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Öhrström Heléne, administrativ chef
Gerle Meta, nämndssekreterare

Justerare:

Karin Svensson Smith (MP), ersättare Lena Fällström (S)
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§§ 21 – 40, §§ 42-43

Plats/tid för justering:

Tekniska förvaltningen den 26 februari 2013, kl 16.30

Underskrifter:

Sekreterare
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Ordförande
Johannessen Ronny

Justerare
Svensson Smith Karin

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-02-13

§ 21
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att behandla inkommen skrivelse från Emelie Kärre (MP) angående Siste aprilfirandet direkt efter punkten ”Begäran om tilläggsanslag för Valborgsfirandet i
Stadsparken i Lund 2013” samt
att i övrigt godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2013/0035
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 23 januari 2013
samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Förvaltningschef Göran Eriksson informerar bl.a. om:
Vintervädret stoppar byggandet
Ökat resande i stadsbusstrafiken med 8 % jämfört med januari 2012
Parkskötselentreprenad - Green Landscaping AB
”Ett Lund”, ny ledningsprocess för kommunen
Utvärdering av medarbetarenkäten centralt
Styrmedel i budgetprocessen
Ekonomisk analys för 2013
Kristallen
Lund C
Åtgärder för att öka bostadsbyggandet
Rekrytering av två trafikövervakare pågår
Försäljning av Byggmästaregatan 4
Löneöversyn
IT – arbetar mot mer mobila lösningar
Internupphandling av drift gatuunderhåll
Cykelrapportörer på TetraPak
GNP
Bjerredsparken
Stadsparkens förnyelse
Servicelinjerna
Färdtjänsten
Skånetrafiken får delvis ny organisation
NetBus etablerade på Gastelyckan
MBP
Träff med kommunens arrendatorer genomförd
Byggkravsutredningen
Ordförande Ronny Johannessen (M) informerar om att ett möte angående
hållplatserna i Veberöd kommer att genomföras tillsammans med Skånetrafiken
och Veberöds Byaråd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Ramprogram för sjukhusområdet och södra
universitetsområdet i Lund, Lunds kommun
Dnr TN 2013/0058
Sammanfattning
Aktuellt ramprogram syftar till att konkretisera hur sjukhusområdet och södra
universitetsområdet skall utvecklas. Avsikten är att klarlägga områdets struktur
och redovisa hur en långsiktig och hållbar utveckling skall kunna ske.
Programmet är väl genomarbetat och tar hänsyn till tankarna på utvecklingen
längs det så kallade Kunskapsstråket. Hänsyn har tagits till arbetet med att bygga
ut en spårväg genom området.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-31
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2012-11-01
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar att en hållplats för kollektivtrafiken verkligen planeras
så nära Blocket som möjligt och helst ytterligare en hållplats på annan plats inom
sjukhusområdet; att tillgänglighetsfrågor (i enlighet med vad gatu- och
trafikkontoret för fram), vilka helt saknas, lyfts fram i ett eget kapitel; att
understryka vikten av park- och naturkontorets skrivning angående parkmark
samt att i övrigt bifalla förvaltningens skrivelse.
Ann Schlyter (V) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) yrkar att
planen ger de fyra oaserna ett starkare skydd; att planen bör säkerställa utrymme
för små miniparker med sittgrupper inom några stegs avstånd från klinikernas
entréer samt att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.
Christer Wallström (FP) med instämmande av Jan O Carlsson (M), Börje
Hansson (C) och Mio Fric (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på yrkandena och finner
Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av yrkandena som ska vara motförslag i huvudomröstningen
ställer ordförande Ronny Johannessen (M) proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande mot Ann Schlyters (V) m.fl. och finner att Lena Fällströms (S) yrkande
ska utgöra motförslag i huvudomröstningen.
Omröstning begärs och genomförs:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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3 röster (Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson
(S)) för bifall till Lena Fällströms (S) yrkande.
2 röster (Ann Schlyter (V) och Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till Ann
Schlyters (V) m.fl. yrkande.
Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M), Roland
Bondesson (M), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD) avstår från att rösta.
Huvudomröstningen utfaller med:
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Roland Bondesson (M), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till
Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkande
4 röster (Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S)
och Ann Schlyter (V)) för bifall till Lena Fällströms (S) yrkande.
Karin Svensson Smith (MP) avstår från att rösta.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över förslaget till ramprogrammet för sjukhusområdet och södra
universitetsområdet hänvisa till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Reservationer
Ann Schlyter (V) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) reserverar
sig till förmån för sitt eget yrkande.
Lena Fällström (S) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m.fl. i Lund
(Solbjersområdet)
Dnr TN 2011/0299
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att bygga ut den södra delen av
Lund NE/Brunnshög till ett område med blandade funktioner.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-31
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2012-12-17
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget
att förslaget på två parkeringshus inne i bostadsområdet utgår och ersätts med en
markreservation för ett eventuellt senare p-hus utanför kvarteret Solbjer i
enlighet med den parkeringslösning som tillämpas i bostadsområdet Vauban i
den tyska staden Freiburg. Markreserven för ett eventuellt senare p-hus
kombineras med krav på att fastighetsägarna kreativt försöker erbjuda de boende
bil-tillgång eller annan transportlösning i stället för en privat parkeringsplats.
Lena Fällström (S) med instämmande av Börje Hansson (C), Christer Wallström
(FP), Mio Fric (KD) och Jan O Carlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
mf.l yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
9 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Roland Bondesson (M), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S),
Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S)) för avslag på Karin
Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande.
Ann Schlyter (V) avstår från att rösta.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Jäv
