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§ 121
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att direkt efter punkten ”Godkännande av dagordning” behandla ärendet om
”Närvarorätt för förtroendevald”
att efter punkten ” Ljusplan för Lunds stadskärna inkl. Stadsparken” behandla
ärendet ”Delegation av beslut om tillsättning av ny mark- och exploateringschef”
samt
att i övrigt godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 122
Närvarorätt för förtroendevald
Tekniska nämnden beslutar
att Anders Jarfjord (V) får närvara vid dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 123
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2012/0300
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 23 maj 2012 samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 124
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Förvaltningschef Göran Eriksson informerar bl.a. om:
Arbetet som tf kommundirektör
Personal – många rekryteringar på gång
Personalförändringar p.g.a. att huvudmannaskap för stadsbuss lämnas till
Skånetrafiken
Löneöversyn och lönesamtal påbörjas efter sommaren
Uppföljning Utvecklingsresan
Program för blivande ledare
Budgetramar 2013 för förvaltningen
Osäkerhet på byggmarknaden
Samråd för spårvägsplanen framflyttat till oktober
Dagvattenstrategi beräknas till nämnden i oktober
Parkskötselupphandlingar pågår
Besiktningar av parkmark
Färdtjänstupphandling
Körbanerenhållning
Påskagänget
Linero III
Östra Torn IV
Nya miljökrav i upphandlingar
Systematiskt arbetsmiljöarbete – åtgärder pågår
Ny basplatsform för IT efter sommaren
Utvärdering av papperslösa nämndsammanträde
Utveckling av ärendehanteringssystem
Gång- och cykelväg Ringvägen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 125
Ljusplan för Lunds stadskärna inkl. Stadsparken
Dnr TN 2011/0124
Sammanfattning
Landskapsarkitekt Agneta Persson informerar om bakgrunden till framtagandet
av Ljusplan för Lunds stadskärna inkl. Stadsparken. Stadsbyggnadskontoret har
initierat ett projekt med målet att ta fram en plan för ljussättning av Lunds
stadskärna. Kommunstyrelsens strategiska grupp tillstyrkte 2011-02-01 vidare
arbete med ljussättning inom ramen för centrumutredningen. Vid tekniska
nämndens sammanträde 2011-03-16 § 68 fick tekniska förvaltningen i uppdrag
att i samverkan med stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen
ta fram en ljusplan i form av ett program och en övergripande handlingsplan för
hur Lunds stadskärna och Stadsparken ska utvecklas genom ljussättning.
Lisbeth Skindbjerg och Lars-Olov Jönsson från Ramböll Köpenhamn respektive
Malmö presenterar det förslag till Ljusplan för Lunds stadskärna inkl.
Stadsparken som tagits fram. Projektet har utmynnat i en ljusplan som analyserar
nuvarande status samt framtida möjligheter för att få till stånd en väl
genomarbetad helhetssyn på ljussättningen av stadskärnan och Stadsparken.
Förvaltningen har för avsikt att senare under året återkomma till nämnden med
slutligt förslag till ljusplan samt några konkreta åtgärdsförslag som kan
genomföras som pilotprojekt.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-06-05
Förslag till Ljusplan för Lunds stadskärna och Stadsparken, daterad 2012-06-08
Tekniska nämnden beslutar
att miljö-, hållbarhets- och ekonomiska perspektiv skall inarbetas i Ljusplanen
att det ska framgå i vilken utsträckning Ljusplanen kan bidra till att nå det av
fullmäktige beslutade klimatmålen samt
att efter ändringar remittera förslaget till Ljusplan för Lunds stadskärna och
Stadsparken till berörda nämnder, handelsförening, fastighetsägarförening m.fl.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Servicenämnden
Socialnämnden
Handikapprådet
Pensionärsrådet
Studentrådet
Integrationsrådet
Lunds handelsförening
Lunds fastighetsägarförening Leve Lund
Akademiska Hus
Statens fastighetsverk
Lunds Energi AB
Polismyndigheten i Skåne

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 126
Delegation av beslut om tillsättning av ny mark- och
exploateringschef
Dnr TN 2012/0286
Sammanfattning
Förvaltningschef Göran Eriksson informerar om rekryteringsprocessen för att
tillsätta tjänsten som mark- och exploateringschef vid tekniska förvaltningen.
