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§ 66
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att ärendet ” Avsiktsförklaring för förbättrade cykelförbindelser på stråket
Malmö-Arlöv-Åkarp-Hjärup-Lund” ska behandlas direkt efter ärende 18
”Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2012-2016 med budget 2014 för
tekniska förvaltningen” samt
att i övrigt godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 67
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2013/0229
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 20 mars 2013 samt
att lägga det till handlingarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 68
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Förvaltningschef Göran Eriksson informerar bl.a. om:
Uppsopning av vintersand
Överklagande av färdtjänstupphandling
Spårvägsprojektets finansiering
Avsiktsförklaring för spårvägsprojektet
Studieresa 19-22 maj
Löneöversyn
Rekrytering inom trafikvaktkåren
Rekrytering av fastighetsutvecklareArbetsmiljön på Kristallen
Årsberättelse för tekniska förvaltningen
Revisonsgranskning intern kontroll
Verksamhetssystemet – problem sedan migrering kvarstår
Mobila data- och telefonilösningar på Kristallen
Detaljplaner för spårvägen
Gestaltningsprogram för spårvägen
Ringvägen
Hasslanda
Stångby
Linero
Sockerbruksområdet
Vikingavägen
Järnvägsbro vid Kristallen
Naturbussen
Utsättning av växter
Färdigställande av parker i exploateringsområden
Tillgänglighetsanpassning av Vegaparken
Stadsparken
Skånetrafiken har övertagit ansvaret för stadsbusstrafiken
Netbuss kommer till tekniska nämnden i juni
Servicelinjerna
Färdtjänst
Omläggning av busstrafiken i östra delarna av kommunen
Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet
Snickaren
Öppet möte om spårvägen 4 juni

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 69
Informationsärende - Fördjupning av översiktsplanen för
Brunnshög i Lund
Dnr TN 2012/0237
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har utarbetat ett förslag till fördjupad översiktsplan för
Brunnshög i Lund. Syftet med planen är att redovisa en långsiktig utveckling av
Lund NE/Brunnshög och tydliggöra kommunens avsikt att verka för en hållbar
stadsutveckling i nordöstra Lund.
Tekniska nämnden tillstyrkte i samrådsskedet förslaget med hänvisning till
förvaltningen synpunkter. Bland annat påpekades vikten att satsningarna inom
kollektivtrafiken fullföljs och dagvattenhanteringen, det positiva med en grönblå
struktur med kopplingen till Kungsmarken, helhetsfrågorna inom trafikområdet
med t.ex. satsningar på en god promenad och cykelstad, samlade
parkeringslösningar samt påverkan på landskapsbilden och jordbruket. En
detaljsynpunkt beträffande en förskolas placering framfördes också.
Förvaltningschef Göran Eriksson redogör för andra synpunkter som har
inkommit till byggnadsnämnden under samrådsskedet och hur dessa har
hanterats i granskningshandlingen.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 70
Yttrande över Centerpartiets motion angående planering
av stationsnära bebyggelse i Stångby
Dnr TN 2013/0213
Sammanfattning
Centerpartiet har inkommit med en motion gällande planering av bebyggelse
med fyra till sex våningar i närheten av stationen i Stångby. Detta för att spara på
den goda åkermarken runt Stångby.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-27
Centerpartiets motion ’Planera för en stationsnära bebyggelse i Stångby och
spara den goda åkerjorden!’, daterad 2013-03-01
Översiktsplan för Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2010-10-28
Fördjupning av översiktsplanen för Stångby, antagen av kommunfullmäktige
2002-08-29
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Lena Fällström (S) och Karin Svensson
Smith (MP) yrkar att kommunfullmäktige föreslås ge stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att i Stångby planera för väsentligt mindre antal bostäder på god
åkermark, men samtidigt prioritera stationsnära bebyggelse, i enlighet med
motionen, så att det totala antalet planerade bostäder i Stångby bibehålls samt att
motionen därmed anses besvarad.
Christer Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Börje Hansson (C), Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S),
Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S) och Anders Jarfjord (V)) för
bifall till Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande.
