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§ 145
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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3

Sammanträdesdatum

2013-08-21

§ 146
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2013/0434
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 19 juni 2013 samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-08-21

§ 147
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Förvaltningschef Göran Eriksson informerar bl.a. om:
Att han slutar som teknisk direktör innan årsskiftet
Upphandling av projekteringuppdrag för spårvägen överklagat
”Ett Lund” – kommungemensamt projekt
Nationella trafikplanen
Regionala trafikplanen, RTI
LundaMats III
Löneöversyn 2013 klar
Vakant tjänst inom trafikvaktkåren
Ny fastighetsutvecklare börjar 1 september
Medarbetarsamtal under hösten
Utbildning om mutor och korruption
Utbildning om ”Barnens bästa”
Inflyttning i Kristallen påbörjas 15 mars 2014
Servicecenter och kontorsservice i Kristallen
Mobilitetsplan för Kristallen
Planering för seminarium om arbete i öppen planlösning
EVP - KF:s beslut om förändringar i målen
Delårsrapport per 31 augusti
Internbudget till tekniska nämnden i november
Miljörevision i höst
E-tjänster
Migrering av it-system under hösten
Spårvägsprojektet
Trafiksäkerhetsfrågor i media
Ringvägen
Hasslanda
Råby
Stångby
Påskagänget
Sockerbruksområdet
Stadsparken
Upphandling Bjeredsparken
Arenaparken
Naturbussen
LONA-projekt
Nettbuss kör stadsbussarna sedan 18 augusti
Servicelinjen igång
Gratis bussresor för 75+
Taxi Helsingborg kör färdtjänst från 1 oktober
Revidering av Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 148
Medborgarförslag rörande förbättrad lekplats på
Tornastugan i Stångby
Dnr TN 2013/0407
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till Lunds kommun där förslagsställaren
önskar utöka förskolans utemiljö på Tornastugan i Stångby genom att upplåta
intilliggande parkmark och därmed ge barnen en större och bättre utemiljö.
Kommunfullmäktige har remitterat förslaget till tekniska nämnden och barn- och
skolnämnd Lund Stad.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-13
Medborgarförslag rörande förbättrad lekplats på Tornastugan i Stångby, daterad
2013-05-15
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig över medborgarförslaget i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 149
Modell för bättre övergångsställen i Lunds stadskärna
Dnr TN 2013/0369
Sammanfattning
Det föreslås i ett medborgarförslag att övergångsställena i Lunds stadskärna bör
förbättras genom att ta fram en övergångsställesmodell och testa den på ett utvalt
övergångsställe. Tekniska förvaltningen arbetar redan i dagsläget utifrån
typritningar för tillgänglighetsanpassning av övergångsställen och har tagit fram
en standard för materialval på beläggningen. Det bedöms därför inte nödvändigt
att ta fram en modell för övergångsställen i Lunds stadskärna.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-07-13
Medborgarförslag - ”För bättre övergångställen i Lund, mål att vara bäst i
landet”, daterad 2013-05-03
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 avslå förslaget att ta fram en modell för övergångsställen i Lunds stadskärna.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 150
Yttrande PM Trafikstrategi för Helsingborg stad
Dnr TN 2013/0485
Sammanfattning
Helsingborgs stad har tagit fram dokumentet PM Trafikstrategi, som utgör ett av
flera fördjupnings PM som är kopplade till stadens strategiska översiktsplan, ÖP
2010. Bedömningen görs att de strategier som presenteras i PM:et kan bidra till
ett mer hållbart transportsystem och en mer attraktiv stad. Det har det på senare
år blivit tydligt att resandet i Skåne blir allt mer regionalt och många resenärer
rör sig över kommungränserna, både för arbete och fritid. Att utveckla resandet i
en mer hållbar riktning förutsätter därför en god samverkan mellan olika
kommuner, Trafikverket, Skånetrafiken m.fl. I dagsläget samverkar Helsingborg
och Lund med flera inom flera olika projekt, bland annat Spårvagnar i Skåne
(SPIS). Det är angeläget att utbytet fortsätter och att det utvecklas över tiden.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2013-08-07
PM Trafikstrategi - remisshandling
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningarnas gemensamma tjänsteskrivelse som sitt yttrande
att översända yttrandet till kommunkontoret.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 151
Motion Samordning av parkeringsproblematiken i Lund
Dnr TN 2013/0396
Sammanfattning
Kommunkontoret har remitterat en motion från socialdemokraterna
”Samordning av parkeringsproblematiken i Lund”. I motionen föreslås att
kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av
parkeringsverksamheten i Lund. Vidare vill motionärerna att kommunstyrelsen
tillsammans med berörda parter gör en analys och ger förslag till en bästa
framtida organisation för att utveckla en strategi för hantering av
parkeringsfrågorna.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-02
Motion (S) Samordning av parkeringsproblematiken i Lund, daterad 2013-04-25
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 förslag till yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

