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§ 109
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 110
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2013/0376
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 15 maj 2013 samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 111
Informationsärende - Nettbuss informerar om
stadsbusstrafiken
Sammanfattning
Nettbuss Stadsbussarna AB tar över stadsbusstrafiken i Lund 18 augusti 2013.
Jürgen Lorenz, vd för Nettbuss Stadsbussarna, presenterar företaget och
verksamheten. Nettbuss kör idag stadsbusstrafiken i Gävle, Östersund och
Hässleholm. Gustav Jansson, affärschef Syd, informerar om övertagandet av
busstrafiken i Lund.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 112
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Förvaltningschef Göran Eriksson informerar bl.a. om:
Nationella infrastrukturplanen
Regionala infrastrukturplanen
Spårvägsprojektet
”Ett Lund” – översyn av ledningsprocesser inom kommunen
Löneöversyn 2013 genomförd
Personalrekryteringar klara
Kristallen
Samverkansavtal
Budget 2014
Revisionsgranskning genomförd
Miljöledningssystem
Mobila IT-lösningar
Intranätet Inloggad
Gång- och cykelväg Ringvägen
Färdigställande i Stångby
Sockerbruksområdet
Linero
Vegaparkens lekplats
Sommarblommor
Stadsparken
Nettbuss övertar stadsbusstrafiken 18 augusti
Gratis bussresor för äldre
Uppstart färdtjänstavtalet
Trafikomläggning för regionbussar
Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet
Utredning – Förslag till åtgärder för ökat bostadsbyggande i Lunds kommun
Stenkrossen/Råbykungen
Påskagänget III
Markanvisningstävling Påskagänget
Ny placering för tingsrätten
Nytt allmänt möte om spårvägen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 113
Detaljplan för Nattviolen 5 i Södra Sandby, Lunds kommun
(Hällestadsvägen)
Dnr TN 2011/0151
Sammanfattning
Aktuell detaljplan syftar till att pröva om 31 enfamiljsradhus kan uppföras i
kvarteret Nattviolen i Södra Sandby. Tekniska nämnden har 2011-04-06
tillstyrkt ett planprogram för området. Förvaltningen hade dock synpunkter på
vad som borde beaktas i det fortsatta planeringsarbetet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-04
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2013-04-08
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerad detaljplan med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 114
Detaljplan för del av Postterminalen 1 m fl i Lund, Lunds
kommun (Fabriksgatan)
Dnr TN 2013/0406
Sammanfattning
Aktuell detaljplan syftar till att pröva lämpligheten att uppföra ett stadskvarter
inom fastigheten Postterminalen 1 på Sockerbruksområdet i Lund. Kvarteret
kommer att inrymma både kontor och byggrätter för bostadsändamål.
Planläggningen är i överensstämmelse med gällande fördjupad översiktsplan.
Tekniska nämnden har tidigare yttrat sig över planprogrammet för området och
då ställt sig bakom Sockerbruksområdets planstruktur. Några synpunkter, som
behövde beaktas, framfördes.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-05
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2013-04-08
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 tillstyrka bifall till rubricerad detaljplan med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

7

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

8

Sammanträdesdatum

2013-06-19

§ 115
Detaljplan för Sofieberg 1 m.fl. i Lund, Lunds kommun
(Tunaparken-Tunavägen-Warholms väg)
Dnr TN 2013/0313
Sammanfattning
Aktuell detaljplan syftar till att pröva lämpligheten att uppföra
bostadsbebyggelse med förskola i bottenplanet inom fastigheten Sofieberg 1
m.fl. i Lund. Tomten används idag för förskola, parkering och park.
Planförslaget har utvecklats i nära samråd med LKF genom ett initiativ från
serviceförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-10
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2013-02-26
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget
att den i översiktsplanen angivna balanseringsprincipen ska tillämpas och därför
ska andelen hårdgjord mark inte öka. Därför måste parkeringslösningen utformas
så att det fina i Tunaparken ska bevaras samtidigt som det byggs nya bostader
med förskola i bottenplanet.
Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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.
2 röster (Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin
Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande
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 avslag på Karin
Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till aktuellt planförslag för Sofieberg 1 m.fl. i Lund under
förutsättning att parkeringen för bilar och cyklar kan lösas, att intrånget i
Tunaparken kan göras så att skadorna minimeras och att bortfallet av
grönstrukturer kompenseras samt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-06-19