5 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP) och Mio Fric (KD)) för avslag på Börje Hanssons (C) m.fl.
yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i
Stångby planera för väsentligt mindre antal bostäder på god åkermark, men
samtidigt prioritera stationsnära bebyggelse, i enlighet med motionen, så att det
totala antalet planerade bostäder i Stångby bibehålls samt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att motionen därmed anses besvarad.
Reservationer
Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M), Oskar
Krantz (FP) och Mio Fric (KD) reserverar sig till förmån för Christer Wallström
(FP) yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 71
Yttrande över Miljöpartiets motion Bygg mer bostäder utnyttja tomma p-platser och ”överblivna ytor”
Dnr TN 2013/0200
Sammanfattning
Miljöpartiet har inkommit med en motion som föreslår att tekniska nämnden och
byggnadsnämnden får i uppdrag att inventera tätorternas bestånd av
parkeringsplatser och ”överblivna ytor” möjliga att bebygga. Tekniska nämnden
har ombetts att yttra sig över motionen. Yttrandet omfattar dels en kort
redovisning av olika parkeringsytors och ”överblivna ytors” formella och
faktiska status, dels förslag till hur motionens intentioner kan hanteras.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-27
Miljöpartiets motion, Bygg mer bostäder - utnyttja tomma p-platser och
”överblivna ytor”, inkommen 2013-01-30
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till motionen.
Christer Wallström (FP) med instämmande av Jan O Carlsson (M), Mio Fric
(KD), Börje Hansson (C) och Oskar Krantz (FP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) 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),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S),
Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S)) för bifall till Christer
Wallströms (FP) m.fl. yrkande.
2 röster (Karin Svensson Smith (MP) och Anders Jarfjord (V)) för bifall till
Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig över Miljöpartiets motion Bygg mer bostäder – utnyttja tomma pplatser och ”överblivna ytor” i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 72
Samråd - Järnvägsutredning Simrishamnsbanan, delen
Malmö-Tomelilla
Dnr TN 2013/0240
Sammanfattning
Trafikverket har upprättat en samrådshandling för en järnvägsutredning för
Simishamnsbanan, delen Malmö – Tomelilla. Efter utredningen kommer
utredningsarbetet att fortsätta med analys, konsekvensbeskrivning och
utvärdering av alternativa sträckningar och stationslägen. Nästa formella steg –
tillåtlighetsprövning och järnvägsplan – är mycket beroende av när en utbyggnad
kan inrymmas i kommande investeringsplaner för utbyggnad av järnväg.
Planeringsprocessen för järnvägsinfrastruktur är omfattande och normaltiden är
åtta till tio år.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-08
Trafikverkets förslag till järnvägsutredning inklusive
miljökonsekvensbeskrivning, delen Malmö-Tomelilla
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Jan O Carlsson (M), Ronny
Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Oskar Krantz (FP), Börje Hansson
(C) och Mio Fric (KD) 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 som yttrande över Trafikverkets järnvägsutredning för Simrishamnsbanan,
delen Malmö –Tomelilla hänvisa till förvaltningens skrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 73
Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler.
Delbetänkande av Byggkravsutredningen (SOU 2012:86)
Dnr TN 2013/0226
Sammanfattning
Byggkravsutredningens syfte är att underlätta för byggandet i Sverige.
Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga vilka skillnader i tillämpningen och
tolkningen av de tekniska egenskapskraven som förekommer i landets
kommuner. Utredningen föreslår bl.a. ett antal förändringar i plan- och
bygglagen, att länsstyrelsen får en ändrad roll jämtemot kommunerna samt att
mark- och miljödomstolarna blir första instans för överklaganden.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse,
daterad 2013-04-02
Socialdepartementets remiss ”Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav
genom enhetliga och förutsägara byggregler SOU 2012:86”,
daterad 2013 -01-24
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Margareta Kristensson (S) och Karin
Svensson Smith (MP) 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 överlämna förvaltningarnas gemensamma tjänsteskrivelse som sitt yttrande
till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 74
Remissyttrande över Plangenomförandeutredningens
delbetänkande ”Ett effektivare plangenomförande”, SOU
212:91
Dnr TN 2013/0225
Sammanfattning
Utredningen föreslår en rad åtgärder som är ämnade att skapa ett tydligt,
effektivt och transparent genomförande av detaljplaner som kan vinna acceptans
hos kommuner och fastighetsägare, samtidigt som den skapar förbättrade
förutsättningar för planeringen och byggandet i Sverige. Förslagen innebär i
korthet att kommunerna åläggs att införa en taxa för gatukostnadsersättningar, att
ersättningar vid exploateringar ska utgå i enlighet med expropriationslagen samt
att exploateringsavtalen ska regleras i plan- och bygglagstiftningen.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse,
daterad 2013-04-02
Socialdepartementets remiss ”Ett effektivare plangenomförande SOU 2012:91”,
daterad 2013-01-24
Yrkanden
Margareta Kristensson (S) med instämmande av Christer Wallström (FP) 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 överlämna förvaltningarnas gemensamma tjänsteskrivelse som sitt yttrande
till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 75
Förslag till Energiplan för Lunds kommun 2013
Dnr TN 2013/0166
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2012 beslutat att en ny en ny klimat- och energistrategi
skall utarbetas. Uppdraget har nu inarbetats i ett förlag till en ny energiplan för
Lunds kommun. Planen har sänts på remiss till tekniska förvaltningen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-08
Kommunstyrelsens förslag till energiplan, daterat 2013-02-18
Yrkanden
Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget
att energiplanens strategiska resonemang om primärenergi och systemperspektiv
är förtjänstfullt och som konsekvens bör fjärrvärmeanslutning alltid vara
förstahandsalternativet vid ny- och ombyggnation inom de områden som
fjärrvärmenätet omfattar samt i de nybyggnadsområden som är i närheten av det
befintliga fjärrvärmenätet. Palmolja (s k bioolja) passar inte in i Lunds gröna
profil och bör fasas ut.
Christer Wallström (FP) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag med tillägget att energiplanen kompletteras med
utförligare anvisningar om hur uppföljning av åtgärderna ska ske.
Lena Fällström (S) med instämmande av Jan O Carlsson (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag med tillägget att Lunds kommun i samråd med Region
Skåne ska stimulera upprättandet av vätgastankstationer för bränslecellsbilar.
Ajournering 18.45-19.15
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget 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.
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande.
10 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson
(M), Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S),
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Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S) och Anders Jarfjord (V)) för
avslag på Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Christer Wallströms
(FP) m.fl. tilläggsyrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. tilläggsyrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att energiplanen kompletteras med utförligare anvisningar om hur uppföljning av
åtgärderna ska ske
att Lunds kommun i samråd med Region Skåne ska stimulera upprättandet av
vätgastankstationer för bränslecellsbilar samt
att i övrigt hänvisa till förvaltningens skrivelse som svar på kommunstyrelsens
förslag till energiplan.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret
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§ 76
Medborgarförslag - Avsiktsförklaring angående parker i
Lund
Dnr TN 2013/0217
Sammanfattning
Medborgarförslaget ”Avsiktsförklaring angående parker i Lunds kommun” har
inkommit och kommunfullmäktige uppmanas att avge en avsiktsförklaring
innebärande att ingen byggnation av bostäder får ske inom parkområden och i
dess absoluta närhet. Ärendet har remitterats till tekniska nämnden för yttrande.
Förvaltningen menar att parker är mycket viktiga inslag i boendemiljön även i
framtiden men att detta kan bevakas och balanseras mot andra intressen med
hjälp av existerande styrdokument.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-21
Medborgarförslag - Avsiktsförklaring angående parker i Lunds kommun, daterat
2013-03-03
Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP
Översiktsplan 2010
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att medborgarförslaget besvaras med:
Medborgarförslaget om att bevara Folkparken samt andra parker i Lund och att
inte bygga i dem är i linje med kommunens profilering som en attraktiv grön
kommun. Andelen hårdgjord mark i kommunen måste minska för att kunna
hantera den pågående klimatförändringen. Människors tillgång till rekreativ
grönyta bör öka i stället för minska samtidigt som ekosystemtjänsterna i
kommunen värnas. Kommunen bör inrätta ett marklov för fällning av stora träd,
diameter överstigande 0,3, så som exempelvis Vellinge kommun har gjort.
Jan O Carlsson (M) med instämmande av Mio Fric (KD), Ronny Johannessen
(M), Christer Wallström (FP), Oskar Krantz (FP) och Börje Hansson (C) 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.