9

Sammanträdesdatum

2013-08-21

§ 152
Återremiss ”Lund som modern gång- och cykelstad - Ge
Lunds cykel och gångstråk riktiga namn”
Dnr TN 2012/0213
Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit till Lunds kommunfullmäktige med motionen
”Lund som modern gång- och cykelstad – ge Lunds cykel och gångstråk riktiga
namn” som tekniska nämnden yttrat sig över 2012-06-20 §TN 128.
Kommunfullmäktige har därefter beslutat att återremittera ärendet till tekniska
förvaltningen med uppgift att kostnadsberäkna namnskyltningen av Lunds gångoch cykelvägar.
Resultatet från kostnadsberäkningen visar att uppförandet av namnskyltar på
Lunds större cykelleder skulle kosta mellan 350 000 kronor och 700 000 kronor
samt att skyltning av hela Lunds gång- och cykelvägnät skulle kunna uppgå till
en kostnad av cirka 5 700 000 kronor. Utöver dessa kostnader tillkommer även
drift- och underhållskostnader.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-07-31
Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-27, § 175
Motion från Vänsterpartiet ”Lund som modern gång- och cykelstad - Ge Lunds
cykel och gångstråk riktiga namn”
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 översända kostnadsberäkningen enligt förvaltningens förslag till
kommunkontoret.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 153
Yttrande över Förslag till nationell plan för
transportsystemet 2014-2025
Dnr TN 2013/0471
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportsystemet 2014-2025 för yttrande. Stadsbyggnadskontoret och tekniska
förvaltningen lämnar ett gemensamt yttrande över planförslaget.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets genensamma
tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-02
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, remissversion 201306-14
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V) med instämmande av Lena
Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att anslag borde
omfördelas/tillföras så att utbyggnaden av de fyra spåren från Malmö till
Högevall kan tidigareläggas. Bristerna i spårkapacitet begränsar volymen
tågtrafik och ökar risken för störningar i tågtrafiken. Eftersom detta är en del av
södra Stambanan borde det vara av hög nationell prioritet att snarast undanröja
de hinder för att färdigställa fyra järnvägsspår hela vägen från Malmö till
Högevall.
Även dubbelspårsutbyggnaden Ängelholm-Maria kan tidigareläggas om
Trafikverket får erforderliga anslag för att genomföra projektet. I planen ska
detta ske 2020-2025. Att fördröja dubbelspårsutbyggnaden av denna del på
Västkustbanan innebär att man inte kan utnyttja den nya järnvägskapacitet som
öppnandet av Hallandsåstunneln medför. En lång enkelspårssträckning hämmar
Västkustbanans möjligheter att ersätta klimatstörande trafik på E6:an.
Christer Wallström (FP) med instämmande av Jan O Carlsson (M) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) och Ann Schlyters (V) m.fl. yrkande mot Christer Wallströms (FP)
yrkande och finner Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Lars-Göran Hansson (C)) för bifall
till Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkande.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin Svensson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Smiths (MP) och Ann Schlyters (V) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över på förslag till nationell plan för transportsystemen 20142025 åberopa vad som framförs i förvaltningarnas gemensamma tjänsteskrivelse.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 154
Revidering - Full delaktighet för alla. Remiss
Dnr TN 2013/0017
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt ett förslag till uppdatering av planen full
delaktighet för alla samt handlingsplan för 2013 för delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättningar.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2013-05-20 § 115
Yrkanden
Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över förslaget till plan för full delaktighet för alla, hänvisa till
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Protokollsanteckning
Oskar Krantz (FP) med instämmande av Lena Fällström (S), Karin Svensson
Smith (MP) och Ann Schlyter (V) får till protokollet anteckna att möjligheter till
ensamåkning och s.k. spontanresor kan vara centrala för den enskildes
delaktighet i samhällslivet och möjlighet att leva ett aktivt och självständigt liv,
och bör därför införas.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 155
Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av
träd i offentliga miljöer
Dnr TN 2013/0454
Sammanfattning
Syftet med skriften är att den ska hjälpa till att förebygga konflikter rörande träd
i offentliga miljöer. Den ska bidra till en utveckling där hantering av träd
grundas på avvägningar som beaktar samtliga värden och intressen. Skriften
fokuserar på hur man kan synliggöra olika värden och intressen knutna till träd
och hur man kan göra avvägningar mellan olika intressen i situationer där inte
samtliga värden kan tillgodoses.
Många konflikter kan förebyggas genom en ökad kunskap om olika aktörers
verksamhet och arbetssätt samt genom en större medvetenhet om trädens olika
värden. I de fall där inte samtliga värden kan gynnas på samma plats behövs en
metod för att kunna avgöra vilket värde som bör ges företräde i det enskilda
fallet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-07-22
Remiss: Fria eller fälla? en metod för avvägningar vid hantering av träd i
offentliga miljöer, 2013-06-12
Yrkanden
Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att översända tekniska förvaltningens förslag till Riksantikvarieämbetet som sitt
remissvar.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Riksantikvarieämbetet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 156
Överföring medel för gratis resor 75+
Dnr TN 2013/0520
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har avsatt medel för gratis resor för personer som fyllt 75
år (75+) hos kommunstyrelsen. Genomförandeansvaret för verksamheten ligger
hos tekniska nämnden varför preliminärt belopp för 2013 behöver överföras till
tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-13
Tekniska nämnden beslutar
att hemställa att kommunstyrelsen överför 2 mkr till tekniska nämnden 2013 för
gratis resor 75+ samt
att föreslå kommunstyrelsen att kostnaden för gratis resor 75+ regleras årligen
med den faktiska kostnaden.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

