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§1
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att ärende 9 ”Markanvisningsavtal rörande Vegaskolan” ska behandlas direkt
efter punkten 3 ”Redovisning av förvaltningschefen” samt
att i övrigt godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§2
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2012/0623
Tekniska nämnden beslutar
att korrigera beslutssatsen under § 237 ”Markpolicy 2012 för Lunds kommun”
till ”att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att eventuellt
inarbeta de synpunkter exploatörerna har haft vid workshop 2012-11-23 inom
projektet Ökat bostadsbyggande.”
att i övrigt godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet
12 december 2012 samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§3
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Förvaltningschef Göran Eriksson informerar bl.a. om:
Vintervädret stoppar byggandet
Ökat resande i stadsbusstrafiken 2012 +4%
Ökad andel cyklande 2012 +7%
Minskad andel biltrafik 2012 – 4%
Vakanser på park- och natur, mark- och exploatering och trafikvaktkåren
Löneöversyn 2013
Översyn av arbetsbeskrivningar och reglemente
Nytt arbetstidsschema för trafikvaktkåren
Nya möteslokaler kommer skapas på förvaltningen
Kristallen
Årsanalys, till tekniska nämnden i februari
Inversteringsprövning
Verksamhetssystemet – problem vid plattformsbyte
Lund.se har fått nytt utseende
Spårväg – projekteringsledare anlitad, avsiktsförklaring på gång
Masterplan Lund C
Ringvägen
Lundahoj
Färdigställande – Stångby, Linero III, Sockerbruksområdet, Hasslanda,
Vikingavägen m.fl.
Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård, GNP
Stadsparkens förnyelse etapp 2 och 3
Bjerredsparken
Naturbussen
Uppföljning av brand på servicebuss
Skånetrafiken framför nytt koncept för servicebussarna
Upphandling riksfärdtjänst klar
Upphandling färdtjänst, till tekniska nämnden i februari
Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet, MBP
Många förfrågningar om marketableringar
Ny plats för jorddeponi
Klostergårdens IP
Utställning Lund C om LundaMaTs

Justerare

Utdragsbestyrkande

4

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

5

Sammanträdesdatum

2013-01-23

§4
Markanvisningsavtal rörande Vegaskolan
Dnr TN 2012/0353
Sammanfattning
Ett förslag till markanvisningsförslag har upprättats med AF Bostäder i syfte att
förtäta marken mellan befintliga Vegaskolan och Råbyvägen. Projektet
inrymmer en skola i bottenvåningen och studentbostäder ovanpå.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-21
Förslag till markanvisningsavtal
Detaljplaneförslag för Aniara 1 m.fl. i Lund (Vegaskolan), Lunds kommun,
daterat 2012-04-20
Yrkanden
Börje Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande förslag till markanvisningsavtal mellan AF Bostäder
och kommunen rörande utbyggnad av studentbostäder inom kv Aniara m.fl.
(Vegaskolan), Lund, innebärande bl.a. en överlåtelse av del av fastigheten Lilla
Råby 18:38 med en köpeskilling om 1.348.000 kronor
Protokollsanteckning
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och Ann
Schlyter (V) får till protokollet anteckna angående markanvisningsavtal för
Vegaskolan § 12 om ledningsomläggning: I görligaste mån bör åtgärder vidtas
för att minska regnvattnets avrinningssystem och även dagvattnet fördröjas så att
det vare sig lämnar tomten, leder till översvämningar eller i onödan belastar de
rörsystem som är avsedda för avloppsvatten.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Serviceförvaltningen
AF Bostäder