att i övrigt hänvisa till förvaltningens skrivning.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 116
Detaljplan för norra delen av Galgevången 2:10 i Lund,
Lunds kommun
Dnr TN 2013/0272
Sammanfattning
Aktuell detaljplan syftar till pröva lämpligheten att skapa en tomt för
bostadsändamål med förskola i bottenplanet. Planförslaget innefattar en byggrätt
för förskola i bottenplanet och bostäder i tre till fyra våningar. Tekniska
nämnden har 2011-06-01 tillstyrkt planprogrammet. I programskedet fanns det
dock synpunkter.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-10
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2013-02-25
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar avslag på förslaget till detaljplan för norra
delen av Galgevången 2:10.
Oskar Krantz (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande mot Oskar Krantz (FP) yrkande och finner Oskar Krantz
(FP) yrkande vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerad detaljplan för del av Galgevången 2:1 i Lund
under hänvisning till vad förvaltningen anfört.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt avslagsyrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 117
Detaljplan för spårväg Clemenstorget-Bredgatan i Lund,
Lunds kommun
Dnr TN 2012/0357
Sammanfattning
Aktuell detaljplan syftar till att pröva lämpligheten att anlägga en spårväg mellan
Lund C och Brunnshög. Denna detaljplan behandlas sträckan Clemenstorget till
Bredgatan.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-10
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2013-04-08
Yrkanden
Börje Hansson (C) yrkar att frågan om en alternativ dragning av spårvägen längs
Clemenstorgets norra sida ska utredas.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S), Ronny
Johannessen (M) , Jan O Carlsson (M), Mio Fric (KD), Christer Wallström (FP),
Mentor Demjaha (FP) och Ann Schlyter (V) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
yrkande mot Karin Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande och finner Karin
Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerad detaljplan med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Reservationer
Börje Hansson (C) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 118
Detaljplan för Spårväg Getingevägen-Tornavägen i Lund,
Lunds kommun
Dnr TN 2012/0358
Sammanfattning
Aktuell detaljplan syftar till att pröva lämpligheten att anlägga en spårväg mellan
Lund C och Brunnshög. Denna detaljplan behandlas sträckan Getingevägen till
Tornavägen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-10
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2013-04-08
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 rubricerad detaljplan med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 119
Detaljplan för spårväg Tornavägen-Motorvägen E22 i
Lund, Lunds kommun
Dnr TN 2012/0359
Sammanfattning
Aktuell detaljplan syftar till att pröva lämpligheten att anlägga en spårväg mellan
Lund C och Brunnshög. Denna detaljplan behandlas sträckan Tornavägen till
Motorvägen E22.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-10
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2013-04-08
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerad detaljplan med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 120
Detaljplan för spårväg Motorvägen E22-Norr om
Solbjersvägen i Lund, Lunds kommun
Dnr TN 2012/0372
Sammanfattning
Aktuell detaljplan syftar till att pröva lämpligheten att anlägga en spårväg mellan
Lund C och Brunnshög. Denna detaljplan behandlas sträckan Motorvägen E22
till Solbjersvägen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-10
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2013-04-08
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerad detaljplan med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

15

Sammanträdesdatum

2013-06-19

§ 121
Detaljplan för spårväg norr om SolbjersvägenOdarslövsvägen i Lund, Lunds kommun
Dnr TN 2012/0371
Sammanfattning
Aktuell detaljplan syftar till att pröva lämpligheten att anlägga en spårväg mellan
Lund C och Brunnshög. Denna detaljplan behandlas sträckan Solbjersvägen till
Odarslövsvägen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-10
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2013-04-08
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerad detaljplan med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 122
Detaljplan för spårväg Odarslövsvägen-Spårvagnsdepån i
Lund, Lunds kommun
Dnr TN 2012/0370
Sammanfattning
Aktuell detaljplan syftar till att pröva lämpligheten att anlägga en spårväg mellan
Lund C och Brunnshög. Denna detaljplan behandlas sträckan Odarslövsvägen
till Spårvagnsdepån.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-10
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2013-04-08
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerad detaljplan med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 123
Ramprogram för Science Village Scandinavia i Lund
Dnr TN 2013/0370
Sammanfattning
Aktuellt ramprogram skall pröva förutsättningarna för byggandet av stadsdelen
Science Village Scandinavia på Brunnshög i Lund. Parallellt tas också fram en
fördjupad översiktsplan för Brunnshög. Detta ramprogram redovisar tydligare
hur stadsdelen skall bebyggas för att skapa en attraktiv stadsmiljö och ett
framgångsrikt innovationsområde.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-05
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2013-04-05
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat ramprogram med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