Förvaltningschef Göran Eriksson deltar inte i handläggningen av ärendet på
grund av jäv.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Detaljplan för norra delen av Paradis 51 i Lund, Lunds
kommun (Allhelgonagatan)
Dnr TN 2013/0040
Sammanfattning
Aktuell detaljplan syftar till att pröva lämpligheten att anlägga en byggnad för
utbildning och administration inom den norra delen av fastigheten Paradis 51 i
Lund.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-29
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2012-10-26
Yrkanden
Christer Wallström (FP) med instämmande av Lena Fällström (S) och Ann
Schlyter (V) yrkar att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under
förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till Christer Wallströms (FP) m.fl.
yrkande med tillägget att antalet parkeringsplatser inte får öka. För att få plats
med snabbcykelstråk, lokalt omhändertagande av dagvatten och utrymme för
grönska bör utbyggnaden av universitetsområdet ske på motsvarande principer
som för Chalmers Tekniska högskola i Göteborg. Kommunen medger utbyggnad
för att rymma 3000 anställda/studerande, men bilparkeringen löses genom
omprioritering av befintligt utrymme för bilparkering.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Christer Wallströms
(FP) m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
10 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson
(M), Roland Bondesson (M), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström
(S), Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för
avslag på Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 27
Medborgarförslag om införande av kommunala hyrbara
cyklar
Dnr TN 2013/0033
Sammanfattning
Ett medborgarförslag om införande av kommunala hyrbara cyklar samt att
inrätta cykelparkering för dessa har inkommit till kommunfullmäktige. Vid
tekniska nämndens sammanträde den 23 januari, 2013, beslutades att ett
lånecykelsystem, vilket är en form av hyrbara cyklar, ska införas i Lund.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-25
Medborgarförslag, daterat 2012-11-11
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Yttrande över Ökad och säker cykling - en översyn av
regler ur ett cyklingsperspektiv (SOU 2012:70)
Dnr TN 2012/0629
Sammanfattning
Regeringen beslutade hösten 2010 att genomföra en översyn av de regler som
påverkar förutsättningar att cykla. Översynen syftar till att öka cyklingen och
göra den säkrare. Utredningen presenterar förslag inom följande tre områden;
Cykling och infrastruktur (planering, utformning samt drift och underhåll m.m.);
Cykling, parkering och kollektivtrafik samt Cykling och trafikregler.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2013-02-04
”Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett cykelperspektiv”(SOU
201:70)
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V) yrkar bifall
till förvaltningens förslag samt att följande punkter läggs till: Det ska vara tillåtet
att cykla på allmän väg även om det finns en parallell cykelbana; Biltrafikfria
zoner skapas runt alla landets grundskolor och att det byggs trygga cykelvägar
till dessa skolor; Det skapas ”grön våg” för cyklister i rusningstrafik i relation till
biltrafik, busstrafikens gröna våg ska dock gälla före cykelns gröna våg;
Mopeder på cykelbanor förbjuds.
Börje Hansson (C) med instämmande av Mio Fric (KD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
9 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Roland Bondesson (M), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S),
Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S)) för avslag på Karin
Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
2 röster (Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin
Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att anta förvaltningarnas gemensamma tjänsteskrivelse som sitt yttrande.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V) reserverar
sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Parkeringsnorm för bil och cykel i Lunds kommun
Dnr TN 2012/0641
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt förslag till parkeringsnorm för cykel och bil för
yttrande. Aktuellt förslag är en uppdatering av nuvarande norm från 2001.
Allmänt innebär förslaget att parkeringsnormen för bostäder och verksamheter
sänks samt att reduktionen för god kollektivtrafik tas bort. Möjligheten till
reducerad norm införs för byggherrar som vidtar ”särskilda åtgärder”.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-29
Remissmissiv, daterat 2012-11-28
Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun, remissversion
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Christer Wallström (FP), Börje
Hansson (C), Ronny Johannessen (M) och Mio Fric (KD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Ann Schlyter (V) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall
till förvaltningens förslag med tillägget att behålla möjligheten att reducera
bilparkeringsnormen när det finns tillgång till god kollektivtrafik.
Ajournering 18.35-18.40
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Ann Schlyters (V)
m.fl. tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
9 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Roland Bondesson (M), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S),
Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S)) för avslag på Ann
Schlyters (V) m.fl. tilläggsyrkande.
2 röster (Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Ann
Schlyters (V) m.fl. tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till förslaget till parkeringsnorm för cyklar och bilar i Lunds
kommun med hänvisning till vad förvaltningen anfört.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Ann Schlyter (V) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) reserverar
sig till förmån för sitt yrkande.
Protokollsanteckning
Ronny Johannessen (M) och Jan O Carlsson (M) får till protokollet anteckna
Moderaterna anser att avståndet 600 meter i tjänsteskivelsen, istället borde vara
400 meter i enlighet med byggnadsnämndens skrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Bebyggelseplanering och farligt gods
Dnr TN 2012/0625
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt ett förslag till strategi för bebyggelseplanering
intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods för samråd.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-31
Stadsbyggnadskontorets förslag till strategi för bebyggelseplanering intill
rekommenderade färdvägar för transporter med farligt gods, daterat 2012-10-23
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 förslag med hänvisning till förvaltningens
synpunkter.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2013-02-13