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§5
Yttrande angående motion ”Anropsstyrd trafik/flextrafik”
Dnr TN 2012/0546
Sammanfattning
Socialdemokraterna i Lunds kommunfullmäktige föreslår att kommunstyrelsen
ges i uppdrag att i förhandlingar med Skånetrafiken verka för införande av
anropsstyrd trafik/flextrafik i Lund. Tekniska nämnden har fått motionen för
yttrande.
Skånetrafikens policy fokuserar för närvarande mer på snabbhet och korta
restider än på närhet och tillgänglighet. I Lund har Skånetrafiken i samband med
det förestående övertagandet av huvudmannaskapet för stadsbussarna valt att
inte fortsätta med servicelinjerna. Det pågår ett samarbete mellan Skånetrafiken
och Lunds kommun om den framtida utvecklingen av kollektivtrafiken, kallat
Vision 2020. I detta arbete står det parterna fritt att framföra idéer av nya
trafikformer; till exempel flexlinjer. Tekniska förvaltningen ser därför positivt på
att kommunstyrelsen eller annan företrädare för Lund tar upp frågan enligt
motionen med Skånetrafiken.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-17
Motion ”Anropstyrd trafik/flextrafik”, socialdemokraterna i Lunds
kommunfullmäktige
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Börje Hansson (C) med instämmande av Ronny Johannessen (M) och Christer
Wallström (FP) yrkar att med tanke på att ärendet kommer upp i visionsarbetet
2020 tillsammans med Skånetrafiken, föreslår tekniska nämnden att
kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällström (S)
yrkande mot Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande 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),
Mentor Demjaha (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), Mats Bohgard (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Lena Fällströms
(S) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med tanke på att
ärendet kommer upp i visionsarbetet 2020 tillsammans med Skånetrafiken.
Reservationer
Lena Fällström (S) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6
Lunds kommuns bulleråtgärdsprogram
Dnr TN 2012/0591
Sammanfattning
Lunds kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram mot buller med stöd av
förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) vilken utgör införandet av
EG-direktiv om bedömning och hantering av omgivningsbuller (2002/49/EG) i
svensk lagstiftning. Som underlag till åtgärdsprogrammet ligger den
bullerkartläggning av omgivningsbuller som gjordes 2011. Åtgärdsprogrammet
gäller perioden 2014 – 2018.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-05
Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018, samrådsförslag
2012-11-07
PM Bullerkartläggning Lunds kommun – Slutrapport. Ramböll, daterad
2011-07-04
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V) yrkar att för
att Lundabor ska kunna sova med öppet fönster när det är varmt, samtala utan
störningar i gatumiljö och även i andra avseenden leva i en hälsosam ljudmiljö
yrkas på att trafikrelaterat buller på de ställen där riktvärdena överskrids åtgärdas
enligt följande:
- Förbud mot motortrafik. Enbart utryckningsfordon, handikappfordon och
färdtjänst är tillåtna
- Om förbud dygnet runt inte är möjligt eller lämpligt tillåts motortrafik endast 7
– 22 vardagar
- Om motortrafik bör tillåtas dygnet runt: Förbud mot lastbilar
- Om all motortrafik vare sig bör begränsas tidsmässigt eller storleksmässigt:
Sänkt maxhastighet
- Plantering av träd och annan växtlighet som dämpar bullret
Christer Wallström (FP) med instämmande av Mentor Demjaha (FP) och Lena
Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse med tillägget att i
åtgärdsprogrammet skall även möjligheten att vidta trafikdämpande åtgärder
inarbetas.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande mot Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkande och
finner Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
9 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Mentor Demjaha (FP), Börje Hansson (C), Lars-Göran Hansson (C), Lena
Fällström (S), Mats Bohgard (S) och Margareta Kristensson (S)) för bifall till
Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkande
2 röster (Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin
Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande med tillägget att i
åtgärdsprogrammet skall även möjligheten att vidta trafikdämpande åtgärder
inarbetas.
Reservationer
Karin Svensson Smith inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Miljöförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§7
Intern kontroll - Uppföljning 2012 års kontrollmål
Dnr TN 2011/0518
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Enligt
riktlinjerna skall nämnderna senast den 31 januari årligen lämna rapport över
genomförd kontroll.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-20
Yrkanden
Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna rapporten avseende intern kontroll 2012 samt
att översända den till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8
Plan för intern kontroll för tekniska nämndens
ansvarsområde 2013
Dnr TN 2012/0616
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Enligt
reglementet för intern kontroll skall nämnderna senast den 31 januari årligen
lämna handlingsplan för intern kontroll.
För 2013 har kommunstyrelsen fastställt tre gemensamma kontrollmål för
kommunens förvaltningar. Ytterligare tre kontrollmål har tagits fram av en
arbetsgrupp inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-19
Kommunstyrelsens beslut 2012-11-07 § 303
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-17
Tekniska nämnden beslutar
att anta föreslagen plan för intern kontroll för år 2013 samt
att överlämna planen till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§9
Val av representant till Kommunala Handikapprådet 20132014 efter Karin Svensson Smith (MP)
Dnr TN 2011/0027
Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har avsagt sig uppdraget som representant i Lunds
kommuns kommunala handikappråd. En ny representant från tekniska nämnden
ska utses.
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att Ann Schlyter (V) ska utses till ny
representant för tekniska nämnden i kommunala handikapprådet.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att utse Ann Schlyter till representant för tekniska nämnden i kommunala
handikapprådet efter avgående Karin Svensson Smith (MP).