18

Sammanträdesdatum

2013-06-19

§ 124
Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2014-2016
med utblick mot 2018
Dnr TN 2013/0184
Sammanfattning
Årets förslag till mark- och bostadsförsörjningsprogram följer upp
översiktsplanen ÖP 2010 och gällande utbyggnadsprogram. Förslaget har nu
remissbehandlats, vilket har föranlett mindre justeringar och uppdateringar.
I mark- och bostadsförsörjningsprogrammet återfinns bl.a. uppgifter om projekt,
fastighetsägare, byggherre, antal bostäder, planstatus och planerad byggstart. I
programmet finns även en sammanfattning av kommunens verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-24
Förslag till mark- och bostadsförsörjningsprogram 2014-2016
Utbyggnadsprogram för Lunds kommun
Sammanställning av och kommentarer till remissyttranden över förslag till markoch bostadsförsörjningsprogram MBP 2014-2016
Yrkanden
Börje Hansson (C) yrkar:
1) att verksamhetsområdet 19, Västratornsvägen, skall utgå ur planen,
2) att 195 Stångby Väster II , F-9-skolan, skall läggas in med uppförande 20162017 i området intill Kulparken,
3) att texten ” Vid planering av nybebyggelse och etablering av verksamheter
skall den goda åkerjorden i möjligaste mån sparas” i avsnittet Miljö och
hållbarhetsaspekter, ska ersättas av ”Ianspråkstagande av åkermark till ny
bebyggelse (bostäder och verksamheter) bör undvikas och en nollvision bör
eftersträvas”,
4) att verksamhetsområdet vid Vallkärra station, som anges i tjänsteskrivelsen,
ska avföras för vidare planering och skall inte upptagas i förslag till kommande
års mark- och bostadsförsörjningsprogram.
Ann Schlyter (V) instämmer i Börje Hanssons (C) yrkande gällande punkterna 1,
och 3.
Lena Fällström (S) yrkar:
5) att del av område 133, Bullerbyn utgår, det vill säga Seniorgårdens planerade
bebyggelse i Borgarparken och på Svenshögsskolans skolgård i avvaktan på
besked från barn- och skolnämnd Lunds stad om förutsättningarna för att
utveckla Svenshögsskolan och övriga skol- och förskoleverksamheter i området,
med respektive utan, Seniorgårdens planerade byggnation på Svenshögsskolans
skolområde,
6) att område 147 Folkparken utgår
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7) att texten på sidan 37 ändras med innebörden att verksamhetsområde 41
Veberöd NV ska vara öppnat med möjlighet till etablering under 2015,
8) att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt byggnadsnämnden att utarbeta en
detaljplan för del av Dalby stationsområde, område 202, som kan antas under
2014 och som medger byggandet av minst 250 bostäder samt nödvändig service,
9) att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska nämnden att genom
förhandlingar säkerställa mark för verksamheter i första hand inom Veberöd NV
så att planläggning av nytt verksamhetsområde kan påbörjas snarast möjligt
10) att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt byggnadsnämnden att snarast
möjligt biträda med planläggning av lämpligt bostadsområde som underlättar
möjligheter till markbyte om det anses nödvändigt för att säkerställa mark för
verksamheter i Veberöd,
samt i övrigt bifall till förvaltningens förslag.
Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V) instämmer i Lena Fällströms
(S) yrkande i sin helhet.
Börje Hansson (C) instämmer i Lena Fällströms (S) yrkande gällande punkterna
7, 8, 9 och 10.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar:
11) att bostadsområde 123 Galgevången, 159 Vipemöllan (bebyggelse enbart på
redan hårdgjorda ytor), 128 Vänortsparken, 149 Norränga I, 182 Snickaren och
313 Fåglasångsdalen samt verksamhetsområde 19 Västratornsvägen ska utgå ur
planen,
12) att föreslå kommunfullmäktige uppdra till tekniska nämnden att i samarbete
med byggnadsnämnden se över utbyggnadsområdena utifrån principen om att
åkermark och parkmark ska bevaras.
Ajournering 19.10 – 19.30
Ronny Johannessen (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen med
uppgift att konsekvensbeskriva genomförande av justeringar enligt punkterna 1,
2, 7, 8, 9 och 10.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget
återremissyrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för att konsekvensbeskriva
genomförande av justeringar enligt punkterna:
1) att verksamhetsområdet 19, Västratornsvägen, skall utgå ur planen,
2) att 195 Stångby Väster II, F-9-skolan, skall läggas in med uppförande 20162017 i området intill Kulparken,
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7) att texten på sidan 37 ändras med innebörden att verksamhetsområde 41
Veberöd NV ska vara öppnat med möjlighet till etablering under 2015,
8) att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt byggnadsnämnden att utarbeta en
detaljplan för del av Dalby stationsområde, område 202, som kan antas under
2014 och som medger byggandet av minst 250 bostäder samt nödvändig service,
9) att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska nämnden att genom
förhandlingar säkerställa mark för verksamheter i första hand inom Veberöd NV
så att planläggning av nytt verksamhetsområde kan påbörjas snarast möjligt
10) att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt byggnadsnämnden att snarast
möjligt biträda med planläggning av lämpligt bostadsområde som underlättar
möjligheter till markbyte om det anses nödvändigt för att säkerställa mark för
verksamheter i Veberöd.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 125
Reviderat förslag till ”Åtgärdsprogram för grönstruktur
och naturvård i Lunds kommun - GNP 2014-2016
Dnr TN 2013/0230
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade 2013-03-20 att remittera rubricerade förslag till
”Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård (GNP) 2014-2016”, till berörda
nämnder för samrådsyttranden. Samrådet omfattade tiden 2013-03-20 till 201305-02.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-24
Förslag till ”Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård GNP 2014-2016”
Samrådsredogörelse 2013-05-07
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-16
Kommunstyrelsens protokoll, daterat 2013-05-07
Yrkanden
