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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2012-09-19
Plats och tid:
Ajournering:
Ordförande:
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2012-09-19

§ 170
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2012-09-19

§ 171
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2012/0430
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 22 augusti 2012
samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2012-09-19

§ 172
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Håkan Lockby informerar bl.a. om:
Anita Wallin ny exploateringschef
Pågående rekryteringar
Lönerevision
Medarbetarenkät genomförd
Drift- och underhållsverksamheten i full gång
Mycket synpunkter från allmänheten
Felanmälansystemet
Spårvagnsprojektet - utredningar och detaljplaner på gång
Spårvagnar I Skåne (SPIS) arbetar med en designmanual
Ny entreprenör för stadsbussarna
Beslut från Skånetrafiken att ta bort servicelinjerna från september 2013
Parkskötselupphandlingar
Projektverksamhet – Life-Scape och Hållbara Städer
Provisoriska förskolor på parkmark
Förlängning av varumärket Naturum i fem år
Klostergårdens IP
Vänortsparken
Galjabacken
Försök med ogräsbekämpning på Kobjer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 173
Detaljplan för Offerkällan 1 m.m. i Lund, Lunds kommun
Dnr TN 2012/0455
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan för Offerkällan 1 i Lund
för yttrande. Planen syftar till att pröva om ca 145 nya bostäder kan uppföras
inom befintligt bostadsområde. Bebyggelsen är tänkt att uppföras i 2-6 våningar.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-09-10
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2012-05-25
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP), Ann
Schlyter (V), Mikael Thunberg (S), Theresa Hankala-Janiec (S), Bodil Ericsson
(FP), Roland Bondesson (M), Jan O Carlsson (M), Oskar Krantz (FP), Börje
Hansson (C) och Mio Fric (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
tillägget att förslaget allvarligt ses över så att inte ytan per barn för utevistelse
minskas i samband med att förskolan Hans och Greta byggs ut, i enlighet med
park- och naturkontorets synpunkter.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Lena Fällströms (S) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över detaljplanen för Offerkällan 1 m.m. hänvisa till
förvaltningens tjänsteskrivelse samt
att förslaget allvarligt ses över så att inte ytan per barn för utevistelse minskas i
samband med att förskolan Hans och Greta byggs ut, i enlighet med park- och
naturkontorets synpunkter.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 174
Medborgarförslag avseende välkomstskyltar i Genarp
Dnr TF 2010/0365
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit angående välkomstskyltar i Genarp vid inoch utfarterna från/mot Esarp, Dalby och Skurup. På skyltarna ska det stå texten:
”Välkommen till Genarp byn där vi hälsar” respektive ”Tack för ditt besök och
hej på dig”.
Trafikverket har yttrat sig angående skyltarnas placering och utseende.
Trafikverket har inget att invända mot att skyltarna placeras utanför vägområdet
om texten kortas ner till ”Välkommen till Genarp” och ”Välkommen åter”.
Länsstyrelsen har gett tillstånd att uppföra skyltarna om de utformas och placeras
enligt Trafikverkets yttrande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-09-03
Länsstyrelsens beslut, daterat 2012-07-03
Trafikverkets yttrande, daterat 2012-03-28
Kommunfullmäktiges beslut 2011-08-25 § 124
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2011-06-15
Tekniska nämndens beslut 2011-03-16 § 56
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-02-04
Yrkanden
Jan O Carlsson (M) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP), Lena
Fällström (S) och Ann Schlyter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Jan O Carlssons (M)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att uppföra välkomstskyltar i Genarp med text enligt Länsstyrelsens anvisningar.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret
Xxx Xxx m.fl.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 175
Utredning om kommunal badplats vid Tvedöra
Dnr TN 2011/0462
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag angående att skapa en kommunal badsjö
i sandtaget vid Tvedöra. Sandtaget är beläget mellan Södra Sandby och Torna
Hällestad. Många badar redan idag i sandtaget. Nedskräpning och slitage är stort
i området och ökar från år till år. Under 2011 har Lunds kommun genom kulturoch fritidsförvaltningen placerat ut sopkärl och genomfört städning i området
kring sandtaget. Förslagsställaren föreslår att kommunen ska ta fram ett
beslutsunderlag där förutsättningarna för att skapa en kommunal badplats utreds.
Tekniska nämnden har tidigare, 2011-12-07, yttrat sig till kommunfullmäktige.
Därefter har kommunfullmäktige 2012-03-01 gett tekniska nämnden i uppdrag
att i samråd med kultur- och fritidsnämnden och miljönämnden utreda
förutsättningarna för att anordna en kommunal badplats i Tvedöra, samt att i
utredningen redogöra för barnkonsekvenserna.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-27
Medborgarförslag ”Se möjligheterna med en kommunal badplats i Tvedöra”,
daterat 2011-10-01
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-05
Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-01 § 38
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Roland Bondesson (M), Mio Fric (KD),
Lena Fällström (S), Ann Schlyter (V) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Börje Hanssons (C) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag
att iordningställa Tvedöra sandtag till offentlig badplats efter att sandtäkten
avslutas 2017 under förutsättning att markägarna ställer sig positiva till förslaget
att föreslå kommunfullmäktige att tillföra kultur- och fritidsförvaltningen
erforderliga medel för anläggning och drift/underhåll för att göra Tvedöra
sandtag till offentlig badplats, samt
att i övrigt överlämna denna utredning till kommunfullmäktige för vidare
handläggning och beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2012-09-19