10 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson
(M), Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S),
Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S) och Anders Jarfjord (V)) för
bifall till Jan O Carlssons (M) m.fl. yrkande
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till Karin Svensson Smiths (MP)
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yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig över Medborgarförslag - Avsiktsförklaring angående parker i Lunds
kommun, i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
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§ 77
Medborgarförslag - Gör Lilla Fiskaregatan till en riktig
gågata
Dnr TN 2013/0177
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktigen där
förslagsställaren önskar att Lilla Fiskaregatan görs till en riktig gågata, d.v.s. att
cykeltrafik förbjuds. Ärendet har remitterats till tekniska nämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-12
Medborgarförslag - Gör lilla Fiskaregatan till riktigt gågata, daterat 2013-02-13
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig över medborgarförslaget i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
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§ 78
Medborgarförslag - Utred alternativ till spårvägslösningen
Dnr TN 2013/0238
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om att utreda
alternativa lösningar till spårväg. Ärendet har remitterats till tekniska nämnden
för yttrande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-18
Medborgarförslag 2013-03-04.
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att avstyrka medborgarförslaget med hänvisning
till den prövning av projektet som nu sker i detaljplanerna.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
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§ 79
Medborgarförslag - Borttagande av gatstensbeläggning på
vissa gator
Dnr TN 2013/0176
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om att
gatstensbeläggningen ska tas bort på vissa gator. Ärendet har remitterats till
tekniska nämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-12
Medborgarförslag - Borttagande av gatstensbeläggning på vissa gator, daterat
2013-02-08
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP), Ronny
Johannessen (M), Oskar Krantz (FP), Mio Fric (KD) och Christer Wallström
(FP) yrkar följande:
att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda
konsekvensen av att byta ut gatstensbeläggningen på vissa delar så att man t.ex.
har asfaltsträngar på bägge sidor av gatan för cyklister
att en åtgärdsplan tas fram för att bevara gatstensbeläggningen i centrum i mesta
möjliga mån
att i synnerhet norra delen av Byggmästaregatan asfalteras enligt förvaltningens
förslag samt
att medborgarförslaget därmed anses besvarat
Ajournering 19.25-19.30
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande och finner det bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda
konsekvensen av att byta ut gatstensbeläggningen på vissa delar så att man t.ex.
har asfaltsträngar på bägge sidor av gatan för cyklister
att en åtgärdsplan tas fram för att bevara gatstensbeläggningen i centrum i mesta
möjliga mån
att i synnerhet norra delen av Byggmästaregatan asfalteras enligt förvaltningens
förslag samt
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
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§ 80
Yttrande över medborgarförslag om stängning av
Klostergårdsvägen i Lund
Dnr TN 2013/0178
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om stängning av
Klostergårdsvägen i Lund. Tekniska nämnden har fått ärendet för yttrande. Det
är lämpligt att pröva möjligheten att stänga Klostergårdsvägen i arbetet med
framtagande av ett nytt stadsdelsprogram för Lunds södra delar som
stadsbyggnadskontoret nyligen startat.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-03
Medborgarförslag om stängning av Klostergårdsvägen i Lund
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällström (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig över medborgarförslaget i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
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§ 81
Yttrande över medborgarförslag om att göra Östra
Mårtensgatan till gångfartsområde
Dnr TN 2013/0151
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om att
gångfartsområde ska införas på Östra Mårtensgatan. Ärendet har remitterats till
teniska nämnden för yttrande. Med hänsyn till dagens trafiksituation är det inte
lämpligt att införa gångfartsområde. Den långsiktiga inriktningen för Östra
Mårtensgatan att den ska ha funktionen som gång- och cykelgata bör kvarstå.
Blir det möjligt framöver att införa lokal trafikföreskrift om cykelgata kan det
prövas på Östra Mårtensgatan.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-18
Medborgarförslag om att göra Östra Mårtensgatan till gångfartsområde
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällström (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
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§ 82
Uppföljning per den 31 mars 2013 med bokslutsprognos
per den 31 december 2013
Dnr TN 2011/0496
Sammanfattning
För tekniska nämndens driftverksamhet prognostiseras ett bokslut i balans.