§ 31
Yttrande över Socialdemokraternas motion ”Förtäta för att
ge plats för fler företag i Lund”
Dnr TN 2012/0600
Sammanfattning
Tekniska nämnden har anmodats yttra sig över Socialdemokraternas motion
”Förtäta för att ge plats för fler företag i Lund”. Socialdemokraterna menar att
hushållningen med mark i industri- och verksamhetsområden kan förbättras
avsevärt och ger förslag på åtgärder.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-21
Motion (S) till Lunds kommunfullmäktige ”Förtäta för att ge plats för fler
företag i Lund”
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar att ärendet ska
bordläggas.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande om bordläggning och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 32
Kommunrevisionens revisionsrapport - uppföljning av
tidigare granskning avseende rutiner för bevakning av
bisysslor
Dnr TN 2011/0476
Sammanfattning
Kommunrevisionen har gjort en uppföljning av tidigare granskning avseende
rutiner för bevakning av bisysslor. Kommunstyrelsen har 2012-12-05 beslutat
att uppmana nämnderna att säkerställa att det klart framgår av nämndernas
delegationsordning vem som fattar beslut om bisysslor.
I samband med kommunrevisionens förra granskning avseende rutiner för
bevakning av bisysslor beslutade tekniska nämnden 2007-03-21 att komplettera
delegationsordningen med ärenden om förbud eller godkännande av bisyssla.
Delegation gavs till förvaltningschefen att besluta om såväl förbud som
godkännande av bisyssla. Förvaltningschefen gavs möjlighet att vidaredelegera
ärendena, något som hittills inte gjorts.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-18
Kommunstyrelsens beslut 2012-12-05 § 357
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2012-11-20 med bilagor
Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-02-13

