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§ 209
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-11-14

§ 210
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2012/0527
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 17 oktober 2012
samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 211
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Förvaltningschef Göran Eriksson informerar bl.a. om:
Förberedelser inför vinterns snö och halka
Julbelysning tänds 30 november
Kristallen
Budget
Prognos per 30 november 2012
Ökning av resandet i stadsbusstrafiken med 7 % jämfört med oktober 2011
Ökning av resandet i färdtjänsten med 4 % jämfört med oktober 2011
Överskott av försäljning av möbler går till ny tillgänglighetsanpassad lekplats
Medarbetarenkät – handlingsplaner kommer tas fram
Vakanser – landskapsarkitekt samt exploateringsingenjör
Ledarprogram
Skyddsrond genomförd
Mediaträning för personal
Nya infartskyltar i Lund
Plattformsbyte genomfört
Överprövning av upphandlingar
Spårvägsprojektet
Gång- och cykelbana Ringvägen
Färdigställande Klostergårdsprojektet
Trafikplats Ideon - Trafikverkets samrådsmöte 29 november
Esarpsvägen
Synbarhetskampanj
Hållbart resande
Dagvattenstrategi till nämnden i december
Stadsparken

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 212
Informationsärende - Markpolicy för Lunds kommun
Dnr TN 2011/0483
Sammanfattning
Lunds kommun antog för första gången Markpolicy 2006. Policyn beskriver och
tydliggör kommunens hållning och agerande i frågor som berör såväl
införskaffande och förvaltning av mark som iordningställande och överlåtelse av
tomtmark för bostäder och verksamheter (företag och institutioner). Den
behandlar också i någon mån mark för kommunens egen verksamhet och för
tillfälliga behov.
Exploateringschef Anita Wallin informerar om arbetet med att ta fram en ny
version av Markpolicy. Ärendet behandlades i tekniska nämnden i februari 2012
och återremitterades då till förvaltningen med uppdraget att inarbeta nya
riktlinjer inom Miljöbyggprogram Syd samt att skärpa formuleringen angående
hushållningen av den goda åkermarken.
Ärendet kommer att behandlas i tekniska nämnden i december.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 213
Informationsärende - Busshållplatser i Veberöd
Sammanfattning
Gatuchef Håkan Lockby presenterar en analys av utnyttjandet av
busshållplatserna i Veberöd samt ett förslag för placering av framtida hållplatser
i Veberöd.
Ärendet kommer att behandlas i tekniska nämnden i december.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 214
Detaljplan för del av Stångby 5:28 i Stångby, Lunds
kommun
Dnr TN 2011/0314
Sammanfattning
Aktuellt detaljplaneförslag syftar till att pröva om en ny skola kan byggas på del
av fastigheten Stångby 5.28 längs väg 928 (vägen mot Stångby kyrkby).
Stångby är i ett akut behov av bättre skolkapacitet och berörda förvaltningar har
intensivt försökt få fram en lokalisering som i stort stämmer med gällande
översiktsplan för Stångby. Aktuellt förslag utgör en första etapp av utbyggnaden
av Stångbys F-9 skola.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-31
Stadsbyggandskontorets detaljplaneförslag, daterat 2012-09-06
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under hänvisning till
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

8

Sammanträdesdatum

2012-11-14

§ 215
Detaljplan för del av Arkivet 3 i Lund, Lunds kommun
Dnr TN 2012/0547
Sammanfattning
Aktuell detaljplan syftar till att pröva om nya bostäder/vårdlokaler kan uppföras
inom del av Arkivet 3 i Lund. Planförslaget föreslår också ändrad användning av
befintlig byggnad i den nordöstra delen av planområdet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-31
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2012-09-06
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under hänvisning till
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 216
Detaljplan för del av kvarteret Drottning Filippa i Lund,
Lunds kommun
Dnr TN 2012/0530
Sammanfattning
Aktuellt detaljplaneförslag syftar till att pröva om ett nytt bostadshus i sju
våningar kan uppföras inom kvarteret Drottning Filippa i Lund. Sammanlagt
beräknas förtätningen ge ca 33-34 nya lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-31
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2012-06-25
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under hänvisning till
förvaltningens yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 217
Yttrande gällande skrivelsen ”Återta stadsbusstrafiken i
kommunal regi”
Dnr TN 2012/0540
Sammanfattning
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet och Demokratisk
Vänster föreslår i en skrivelse att kommunstyrelsen skyndsamt ska ta initiativ till
att kommunfullmäktige river upp beslutet om att överlåta Lunds stadsbusstrafik
till Region Skåne. Skrivelsen har överlämnats till tekniska nämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-29
Skrivelse till kommunstyrelsen, ”Återta stadsbusstrafiken i kommunal regi”,
daterad 2012-10-05
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) och Ann
Schlyter (V) yrkar bifall till skrivelsen ”Återta stadsbusstrafiken i kommunal
regi”.
Jan O Carlsson (M) med instämmande av Börje Hansson (C) och Christer
Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
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 som yttrande till kommunstyrelsen åberopa förvaltningens skrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