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Jan O Carlsson (M) och Lena Fällström
(S) yrkar att nämnden delegerar till ordförande Ronny Johannessen (M) att efter
samråd med tekniska nämndens presidium och kommunalråden Mats Hemfrid
(M) och Anders Almgren (S) besluta om tillsättning av tjänsten som mark- och
exploateringschef vid tekniska förvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att delegera till ordförande Ronny Johannessen (M) att efter samråd med
tekniska nämndens presidium och kommunalråden Mats Hemfrid (M) och
Anders Almgren (S) besluta om tillsättning av tjänsten som mark- och
exploateringschef vid tekniska förvaltningen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 127
Uppföljning av plan för delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättningar i Lunds kommun
2011-2012
Dnr TN 2012/0299
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 30 september 2010 en plan för delaktighet och
jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar i Lunds kommun.
Kommunala handikapprådet har uppmärksammat samtliga nämnder och styrelser
på att planen för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättningar i Lunds kommun skall följas upp varje år.
Förvaltningen har i tjänsteskrivelsen under avsnittet gransknings – PM detaljerat
redovisat de åtgärder som hittills genomförts. Sammanfattande redovisningar har
lämnats för de avsnitt där tekniska nämnden angivits vara ansvarig.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-06-07
Kommunkontoret 2012-05-09 Uppföljning av planen - Full delaktighet för alla
Kommunfullmäktige 2010-09-30 Full delaktighet för alla
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag med tillägg att hemställa att kommunstyrelsen
kompletterar planen ”Full delaktighet för alla” med aktuell information gällande
lagstiftning med tillhörande förordningar och föreskrifter (PBL 2010:900, PBF,
HIN 2 och ALM 2).
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att översända tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som svar till
kommunstyrelsen över vilka åtgärder som vidtagits i enlighet med rubricerad
plan samt
att hemställa att kommunstyrelsen kompletterar planen ”Full delaktighet för alla”
med aktuell information gällande lagstiftning med tillhörande förordningar och
föreskrifter (PBL 2010:900, PBF, HIN 2 och ALM 2).
Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 128
Medborgarförslag angående cykelskyltning
Dnr TN 2012/0203
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att skyltningen, vägvisningen, skall förbättras för
cyklisterna i Lunds stad. Tekniska förvaltningen anser att befintlig vägvisning
för cyklister i kombination med cykelkarta i pappersformat och digital
cykelreseplanerare ger en god servicenivå för att cyklisterna i Lund ska kunna
hitta.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-21
Bilaga 1 Medborgarförslag angående cykelskyltning, daterad 2011-12-22
Bilaga 2 Kommunfullmäktige protokoll 2012-03-01 § 37
Bilaga 3 Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-03
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Lena Fällström (S), Mio Fric (KD)
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 anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar.
Protokollsanteckning
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna att förslaget är
angeläget, men beslut bör invänta den koordinering av cykelskyltning för bl.a.
snabbcykelvägar Trafikverket förväntas komma med senare 2012 eller 2013.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Xxx Xxx

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 129
Lund som modern gång- och cykelstad - Ge Lunds cykel
och gångstråk riktiga namn
Dnr TN 2012/0213
Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med motionen ”Lund som modern gång- och
cykelstad – Ge Lunds cykel och gångstråk riktiga namn” och motionen har
remitterats till tekniska nämnden och byggnadsnämnden för yttrande.
Vänsterpartiet ger som förslag i motionen att alla Lunds gång- och cykelstråk
skall namnges och skyltas. Dessutom skall dessa redovisas på kartor och
införlivas i SOS-alarms register. Tekniska förvaltningen och
stadsbyggnadskontoret ställer sig positiv till motionens syfte. Dock tillkommer
kostnader när det gäller såväl administration av systemet som skyltning samt
underhållskostnader för skyltningen, som inte ryms inom befintliga budgetar.