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
Miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 176
Förslag till yttrande avseende ansökan om statlig
medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt
till trafiksäkershetshöjande och miljöförbättrande åtgärder
på det kommunala väg- och gatunätet åren 2013-2015 i
Skåne län
Dnr TN 2012/0408
Sammanfattning
Som en förberedelse för verksamhetsplaneringen 2013-2015 har kommunerna
getts möjlighet att föreslå lämpliga åtgärder i regionala
kollektivtrafikanläggningar, miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator.
Kommunstyrelsen har överlämnat skrivelse från Trafikverket till tekniska
nämnden för handläggning och direkt besvarande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-15
Trafikverkets skrivelse, daterad 2012-06-25
Objektsblad trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder
Objektblad kollektivtrafikåtgärder
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande samt
att omedelbart justera ärendet.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Trafikverket

Justeras:

Bodil Ericsson

Justerare

Karin Svensson Smith

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 177
Ny cykelvägsplan i Skåne - förslag på prioriteringslista för
Lunds kommun
Dnr TN 2012/0318
Sammanfattning
Region Skåne och Trafikverket har startat arbetet med en ny cykelvägsplan som
ska tydliggöra satsningarna på nya cykelvägar i Skåne för perioden 2013-2021.
Samtliga kommuner har getts möjlighet att lämna in vilka satsningar som
prioriterade i respektive kommun. För Lunds kommuns del har översiktsplanen
2010 utgjort en grund och för var varje objekt redovisas en bedömning av
potentialen av ökad cykeltrafik utifrån målgrupperna pendlare, barn och unga
och turist- och rekreationscyklister. Objekten har ställts samman i en
prioriteringslista.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-24
Region Skåne och Trafikverkets skrivelse om ny cykelvägsplan för Skåne
Karta över utvecklingen av regionalt cykelvägnät, ÖP 2010
Sammanställning av inventering och bedömning av potential
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och Ann
Schlyter (V) yrkar att med tanke på gapet mellan kommunens klimatmål och den
faktiska utvecklingen bör cykelsatsningar som kan förväntas ersätta bil
prioriteras i första hand. Det ska vara lätt och tryggt att arbets-/studiependla med
cykel eventuellt i kombination med kollektivtrafik för den absoluta merparten av
invånarna i Lunds kommun. Projekten bör omfördelas med utgångspunkt för att
ge största klimatnytta per satsad krona.
Jan O Carlsson (M) med instämmande av Börje Hansson (C), Mio Fric (KD) och
Oskar Krantz (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Karin Svensson Smiths
(MP) m.fl. yrkande mot Jan O Carlssons (M) m.fl. yrkande och finner Jan O
Carlssons (M) m.fl. yrkande vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.
Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Region Skåne
Trafikverket