Ann Schlyter (V) med instämmande av Margareta Kristensson (S) och Karin
Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tilläggen att
såväl plaskdammarna i S:t. Jörgens park som på Klostergården iordningställs för
att kunna börja användas våren 2014 samt att tekniska förvaltningen vid nästa
nämndsmöte presenterar förslag på nödvändig omfördelning av medel.
Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget 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.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Ann Schlyters (V)
m.fl. tilläggsyrkande
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Mentor Demjaha (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Ann
Schlyters (V) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna bilagd samrådsredogörelse 2013-05-07 samt
att godkänna reviderat förslag till GNP 2014-2016 och översända detsamma till
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kommunfullmäktige för antagande.
Reservationer
Ann Schlyter (V), Karin Svensson Smith (MP) och Margareta Kristensson (S)
reserverar sig till förmån för Ann Schlyters (V) yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
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§ 126
Förslag till åtgärder för ökat bostadsbyggande i Lunds
kommun
Dnr TN 2013/0379
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 att uppdra till kommunstyrelsen att i
samråd med berörda nämnder, ta fram riktlinjer för hur nyproduktion av bostäder
ska underlättas och effektiviseras i Lunds kommun, samt att uppdra åt
kommunstyrelsen och berörda nämnder att i enlighet med de framtagna
riktlinjerna arbeta för att underlätta nyproduktion av bostäder.
Synpunkter som framförts är bland annat att en översyn av styrdokument är
önskvärd i syfte att minska antalet dokument. Tidsåtgången för att realisera ett
byggprojekt bör minska, en kartläggning av de hinder som bidrar till att
bostadsbyggandet försenas bör genomföras, inbegripet en översyn av interna
processer. Syftet med uppdraget är att effektivisera och förenkla planering och
handläggning av detaljplaner och bygglov samt minska ledtiderna. Riktlinjer och
åtgärdsförslag bör omfatta processer och beslut som kommunen direkt kan
reglera eller påverka, såsom handläggning av detaljplan och bygglov,
exploatering av mark och strategiska markköp mm.
I rapporten, som remitterats till tekniska nämnden för yttrande, redovisas förslag
till inriktning och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-01
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-26
Kommunkontorets remiss ”Diskussionsunderlag -Förslag till åtgärder för ökat
bostadsbyggande i Lunds kommun, Remissversion 2013-04”.
Sammanfattande synpunkter från workshop den 24 april med byggherrar
avseende rapport
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP), Börje
Hansson (C) och Ann Schlyter (V) yrkar:
att det är av principiell vikt att bibehålla nämndsremissbehandlingen av
detaljplaner, att de förtroendevalda ges fortsatt möjlighet att utifrån sin
facknämnds utgångspunkt bedöma och reagera på detaljplanerna och att ingen
inskränkning sker med enbart förvaltningsremisser,
att under 2011 och 2012 har utbyggnaden varit mycket begränsad i de östra
kommundelarna. Det är viktigt att fokusera på hur Lunds kommun skall få en
mer balanserad utbyggnad och framförallt ett ökat bostadsbyggande i de östra
kommundelarna,
att kopplade avtal och tomträtter är verktyg som kan diskuteras i fortsättningen,
att angående kommunala särkrav vill nämnden se ett fortsatt aktivt arbete med
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Miljöbyggprogram Syd och att det nuvarande arbetssättet förstärks med tydliga
strategier för en ökad miljöhänsyn i byggandet,
att angående markanvisning anser nämnden att det snarare behövs ”större
samlade markanvisningar” för att sänka bostadskostnaderna och möjliggöra ett
ökat bostadsbyggande. LKF har flera gånger tryckt på att de behöver större
projekt för att få bättre ekonomi i sina projekt samt
i övrigt överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till
kommunstyrelsen.
Ronny Johannessen (M) med instämmande av Christer Wallström (FP) och Jan
O Carlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande mot sitt eget m.fl. yrkande och finner Lena Fällströms (S) m.fl.
yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S), Ann Schlyter (V) och Börje Hansson (C)) för bifall
till Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande.
5 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Mentor Demjaha (FP), och Mio Fric (KD)) för bifall till Ronny Johannessens
(M) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP), Börje
Hansson (C) och Ann Schlyter (V) yrkar:
att det är av principiell vikt att bibehålla nämndsremissbehandlingen av
detaljplaner, att de förtroendevalda ges fortsatt möjlighet att utifrån sin
facknämnds utgångspunkt bedöma och reagera på detaljplanerna och att ingen
inskränkning sker med enbart förvaltningsremisser,
att under 2011 och 2012 har utbyggnaden varit mycket begränsad i de östra
kommundelarna. Det är viktigt att fokusera på hur Lunds kommun skall få en
mer balanserad utbyggnad och framförallt ett ökat bostadsbyggande i de östra
kommundelarna,
att kopplade avtal och tomträtter är verktyg som kan diskuteras i fortsättningen,
att angående kommunala särkrav vill nämnden se ett fortsatt aktivt arbete med
Miljöbyggprogram Syd och att det nuvarande arbetssättet förstärks med tydliga
strategier för en ökad miljöhänsyn i byggandet,
att angående markanvisning anser nämnden att det snarare behövs ”större
samlade markanvisningar” för att sänka bostadskostnaderna och möjliggöra ett
ökat bostadsbyggande. LKF har flera gånger tryckt på att de behöver större
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projekt för att få bättre ekonomi i sina projekt samt
i övrigt överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till
kommunstyrelsen.
Reservationer
Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP) och Jan O Carlsson (M)
reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