Tillförs tillräckliga medel för att genomföra motionen så är förvaltningarna
positiva till förslaget.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2012-05-21
Bilaga 1. Motion från Vänsterpartiet, daterad 2012-03-20
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Bodil Ericsson (FP), Börje Hansson
(C), Mio Fric (KD) och Jan O Carlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. förslag och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att översända förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.
Protokollsanteckning
Lena Fällström (S) får till protokollet anteckna att Socialdemokraterna anser att
det i många sammanhang hade varit bra om Lunds gång- och cykelstråk hade
haft namn. Men som förvaltningen skriver så kan man inte i en hårt ansträngd
ekonomi prioritera detta före andra angelägna satsningar på till exempel
cykelvägnätet. Därför bifaller vi förvaltningens svar för närvarande och menar
att möjligheten att beskriva exempelvis säkra skolvägar får tas upp igen vid
förbättrad ekonomi.
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna att förslaget är
angeläget, men beslut bör invänta den koordinering av cykelskyltning för bl.a.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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snabbcykelvägar Trafikverket förväntas komma med senare 2012 eller 2013.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130
Yttrande över motionen ”Gör Lunds stadskärna
fotgängarevänlig - Etablera gågator och
gångfartsområden”
Dnr TN 2012/0226
Sammanfattning
Demokratisk vänster har inkommit med en motion om att göra Lunds stadskärna
mer fotgängarevänlig genom att införa gågator och gångfartsområde. Tekniska
förvaltningen är inte negativ till gågator och gångfartsområden men ett införande
behöver göras omsorgsfullt, både vad gäller utformning och placering i
stadsrummet. Bestämmelserna för trafik på gågata och gångfartsområde är
kraftfulla och för att stödja regelefterlevnaden krävs att ombyggnader görs på det
flesta platser. Förvaltningen anser att det är angeläget med god tillgänglighet och
framkomlighet för cykeltrafiken, därför bör eventuella gågator och
gångfartsområden placeras så att de inte kommer i konflikt med viktiga
cykelstråk i stadskärnan.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-24
Bilaga 1. Demokratisk vänsters motionen ”Gör Lunds stadskärna fotgängarevänlig – Etablera gågator och gångfartsområden”, daterad 2012-03-29
Bilaga 2. Utdrag ur trafikförordningen 8 kap. 1§
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Lena Fällström (S), Karin Svensson
Smith (MP) och 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.
Tekniska nämnden beslutar
att översända förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.
Protokollsanteckning
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna att förslaget är
angeläget, men kommunens resurser bör i första hand användas för att
åstadkomma ett sammanhängande snabbcykelnät som kan få bilister att
cykelpendla i stället för att använda bil i tätorten.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131
Motion (MP) - Handlingsplan för biobränsle och
bioteknikindustriellt centrum i Lund
Dnr TN 2012/0231
Sammanfattning
Miljöpartiet har i en motion föreslagit att en handlingsplan för biobränslen och
bioteknikindustriellt centrum i Lund skall tas fram. Konkret önskar man att
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för omställning till förnybara drivmedel, där det tydligt framgår
hur Lunds kommun tar sitt ansvar för att lundaborna ska kunna tanka 100%
förnybara drivmedel år 2020 dvs. om 8 år; att en vision om ett regionalt
bioteknikindustriellt centrum i Lund tas fram; samt att möjligheten att utnyttja
lokaler vid Medicon Village för detta ändamål prövas.