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 178
Motion - Gör Lund blåare och grönare
Dnr TN 2012/0400
Sammanfattning
Miljöpartiet har lämnat in en motion ”Gör Lund blåare och grönare”. Motionen
tar upp förslag till åtgärder för att hantera effekter som ett förändrat klimat ger. I
tolv att-satser lämnas förslag på mer konkreta åtgärder som Lunds kommun bör
vidtaga.
Förslagen föreslås till stor del bli hanterade av tekniska nämnden, i några fall i
samverkan med byggnadsnämnden. VASYD föreslås verka för ändrade taxor
och kommunkontoret föreslås få inrätta en tjänst som klimatsamordnare och
verka för ett samarbetsavtal med Lunds Universitet i klimatanpassningsfrågor.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-09-10
Motionen ”Gör Lund blåare och grönare”, Miljöpartiet
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och Ann
Schlyter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag att så som framgår av
tjänsteskrivelsen krävs ett koordinerat arbete såväl vad gäller tekniska
förvaltningen och stadsbyggnadskontoret som mellan nämnda förvaltningar och
VA SYD för att kunna ta ett helhetsgrepp och reducera Lunds kommuns
sårbarhet gentemot det förändrade klimatet. Kommunstyrelsens miljöstrategiska
enhet har skapats för att samordna miljöarbete av strategisk art som berör olika
kommunala verksamheter. Därför är det ändamålsenligt att det huvudansvar för
klimatarbete som redan åligger den miljöstrategiska enheten även omfattar
samordning av de åtgärder som behövs för att motverka översvämningar.
Börje Hansson (C) med instämmande av Jan O Carlsson (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Ajournering 18.30-18.55
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Börje Hanssons (C) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Karin Svensson Smiths
(MP) m.fl. tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Theresa Hankala-Janiec (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. tilläggsyrkande.
6 röster (Bodil Ericsson (FP), Roland Bondesson (M), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Karin
Svensson Smiths (MP) m.fl. tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över motionen ”Gör Lund blåare och grönare” hänvisa till
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Protokollsanteckning
Bodil Ericsson (FP), Roland Bondesson (M), Oskar Krantz (FP), Börje Hansson
(C) och Mio Fric (KD) får till protokollet anteckna att det i motionen föreslås att
en tjänst som klimatsamordnare inrättas på miljöstrategiska enheten för att
samordna klimatanpassningsarbetet. I samverkan mellan byggnadsnämnden,
tekniska nämnden och VA SYD pågår ett arbete med att ta fram en
dagvattenstrategi för Lunds kommun. Den gemensamma strategin ska underlätta
samverkan mellan de ansvariga parterna, och kommer även att visa om det krävs
ytterligare samordningsinsatser. Alliansen anser inte att vi i dagsläget ska lägga
resurser på ytterligare administrativ personal utan, om utrymme finns, lägga
dessa på utökade direkta insatser för våra gröna och blå miljöer.
Lunds kommun är även aktiv inom vattenråden för Kävlingeån och Höje å.
Vattenråden är utmärkta och väl fungerande fora för samordning av vattenfrågor,
både lokalt och regionalt.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 179
Remiss - Ny Krisberedskapsplan för Lunds kommun
Dnr TN 2012/0343
Sammanfattning
Kommunkontoret har tagit fram ett förslag på ny övergripande
krisberedskapsplan för Lunds kommun. Synpunkter ska lämnas till
kommunkontoret, avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-22
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-22
Förslag till Krisberedskapsplan, daterad 2012-05-22
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Jan O Carlsson (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Lena Fällströms (S) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att till kommunkontoret lämna förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret, avd för Miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 180