Förvaltningen föreslår att det överskott som beräknas uppstår inom
kollektivtrafikverksamheten används för åtgärder av akuta tjälskador på
huvudgator, gator i stadskärnan samt gång- och cykelvägar. Inom
investeringsverksamheten prognostiseras stora avvikelser mellan budget och
utfall vad gäller exploatering och strategiska markförvärv.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-08
Yrkanden
Jan O Carlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Jan O Carlssons (M)
yrkande och finner det bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa uppföljningen per den 31 mars med bokslutsprognos 2013-12-31,
att ta 2,183 mkr av överskottet inom kollektivtrafikverksamheten i anspråk för
att åtgärda akuta tjälskador och eftersatt underhåll på huvudgator och gator i
stadskärnan,
att ta 1,5 mkr av överskottet inom kollektivtrafikverksamheten i anspråk för att
åtgärda akuta tjälskador och eftersatt underhåll på gång- och cykelvägar,
att ta 0,8 mkr av överskotten från kollektivtrafikverksamhetens avslutade fonder
i anspråk för åtgärder i anslutning till busshållplatser,
att uppmärksamma kommunstyrelsen på de beräknade avvikelserna inom
exploateringsverksamheten och strategiska markförvärv, samt
att översända tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
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§ 83
Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2014-2016 med
budget 2014 för tekniska förvaltningen
Dnr TN 2012/0561
Sammanfattning
Budgetutskottet har utarbetat ett förslag till ekonomiska ramar för åren 20142016. Förslaget har fastställts av kommunstyrelsen den 6 mars 2013.
Förvaltningarnas budgetförslag ska lämnas in senast den 15 april 2013 och
protokollen från nämndernas behandlingar ska lämnas in senast innan respektive
nämnds budgetberedning med KS AU, vilket för tekniska nämnden infaller den
23 april 2013.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-10
Kommunstyrelsens förslag till ekonomiska ramar 2014-2016, daterat 2013-03-06
Bilaga A - Anlagda arealer
Bilaga B - Balansräkningsenhet Brunnshög
Bilaga C - Investeringsplan 2014-2016
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar enligt följande:
- att ”Det ska vara attraktivt att färdas med kollektivtrafik inom kommunen” ska
ersätta målet ”Lunds stadsbussar ska vara ett attraktivt sätt att färdas inom
tätorten”
- att tekniska nämnden ska få full kompensation för kostnadsfördyrningen i
ingångna avtal och löneavtal
- att tekniska nämnden ska få ökade anslag för att därigenom kunna minska
underhållsskulden
- att målen ändras enligt följande:
Antalet dödade och svårt skadade på det statliga och det kommunala vägnätet
ska vara mindre än föregående år:
2013 < 34
2014 < 33
2015 < 32
2016 < 31
Antalet dödade och svårt skadade på det kommunala vägnätet ska vara mindre
än föregående år:
2013 < 14
2014 < 13
2015 < 12
2016 < 11
Antalet bullerstörda enligt definition i bullersaneringsplanen ska minska varje
år:
2013 < 8570 2014 < 8440 2015 < 8310 2016 < 8190
- att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar avslag på de väginvesteringar som står i
konflikt med klimatmålen: Esarpsvägen 1 mkr, trafikplats Ideon 17,7 mkr,
trafikplats ESS-E22 50 mkr, vägförbindelse E22-E6 150 mkr vidare instämmer
Karin Svensson Smith (MP) i Lena Fällströms (S) yrkande.
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Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S),
Karin Svensson Smiths (MP) och sitt eget yrkande och finner sitt eget yrkande
vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av yrkandena som ska utgöra motförslag i
huvudomröstningen ställer ordförande Ronny Johannessen (M) proposition på
Lena Fällströms (S) och Karin Svensson Smiths (MP) yrkande och finner Lena
Fällströms (S) yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
4 röster (Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S)
och Anders Jarfjord (V)) för bifall till Lena Fällströms (S) yrkande.
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till Karin Svensson Smiths (MP)
yrkande.
Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M), Oskar
Krantz (FP), 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),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till Ronny
Johannessens (M) yrkande.