Sammantaget är förvaltningen tveksam till förslaget att ta fram en handlingsplan
som riktar sig till alla lundabor. Handlingsplanen riskerar att bli
svårgenomförbar om inte t.ex. samverkan kan ske med staten och marknadens
aktörer. Arbetet inom Lunds kommuns verksamheter bör dock kunna drivas mer
aktivt. Frågan om en forskningssatsning bör kunna tas upp med regionen och
universitetet inom ramen för t ex FIRS-samarbetet (Forsknings- och
Innovationsrådet i Skåne)
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-06-05
Motion (MP) – Handlingsplan för biobränslen och bioteknikindustriellt centrum
i Lund, daterad 2012-03-29
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S), Mikael
Thunberg (S), Margareta Kristensson (S) och Mats Bohgard (S) yrkar
att motionens första att-sats bifalls
att andra att-satsen besvaras med följande: Med tanke på att 94 % av bränslet till
Sveriges transporter kommer från fossila bränslen så är det högst lämpligt att
Lunds kommun, tillsammans med Lunds universitet provar möjligheten att
samla alla relevanta biodrivmedelstekniska verksamheter till ett gemensamt
centrum. Region Skåne kan med sin kraftfulla färdplan för biogas förväntas bli
en part vid bildandet av ett biodrivmedelstekniskt centrum samt
att tredje att-satsen besvaras enligt förvaltningens förslag.
Ajournering 19.40-19.50
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Börje Hansson (C) och Jan O Carlsson
(M) yrkar att förvaltningens tjänsteskrivelse lämnas som yttrande över motionen
samt att tekniska nämnden föreslår Lunds kommun att stödja bildandet av ett
centrum som samlar alla relevanta biodrivmedelstekniska verksamheter, om/när

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds universitet och LTH önskar bilda ett sådant.
Ajournering 19.55-20.00
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 genomförs.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till Bodil
Ericssons (FP) m.fl. yrkande.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Mats Bohgard (S)) för bifall till Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att förvaltningens tjänsteskrivelse lämnas som yttrande över motionen samt
att tekniska nämnden föreslår Lunds kommun att stödja bildandet av ett centrum
som samlar alla relevanta biodrivmedelstekniska verksamheter, om/när Lunds
universitet och LTH önskar bilda ett sådant.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare
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§ 132
Yttrande avseende skrivelse gällande
parkmarksförteckning
Dnr TN 2012/0114
Sammanfattning
Mio Fric (KD) har 2012-02-02 inkommit med en skrivelse till tekniska
nämnden. Skrivelsen fokuserar på den förtätning som sker på parkmark och de
konsekvenser detta medför. Minskningen av tätortens rekreativa områden lyfts
fram som en negativ konsekvens, samtidigt som förtätning innebär det positiva
att jordbruksmark inte tas i anspråk. Mio Fric föreslår att en sammanställning
upprättas, bland annat som underlag för balanseringsprincipen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-29
Skrivelse från Mio Fric (KD), daterad 2012-02-02
Yrkanden
Mio Fric (KD) med instämmande av Lena Fällström (S), Bodil Ericsson (FP),
Ronny Johannessen (M) Karin Svensson Smith (MP), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S), Mats Bohgard (S), Jan O Carlsson (M), Oskar Krantz
(FP) och Börje 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 inrätta ett parkmarksregister i enlighet med redovisat förslag fr.o.m. 2013
att i remissversionen av nästa års MBP redovisa i vilka projekt parkmark tas i
anspråk samt
att i övrigt besvara skrivelsen i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden
Mio Fric

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 133
Trädplan för Lunds kommun
Dnr TN 2012/0344
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har under åren 2006-2009 arbetat med att dokumentera
alla äldre träd i Lunds kommun samt beskriva trädbestånd i parker och
gatumiljöer och ta fram förslag på förnyelse och nyplantering. Denna
bakgrundsbeskrivning finns dels som en databas i intrakartan dels som en
rapport. Utifrån detta underlag har förvaltningen tagit fram en sammanfattning
av trädplanen med mål och strategier. Genomförandet av strategierna kommer att
ske genom det årligen uppdaterade grönstruktur och naturvårdsprogrammet
(GNP).
