av
verksamhetsområdet,
-att tekniska förvaltningen tillsammans med annan relevant enhet i kommunen
omgående begär omförhandling av liggande avtal med hänvisning till
kommunens nuvarande och förväntade ekonomiska situation
-att då anhållan besvarats och beslutats detaljutforma budget, mål och indikatorer
efter då kända förutsättningar
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Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Mio Fric (KD), Börje Hansson (C) och
Jan O Carlsson (M) yrkar
- att nämndens mål avseende nivån på den kommunala arrendeprissättningen och
på kommunens tomtmark ändras till ”att nivån på den kommunala
arrendeprissättningen och på kommunens tomtpriser skall vara
marknadsanpassad.”,
- att i övrigt anta förvaltningens förslag till mål och indikatorer,
- att att-satsen ”att anhålla om att driftramen för förvaltningens ordinarie
verksamhet räknas upp enligt alternativ B +2%” utgår och ersätts med ”att
överlämna förvaltningens konsekvensbeskrivning av de tre alternativa
budgetramarna A, B och C till kommunstyrelsen” samt
- att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.
Lena Fällström (S) med instämmande av Margareta Kristensson (S) och
Bengt Borgh (S) instämmer i två av Karin Svensson Smiths yrkanden
- att anslaget för underhåll av gator och vägar bör delas upp så att infrastrukturen
för gående och cyklande särredovisas
- att angående underhållet för kommunala gator och vägar bör en
skadeförebyggande strategi upprättas, med bland annat ett förslag till
restriktioner för tung trafik som bör samlas till ett begränsat och robust vägnät så
att ytbeläggning samt vägkropp i resten av vägnätet kan vidmakthållas på ett
kostnadseffektivt sätt.
Vidare yrkar Lena Fällström (S) med instämmande av Margareta Kristensson (S)
och Bengt Borgh (S) avslag på Bodil Ericssons (FP) m.fl. yrkande avseende att
att-satsen ”att anhålla om att driftramen för förvaltningens ordinarie verksamhet
räknas upp enligt alternativ B +2%” utgår och ersätts med ”att överlämna
förvaltningens konsekvensbeskrivning av de tre alternativa budgetramarna A, B
och C till kommunstyrelsen”. I övrigt yrkar Lena Fällström (S) med
instämmande av Margareta Kristensson (S) och Bengt Borgh (S) bifall till
förvaltningens förslag.
Ajournering klockan 18.55-19.15.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på
Karin Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande, Bengt Borgh (S) m.fl. yrkande och
Bodil Ericssons (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
Karin Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande mot Bengt Borghs (S) m.fl. yrkande
och finner att Bengt Borghs (S) m.fl. yrkande ska utgöra motförslag i
huvudomröstningen.
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Omröstning genomförs.
4 röster (Bengt Borgh (S), Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S) och
Teresa Hankala Janiec (S)) för bifall till att Bengt Borghs (S) m.fl yrkande ska
utgöra motförslag i huvudomröstningen.
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till att Karin Svensson Smiths
(MP) yrkande ska utgöra motförslag i huvudomröstningen.
Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M), Oskar Krantz
(FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD) avstår från att rösta.
Huvudomröstningen utfaller med
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hanssons (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till
Bodil Ericssons (FP) m.fl. yrkande.
4 röster (Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S), Bengt Borgh (S) och
Teresa Hankala Janiec (S)) för bifall till Bengt Borghs (S) m.fl. yrkande.
Karin Svensson Smith (MP) avstår från att rösta.
Tekniska nämnden beslutar
att nämndens mål avseende nivån på den kommunala arrendeprissättningen och
på kommunens tomtmark ändras till ”att nivån på den kommunala
arrendeprissättningen och på kommunens tomtpriser skall vara
marknadsanpassad.”,
att i övrigt anta förvaltningens förslag till mål och indikatorer,
att anhålla om justering av ramen för utökade arealer med 314 tkr baserat på
verkligt utfall 2011 enligt bilaga A,
att anta taxan för Stadstrafiken i Lund för år 2013 enligt bilaga B,
att anta taxan för Färdtjänsten i Lund för år 2013 enligt bilaga C,
att anhålla om att driftramen för Lund stadsbuss hanteras separat när beslut finns
om huvudmannaskapet,
att överlämna förvaltningens konsekvensbeskrivning av de tre alternativa
budgetramarna A, B och C till kommunstyrelsen,
att anhålla om justering av driftramen för infrastruktur och projekt enligt
förvaltningens förslag,
att godkänna förvaltningens förslag till resultat- och balansräkning för
Brunnshög enligt bilaga D,
att anhålla om utökad investeringsram för utvecklingsplanen för Stadsparken om
10 mkr per år 2013-2017 och kompensation för tillkommande kapitalkostnader,
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att anhålla om utökad investeringsram för projektet tillgängliga lekplatser om
2,5 mkr per år 2013 och 2014 samt kompensation för tillkommande
kapitalkostnader,
att i övrigt anhålla om justering av ramen för skattefinansierade investeringar,
att anhålla om justering av investeringsramen för strategiska markförvärv,
att anhålla om justering av investeringsramen för infrastruktur och
följdinvesteringar exploateringar,
att anhålla om justering av investeringsramen spårvägar,
att anhålla om justering av investeringsramen för exploatering,
att godkänna förvaltningens förslag till investeringsplan enligt bilaga E,
att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till EVP 2013-2015 med budget
2013,
att översända ärendet till kommunstyrelsen samt
att justera ärendet den 23 april klockan 08.30.