4 röster (Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S)
och Anders Jarfjord (V)) för bifall till Lena Fällströms (S) yrkande.
Karin Svensson Smith (MP) avstår från att rösta.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till mål och indikatorer,
att anhålla om att ramen för anlagda arealer räknas upp samt justeras utifrån
redovisningen i bilaga A,
att anhålla om justering av driftramen för infrastruktur och projekt enligt
förvaltningens förslag,
att godkänna förvaltningens förslag till resultat- och balansräkning för
Brunnshög enligt bilaga B och anhålla om att KS fastställer budgeten,
att förvaltningen får i uppdrag att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av
färdtjänstupphandlingen när avtal tecknats,
att anhålla om 4 mkr för satsningar för att arbeta ned underhållsskulden,
att anhålla om 2,5 mkr för kvalitetshöjning av de offentliga platserna i
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stadskärnan,
att anhålla om kompensation för de kapitalkostnader som Stadsparkens
utvecklingsplanen medför om 0,8 mkr år 2016 samt ytterligare 0,8 mkr årligen
2017 och 2018,
att anhålla om 1,2 mkr för julbelysningen och Valborgsfirandet,
att anhålla om justering av investeringsramen för strategiska markförvärv,
att anhålla om justering av investeringsramen för exploatering,
att godkänna förvaltningens förslag till investeringsplan enligt bilaga C,
att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till EVP 2014-2016 med budget
2014,
att översända ärendet till kommunstyrelsen samt
att justera ärendet torsdag 18 april 2013 kl 11.45.

Protokollsanteckning
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S) och Anders
Jarfjord (V) reserverar sig till förmån för Lena Fällströms (S) yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
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§ 84
Avsiktsförklaring för förbättrade cykelförbindelser på
stråket Malmö-Arlöv-Åkarp-Hjärup-Lund
Dnr TN 2013/0090
Sammanfattning
Inom Trafikverket pågår arbetet med att ta fram en nationell plan för
transportssystemet. Lunds kommun har tillsammans med Region Skåne, Malmö
Stad, Burlövs kommun och Staffanstorp kommun fört fram vikten av att
utbyggnaden av cykelväg i stråket Malmö-Arlöv-Åkarp-Hjärup-Lund ingår i
planen. Trafikverket Region Syd har visat intresse för projektet och samtidigt
anmält att det krävs en avsiktsförklaring för att projektet ska kunna bli utpekat i
planen.
Avsiktsförklaringen syftar till att skapa en principöverenskommelse om hur
ansvar och kostnader för projektet ska fördelas och kommer att följas upp med
mer detaljerade överenskommelser.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-17
Avsiktsförklaring märkt TRV 2013/24319
Yrkanden
Mio Fric (KD) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) och Lena
Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Mio Frics (KD) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna avsiktsiksförklaringen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Trafikverket Region Syd
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§ 85
Förslag om nytt hållplatsläge i Veberöd samt förbättringar
i gång- och cykelvägnätet
Dnr TN 2013/0307
Sammanfattning
Skånetrafiken har tillsammans Lunds kommun tecknat en avsiktsförklaring om
att i öka utbudet av kollektivtrafik i Veberöd. För att kunna erbjuda denna
service föreslås att antalet busshållplatser minskas från fyra till tre genom att
hållplatsen Idala och Centrum slås samman till ett nytt hållplatsläge,
Vevrehemmet, på Sjöbovägen väster om Ängavägen. Detta innebär att andelen
bostäder inom 500 meters gångavstånd till ortens hållplatser minskar från 52 %
till 48 %. För att öka tillgängligheten till de tre busshållplatserna föreslås att
gång- och cykelvägnätet ses över och förbättras på tre platser.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-02
Yrkanden
Mikael Thunberg (S) med instämmande av Ronny Johannessen (M), Jan O