§ 33
Årsanalys 2012
Dnr TN 2011/0193
Sammanfattning
Nämnderna ska årligen lämna en årsanalys till kommunfullmäktige. I
årsanalysen ska finnas beskrivningar och kommentarer till verksamhetens
inriktning, utveckling och utfall.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-04 med tillhörande
bilaga.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa årsanalysen för 2012 och översända densamma till
kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 34
Överföring av budgetavvikelse 2012 till 2013
Dnr TN 2011/0193
Sammanfattning
Ansökan om överföring av budgetavvikelser skall redovisas till
kommunstyrelsen. Huvudregeln är att uppkomna budgetavvikelser inom
driftverksamheten överförs i form av tilläggsbudget eller som eget kapital. För
avvikelser mot investeringsram kan nämnd i undantagsfall ansöka om förändring
till följd av förskjutningar i betalningar eller igångsättning.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-04
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 ansöka hos kommunstyrelsen om att 2012 års resultat om 883.000 kronor
inom driftverksamheten läggs till fonden för eget kapital samt
att fastställa omfördelning av årets utgifter och inkomster per
exploateringsprojekt på investeringsbudgeten 2013 enligt förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 35
Avsiktsförklaring avseende byggnation, drift och
underhåll av spårväg och spårvagnstrafikering på
sträckan Lund C - ESS i Lund
Dnr TN 2013/0103
Sammanfattning
Förberedelserna för införande av spårvagnstrafik fortskrider och arbetet blir allt
mer omfattande. Lunds kommun och Skånetrafiken samverkar i många frågor
inom spårvägsprojektet. Syftet med en avsiktsförklaring är att tydliggöra
parternas roller och därmed skapa bästa förutsättningar för att tillsammans
utveckla spårvagnstrafiken i Lund.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-28
Förslag till avsiktsförklaring, daterad 2013-01-28
Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig positivt över avsiktsiksförklaringen samt
att översända avsiktsförklaringen till kommunstyrelsen för godkännande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
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§ 36
Åtgärdspaket för snabbcykelstråk i södra Lund
Dnr TN 2013/0098
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har utrett det cykelstråk i södra Lund som ska ansluta till
den regionala cykelleden till Malmö. Bakgrunden är avsiktsförklaringen om en
supercykelväg mellan Lund och Malmö där åtgärder i det befintliga stråket
ingår. Syftet är att bygga ett prioriterat cykelstråk för att stärka det regionala
cyklandet.
I tekniska förvaltningens förslag ingår en ny dubbelriktad cykelbana med
gångbana norr om Klostergårdsvägen, en breddning av gång- och cykelbanan på
en sträcka längst Sankt Lars väg och en kortare sträcka på Klostergårdsvägen
samt cykelfält på in- och utfartsgatan vid kommungränsen och på bron över
Höjeå. Förutom cykelinfrastruktur föreslås två upphöjda överfarter på Sankt Lars
väg. Förslagen skapar ett sammanhängande och prioriterat cykelstråk i södra
Lund, vilket karaktäriserar supercykelstråk, från korsningen mellan Malmövägen
och Klostergårdsvägen till kommungränsen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-25
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att
förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en plan för att rusta upp cykelvägen från
söder via Malmövägen, Stora Södergatan, Stortorget, Kyrkogatan och Bredgatan
till Allhelgonakyrkan för att uppfylla snabbcykelvägsstandard.
Lena Fällström (S) med instämmande av Börje Hansson (C), Jan O Carlsson
(M), Mio Fric (KD) och Christer Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
9 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Roland Bondesson (M), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S),
Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S)) för avslag på Karin
Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
2 röster (Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-02-13

Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att de föreslagna åtgärderna genomförs.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 37
Förvärv av del av Dalby 23:3
Dnr TN 2013/0100
Sammanfattning
Kommunen föreslås förvärva del av fastigheten Dalby 23:3, totalt cirka 1,2 ha
med ett totalt pris om cirka 780 000 kronor. Areal och därmed pris fastställs efter
slutgiltig förrättning.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-28
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering
Yrkanden
Mio Fric (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Mio Frics (KD)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att förvärva del av Dalby 23:3 i enlighet med upprättad ansökan och
överenskommelse om fastighetsreglering samt
att kostnaden, 780 000 kronor, belastar konto 2710 2049 6077xx Strategiska
markförvärv.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Xxxx Xxxx