Reservationer
Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S) och Bengt Borgh (S) inkommer
med skriftlig reservation, se bilaga.
Karin Svensson Smith (MP) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justeras:
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§ 85
Rekrytering av stadsträdgårdsmästare
Dnr TN 2011/0576
Sammanfattning
Förvaltningen behöver nyanställa en kontorschef för park- och naturkontoret när
stadsträdgårdsmästare Lars Jacobsson går i pension.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-04
Tekniska nämnden beslutar
att utse Karl-Oscar Seth till ny stadsträdgårdsmästare på tekniska förvaltningens
park- och naturkontor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Karl-Oscar Seth
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§ 86
Exploateringsavtal mellan Lunds kommun och LKF
rörande Veberöd 54:1, Getingen 8, Getingen 10 m.fl.
Dnr TF 2009/0394
Sammanfattning
Exploateringsavtal som reglerar genomförandet av detaljplan för Veberöd 54:1
m fl i Veberöd, Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-03-23
Förslag till exploateringsavtal
Detaljplan för Veberöd 54:1 m fl i Veberöd, Lunds kommun (laga kraft
2010-11-10)
MBP 2012-2014 (bifogas inte)
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 förvaltningens förslag till exploateringsavtal mellan Lunds
Kommuns Fastighets AB och kommunen rörande genomförande av detaljplan
för Veberöd 54:1 m fl i Veberöd.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
LKF
VA SYD
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§ 87
Tillköp av regional busstrafik för trafikåret 2012-12-09 och
ett år framåt
Dnr TN 2012/0172
Sammanfattning
Skånetrafiken efterfrågar besked angående den trafik som kommunerna köper till
för en högre trafikstandard. Förvaltningen föreslår att trafikutbudet i den
regionala busstrafiken ska vara oförändrat under trafikåret 2012-12-09 och ett år
framåt, dock med den skillnaden att linje 161 ska inordnas i Skånetrafikens
generella trafikansvar.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2009-03-29
Skrivelse från Skånetrafiken, 2012-02-21
Bilaga 1, Karta över Närtrafiken
Yrkanden
Ajournering klockan 19.45-19.50.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S),
Margareta Kristensson (S), Bengt Borgh (S), Oskar Krantz (FP), Börje Hansson
(C), Mio Fric (KD), Jan O Carlsson (M), Teresa Hankala Janiec (S),
Roland Bondesson (M) och Bodil Ericsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag med tillägg, att en naturbuss i enlighet med de önskemål en majoritet av
tekniska nämnden tidigare har uttryckt ska ingå i kollektivtrafikutbudet.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Karin Svensson Smiths
(MP) yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att uppmana Skånetrafiken att göra en översyn av basutbudets andel på linje 161
med hänvisning till det kraftigt ökade resandet,
att kommunens tillköp av närtrafik och regional trafik i övrigt ska anpassas så att
den berörda trafiken bibehålles oförändrad under trafikåret 2012-12-09 och ett år
framåt samt
att en naturbuss i enlighet med de önskemål en majoritet av tekniska nämnden
tidigare har uttryckt ska ingå i kollektivtrafikutbudet.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Ronny Johannessen (M) i handläggningen av detta
ärende. Bodil Ericsson (FP) övertar ordförandeskapet i detta ärende och Roland
Bondesson (M) ersätter Ronny Johannessen (M).
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Skånetrafiken
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§ 88
Utredning angående matartrafiksystem i kommundel
Genarp
Dnr TF 2010/0273
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Lund har 2010-12-16 uppdragit åt tekniska nämnden att
utreda möjligheten att skapa ett matarsystem för kollektivtrafik kring Genarp.