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-29
Trädplan, mål och strategier, daterad 2012-06-20
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S), Jan O
Carlsson (M), Bodil Ericsson (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD) yrkar
att Trädplan för Lunds kommun kompletteras med följande:
- Tillägg under rubriken Mål: att minimera spridning av olika växtsjukdomar
- Tillägg under rubriken Mål:, att i större utsträckning använda träd för att
fördröja dagvatten och motverka översvämning
- Tillägg under rubriken Plantera: All import av träd bör riskbedömas i syfte att
minimera spridning av växtsjukdomar
samt att i övrigt godkänna förvaltningens förslag.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar dessutom att följande tillägg görs under
rubriken Förvalta: Tillämpa ett generellt marklov för nedhuggning av träd med
en diameter större än 30 cm med stöd av PBL 9 kap 12§.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande om tillägg under rubriken Mål o.s.v. och finner det
vara bifallet.
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande om tillägg under rubriken Förvalta och finner att yrkandet
avslås.
Tekniska nämnden beslutar
att Trädplan för Lunds kommun kompletteras med följande:
- Tillägg under rubriken Mål: att minimera spridning av olika växtsjukdomar
- Tillägg under rubriken Mål:, att i större utsträckning använda träd för att

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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fördröja dagvatten och motverka översvämning
- Tillägg under rubriken Plantera: All import av träd bör riskbedömas i syfte att
minimera spridning av växtsjukdomar samt
att i övrigt godkänna Trädplanens mål och strategier.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande om
tillägg under rubriken Förvalta.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 134
Stadsbuss Lund Trafikförsörjningsplan 2013
Dnr TN 2012/0241
Sammanfattning
Antalet resor med Lunds stadsbuss steg även under 2011 – dock endast med 2,3
%. Året före var ökningen 13 %. Sett under en längre följd av år håller trenden i
sig. Ökningen har fortsatt under det nya året även om den hittills varit svag (+0,2
%).
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj togs det slutgiltiga beslutet
om att överlåta huvudmannaskapet för Lund Stadsbuss till Region
Skåne/Skånetrafiken. Tidpunkten för överlåtelsen är den 1 april 2013. Det
innebär att denna trafikförsörjningsplan är den sista enligt detta upplägg och att
Lund är huvudman för trafiken under perioden 9 december 2012 – 31 mars 2013
och att Skånetrafiken är huvudman för resterande period 1 april – 7 december
2013.
Det föreslås ingen ändring av tidtabellen inför nästa trafikår. Det fanns ett
önskemål om att förbättra busstrafiken till östra Stångby genom förlängning av
en stomlinje. Förvaltningens utredning konstaterar dock att det för närvarande
inte finns ekonomiska förutsättningar för mer trafik i Stångby.
Liksom tidigare år utgår planen från uppsatta mål i Lunda-MaTs och i tekniska
nämnden. Till planen har även fogats ett antal bilagor med fördjupningar av de
avsnitt som behandlas i textdelen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-06-04
Bilaga 1-5, Resandeutveckling de senaste åren i diagram, Antal resor per linje
under 2011, Rättidighet, Medelhastighet, Uppdrag utökad stadsbusstrafik i
Stångby
Bilaga 6 - Skrivelse från Vallkärra byalag och Byalaget Stångbymiljö, daterad
2012-05-29
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson
(M) och Mio Fric (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden beslutar
att vintertidtabell gäller 9 december 2012 – 31 mars 2013 samt
att linjenätet revideras såsom redovisats i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Skånetrafiken
Vallkärra Byalag
Byalaget Stångbymiljö

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 135
Stångby Jonsgårds verksamhetsområde - Option till
Nobina Sverige AB
Dnr TN 2012/0281
Sammanfattning
Option till Nobina Sverige AB gällande ca 15 000 kvm inom
verksamhetsområdet Stångby Jonsgård. Optionen gäller tills upphandlingen av
Lunds stadsbusstrafik är avslutad och kan omsättas i ett arrende preliminärt till
2023.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-02
Detaljplan
Kartbilaga över tomtdisposition
Yrkanden
Ronny Johannessen (M) med instämmande av Bodil Ericsson (FP), Mio Fric
(KD), Börje Hansson (C), Jan O Carlsson (M) och Oskar Krantz (FP) yrkar att
ärendet ska bordläggas.