15

Sammanträdesdatum

2013-08-21

§ 157
Begäran om planläggning för del av Genarp 3:3 för
ändamål förskola
Dnr TN 2013/0509
Sammanfattning
I Genarp finns idag många dagmammor och dessa närmar sig pensionsåldern.
För att vara ute i god tid föreslås nu att ett område nordväst om kyrkan, i Genarp,
planläggs för ändamål förskola.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-07-23
Översiktsplan 2010
Tekniska nämnden beslutar
att hos byggnadsnämnden begära planläggning för del av fastigheten Genarp 3:3
i Genarp, Lunds kommun för ändamål förskola.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden
Serviceförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 158
Försäljning av del av Värpinge 17:26
Dnr TN 2013/0503
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslås fatta beslut om försäljning av del av fastigheten
Värpinge 17:26, totalt ca 4000 kvm, för att anpassa fastighetsgränsen till
naturliga tomtgränser.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-07-18
Kartbilaga
Yrkanden
Margareta Kristensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Margareta
Kristenssons (S) yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av del av Värpinge 17:26, 4 000 kvm för 47 kr/kvm till
Xxxxx.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Xxxxx

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 159
Markanvisningsavtal med LKF AB rörande Östra Torn
27:11
Dnr TN 2013/0500
Sammanfattning
LKF planerar att uppföra cirka 20 lägenheter med upplåtelseformen hyresrätt
inom fastigheten Östra Torn 27:11. Idag används fastigheten som park men
gällande detaljplan säger social boendeservice samt samlings- och
föreningslokaler. I och med byggnationen krävs att en pulkabacke, kallad
köttbullebacken, schaktas bort.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-07-22
Förslag till markanvisningsavtal med LKF
Förslag till ändring av detaljplan för Östra Torn 27:11 (Vänortsparken) i Lund,
Lunds kommun,samråds-/granskningshandling daterad 2013-05-22.
Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m.fl. i Lund, Lunds kommun (Östra Torn
II), lagakraftvunnen 1992-11-17.
Yrkanden
Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande förslag till markanvisningsavtal mellan LKF AB och
kommunen rörande utbyggnad av hyreslägenheter inom fastigheten Östra Torn
27:11 i Lund, innebärande bland annat en överlåtelse av fastigheten med en
köpeskilling om 2.250.000 kronor
Protokollsanteckning
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av samtliga ledamöter får till
protokollet anteckna att det i framtida markanvisningsavtal ska beaktas att
planering och utformning av exploateringen ska utgå från att dagvatten så långt
som möjligt omhändertas och fördröjs på tomten.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Lunds Kommuns Fastighets AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 160
Försäljning av ca 2000 kvm inom Östra Mölla i Södra
Sandby till Mandeiska församlingen i Lund
Dnr TN 2013/0510
Sammanfattning
Försäljning av ca 2000 kvm verksamhetsmark inom Östra Mölla i Södra Sandby
till Mandeiska församlingen i Lund.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2013-07-23
Detaljplan för området, lagakraftvunnen 1992-03-05
Yrkanden
Börje Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av ca 2000 kvm (Hovtången 6 och Hovtången 10) inom
Östra Mölla i Södra Sandby till Mandeiska församlingen i Lund, 252004-7339,
för en köpeskilling av 180 kr/kvm och i övrigt på angivna villkor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Mandeiska församlingen i Lund
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§ 161
Anläggande av översvämningsyta på Ladugårdsmarken
Dnr TN 2013/0322
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslås ta beslut om att använda del av Ladugårdsmarken
2:6 för anläggande av översvämningsyta som en del i Höje å vattenråds uppdrag
att arbeta för en bättre vattenmiljö och vattenhantering för och längs med Höje å.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-07-18
Tjänsteskrivelse Höje å vattenråd, daterad 2013-04-02
Kartbilaga
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande
tillägg:
Att motverka översvämningar i bl a Stångby genom att göra en ny
översvämningsyta på Ladugårdsmarken är utmärkt. Men även åtgärder
uppströms i befintlig och planerad bebyggelse behöver vidtas för att dagvatten så