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunala Handikapprådet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Försäljning av ca 1000 kvm inom Stångby Jonsgård till
Mandeiska församlingen i Lund
Dnr TF 2010/0447
Sammanfattning
Försäljning av ca 1000 kvm inom Stångby Jonsgård (Vallkärratorn 17:1) till
Mandeiska församlingen i Lund.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-10
Ansökan om förvärv
Svar på skrivelse från Mandeiska föreningen i Lund, 2010-12-22
Detaljplan laga kraftvunnen
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Börje Hansson (C) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande 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 1000 kvm inom till Mandeiska församlingen i
Lund, 252004-7339, för en köpeskilling av 650 kr/kvm och i övrigt på angivna
villkor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Mandeiska församlingen i Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11
Samverkansavtal rörande Solbjer med Lunds Kommuns
Parkerings AB
Dnr TN 2013/0047
Sammanfattning
I samband med planändring av Solbjersområdet i Brunnshögs södra del föreslås
att Lunds parkeringsbolag erbjuds samverkansavtal rörande uppförande och drift
av parkeringshus.
Inom Solbjer planeras ca 500 bostäder och 35 000 kvm kontor. Rubricerat avtal
syftar till att parkeringsbolaget blir en aktiv part för att åstadkomma
gemensamma parkeringslösningar inom området. Avtalet reglerar ansvars- och
kostnadsfördelning m.m.
Avtalet utgår från förslag till detaljplan (samrådshandling) för nämnda område.
Samrådsförslaget har behandlats i byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-07
Förslag till samverkansavtal mellan Lunds Kommuns Parkerings AB och Lunds
kommun inklusive bilaga
Förslag till detaljplan för Ö Torn 27:2 m.fl. (Solbjer m m), daterat 2012-10-30
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att yttrandet över förslaget till
samverkansavtal mellan Lunds Kommuns Parkerings AB och kommunen
rörande Solbjersområdet återremitteras för att kompletteras med ett förslag till
parkeringslösning liknande den som finns i Freiburg; stadsdelen Vauban – d.v.s
en markreservation för ett garage utanför bostadskvarteret kompletterat med krav
på att fastighetsägarna kreativt försöker erbjuda de boende biltillgång eller annan
transportlösning i stället för en privat parkeringsplats.
Jan O Carlsson (M) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Ajournering 19.30 – 19.35
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande om återremiss och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och genomförs.
9 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Mentor Demjaha (FP), Börje Hansson (C), Lars-Göran Hansson (C), Lena
Fällström (S), Mats Bohgard (S) och Margareta Kristensson (S)) för avslag på