Remiss - Förslag på åtgärdsplan efter genomförd risk- och
sårbarhetsanalys för Lunds kommun
Dnr TN 2012/0436
Sammanfattning
Tekniska förvaltningens krisberedskapsplan uppdaterades av tekniska nämnden
2011-12-07. Under 2011 utvecklades planen och ett nytt kapitel för hanteringen
av risk- och sårbarhetsanalyser i Lunds kommun tillkom. Kommunkontoret har
nu remitterat ett förslag på åtgärdsplan efter genomförd risk- och
sårbarhetsanalys.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-09-06
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-08
Remissutgåva – Förslag på åtgärdsplan efter genomförd risk- och
sårbarhetsanalys 2011
Krisberedskapsplan för tekniska förvaltningen, daterad 2011-12-07
Yrkanden
Mio Fric (KD) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Mio Frics (KD) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att som svar på remissen - Förslag på åtgärdsplan efter genomförd risk- och
sårbarhetsanalys för Lunds kommun, hänvisa till förvaltningens skrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 181
Remiss - ANDT - handlingsplan 2012-2015
Dnr TN 2012/0374
Sammanfattning
Socialförvaltningen har översänt en ANDT-handlingsplan (Alkohol, Narkotika,
Dopning och Tobak) för yttrande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-09-10
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-30 samt förslag till
handlingsplan
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Jan O Carlsson (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Lena Fällströms (S) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över förslaget till ADNT-handlingsplan 2012-2015 hänvisa till
förvaltningens yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 182
Delårsrapport per den 31 augusti 2012 med
bokslutsprognos per den 31 december 2012
Dnr TN 2011/0193
Sammanfattning
Nämnderna skall lämna en rapport per den 31 augusti 2012 till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige. Delårsrapporten innehåller uppgifter om utfallet för
delåret, en prognos för helåret, redovisning av uppsatta mål/indikatorer med en
analys av avvikelsen samt en personalredovisning. För
investeringsredovisningen rapporteras endast större avvikelser jämfört med
tilldelade ramar. Två versioner skrivs, en utförlig huvudskrivelse för tekniska
nämnden samt en kortare variant för kommunstyrelsen och fullmäktige.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-09-10
Delårsrapport per den 31 augusti 2012 med bokslutsprognos per den 31
december
Yrkanden
Jan O Carlsson (M) med instämmande av Lena Fällström (S) och Bodil Ericsson
(FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Jan O Carlssons (M)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna att de prognostiserade underskotten inom parkverksamheten och
deponin hanteras med hjälp av överskott från kollektivtrafikverksamheten
att fastställa delårsrapport per den 31 augusti med bokslutsprognos 2012-12-31
samt
att översända bilagan till förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 183
Angående växtligheten runt tennisbanorna på Västervång,
Södra Sandby
Dnr TN 2012/0199
Sammanfattning
Det har till tekniska nämnden inkommit en skrivelse från boende på Västervång i
Södra Sandby daterad 2012-03-08 gällande växtligheten runt tennisbanorna på
Västervång. De boende är oroliga för att befintliga popplars rötter kommer att
tränga in i ledningarna på närliggande tomter och skapa praktiska och
ekonomiska problem. De boende vill att samtliga popplar avverkas och
stubbarna fräses.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-27
Skrivelse från boende på Västervång, Södra Sandby, daterad 2012-03-08
Yrkanden
Jan O Carlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Jan O Carlssons (M)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att popplarna inte tas ner samt
att uppdra åt förvaltningen att gallra och beskära träden för att minska riskerna
för rotinträngning i ledningar.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Boende Västervång i Södra Sandby via Xxx Xxx