Bakgrunden till beslutet är ett medborgarförslag om ett sådant matarsystem. I
medborgarförslaget framhålls att det utanför Genarps tätort finns cirka 560
hushåll som inte kan ta sig in till byn utan bil. Man vill att det görs en utredning i
likhet med det projekt i nordvästra Skåne som kallas ”Söderåstrafiken”.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-02-16
Utredning angående matartrafik i kommundel Genarp, rapport 2012-02-16
Bilaga 1 – Nuvarande skolbusstrafik i Genarp
Bilaga 2 – Befolkningsunderlag inklusive bilinnehav i Genarps omland
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2010-12-01 § 409 Medborgarförslag
”Utveckla ett matartrafiksystem i kommundel Genarp” Dnr KF 2010/0051
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2010-11-10 Dnr KF 51/10
Kommunfullmäktiges beslut 2010-12-16 § 254, Dnr KF 2010/0051, bilaga 217
Artikel med enkät i Genarpsbladet, november 2011
Yrkanden
Lena Fällström (S), med instämmande av Margareta Kristensson (S),
Bengt Borgh (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 med hänvisning till utförd utredning avstyrka förslaget till matartrafiksystem i
Genarp.
Protokollsanteckning
Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S) och Bengt Borgh (S) får till
protokollet anteckna att vi från (S) finner förslaget intressant och tycker det är
synd att så få har svarat på enkäten. Vi ämnar eventuellt själva återkomma i
ärendet.
Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Stig Andersson (PRO Genarp) och John E Nilsson (SPF Rommele)
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§ 89
Förslag på trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun
2013-2016
Dnr TN 2012/0209
Sammanfattning
Förslag på ett nytt trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun för perioden
2013-2016 har tagits fram. Trafikolycksanalyser visar att cyklister, fotgängare
och bilister är de trafikantgrupper som är mest utsatta.
Trafiksäkerhetsprogrammet syftar till att uppnå Nollvisionen samt att uppfylla
kommunens egna mål och visioner i LundaMaTs. Tekniska förvaltningen
föreslår att trafiksäkerhetsprogrammet sänds ut på remiss.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-03-20
Bilaga 1 – Förslag på trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 2013-2016
Tekniska nämnden beslutar
att sända ut förslaget till trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun på remiss.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Remissinstanser:
Polismyndigheten
Räddningstjänsten Syd
Trafikverket
Enheten för säkerhet, hälsa och miljö på kommunkontoret
Stadsbyggnadskontoret
Lunds Tekniska Högskola – Institutionen för trafik och väg
Region Skåne – Sjukvården och Skånetrafiken
Barn- och skolförvaltningarna
Utbildningsförvaltningen
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§ 90
Upphandling av entreprenör för ”Jonsgård”
Dnr TN 2011/0562
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för nybyggnation av gator, gc-vägar,
belysning, va-ledningar och bullervall längs järnvägen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-03-30 inkl bilagor.
Bilaga 1, planritning
Bilaga 2, anbudsutvärdering (utdelas på nämndssammanträdet)
Tekniska nämnden beslutar
att utse anbudsgivare nr 3 som entreprenör för Jonsgård,
att uppdra åt t.f. tekniske direktören att teckna erforderliga avtal/kontrakt med
upphandlad entreprenör,
att uppdra åt t.f. tekniske direktören att teckna särskild överenskommelse om
finansieringen med VASYD
samt att projektet får finansieras med medel från exploateringsområdet Jonsgård
med konto 2970/4018 för gatuarbeten samt för parkarbeten med medel från
2950/4018.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 91
Upphandling av entreprenör för färdigställande av
Påskagänget etapp 1B
Dnr TF 2005/0195
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för färdigställande av gator och
parkmark för exploateringsområdet Påskagänget 1 i Dalby.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-03-30
Bilaga 1, planritning
Bilaga 2, anbudsutvärdering (utdelas på nämndssammanträdet)
Tekniska nämnden beslutar
att utse anbudsgivare nr 2 som entreprenör för rubricerad entreprenad,
att uppdra åt t.f. tekniske direktören att teckna erforderligt avtal/kontrakt med
upphandlad entreprenör samt
att projektet får finansieras med medel från exploateringsområdet Påskagänget 1
med konto 2970/4218 och Pinnmöllevägens förlängning med konto 2480/6242
för gatuarbetena, för parkarbetena med medel från 2950/4218 Påskagänget 1
samt för rivning av byggnad och markarbeten på kommande tomter från konto
2960/4218.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 92
Förslag till åtgärdsprogram för nya hastigheter i Veberöd
m.m.