25

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

26

Sammanträdesdatum

2013-06-19

§ 127
Yttrande över Trafikverkets samrådsförslag ”Väg E22 Trafikplats Ideon”
Dnr TN 2013/0424
Sammanfattning
Brunnshög och Ideon expanderar i Lund och idag är trafikplats Lund Norra
överbelastad i rusningstrafik. För att fortsätta utvecklingen av Ideon och
samtidigt avlasta Lund Norra utreder Trafikverket, i samverkan med Lunds
kommun, en ny trafikplats mellan trafikplats Gastelyckan och Lund Norra.
Trafikverket har upprättat ett samrådsunderlag för E22 - Trafikplats Ideon.
Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen ger ett gemensamt yttrande
över samrådsunderlaget.
Beslutsunderlag
Yttrande över Trafikverkets samrådsunderlag Väg E22 - Trafikplats Ideon,
daterat 2013-06-03
Trafikverkets samrådsunderlag ”Väg E22 - Trafikplats Ideon”,
daterat 2013-04-26
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V) yrkar avslag
på samtliga förslag till vägutbyggnad. I stället för att vidga infrastrukturen för
biltrafik genom att bygga nya motorvägsavfarter bör en kombination av nya
bussystem och ett effektivare utnyttjande av det befintliga vägnätet användas för
att motverka köbildning och samtidigt öka transportkapaciteten på E22.
Lena Fällström (S) med instämmande av Ronny Johannessen (M), Jan O
Carlsson (M), Christer Wallström (FP), Mio Fric (KD), Börje Hansson (C) och
Mentor Demjaha (FP) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets och tekniska
förvaltningens förslag till beslut med tillägget att nämnden uttalar att det bör
prioriteras att förändra utformningen av av- och påfartsramperna i alternativ B
Ideon/Pålsjö så att den mycket kostsamma flytten av en teknikbyggnad inom
Medicon Village om möjligt kan undvikas.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande mot Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande och finner
Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
9 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Mentor Demjaha (FP), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S),
Margareta Kristensson (S) och Mikael Thunberg (S)) för bifall till Lena
Fällströms (S) m.fl. yrkande.
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2 röster (Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin
Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över på samrådsunderlaget åberopa vad som framförs i
förvaltningarnas tjänsteskrivelse samt
att det bör prioriteras att förändra utformningen av av- och påfartsramperna i
alternativ B Ideon/Pålsjö så att den mycket kostsamma flytten av en
teknikbyggnad inom Medicon Village om möjligt kan undvikas.
Jäv
Förvaltningschef Göran Eriksson deltar inte i handläggningen av ärendet på
grund av jäv.
Reservationer
Ann Schlyter (V) reserverar sig till förmån för Karin Svensson Smiths (MP)
m.fl. yrkande.
Karin Svensson Smith (MP) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
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§ 128
Yttrande - Arbetsplan med miljökonsekvensbeskrivning
för Väg 798 sträckan Esarp - Genarp
Dnr TN 2013/0367
Sammanfattning
Syftet med arbetsplanen är att erhålla tillstånd till utbyggnad av väg 798 främst i
form av breddning samt att ge markåtkomst och att reglera väghållningsansvaret.
Projektet innebär att väg 798 ska få en bättre trafiksäkerhet och framkomlighet
genom att den breddas och samtidigt får en bättre bärighet. Arbetsplanen följer i
stort den förstudie som tekniska nämnden yttrade sig över 2011-03-16 § 53.
Kommunstyrelsen har översänt arbetsplanen till tekniska nämnden för direkt
besvarande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-03
Arbetsplan, daterad 2013-04-22, inkl bilagor
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Ronny Johannessen (M) 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 anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Trafikverket Region Syd
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§ 129
Trafiksäkerheten i Stångby stationssamhälle
Dnr TN 2013/0246
Sammanfattning
Centerpariet har inkommit med en skrivelse om trafiksäkerheten i Stångby
stationssamhälle. Man framför oro för skolbarnens trafiksituation och trafiken på
Vallkärravägen under byggnationen av den nya skolan, då den tunga trafiken
kommer att öka.
I detaljplanen för den nya skolan föreslås att nya gång- och cykelvägar byggs
och tekniska förvaltningen anser att dessa bör kompletteras med åtgärder på
Vallkärravägen och i det lokala gatunätet söder om Vallkärravägen. Åtgärderna
bör genomföras innan byggnationen av den nya skolan startar för att på det sättet
även kunna erbjuda säkra skolvägar under byggtiden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-27
Inkommen skrivelse från Centerpartiet, daterad 2013-03-18
Karta över befintligt och planade utbyggnader av gång- och cykelvägnätet i
Stångby
Karta över skolvägsundersökning i Stångby
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar att ärendet
bordläggs.
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 ärendet bordläggs.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 130
Bygg en cykelväg mellan Södra Sandby och Revingeby
Dnr TN 2013/0384
Sammanfattning
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige
förslagit att en cykelväg byggs mellan Södra Sandby och Revinge. Behovet av
regionala gång- och cykelvägar är stort och så även mellan Revinge och Södra
Sandby. Kostnaden för en utbyggnad har uppskattats till 28 miljoner kronor.
Sammantagen gör tekniska förvaltningen analysen att en utbyggd kan ske på
lång sikt när andra mer angelägna objekt har genomförts i det regionala
cykelvägnätet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-31
Motionen ”Bygg en cykelväg mellan Södra Sandby och Revinge
Yrkanden
Ann Schlyter (V) yrkar att den föreslagna cykelleden ges prioritet i kommande
revidering av cykelledsplanen.
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) och Börje
Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Ann Schlyters (V)
yrkande mot Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande och finner Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