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) yrkar på
att ärendet ska avgöras idag samt yrkar avslag på förslaget om option till Nobina
Sverige AB med tanke på att lägga en bussdepå på utmärkt jordbruksmark i
Stångby måste anses som ett dåligt utnyttjande av verksamhetsmark, eftersom vi
har sådan brist på detta i kommunen.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget yrkande om
bordläggning och finner yrkandet vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till Ronny
Johannessens (M) m.fl. yrkande om bordläggning.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Mats Bohgard (S)) för bifall till Lena Fällströms
(S) m.fl. yrkande att ärendet ska avgöras idag.
Tekniska nämnden beslutar
att bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 136
Försäljning av ca 2000 kvm av Dalby 80:1 till Mats
Davidssons Åkeri AB
Dnr TN 2012/0326
Sammanfattning
Försäljning av ca 2000 kvm, inom Horsabjer i Dalby genom fastighetsreglering
till Gjutformen 2 som ägs av Mats Davidssons Åkeri AB.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-31
Karta utvisande område
Detaljplan, laga kraftvunnen 2002-02-22
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Jan O Carlsson (M) 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 försäljning av ca 2000 kvm, inom verksamhetsområde Horsabjer i
Dalby, av del av fastigheten Dalby 80:1 för en köpeskilling av 180 kr/kvm till
Mats Davidssons Åkeri AB, 556392-4173, och i övrigt på angivna villkor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Mats Davidssons Åkeri AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 137
Hasslemölla 1:1 i Veberöd - exploateringsavtal mellan
Hem Bygg Glas & Montering Sverige AB och Lunds
kommun
Dnr TN 2012/0341
Sammanfattning
Hem Bygg Glas & Montering Sverige AB avser att genomföra exploateringen av
delar av Hasslemölla 1:1 i Veberöd direkt öster om Idalafältet och söder om
Sjöbovägen. Området består till största delen av jordbruksmark som gränsar mot
skog.
Hem Bygg Glas & Montering Sverige AB avser att genomföra en exploatering
om ca 50 bostäder i blandad form innehållande villor, radhus och flerbostadshus.
Rubricerat avtal hanterar ansvars- och kostnadsfördelning m m i samband med
att Hem Bygg Glas & Montering Sverige AB exploaterar markområdet.
Detaljplanen förväntas antas i augusti 2012.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-06-01
Förslag till detaljplan för västra delen av Hasslemölla 1:1 (område 1) i Veberöd,
Lunds kommun (PÄ 8/2007a) daterat 2012-02-03
Förslag till exploateringsavtal mellan Hem Bygg Glas & Montering Sverige AB
och Lunds kommun
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) yrkar att
förvaltningen skriver under ärendet ”i de fall hyresrätter byggs... Åtagandet sker
på frivillig grund” medan §§ 12 och 13 i själva avtalet inte pratar om frivillighet.
Vi rödgröna förutsätter att exploateringsavtalet gäller och yrkar på detta.
Bodil Ericsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande mot Bodil Ericssons (FP) yrkande och finner det vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till Bodil
Ericssons (FP) yrkande.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Mats Bohgard (S)) för bifall till Lena Fällströms
(S) m.fl. yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande förslag till exploateringsavtal mellan Hem Bygg Glas
& Montering Sverige AB och Lunds kommun.
Protokollsanteckning
Lena Fällström (S) får till protokollet anteckna att eftersom socialdemokraternas
förslag till MBP gick igenom i tekniska nämnden 23 maj § 108 och där bl.a. stod
att tekniska nämnden ska verka för att det i samtliga exploateringsavtal med
byggherrar i Lunds kommun ska skrivas in avsättning av lägenheter för sociala
ändamål så anser vi socialdemokrater att det ska gälla här.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Hem Bygg Glas & Montering Sverige AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 138
Överenskommelse om markbyten rörande gc-väg mellan
Stångby-Vallkärra m.m.