lång möjligt ska kunna fördröjas och omhändertas på den egna tomten. I
samband med antagandet av förslaget till dagvattenstrategi på tekniska
nämndens sammanträden den 19 juni 2013 enades nämnden om ett tillägg till
tjänsteskrivelsen som innebär 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. I linje med detta beslut bör tekniska förvaltningen
i samarbete med VA Syd få i uppdrag att återkomma med en plan för hur det
dagvatten som idag transporteras i underjordiska rörsystem bereds utrymme i
markplan. T ex skulle en bäck kunna anläggas med sträckning från Borgarparken
och norrut. Denna bäck kanske kan sammankopplas med dagvatten i ytliga
system från utbyggnadsområdena vid Max Lab om det är lämpligt med tanke på
geomorfologi och avrinningsförhållanden. Särskilt kring Max Lab och
utbyggnaden av hela Brunnshögsområdet är det angeläget att ordna för en
dagvattenhantering som utgår från aktuella klimatprognoser och den ökade risk
för skyfall och långvariga regn som förutses. Detta för att motverka
översvämningar, kontaminering av dricksvatten och andra negativa följder av
extrema väderleksförhållanden.
Börje Hansson (C) med instämmande av Lena Fällström (S), Jan O Carlsson (M)
och 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.
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Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) tilläggsyrkande och finner att tilläggsyrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
2 röster (Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin
Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Lars-Göran Hansson (C)) för avslag
på Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S) avstår
från att rösta.
Tekniska nämnden beslutar
att ta del av Ladugårdsmarken 2:6 i anspråk för anläggande av
översvämningsyta.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Höje å vattenråd
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§ 162
Förslag till bildande av biotopskyddsområde
Hardebergaängen i Lunds kommun
Dnr TN 2013/0159
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har utarbetat förslag till biotopskyddsområde för
Hardebergaängen som ligger inom fastigheten Hardeberga 1:1. Syftet med
biotopskyddsområdet är att långsiktigt bevara och utveckla den värdefulla
miljötypen som ängen utgör, en rest av ett gammalt kulturlandskap med arter
beroende av kontinuerlig beteshävd
Förslag till att bilda biotopskyddsområde för Hardebergaängen har varit på
remiss. Samtliga remissinstanser som svarat har ställt sig positiva till förslaget.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-06-27
Förslag till beslut med bilaga 1-4, 2013-06-26
Bilaga, biotopskyddsområdets gräns
Bilaga, samrådsredogörelse
Bilaga, sändlista
Bilaga, samrådsyttrande Länsstyrelsen i Skåne, 2013-03-21
Tekniska nämnden beslutar
att översända förslaget till kommunfullmäktige för beslut.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Skåne
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§ 163
Förslag till cykelväg mellan Dörröd och Veberöd
Dnr TN 2013/0408
Sammanfattning
Ett förslag till utbyggnad av cykelväg mellan Dörröd och Veberöd, en sträcka på
4,5 kilometer, har inkommit till tekniska förvaltningen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-07-31
Inkommen skrivelse och bilagor, daterad 2013-05-21
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Börje Hansson (C) yrkar att ärendet
bordläggs.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
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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§ 164
Övertagande av ansvar för vägar, gator och
gemensamhetsanläggningar
Dnr TN 2013/0273
Sammanfattning
Tre vägföreningar/samfällighetsföreningar har sänt in skrivelser till
förvaltningen där man begär att Lunds kommun tar över väghållaransvaret.
Torna Hällestads samfällighetsförening har i en skrivelse till kommunstyrelsen
begärt att kommunen tar över väghållningen inom Torna Hällestad.
Kommunstyrelsen har översänt ärendet till tekniska nämnden för handläggning
och direkt besvarande.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar i enlighet med sitt tidigare
principiella ställningstagande, att kommunen är beredd att ta över
väghållaransvaret om vissa villkor är uppfyllda. Förslaget innebär att kommunen
åtar sig att ta över ansvaret för Månstensvägen, Diamantvägen, Bärnstensvägen