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§ 131
Årsberättelse 2012
Dnr TN 2011/0193
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till årsberättelse för år 2012.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-29
Årsberättelse 2012 samt bilaga
Yrkanden
Mentor Demjaha (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Mentor Demjahas
(FP) yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga årsberättelsen för år 2012 till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 132
Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner för
tekniska nämndens verksamheter
Dnr TN 2013/0199
Sammanfattning
Förvaltningen har i samarbete med stadsarkivet utarbetat ett nytt förslag till
arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner för tekniska nämndens
verksamheter.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-05
Arkivbeskrivning
Dokumenthanteringsplaner för tekniska nämndens verksamheter
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa förvaltningens förslag till arkivbeskrivning och
dokumenthanteringsplaner.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret
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§ 133
Dagvattenstrategi för Lunds kommun
Dnr TN 2011/0451
Sammanfattning
I förslag till dagvattenstrategi anges hur Lunds kommun tillsammans med VA
SYD ska arbeta för att Lunds kommun ska få ett än mer robust miljö- och
klimatanpassat system för hantering av dagvatten som möjliggör utveckling och
expansion i ett föränderligt klimat och som bidrar till ökad livskvalitet och ett
mer attraktivt Lund.
I dagvattenstrategin beskrivs förutsättningar för dagvattenhantering i Lunds
kommun, hur planering och utformning för hållbar dagvattenhantering ska ske
samt ansvarsfördelning mellan olika aktörer.
Förslag till dagvattenstrategi för Lunds kommun har remitterats till vattenråden
för Höje å och Kävlingeån. Vissa inkomna synpunkter har gett upphov till
revideringar och mindre justeringar av förslaget.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens, stadsbyggnadskontorets och miljöförvaltningens
gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-31
Dagvattenstrategi för Lunds kommun, daterad 2013-05-28
Samrådsredogörelse för ”Dagvattenstrategi för Lunds kommun”
Remissyttrande från Höje å vattenråd
Remissyttrande från Kävlingeåns vattenråd
Remissyttrande från Länsstyrelsen Skåne
Remissyttrande från Lomma kommun
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med två
tillägg:
att en strategi bör utarbetas för hur dagvatten från befintliga bebyggda områden i
Lund ska hanteras framöver, hur dagvattnet ska renas och fördröjas i syfte att
minska översvämningsrisken i Höje å och andra kringliggande vattenområden
samt
att i samband med revideringen av översiktsplanen utarbetas en plan för hur
andelen hårdgjord mark i Lunds tätort succesivt kan minska.
Ronny Johannessen (M) med instämmande av Lena Fällström (S), Börje
Hansson (C), Ann Schlyter (V), Jan O Carlsson (M), Mio Fric (KD) och Christer
Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt bifall till Karin
Svensson Smiths (MP) första tilläggsyrkande om att en strategi bör utarbetas för
hur dagvatten från befintliga bebyggda områden i Lund ska hanteras framöver.
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Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) finner bifall för förvaltningens förslag.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) första tilläggsyrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) andra tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till
dagvattenstrategi för Lunds kommun samt
att en strategi bör utarbetas för hur dagvatten från befintliga bebyggda områden i
Lund ska hanteras framöver, hur dagvattnet ska renas och fördröjas i syfte att
minska översvämningsrisken i Höje å och andra kringliggande vattenområden.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
VA SYD
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§ 134
Försäljning av ca 800 kvm verksamhetsmark inom
Hasslanda
Dnr TN 2013/0417
Sammanfattning
Försäljning av ca 800 kvm genom fastighetsreglering inom Hasslandas
verksamhetsområde till Nilssons Fastigheter i Lund AB, 556850-6629, för 1000
kr/kvm.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-27
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning genom fastighetsreglering av ca 800 kvm av del av
Vindstruten 1 i Lund till Nilssons Fastigheter i Lund AB, 556850-6629, för en
köpeskilling av 1000 kr/kvm och i övrigt på angivna villkor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Nilssons Fastigheter i Lund AB
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§ 135
Yttrande över skrivelse ”Vi vill ha servicelinjerna 10, 11
och 12 kvar i Lunds stad”
Dnr TN 2012/0486
Sammanfattning
Lundabor har till kollektivtrafikkontoret inkommit med brev och
namnunderskrifter i protest mot nedläggningen av servicelinjerna 10,11 samt 12
samt i ett brev ifrågasatt hur resandestatistiken för servicebussarna räknas.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-17
Skrivelse till Lunds kommun samt Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne,
daterad 2013-04-25 med tillhörande namnunderskrifter.
Skrivelse om statistik för servicelinjerna, daterat 2013-04-27
Yrkanden
Ronny Johannessen (M) med instämmande av Jan O Carlsson (M), Christer
Wallström (FP), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD) och Mentor Demjaha (FP)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ann Schlyter (V) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) och Lena
Fällström (S) yrkar att den service servicebussarna är tänkta att ge,
fortsättningsvis upprätthålles.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
mot Ann Schlyters (V) m.fl. yrkande och finner sitt eget 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 Mio Fric (KD)) för bifall till
Ronny Johannessens (M) m.fl. yrkande
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Ann Schlyters (V)
m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att som svar på inkomna skrivelser hänvisa till förvaltningens yttrande i ärendet