Dnr TF 2010/0389
Sammanfattning
Ett förslag till överenskommelse har upprättats mellan kommunen och Per och
Göran Persson, ägare till fastigheten Vallkärra 6:36. Avtalet innebär att Perssons
avstår cirka 1 ha till en gc-väg mellan Stångby och Vallkärra samt avstår sin
andel (60 %) i samfällda vägen Stångby S:6. Samtidigt erhåller Perssons ca 7 ha
av Stångby 5:28 och erlägger till kommunen en mellanskillnad om 1,5 miljoner
kronor.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-06-08
Arbetsplan gc-väg Stångby-Vallkärra
Kartbilaga markbyte
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Bodil Ericsson (FP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att ställa sig positiv till ett markbyte på de villkor som beskrivits i
tjänsteskrivelse 2012-06-08 innebärande bl.a. att mark förvärvas för gång och
cykelbana mellan Stångby och Vallkärra och att ca 7 ha åkermark avyttras samt
att uppdra åt nämndens ordförande att underteckna de dokument som krävs med
anledning av i tjänsteskrivelse 2012-06-08 beskrivna överenskommelser.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningsdirektören
Xxx Xxx
Xxx Xxx

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
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§ 139
Upphandling av entreprenör för gc-väg mellan Stångby
och Vallkärra
Dnr TF 2010/0389
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för utbyggnad av gc-väg mellan
Vallkärra och Stångby.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-31
Bilaga 1 översiktsritning
Bilaga 2, anbudsutvärdering
Tekniska nämnden beslutar
att utse anbudsgivare nr 4 som entreprenör för rubricerad entreprenad
att uppdra åt teknisk direktör att teckna erforderligt avtal/kontrakt med
upphandlad entreprenör samt
att projektet får finansieras med medel från verksamhet 2480 projekt 621407.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
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§ 140
Delegationsbeslut för anmälan till tekniska nämnden
2012-06-20
Dnr TN 2012/0041
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 20 juni anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
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§ 141
Anmälningar till tekniska nämnden 2012-06-20
Dnr TN 2012/0040
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 20 juni 2012:
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 10/361
Ändring av åtgärder avseende det lokala naturvårdsprojektet Biologisk mångfald
på sandiga marker
Kommunstyrelsen, dnr. 11/193
§ 178 Justering av taxa för stadsbuss och färdtjänst i Lunds kommun 2012 (KF)
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/33
Beslut om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Paradis 56,
fornlämning nr 73 i Lunds stad, Lunds kommun
Kommunala handikapprådet Lund, dnr. 12/62
Protokoll 2012-03-27
Servicenämnden, dnr. 12/74
§ 54 Yttrande över förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP
2013-2015 med utblick mot 2017
Servicenämnden, dnr. 12/75
§ 53 Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun, GNP
2013-2015
Trafikverket, dnr. 12/100
Information om omskyltning av vägnummerändringar m.m. till följd av ny
Europaväg 16
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/118
Samråd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken beträffande genomförande av två
konserter i augusti 2012 inom Natura 2000-området Knivsås samt dispens från
bestämmelser om strandskydd och från föreskrifter för naturreservatet KnivsåsBorelund för att uppföra två scenanläggningar på fastigheten Önneslöv 45:1 i
Lunds kommun
Arbetsgruppen för Segeå-projektet, dnr. 12/155
Protokoll 2012-04-20
Ledningsgruppen för Segeå-projektet, dnr. 12/155
Protokoll 2012-04-20

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Segeåns vattenvårdsförbund och vattenråd, dnr. 12/155
Protokoll från årsstämma 2012-05-04
Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 12/163
Protokoll 2012-04-10
Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 12/163
Protokoll 2012-04-17
Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 12/163
Protokoll 2012-05-22
Höje å vattenråd, dnr. 12/181
Protokoll 2012-05-08
Kultur- och fritidsnämnden, dnr. 12/328
§ 63 Dalby inomhusbad
LRF Konsult, dnr. 12/352
Hushållning av åkermark
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2012-06-13
Pågående arbeten v. 19 - 20
Pågående arbeten v. 21 - 22

Justerare

Utdragsbestyrkande
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