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Karin Svensson Smiths (MP) återremissyrkande.
2 röster (Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin
Svensson Smiths (MP) m.fl. återremissyrkande.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Jan O Carlssons (M)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande förslag till samverkansavtal mellan Lunds Kommuns
Parkerings AB och kommunen rörande Solbjersområdet i Brunnshög.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Lunds kommuns Parkeringsbolag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Förbättrad parkeringsrutin
Dnr TN 2012/0634
Sammanfattning
Mio Fric (KD) har inkommit med en skrivelse där han föreslår att tekniska
nämnden beslutar att införa samma betalningsmöjlighet som Lunds Kommuns
Parkerings AB har på de parkeringsplatser som nämnden ansvarar för.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-14
Skrivelse från Mio Fric (KD)
Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig över skrivelsen från Mio Fric (KD) i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Mio Fric (KD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13
Lånecykelsystem - förslag på fortsatt arbete
Dnr TN 2012/0603
Sammanfattning
En rapport om förutsättningar för ett lånecykelsystem i Skåne, Malmö, Lund och
Helsingborg utarbetats. Tjänsteskrivelsen innehåller förslag om att genomföra
mer detaljerade studier av placering av lånecykelstationer i Lund NE-stråket.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-16
Rapport - Förutsättningar för ett lånecykelsystem i Skåne, Malmö, Lund och
Helsingborg
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till
de två första att-satserna i förvaltningens förslag samt att ärendet åter behandlas
av tekniska nämnden innan upphandling av ett lånecykelsystem genomförs.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att ett lånecykelsystem införs i Lund
att förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en detaljerad studie av placering av
lånecykelstationer samt
att ärendet åter behandlas av tekniska nämnden innan upphandling av ett
lånecykelsystem genomförs.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 14
Trafikåtgärder vid Arkivcentrum Syd
Dnr TN 2012/0541
Sammanfattning
Arkivcentrum Syd har inkommit med en skrivelse om trafikåtgärder vid sina
lokaler på Porfyrvägen och längs Kalkstensvägen på Gastelyckan i Lund.
Trafiksituationen har analyserats och mest angeläget är att åtgärda korsningen
Porfyrvägen och Skiffervägen. Det finns möjlighet att på sikt bygga en
överkörningsbar cirkulationsplats.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-14
Skrivelse från Arkivcentrum Syd, daterad 2012-10-09
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Arkivcentrum Syd
Skånetrafiken
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§ 15
30-zon på Klostergården
Dnr TN 2012/0531
Sammanfattning
En skrivelse har inkommit till tekniska förvaltningen vilken föreslår en sänkning
av hastighetsgränsen till 30 km/h på hela Klostergården samt en sänkning till 40
km/h på Klostergårdsvägen. Utredningen av trafiksituationen på Klostergården
visar att få olyckor skett mellan oskyddade trafikanter och motorfordon samt
mellan motorfordon och att framkomligheten, tillgängligheten för oskyddade
trafikanter anses god. Förändringar av hastighetsgränserna föreslås därför följa
förslaget i den nya hastighetsklassificeringen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-27
Inkommen skrivelse och svar, daterad 2012-12-11
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Börje Hansson (C) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att avslå en hastighetssänkning till 30 km/h på Sunnanväg mellan Sankt Lars väg
och Västanväg samt på en sträcka på Västanväg från Nordanväg och ca 300
meter söderut
att införa en sänkning av hastigheten till 30 km/h, på Vårvädersvägen,
Virvelvindsvägen, Tordönsvägen, Blidvädersvägen, Gråvädersvägen och på
Sunnanväg på sträckan mellan Östanväg och Sankt Lars väg samt
att införa en sänkning av hastigheten till 40 km/h på Klostergårdsvägen och på
Sankt Lars väg mellan Sunnanväg och Skånevägen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Xxxx Xxxx
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§ 16
Minnesplats för Halabja
Dnr TN 2013/0020
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har fått in önskemål från ”Projekt Halabja” om att
plantera ett träd och uppföra en minnessten (med text) för att hedra offren av
Anfal och i Halabja. Projektets mål har varit att trädet/stenen planterats/anläggs
till 16 mars 2013 för att kunna arrangera en minnesdag 25 år efter folkmordet.
Tekniska förvaltningen får regelbundet förfrågningar gällande nya
minnesplatser. I möjligaste mån har förvaltningen försökt att tillgodose dessa
önskemål genom plantering av minnesträd. Förvaltningen är av åsikten att
minnessten alltför påtagligt präglar de redan karaktärsfulla platserna som utses
för dessa ändamål.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-03
Skrivelse Projekt: Halabja, daterad 2012-10-21
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Ann Schlyter (V), Mats Bohgard (S),
Margareta Kristensson (S) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar att ett
minnesträd planteras i någon av de parker förvaltningen föreslagit samt att en
minnesplatta i storlek av en läsplatta tillåts i anslutning till trädet i enlighet med
alternativ B i Projekt Halabjas skrivelse.
Ajournering 19.55-20.05
Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande mot sitt eget yrkande och finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Mentor Demjaha (FP), Börje Hansson (C) och Lars-Göran Hansson (C)) för
bifall till Ronny Johannessens (M) yrkande.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mats Bohgard (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Lena Fällströms
(S) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att avslå begäran om uppförande av minnessten med skylt samt
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att godkänna plantering av minnesträd och att ge förvaltningen i uppdrag att
välja slutgiltig placering av trädet.
Reservationer
Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S) och Mats Bohgard (S) inkommer
med skriftlig reservation, se bilaga.
Ann Schlyter (V) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) inkommer
med skriftlig reservation, se bilaga.
Protokollsanteckning
Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M), Mentor
Demjaha (FP), Börje Hansson (C) och Lars-Göran Hansson (C) får till
protokollet anteckna: ”Förslaget om själva minnesplattan är av principiell natur
som vi anser är ett policybeslut för Lunds kommun och därmed ej är ett beslut
för tekniska nämnden”