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

19

2012-09-19

§ 184
Förvärv av del av Revinge 35:1
Dnr TN 2012/0449
Sammanfattning
I syfte att förenkla det framtida genomförande av detaljplan för del av Revinge
35:1 m fl i Revinge by, Lunds kommun, föreslås Lunds kommun köpa del av
fastighet Revinge 35:1.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-30
Förslag till köpeavtal
Detaljplan för del av Revinge 35:1 m fl i Revinge by, Lunds kommun,
utställningshandling
Förslag till Mark- och Bostadsförsörjningsprogram 2013-2015
Yrkanden
Mio Fric (KD) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Mio Frics (KD) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande förslag till köpeavtal mellan Xxx Xxx och kommunen
rörande köp av del av fastighet Revinge 35:1.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Xxx Xxx
Xxx Xxx
VA SYD

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 185
Exploateringsavtal rörande Lunds södra 1 m.fl. med JM
AB
Dnr TN 2012/0467
Sammanfattning
JM AB planerar att uppföra fyra bostadshus på de egna fastigheterna Lunds
Södra 1 och 2 i Lund. Rubricerat avtal reglerar ansvars- och kostnadsfördelning
m.m. i samband med att företaget exploaterar markområdet. Totalt kommer de
fyra husen rymma cirka 130 lägenheter. Bostäderna planeras i fem-sju våningar.
Bygget avses påbörjas då planen vunnit laga kraft.
Avtalet innebär åtaganden för kommunens del bland annat upprustning och
ombyggnad av Hardebergaspåret, Revingelyckan och korsningen Södra vägenTullgatan. Exploatören erlägger ett bidrag till kostnader för allmänna
anläggningar i anslutning till området. Avtalet innehåller även en
marköverlåtelse från kommunen, som äger ca 1% av den blivande
kvartersmarken, till exploatören.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-09-03
Förslag till detaljplan för Lunds Södra 1 och 2 m.fl. Lunds kommun, daterat
2012-04-25
Förslag till exploateringsavtal mellan JM AB och Lunds kommun inklusive
bilagor
Yrkanden
Oskar Krantz (FP) med instämmande av Jan O Carlsson (M), Börje Hansson (C)
och Mio Fric (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Oskar Krantz (FP) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande förslag till exploateringsavtal mellan JM AB och
kommunen rörande utbyggnad av Lunds Södra 1 m.fl. i Lund, Lunds kommun
innebärande bl.a. försäljning av kvartersmark för cirka 465 000 kr och ett
indexerat gatukostnadsbidrag om 1 050 000 kr.
Protokollsanteckning
Lena Fällström (S) med instämmande av Ann Schlyter (V) och Karin Svensson
Smith (MP) får till protokollet anteckna att jag hade velat yrka att det i § 14
skrivs att JM ska åläggas att följa ”Bättre för alla” utgåva 3 för alla bostäder.
Eftersom det tydligen inte finns stöd i lagen för detta, kan jag bara framföra att
det vore önskvärt att de följer detta för alla bostäder.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
JM AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 186
Förslag avseende körbanerenhållning 2013-2015
Dnr TN 2012/0369
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade i maj 2007 att Lunds Renhållningsverk skulle
handlas upp för körbanerenhållningen 2008-2010 med en option om förlängning
på två år. Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-28, innehåller förslag
om hur renhållning skall handlas upp under perioden 2013– 2015.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-08-28
Yrkanden
Jan O Carlsson (M) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Jan O Carlssons (M)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att ge tekniska direktören i uppdrag att teckna erforderliga avtal med
renhållningsverket.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 187
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
åtgärdsprogram kopplat till hastighetsklassificeringen. Veberöd är först ut och
för denna tätort tas det i förvaltningens tjänsteskrivelse upp ett åtgärdsprogram.
Förvaltningen fick även uppdrag att ta fram bedömningskriterier för principer
och bedömning av gator med hastighetsbegränsningen 40 km/timme.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-13
Åtgärdsförslag, karta
Åtgärdförslag, text
Kommunalt och statligt vägnät
Förslag på gator med sänkning till 30 km/timme
Yrkanden
Mikael Thunberg (S) med instämmande av Jan O Carlsson (M) och Roland
Bondesson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Bodil Ericsson (FP) ställer proposition på Mikael Thunbergs (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till åtgärdsprogram i Veberöd
att avsätta 500 000 kr för åtgärder i Veberöd under 2012 och 2013
att åtgärderna finansieras med medel från verksamhet 2510 och projekt 6223
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att införa 40 km/timme i samband med att
åtgärderna genomförs
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att införa 30 km/timme på de
bostadsgator i Veberöd där det idag är 50 km/timme och där det inte skall vara
40 km/timme samt
att översända ärendet till Trafikverket för kännedom.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Trafikverket