11

Sammanträdesdatum

2012-11-14

§ 218
Internbudget 2013
Dnr TN 2011/0496
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har, den 13-14 juni 2012, behandlat EVP för 2013-2015
med budget 2013.
Tekniska förvaltningen har utifrån beslutad budget arbetat fram ett förslag till
internbudget för år
2013.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-30
Förslag till internbudget år 2013
EVP 2013-2015 med budget 2013, fastställd av kommunfullmäktige 2012-0613--14
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till Internbudget 2013 samt
att delegera åt teknisk direktör att fördela beloppen inom respektive verksamhet.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 219
Investeringsprövning 2014-2018 och senare
Dnr TN 2012/0561
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott, i egenskap av budgetberedning, har beslutat
genomföra en investeringsprövning under hösten 2012. Sedan 2008 har
kommunfullmäktige i budgeten för respektive år fastställt en investeringsram för
varje nämnd och nämnderna beslutar om prioritering av investeringsobjekt inom
erhållen ram.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett tekniska nämnden i uppdrag att
redovisa sina investeringsbehov för åren 2014-2018 och senare senast den 19
november 2012.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-29.
Tekniska förvaltningens förslag till investeringsprövning 2014-2018 och senare
EVP 2013-2015 med budget 2013, antagen i kommunfullmäktige 2012-06-13-14
Bas för investeringsplan 2014-2018
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att följande objekt bör utgå ur
investeringsplanen:
Trafikplats Ideon
Rv 16 – Norra Ringen
Trafikplats ESS-E22
Vägförbindelse E22-E6
Genvägen, Genarp
Jan O Carlsson (M) med instämmande av Börje Hansson (C) och Christer
Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande mot Jan O Carlssons (M) m.fl. yrkande och finner Jan O
Carlssons (M) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
9 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Eva Linnér (FP), Börje Hansson (C), Lars-Göran Hansson (C), Lena Fällström
(S), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S)) för bifall till Jan O
Carlssons (M) m.fl. yrkande.
2 röster (Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin
Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden beslutar
att fastställa investeringsanslagen 2013 på projektnivå enligt förvaltningens
förslag och uppmärksamma att justering behöver göras mellan ramen för
infrastruktur respektive exploatering om 8 mkr,
att anta förvaltningens underlag för investeringsprövning 2014-2018 och senare
samt
att översända ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschef
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 220
Förslag till årsprogram för tekniska nämnden 2013
Dnr TN 2012/0572
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till sammanträdesdatum för
tekniska nämnden och tekniska nämndens arbetsutskott 2013 samt datum för
temamöten.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-05
Årsprogram 2013
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till sammanträdestider för tekniska nämnden,
tekniska nämndens arbetsutskott och datum för temamöten
att delegera till tekniska nämndens arbetsutskott att besluta om eventuellt ändrat
datum för temamötet 27 mars 2012 samt
att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att utöka temamötet 21 maj
2012 till en längre studieresa.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 221
Val av ombud till årsstämma för Svensk Kollektivtrafik
Dnr TN 2011/0001
Sammanfattning
Årsstämman för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik genomförs
27 november 2012 under mässan Persontrafik. Tekniska nämnden ska utse ett
ombud som representerar Lunds kommun. Vid tekniska nämndens arbetsutskott
30 oktober utsågs Ronny Johannessen (M) till ombud för Lunds kommun.
Förvaltningen föreslår nu istället att Christer Wallström (FP) utses till ombud.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-07
Beslut i tekniska nämndens arbetsutskott 2012-10-30 § 73
Tekniska nämnden beslutar
att utse Christer Wallström (FP) till ombud för Lunds kommun vid Svensk
kollektivtrafiks årsstämma.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 222
Trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 2013-2016
Dnr TN 2012/0209
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade 2012-04-18, § 89, att sända ut förslag till nytt
trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun för perioden 2013-2016 på remiss.
Förslaget har varit på remiss och reviderats efter inkomna synpunkter.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-23.
Reviderat förslag på trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 2013-2016
Inkomna remissyttranden med förvaltningens svar
Barn- och hälsokonsekvensbedömning av trafiksäkerhetsprogram för Lunds
kommun 2013-2016
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och Ann
Schlyter (V) yrkar på att ärendet återremitteras till förvaltningen med
motiveringen att forskning från Väg- och Transportforskning institutet (VTI)
med utgångspunkt från sjukhusrapporterade trafikolyckor i tätort visar att 60 %
av cyklisternas singelolyckor kan förebyggas genom ett bättre underhåll av
cykelinfrastrukturen. Därför bör en skadeförebyggande strategi utarbetas och
tillföras det gatu- och vägunderhåll kommunen ansvarar för. I andra hand yrkar