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

26

Sammanträdesdatum

2013-02-13

§ 38
Begäran om tilläggsanslag för Valborgsfirandet i
Stadsparken i Lund 2013
Dnr TN 2013/0084
Sammanfattning
Valborgsfirandet i Lund sägs vara Sveriges största spontanfest. Firandet har
blivit allt större för varje år och numera har det blivit en angelägenhet för
betydligt fler än bara lundabor. Under många år har firandet varit en stor
utmaning för Lunds kommun.
Under 2010, 2011 och 2012 har tekniska förvaltningen erhållit ett tilläggsanslag
av kommunfullmäktige motsvarande 500 000 kronor/år. Tilläggsanslaget har
gjort det möjligt att vidtaåtgärder utan att belasta ordinarie budget. Tekniska
förvaltningens kostnad för Valborgsfirandet har ökat i takt med antalet besökare.
Kostnaderna för firandet uppgick 2012 till cirka 812 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-02-01
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Jan O Carlsson (M), Christer
Wallström (FP), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD) och Karin Svensson Smith
(MP) 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 av kommunstyrelsen begära 800 000 kronor ,vilket avser tekniska
förvaltningens kostnader, i tilläggsanslag för att hantera konsekvenserna av
Valborgsfirandet i Stadsparken 2013.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 39
Skrivelse från Emelie Kärre (MP) angående politisk
närvaro under Siste april-firandet i Stadsparken
Dnr TN 2013/0084
Sammanfattning
Emelie Kärre (MP) har inkommit med en skrivelse till tekniska nämnden
angående politisk närvaro i Stadsparken i samband med Valborgsfirandet. Syftet
med skrivelsen är att öka vuxennärvaron i Stadsparken och att tekniska
nämndens ledamöter ska föregå som goda exempel.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Emelie Kärre (MP) angående politisk närvaro under Siste aprilfirandet i Stadsparken, daterad 2013-02-05
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till skrivelsen.
Ronny Johannessen (M) yrkar att skrivelsen läggs till handlingarna.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner det vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
10 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson
(M), Roland Bondesson (M), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström
(S), Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för
avslag på Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till Karin Svensson Smiths (MP)
yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga Emelie Kärres (MP) skrivelse angående politisk närvaro under Siste
april-firandet i Stadsparken till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 40
Upphandling av entreprenör ”Hasslanda etapp 2”
Dnr TN 2011/0389
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för nybyggnation av byggator,
belysning och va-ledningar inom Hasslanda , etapp 2.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-25
Anbudsutvärdering
Tekniska nämnden beslutar
att utse anbudsgivare nr 10, Barslund som entreprenör för Hasslanda etapp 2
att uppdra åt teknisk direktör att teckna erforderliga avtal/kontrakt med
upphandlad entreprenör
att uppdra åt teknisk direktör att teckna särskild överenskommelse om
finansieringen med VASYD samt
att projektet får finansieras med medel från exploateringsområdet Hasslanda (16)
med konto 2970/4016 för gatuarbeten.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 41
Upphandling av färdtjänst
Dnr TN 2012/0493
Sammanfattning
Färdtjänsten utförs för närvarande av Taxi 020. Avtalet gäller till och med 201309-30. Upphandling har genomförts och nytt avtal ska tecknas.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-01-31
Anbud med anbudsutvärdering
Tekniska nämnden beslutar
att teckna avtal med Taxi Helsingborg (=Trafikföretag A) samt
att omedelbart justera ärendet.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justeras:

Ronny Johannessen

Justerare

Karin Svensson Smith

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 42
Delegationsbeslut för anmälan 2013-02-13
Dnr TN 2013/0067
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 13 februari anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Anmälningar till tekniska nämnden 2013-02-13
Dnr TN 2013/0068
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 13 februari
2013:
Servicenämnden, dnr 11/299
§ 7 Detaljplan för Östra Torn 27:2 (Solbjer)
Byggnadsnämnden, dnr. 06/1794
§ 9 Detaljplan för del av Dalby 63:105 m.fl. (Påskagänget III). Antagande
Byggnadsnämndens arbetsutskott, dnr. 11/448
§ 2 Detaljplan för Stora Råby 32:22 m.fl. Planuppdrag, normalt förfarande
Kommunala handikapprådet, dnr. 12/62
Protokoll 2012-12-04
Tekniska förvaltningen, Samverkansgruppen, dnr. 12/163
Protokoll 2012-12-11
Kommunstyrelsen, dnr. 12/571
§ 6 Igångsättningstillstånd för Stadsparkens förnyelse och utökning etapp 2 och
del av etapp 3
Kommunstyrelsen, dnr. 12/593
§ 13 Förvärv av Östra Torn 28:9 – 10 ”La Strada”
Byggnadsnämnden, dnr. 12/600
§ 13 Björn Abelson (S) samt Lena Fällström (S) motion ”Förtäta för att ge plats
för fler företag i Lund”
Sirwan Dabagh, Gurbet Peker, Perwin Iranzadena, Dilan Cetinkaya, dnr. 13/20
Projekt Halabja Lund
Bertil Raalas, Anna Larsen, Jasmine Freij, dnr. 13/66
Rusta upp Fågelvallen nu!
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 13/72
Bottenfaunarapport för Vombsjön 2011
Burlövs kommun, Tekniska nämnden, dnr. 13/90
§ 122 Avsiktsförklaring samverkan kring cykelvägen Malmö-BurlövStaffanstorp-Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämndens arbetsutskott, dnr. 13/108
§ 6 Områdesbestämmelser för kommunikationstråket Sandbyvägen –
Dalbyvägen. Avskrivning
Framtidskommissionen, Sveriges kommuner och Landsting, dnr. 13/110
Summering av olika rapporter avseende projektet ”Framtidens Sverige”
Naturvårdsverket, dnr. 13/115
Bidrag till Lunds kommun, naturum Skrylle, avseende anslaget 1:3, åtgärder för
värdefull natur, anslagsport 2 för budgetåret 2013
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2013-02-06
Pågående arbeten v. 3 - 4
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