Justerare

Utdragsbestyrkande

24

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 188
Upphandling av entreprenör för färdigställande av Linero
III etapp B
Dnr TF 2006/0647
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för färdigställande av gator och
parkmark för exploateringsområdet Linero III, etapp B.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse inkl bilagor, daterad 2012-09-03
Planritning
Anbudsutvärdering
Tekniska nämnden beslutar
att utse Markentreprenad som entreprenör för rubricerad entreprenad
att uppdra åt tekniska direktören att teckna erforderligt avtal/kontrakt med
upphandlad entreprenör samt
att projektet får finansieras med medel från exploateringsområdet Linero III med
konto 2970/4125 för gatuarbetena samt för parkarbeten med medel från konto
2950/4125.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 189
Delegationsbeslut för anmälan till tekniska nämnden
2012-09-19
Dnr TN 2012/0041
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2012
anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 190
Anmälningar till tekniska nämnden 2012-09-19
Dnr TN 2012/0040
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde den 19
september 2012:
Kommunstyrelsen, dnr. 06/746
§ 238 Exploateringsavtal mellan Lunds kommun och Mjöbäcks entreprenad som
rör del av Mårtens Fälad 2:1 och Sudden 1 i Lund, Lunds kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 06/1794
§ 143 Detaljplan för del av Dalby 63:105 m.fl. (Påskagänget III). Granskning
Byggnadsnämnden, dnr. 08/66
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan del av Nöbbelöv 24:1 i Lund, Lunds
kommun (Nöbbelövsvägen-Kävlingevägen)
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 10/68
Godkännande av slutrapport avseende det lokala naturvårdsprojektet
Naturreservatet Rökepipan – restaurering av fäladsmark
Kommunstyrelsen, dnr. 10/94
§ 237 Tillägg till exploateringsavtal mellan Lunds kommun och Kungsäpplet
angående genomförande av detaljplan för Eddan m.fl. i Lund, Lunds kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 10/166
§ 142 Detaljplan för snickaren 2 och 3 m.fl. Granskning
Byggnadsnämnden, dnr. 10/426
Underrättelse/Lagakraftbevis – Ändring av detaljplan för Företaget 14 m.fl. i
Lund, Företagsvägen (Nova)
Byggnadsnämnden, dnr. 11/204
Detaljplan för Arkivet 1 i Lund, Lunds kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 11/549
§ 140 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m.m. och del av kvarter Bullerbyn
i Lund – inriktningsbeslut efter programsamråd
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/33
Beslut – Arkeologisk utredning, steg 1 inför nybyggnation av väg E22 förbi
Linderöd, Kristianstads kommun, Skåne län

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen, dnr. 12/446
§ 245 Socialdemokraternas i Genarps skrivelse ”Förbättra skyltningen till
naturområdena, rusta upp parken vid Medborgarhuset och samordna den
kommunala verksamheten bättre”
Regeringen, Miljödepartementet, dnr. 12/462
Redovisning till Europeiska kommissionen med förslag på nya områden samt
förslag till ändringar i redan beslutade områden för bevarande av livsmiljöer
samt vilda djur och växter
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/463
Rapport om uppföljning av gaddsteklar på Revingehed
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2012-09-11
Pågående arbeten v. 33 – 34
Pågående arbeten v. 35 - 36
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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