Karin Svensson Smith (MP) m.fl. bifall till förvaltningens förslag med tillägget
att en skadeförebyggande strategi utarbetas.
Ann Schlyter (V) med instämmande av Lena Fällström (S) och Karin Svensson
Smith (MP) yrkar på att ärendet återremitteras till förvaltningen med
motiveringen att handikappfrågorna ska integreras i trafiksäkerhetsplanen. I
andra hand yrkar Ann Schlyter (V) m.fl. bifall till förvaltningens förslag med
tillägget att handikappfrågorna ska integreras i trafiksäkerhetsplanen.
Ajournering 19.30-19.35
Börje Hansson (C) med instämmande av Jan O Carlsson (M) och Christer
Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att vissa
redaktionella ändringar görs i målformuleringarna.
Ajournering 19.45-19.50
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på yrkandena om
återremiss mot avslag och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Omröstning begärs och genomförs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Eva Linnér (FP), Börje Hansson (C) och Lars-Göran Hansson (C)) för att ärendet
ska avgöras idag.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för återremiss av ärendet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på yrkandena och finner
Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Eva Linnér (FP), Börje Hansson (C) och Lars-Göran Hansson (C)) för bifall till
Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. och Ann Schlyters (V) m.fl. yrkanden.
Tekniska nämnden beslutar
att anta det reviderade förslaget till trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun
med tillägget att vissa redaktionella ändringar görs i målformuleringarna.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga.
Ann Schlyter reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 223
Intraprenadupphandling av skogsskötsel och naturvård
under 2013
Dnr TN 2012/0557
Sammanfattning
Tekniska nämndens internupphandling med serviceförvaltningens
Markentreprenad avseende skogsskötsel och naturvård är ettårig och måste
förnyas. Upphandlingen enligt bifogad överenskommelse avser tiden 2013-01-01
till 2013-12-31 och uppgår till totalt 3 660 000 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-26 inkl. bilagor
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att av serviceförvaltningens Markentreprenad under 2013 internupphandla
åtgärder inom skogsskötsel, naturvård och friluftsliv enligt ovan redovisat
förslag.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 224
Igångsättningstillstånd för Stadsparkens förnyelse och
utökning etapp 2 och del av etapp 3
Dnr TN 2012/0571
Sammanfattning
Enligt reglerna för investeringsramar i Lunds kommun, som kommunfullmäktige
beslutade 2009-08-27, ska investeringsobjekt som överstiger 5 mkr erhålla
igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen för att få genomföras. Tekniska
nämnden begär nu igångsättningstillstånd för att genomföra stadsparksprojektet
etapp 2 samt del av etapp 3.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-23
Tekniska nämndens beslut 2009-12-09 § 231
Plankarta
Yrkanden
Jan O Carlsson (M) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Jan O Carlsson (M) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd för Stadsparksprojektet
etapp 2 och del av etapp 3 som motsvarar 30 miljoner kronor under åren 20132015.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 225
Delegationsbeslut för anmälan till tekniska nämnden
2012-11-14
Dnr TN 2012/0041
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde den 14 november 2012
anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 226
Anmälningar till tekniska nämnden 2012-11-14
Dnr TN 2012/0040
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 14 november
2012:
Kommunfullmäktige, dnr. 11/1
§ 156 Edith Escobars (M) avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska
nämnden
Kommunfullmäktige, dnr. 11/1
§ 164 Bodil Ericssons (FP) avsägelse av uppdrag som vice ordförande i tekniska
nämnden
Kommunfullmäktige, dnr. 11/425
§ 176 Motion från Carl-Otto Berg (FP) Studentmedarbetarsystem i Lunds
kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 11/571
§ 188 Miljöbyggprogram version 2 – bordlagt
Naturvårdsverket, dnr. 12/22
Cyklingsutredningens förslag
Kommunala Handikapprådet Lund, dnr. 12/62
Protokoll 2012-09-04
Byggnadsnämnden, dnr. 12/89
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Fåglasång 1:10 m.fl. i Södra
Sandby, Lunds kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 12/90
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Sandby 6:45 m.fl. i Södra Sandby
Lund, Lunds kommun (Borrsvängen 20)
Tekniska förvaltningen, Samverkansgruppen, dnr. 12/163
Protokoll 2012-09-18
Höje å vattenråd, dnr. 12/181
Protokoll 2012-09-11
Kävlingeåns vattenråd, dnr. 12/250
Protokoll 2012-09-12
Byggnadsnämnden, dnr. 12/506
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Överklaganden av byggnadsnämndens i Lunds kommun beslut den 18 september
2012 gällande marklov för borttagning av pulkabacke, Östra Torn 27:11 i Lund
Kommunrevisionen, dnr. 12/535
Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld
Kommunfullmäktige, dnr. 12/536
§ 173 Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2013
Kommunfullmäktige, dnr. 12/539
§ 177 Motion från Petter Forkstam (MP) Skapa en trygg mötesplats för HBTQungdomar
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2012-11-07
Pågående arbeten v. 41 - 42
Pågående arbeten v. 43 - 44
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