Carlsson (M), Christer Wallström (FP) och Mio Fric (KD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Börje Hansson (C) yrkar att nuvarande hållplats i centrum bibehålls, att
förbättringar i gång- och cykelvägnätet genomförs samt att kostnaderna belastar
verksamhet 2410 och projekt 6201XX enligt förvaltningens förslag i
tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Mikael Thunbergs (S)
m.fl. yrkande mot Börje Hanssons (C) yrkande och finner Mikael Thunbergs (S)
m.fl. yrkande vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anlägga en ny hållplats på Sjöbovägen vid Vevrehemmet enligt förslaget i
förvaltningens tjänsteskrivelse
att genomföra förbättringar i gång- och cykelvägnätet enligt förslaget i
tjänsteskrivelsen samt
att kostnaderna belastar verksamhet 2410 och projekt 6201XX.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 86
Preliminär markanvisning till Stigborg Förvaltning AB
rörande Aspeholm 13 i Genarp
Dnr TF 2010/0500
Sammanfattning
Stigborg Förvaltning AB har, efter att förvaltningen skickat ut en
intresseanmälan om marktilldelning, anmält intresse om att uppföra hyresrätter
på fastigheten Aspeholm 13 i Genarp. Inför en planändring definieras projektet
och parternas åtaganden genom en preliminär markanvisning.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-26
Kartbilaga
Stigborgs Förvaltnings förslag, daterat 2012-02-16
Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet 2013-2015
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 enligt förvaltningens redovisade villkor preliminärt anvisa fastigheten
Aspeholm 13 i Genarp till Stigborg Förvaltning AB.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Stigborg Förvaltning AB
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§ 87
Begäran om planändring för Aspeholm 13 i Genarp
Dnr TN 2013/0279
Sammanfattning
I gällande detaljplan får fastigheten Aspeholm 13 i Genarp endast användas för
handelsändamål. Lunds kommun vill att fastigheten ska markanvisas för att
bebyggas med hyresrätter. För att det ska vara möjligt krävs en planändring.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-26
Kartbilagor A-D
Stigborgs Förvaltnings förslag, daterat 2012-02-16
Stadsplan för del av Genarps by, fastigheterna Genarp 5:26, 5:102 m.fl. (gamla
lokstallarna) i Genarp, Lunds kommun, lagakraftvunnen 1978-07-05
PM Aspeholm 13 i Genarp i Lunds kommun av Stadsbyggnadskontoret, daterat
2010-08-13
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 hos byggnadsnämnden begära ändring av stadsplan för del av Genarps by,
fastigheterna Genarp 5:26, 5:102 m.fl. (gamla lokstallarna) i Genarp, Lunds
kommun som innebär att även bostadsändamål samt mer byggrätt medges inom
fastigheten Aspeholm 13.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden
Stigborg Förvaltning AB
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§ 88
Förvärv av del av fastigheten Sandby 17:15 öster om
Södra Sandby
Dnr TN 2013/0289
Sammanfattning
Ett markområde öster om Södra Sandby på cirka 27 ha föreslås överlåtas till
Lunds kommun genom fastighetsreglering. Marken utgör framtida
exploateringsbar mark enligt översiktsplan 2010 och en föreslagen köpeskilling
finns om 14.800.000 kr vilket ger ett pris om ca 55 kr per m².
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-28
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering
Jordbruksarrende
Kartbilaga
Utdrag ur fastighetsregistret gällande Sandby 17:15
Översiktsplan 2010
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättad överenskommelse om
fastighetsreglering rörande ca 27 ha av Sandby 17:15 med en köpeskilling om
54,81 kr/m² motsvarande ca 14.800.000 kr
att ta i anspråk erforderliga medel ur anslaget för strategiska markförvärv (2710
2049 607708) samt
att justera ärendet torsdag 18 april 2013 kl. 11:45.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
Christian Lundqvist
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§ 89
Upphandling av entreprenör för ombyggnad av
Vikingavägen
Dnr TN 2013/0255
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för att bygga om Vikingavägen i