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Projekt Halabja
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§ 17
Ändring av lokala ordningsföreskrifter
Dnr TN 2013/0018
Sammanfattning
Reglerna för ambulerande försäljning anges i § 12 av ”Lokala
ordningsföreskrifter för Lunds kommun”. Tekniska förvaltningen föreslår en
ändring av gällande regler med syfte att inkludera Stadsparken inom det område
inom vilket polisen måste ge tillstånd för ambulerande försäljning. I samband
med en sådan ändring föreslås även revidering av inaktuell information i
paragrafer relaterade till kommunens naturreservat och naturområden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-07
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förvaltningens förslag till ändringar av de lokala
ordningsföreskrifterna samt
att hemställa att kommunfullmäktige reviderar ordningsföreskrifterna enligt
förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
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§ 18
Tillgängliga lekplatser
Dnr TN 2012/0529
Sammanfattning
Tekniska nämnden har ansvaret för åtgärdandet av enkelt avhjälpta hinder på
lekplatser belägna inom allmän parkmark. Förvaltningen planerar, budgeterar
och vidtar sedan åtgärder i enlighet med plan- och bygglagens och Boverkets
föreskrifter, utifrån den budget som beviljats.
I 2013 års budget erhöll nämnden 2,5 miljoner för att påskynda arbetet med att
tillgänglighetsanpassa kommunens lekplatser. Ärendet omfattar åtgärder på 51
lekplatser.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-07
Markentreprenads offert, daterad 2012-12-20
Yrkanden
Margareta Kristensson (S) med instämmande av Ronny Johannessen (M) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Margareta
Kristenssons (S) m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att av serviceförvaltningen internupphandla enkelt avhjälpta hinder på lekplatser
enligt förvaltningens förslag till en summa av 2 500 000 kronor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 19
Delegationsbeslut för anmälan 2013-01-23
Dnr TN 2013/0067
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 2013-01-23 anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 20
Anmälningar till tekniska nämnden 2013-01-23
Dnr TN 2013/0068
Följande handlingar har anmälts till tekniska nämndens sammanträde 23 januari
2013:
Kommunfullmäktige, dnr. 07/58
§ 215 Detaljplan för del av Revinge 35:1 m.fl. i Revinge
Kommunfullmäktige, dnr. 10/89
§ 216 Detaljplan för Lunds Södra 1 och 2 m.fl.
Byggnadsnämnden, dnr. 11/451
§ 239 Dagvattenstrategi för Lunds kommun
Miljönämnden, dnr. 11/451
§ 114 Dagvattenstrategi för Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/33
Beslut om tillstånd till ingrepp i under mark dolda, fasta fornlämningar inom
fastigheten Vallkärra 21:1, fornlämning nr 29 i Vallkärra socken, Lunds
kommun
Skryllerådet, dnr. 12/55
Protokoll 2012-10-04
Länsstyrelse i Skåne län, dnr. 12/118
Ramper, belysning på vind och i torn samt ändring av invändig vindslucka i
Revinge kyrka, Revinge socken, Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/118
Ramper, belysning på vind och i torn samt åtgärd på tornlucka i Södra Sandby
kyrka, Södra Sandby socken, Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/118
Ramper, belysning på vind och i torn i Hardeberga kyrka, Hardeberga socken,
Lunds kommun
Höje å vattenråd, dnr. 12/181
Protokoll 2012-11-06
Kommunfullmäktige, dnr. 12/190
§ 221 Sven-Bertil Persson (DV) motion ”För ett miljö- och klimatanpassat
trafiksystem”

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-01-23

Byggnadsnämnden, dnr. 12/192
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Helgonagården 6:16
(Helsingkrona nation), Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 12/239
Skånska åtgärder för miljömålen 2012-2016
Kommunfullmäktige, dnr. 12/278
§ 237 Motion från Rolf Englesson (MP) ”Minst varannan cykel”
Kommunfullmäktige, dnr. 12/319
§ 234 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 12/343
§ 235 Förslag till krisberedskapsplan för Lunds kommun
Kommunala Studentrådet, dnr. 12/427
Protokoll 2012-12-04
Kommunfullmäktige, dnr. 12/436
§ 236 förslag till åtgärdsplan efter genomförd Risk- och sårbarhetsanalys för
Lunds kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 12/512
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Eskil 20 (söder om
Centralblocket), Lunds kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 12/535
§ 356 Kommunrevisionens revisionsrapport – uppföljning av granskning av
kommunens övertidsskuld
Malmö Stadsbyggnadskontor, dnr. 12/635
Nya naturvårdsplanen
Kommunstyrelsen, dnr. 13/17
§ 365 Uppföljning av handikapplanen
Anna Lilja/Gösta Ahlberg, dnr. 13/41
Uppgifter om satsning på spårvägstrafik i Helsingborg
Skånetrafiken, dnr. 13/54
Problem med serviceresor
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2013-01-16
Pågående arbeten v. 49 – 50
Justerare
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Pågående arbeten v. 51 – 52
Pågående arbeten v. 1 – 2
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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