Dnr TF 2008/0179
Sammanfattning
I januari 2012 antog tekniska nämnden ny hastighetsklassificering för Lunds
kommun. I och med detta fick tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
åtgärdsprogram för Veberöd kopplat till hastighetsklassificeringen. Veberöd är
först ut och för denna tätort tas det i förvaltningens tjänsteskrivelse upp ett
åtgärdsprogram.
Förvaltningen fick också i uppdrag att ta fram bedömningskriterier för principer
och bedömning av gator med hastighetsbegränsningen 40 km/timme.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-03-13
Bilaga 1 – Åtgärdsförslag, karta
Bilaga 2 – Åtgärdförslag, text
Bilaga 3 – Kommunalt och statligt vägnät
Bilaga 4 – Förslag på gator med sänkning till 30 km/timme
Yrkanden
Börje Hansson (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 93
Delegationsbeslut för anmälan till tekniska nämnden
2012-04-18
Dnr TN 2012/0041
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde den 18 april 2012
anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 94
Anmälningar till tekniska nämnden 2012-04-18
Dnr TN 2012/0040
Byggnadsnämnden, dnr. 08/66
§ 68 Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1. Antagande
Byggnadsnämnden, dnr. 10/491
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Kalken m.fl. i Lund, Lunds
kommun (Kakelvägen – Åkerlund och Rausings väg – Patrik Rosengrens park)
Kommunfullmäktige, dnr. 11/193
§ 28 Åtgärder för att få budget 2012 i balans
Kommunstyrelsen, dnr. 11/394
§ 91 AB Sydstens ansökan om ändringstillstånd för gällande täktverksamhet på
fastigheterna Önneslöv 38:3 m.fl.
Kommunfullmäktige, dnr. 11/436
§ 31 Hans-Olof Anderssons (SD), Ted Ekeroths (SD) och Bo Kjellbergs (SD)
motion angående förbättring av gatuunderhållet i Dalby
Kommunstyrelsens arbetsutskott, dnr. 11/588
§ 80 Revisionsrapport; Granskning av lekplatsers tillgänglighet
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/30
Beslut – Montering av grind på fastigheten Glädjen 15, Lunds Kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/33
Beslut om tillstånd enligt lag (1988:950) om kulturminnen (KML) att göra
ingrepp i under mark dolda fornlämningar inom Lunds stad, fornlämning
Lund 73, Lunds stad, Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/33
Beslut om tillstånd enligt lag (1988:950) om kulturminnen (KML) att göra
ingrepp i under mark dolda fornlämningar inom fastigheten S:t Jakob 10
fornlämning Lund 73, Lunds stad, Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/33
Beslut – Ombyggnad av lanternin på Katedralskolan i Lund, fastigheten
Katedralskolan 8, Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/33
Beslut om arkeologisk förundersökning inom fastigheten flyinge 22:40,
fornlämning nr 80 och 81 i Södra Sandby socken, Lunds Kommun
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Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/33
Beslut om arkeologisk förundersökning vid schaktningsarbeten inom Lunds stad,
fornlämning 73, och bytomter inom Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/33
Beslut om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Hardeberga 22:1,
fornlämning nr 25 i Hardeberga socken, Lunds kommun
Kommunala handikapprådet Lund, dnr. 12/62
Protokoll 2012-01-31
Kommunala handikapprådet Lund, dnr. 12/62
Gångfartsgator
Kommunstyrelsen, dnr. 12/76
§ 89 Beslut om delegation för Kävlingeåns vattenråd
Kommunstyrelsen, dnr. 12/87
§ 72 Valborg 2012-04-10
Kommunstyrelsen, dnr. 12/181
§ 90 Förslag till revidering av samarbetsavtal Höje å vattenråd
Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 12/163
Protokoll 2012-02-14
Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 12/163
Protokoll 2012-03-20
Höje å vattenråd, dnr. 12/181
Protokoll 2012-02-28
Segeåns vattendragsförbund och vattenråd, dnr. 12/155
Årsredovisning 2011
Riksantikvarieämbetet, dnr. 12/204
Uppdragsavtal för arkeologisk utredning av Linero 2:1, Lunds kommun
Lunds kommuns fastighets AB, dnr. 12/217
Angående begäran om ändring av detaljplan för Väster 5:10 (Folkets park) och
2:24 m.fl. Lund
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2012-04-10
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Pågående arbeten v. 11 - 12
Pågående arbeten v. 13 - 14
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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