samband med den nya bebyggelsen som LKF uppför. I projektet ingår också att
lägga ny vattenledning.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-02
Planritning Vikingavägen
Anbudsutvärdering
Tekniska nämnden beslutar
att utse anbudsgivare 7, Strabag, som entreprenör för rubricerad entreprenad
att uppdra åt teknisk direktör att teckna erforderligt avtal/kontrakt med
upphandlad entreprenör
att uppdra åt teknisk direktör att teckna särskild överenskommelse om
finansieringen med VASYD
att omfördela medel inom exploateringsbudgeten, 1 200 000 kronor från konto
2970/4050 Kärrvallen m.fl. till 2970/4131 Vikingavägen samt
att projektet får finansieras med medel från exploateringsområdet Vikingavägen
med konto 2970/4131.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 90
Delegationsbeslut för anmälan 2013-04-17
Dnr TN 2013/0067
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 17 april 2013 anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 91
Anmälningar till tekniska nämnden 2013-04-17
Dnr TN 2013/0068
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 17 april 2013:
Svedala kommun, dnr. 10/86
Avbrytande av arbetet med Fördjupad översiktsplan för Sturup (FÖP)
Tekniska förvaltningen, dnr. 10/361
Slutrapport – Det lokala naturvårdsprojektet biologisk mångfald på sandiga
marker
Kommunfullmäktige, dnr. 11/420
§ 61 Förslag till nya mål för inköp av rättvist producerade produkter i Lunds
kommun
Kultur- och fritidsnämnden, dnr. 12/105
§ 40 Avtal för beacharena i Stadsparken
Kultur- och fritidsnämnden, dnr. 12/105
Avtal med Lunds volleybollklubb gällande beacharena i Borgareparken
Kommunfullmäktige, dnr. 12/171
§ 64 Detaljplan för Östra Odarslöv 13:5 m.fl. (ESS), godkännande
Kommunfullmäktige, dnr. 12/229
§ 42 Motion från Petter Forkstam (MP) samt Anna Baumann (MP) ”Lyft
hemlöshet till kommunövergripande nivå!”
Förvaltningsrätten i Malmö, dnr. 12/493
Dom 2013-04-02 Avslår Taxi Kurir i Malmö AB:s ansökan om ingripande enligt
LOU
Kommunfullmäktige, dnr. 12/516
§ 70 Lars A Ohlssons (V) motion angående stadens entréer
Kommunfullmäktige, dnr. 12/546
§ 72 Solveig Ekström-Perssons (S) samt Lena Fällström Törnereds (S) motion
”Anropsstyrd trafik/flextrafik”
Kommunstyrelsen, dnr. 12/591
§ 91 Samråd om åtgärdsprogram mot buller i Lunds kommun
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Kommunfullmäktige, dnr. 13/18
§ 62 Tekniska nämndens begäran om ändring av de lokala ordningsföreskrifterna
för Lunds kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 13/20
§ 93 Projekt: Halabja Lund
Kommunstyrelsen, dnr. 13/62
§ 95 Miljömål angående Natura 2000-området Måryd – Hällestad i Lunds
kommun
Romeleåsen – Sjölandskapet, dnr. 13/106
Protokoll 2013-02-15
Ingegerd Persson, Svensk Kollektivtrafik, dnr. 13/157
Utträde ur Svensk Kollektivtrafik
Göran Sundberg, Kommunkontoret, dnr. 13/188
Skrivfel i kommunstyrelsens beslut 2013-02-06 § 51
Tekniska förvaltningen, Samverkansgruppen, dnr. 13/216
Protokoll 2013-02-12
Tekniska förvaltningen, Samverkansgruppen, dnr. 13/216
Protokoll 2013-03-19
Mattias Johansson, PWC, dnr. 13/247
Granskning av intern kontroll med särskild inriktning på inköpsprocessen
Kommunstyrelsen, dnr. 13/250
§ 81 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Lunds
kommun 2012
Kommunstyrelsen, dnr. 13/251
§ 83 Hantering av Lunds kommuns uppförandekod vid upphandlingar
Kommunkontoret, dnr. 13/258
Förslag till Plattform för ekonomi- och verksamhetsplan 2014-2016, med budget
för 2014
Höje å vattenråd, dnr. 13/262
Protokoll 2013-02-19
Byggnadsnämnden, dnr. 13/272
§ 47 Detaljplan för norra delen av Galgevången 2:10. Samråd
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Riksrevisionen, dnr. 13/277
Nyhetsbrev 23 mars
Servicenämnden, dnr. 13/290
§ 32 Igångsättningstillstånd Klostergårdens IP
Dalby Byaråd, dnr. 13/298
Busstrafiken inom Dalby
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2013-04-10
Pågående arbeten v. 11 - 12
Pågående arbeten v. 13 - 14
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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