samt
att delge Skånetrafiken inkomna synpunkter inför deras kommande
linjenätsöversyn.
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Reservationer
Ann Schlyter (V) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) reserverar
sig till förmån för sitt yrkande.
Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S) och Mikael Thunberg (S)
inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Skånetrafiken
Xxxx Xxxx
Zzzz Zzzz
Yyyy Yyyy
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§ 136
Avtal för väderskydd m.m.
Dnr TN 2012/0603
Sammanfattning
Kommunens avtal med JCDecaux angående väderskydd, toaletter m.m. gäller till
och med 2015-08-19. Förvaltningen föreslår att avtalet inte förlängs och att
upphandling görs.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-05
Tekniska nämnden beslutar
att inte förlänga avtalet med JCDecaux Sverige AB samt
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 137
Trafiken på Genarpsvägen i Dalby
Dnr TN 2013/0249
Sammanfattning
Boende på Genarpsvägen påtalar i en skrivelse den problematiska
trafiksituationen på Genarpsvägen. Dalby Byaråd har inkommit med
kommentarer till en skrivelse om kollektivtrafiken i Dalby som behandlades vid
tekniska nämndens sammanträde 2012-08-22 samt synpunkter och förslag kring
busstrafiken inom Dalby.
Tekniska förvaltningen kan konstatera att trafiksituationen på Genarpsvägen är
ansträngd ur flera aspekter såsom trygghet, buller och efterlevnaden av
hastighetsgränser. Förvaltningen föreslår att de redovisade alternativ till
kollektivtrafikens körväg längs Genarpsvägen utreds mer i detalj, i samarbete
med Skånetrafiken.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-30
Inkommen skrivelse från boende längs Genarpsvägen
Inkommen skrivelse med synpunkter och förslag från Dalby Byaråd, daterad
2013-01-24
Yrkanden
Mikael Thunberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Mikael Thunbergs (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att i samarbete med Skånetrafiken ta fram
ett beslutsunderlag om kollektivtrafikens körvägar samt
att besvara skrivelserna från boende vid Genarpsvägen och Dalby Byaråd genom
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Skånetrafiken
Dalby Byaråd
Xxxx Xxxx
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§ 138
Plaskdammar i S:t Jörgens Park och Klostergården
Dnr TN 2011/0577
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har granskat tidigare utredningar för alternativa lösningar
för plaskdammarna i S:t Jörgens park och på Klostergården. Förvaltningen anser
att ny teknik ger nya möjligheter att bevara ursprunglig funktion och därmed bör
beslutet omprövas. Nya beräkningar för fungerande plaskdammarna har tagits
fram.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-27
Yrkanden
Ann Schlyter (V) med instämmande av Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Mikael Thunberg (S) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar att
plaskdammarna i såväl S:t Jörgens park som på Klostergården iordningställs för
att kunna börja användas våren 2014 samt att tekniska förvaltningen vid nästa
nämndsmöte presenterar förslag på nödvändiga omfördelningar av medel.
Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Ann Schlyters (V)
m.fl. yrkande mot sitt eget 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 Mio Fric (KD)) för bifall till
Ronny Johannessen (M) yrkande
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Ann Schlyters (V)
m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra renoveringen av
Klostergårdens plaskdamm tillbaka till det ursprungliga användningsområdet.
att med resurser (1750 000 kronor av totalt 2 500 000 kronor) avsatta för
omställning till naturdammar för Klostergården och del av S:t Jörgen finansiera
renoveringen.
att avvakta med renoveringen av S:t Jörgens plaskdamm i väntan på resultat från
renoveringen av Klostergårdens plaskdamm.
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Reservationer
Ann Schlyter (V), Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S), Mikael
Thunberg (S) och Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för Ann
Schlyters (V) yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare
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§ 139
Ljusplan för Lunds stadskärna inklusive Stadsparken
Dnr TN 2011/0124
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret initierade projektet med att ta fram en plan för
ljussättning av Lunds stadskärna. Kommunstyrelsens strategiska grupp tillstyrkte
2011-02-01 vidare arbete med ljussättning inom ramen för centrumutredningen.
Vid tekniska nämndens sammanträde 2011-03-16 fick tekniska förvaltningen i
uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadskontoret och kultur- och
fritidsförvaltningen ta fram en ljusplan i form av ett program och en
övergripande handlingsplan för hur Lunds stadskärna och Stadsparken ska
utvecklas genom ljussättning.
Projektet har utmynnat i en ljusplan som analyserar nuvarande status samt
framtida möjligheter för att få till stånd en väl genomarbetad helhetssyn på
ljussättningen av stadskärnan och Stadsparken. Som en del i förankringsarbetet
av ljusplanen har tekniska nämnden remitterat förslaget till berörda nämnder,
handelsförening, fastighetsägarförening m.fl.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-29
Samrådsredogörelse, daterad 2013-05-29
Förslag till Ljusplan för Lunds stadskärna inklusive Stadsparken
Tekniska nämnden beslutar
att anta förslaget till Ljusplan för Lunds stadskärna inklusive Stadsparken.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret
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§ 140
Internupphandling genomförandet av stadsparksprojekt
etapp 2 a, motion/aktivitet
Dnr TN 2013/0324
Sammanfattning
Ärendet avser genomförande av Stadsparksprojektet etapp 2a, motion/aktivitet
som föreslås internupphandlas av Markentreprenad.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-04
Planritning
Offert för Stadsparken etapp 2a motion/aktivitet
Karta över Stadsparken
Yrkanden
Ronny Johannessen (M) med instämmande av Lena Fällström (S) 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 av serviceförvaltningens Markentreprenad internupphandla markarbeten för
genomförandet av etapp 2 a, motion/aktivitet i Stadsparken mot en ersättning
motsvarande 2 622 233 kronor exkl moms samt
att tillstyrka att nästa etapp som genomförs i Stadsparken blir lekplatsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 141
Upphandling av projekteringskonsult för Spårväg Lund C ESS
Dnr TN 2013/0210
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av projekteringskonsult för spårvägen sträckan Lund
C –ESS.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-01
Anbudsutvärdering
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 vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att utse anbudsgivare 1, JV SWECO/Idom, som projekteringskonsult för
rubricerad projekteringsuppdrag
att uppdra åt tekniska direktören att teckna erforderligt avtal/kontrakt med
upphandlad konsult samt
att projektet får finansieras med medel från infrastrukturbudgeten med konto
2480/6250XX.
Jäv
Christer Wallström (FP) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 142
Upphandling av färdigställande av Påskagänget etapp 2 B
Dnr TF 2005/0195
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av färdigställande av gator för exploateringsområdet
Påskagänget 2 i Dalby.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-01
Planritning
Kontrakt för upphandling av Påskagänget etapp 2
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 optionen för färdigställande av Påskagänget 2B faller ut med indexreglering
med basmånad 2010-10-01 och kontraktsmånad 2013-07-01
att uppdra åt tekniska direktören att teckna erforderligt avtal/kontrakt med
Markentreprenad samt
att projektet får finansieras med medel från exploateringsområdet Påskagänget 2
med konto 2970/4219 och med medel från infrastrukturområdet med konto
2480/624202 Pinnmöllevägens förlängning etapp 2.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 143
Delegationsbeslut för anmälan 2013-06-19
Dnr TN 2013/0067
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 19 juni 2013 anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 144
Anmälningar till tekniska nämnden 2013-06-19
Dnr TN 2013/0068
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammträde 19 juni 2013:
Kommunstyrelsen, dnr. 09/364
§ 159 Försäljning av ca 13 500 kvm verksamhetsmark inom Råbylund i Lund
Byggnadsnämnden, dnr. 10/540
§ 103 Detaljplan för del av Linero 2:1 m.fl. i Lund (Norränga I). Godkännande
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 11/138
Tilläggsbeslut – Förlängning av projekttid avseende det kommunala
naturvårdsprojektet ”Biologisk mångfald i Stadsparken”
Växjö Tingsrätt, dnr. 12/313
Dom mål nr M 2496-12 – Ansökan om tillstånd för restaurering av Fels mosse
på fastigheten Fjelie 22:2 m.fl. fastigheter i Lomma och Lunds kommuner,
Skåne län
Växjö Tingsrätt, dnr. 12/313
Dom mål nr M 2501-12 – Ansökan om omprövning av dikningsföretaget
”nygräfning af floddiket från allmänningsmossen uti Stångby, Wallkärra och
Fjelie socknar, Torna härad och Malmöhus län”
Kommunfullmäktige, dnr. 12/455
§ 89 Detaljplan för Offerkällan 1 m.fl. i Lund, Lunds kommun
Maria Stakovska, dnr. 12/493
Beslut från Kammarrätten – Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling (LOU); nu fråga om prövningstillstånd
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/2
Tävling på väg, Sandby GP
Kommunstyrelsen, dnr. 13/33
§ 133 Medborgarförslag ”Införande av kommunala hyrbara cyklar”
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/39
Beslut – Särskild arkeologisk undersökning (slutundersökning) inom fastigheten
Östra Odarslöv 13:5, ESS-området, Odarslövs socken, Lunds kommun
Marianne Mirner, dnr. 13/41
Ett förslag till en modern torg-oas i Lund
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Kävlingeåns vattenråd, dnr. 13/53
Styrelseprotokoll 2013-04-29
Växjö Tingsrätt, dnr. 13/62
Kungörelse avseende Natura 2000-området Måryd-Hällestad
Byggnadsnämnden, dnr. 13/140
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 13/174
§ 158 Markanvisningsavtal rörande Innerstaden 2:1, (Dammhagen)
Kommunkontoret, dnr. 13/174
Undertecknat Markanvisningsavtal rörande Innerstaden 2:1 (Dammhagen)
Kommunala studentrådet, dnr. 13/212
Protokoll 2013-05-14
Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 13/216
Protokoll 2013-04-10
Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 13/216
Protokoll 2013-04-16
Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 13/216
Protokoll 2013-05-14
Byggnadsnämnden, dnr. 13/246
§ 109 Krav på åtgärd gällande trafiksäkerheten i Stångby stationssamhälle
Heléne Öhrström, dnr. 13/247
Självdeklaration till PwC. Granskning intern kontroll, med särskild inriktning på
inköpsprocessen
Byggnadsnämnden, dnr. 13/253
§ 107 Ändring av detaljplan för Skomakaren 23 och del av Dalby 92:1 i Dalby
Antagande
Kommunstyrelsen, dnr. 13/290
§ 111 Igångsättningstillstånd Klostergårdens IP
Försvarsmakten, dnr. 13/385
Informationsblad – Större militära övningar inom MR S under 2013
Kommunstyrelsen, dnr. 13/386
§ 105 Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag 2012
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Kommunstyrelsen, dnr. 13/387
§ 129 Utarbetande av LundaMaTs III
Lomma kommun, dnr. 13/388
Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026
Seniorgården AB, dnr. 13/393
En idé för att nå 1000 bostäder
Segeåns Vattenvårdsförbund och Vattenråd, dnr. 13/398
Protokoll 2013-04-26
Kommunstyrelsen, dnr. 13/405
§ 149 Bostadssituationen för flyktingar
Kommunkontoret, dnr. 13/411
Inkommen skrivelse ”Aktion för spårvägsfritt Lund”
Försvarsmakten, dnr. 13/413
Begäran om stöd med ersättningsbro och utbyte av befintlig bro
Byggnadsnämnden, dnr. 13/423
§ 101 Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 i Lund. Samråd
Regiondirektören, dnr. 13/436
Region Skånes roll för Skånes kollektivtrafik
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2013-06-12
Pågående arbeten v. 19 - 20
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