och Pärlemovägen i centrala Stångby.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-05
Skrivelse från Stångby vägförening
Skrivelse från boende på Pärlemovägen
Skrivelse från Rossings vägs samfällighetsförening
Skrivelse från Torna Hällestads samfällighetsförening
Yrkanden
Börje Hansson (C) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att få en
sammanställning över de enskilda vägar och gator inom tätbebyggt område där
önskemål kan finnas för ett kommunalt övertagande och/eller kommunala bidrag
för att nämnden därefter, efter helhetsbedömning, skall kunna fatta ett väl
genomtänkt beslut.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
yrkande om återremiss och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att ta fram en
sammanställning över de enskilda vägar och gator inom tätbebyggt område där
önskemål kan finnas för ett kommunalt övertagande och/eller kommunala bidrag
Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 165
Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och
Polisområde Mellersta Skåne 2014-2017
Dnr TN 2013/0490
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt ett förslag till samverkansöverenskommelse
mellan Lunds kommun och Polisområde Mellersta Skåne 2014 – 2017.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-12
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2013-05-24
Förslag till Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och
Närpolisen i Lund
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Christer Wallström (FP), Lena
Fällström (S) Börje Hansson (C), Lars-Göran Hansson (C) och Ann Schlyter (V)
yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:
Biltrafiken utgör med nuvarande trafikvolym, hastigheter och krockvåld ett reellt
hot för barn och begränsar deras möjlighet till en trygg rörlighet utomhus. Därför
bör trafikövervakning vara ett givet område för samverkan mellan kommunen
och polisen. Alla ålderskategorier är betjänta av att brott mot trafikregleringar,
hastighetsregler och lokala trafikföreskrifter beivras. Polisens insatser är av
strategisk betydelse och en förutsättning för att trafiksäkerhetsarbetet i Lunds
kommun ska vara effektivt. I tjänsteskrivelsen understryks barnens bästa på ett
förtjänstfullt sätt; ”stärka barnens förutsättningar att kunna vistas i offentlig
miljö utan att behöva känna sig otrygg”. Därför bör inte trafiksituationen lämnas
utanför överenskommelsen om samverkan.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över förslaget till samverkansöverenskommelse mellan Lunds
kommun och Polisområde Mellersta Skåne 2014 – 2017 hänvisa till
förvaltningen skrivelse samt
att tillägga: Biltrafiken utgör med nuvarande trafikvolym, hastigheter och
krockvåld ett reellt hot för barn och begränsar deras möjlighet till en trygg
rörlighet utomhus. Därför bör trafikövervakning vara ett givet område för
samverkan mellan kommunen och polisen. Alla ålderskategorier är betjänta av
att brott mot trafikregleringar, hastighetsregler och lokala trafikföreskrifter
beivras. Polisens insatser är av strategisk betydelse och en förutsättning för att
trafiksäkerhetsarbetet i Lunds kommun ska vara effektivt. I tjänsteskrivelsen
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understryks barnens bästa på ett förtjänstfullt sätt; ”stärka barnens förutsättningar
att kunna vistas i offentlig miljö utan att behöva känna sig otrygg”. Därför bör
inte trafiksituationen lämnas utanför överenskommelsen om samverkan.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret
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§ 166
Upphandling av entreprenör för genomförandet av
Stadsparksprojektet etapp 2 b, Lekplatsen
Dnr TN 2013/0333
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för genomförande av
Stadsparksprojektet etapp 2 b, Lekplatsen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-07-09
Planritning
Anbudsutvärdering
Tekniska nämnden beslutar
att utse anbudgivare 6, Markentreprenad, som entreprenör för rubricerad
entreprenad samt
att uppdra åt tekniske direktören att teckna erforderliga avtal/kontrakt med
upphandlad entreprenör.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 167
Upphandling av entreprenör för exploateringsområde
Påskagänget III etapp 1
Dnr TN 2013/0492
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för nybyggnation av byggator,
belysning, va och parkmark för det blivande bostadsområdet Påskagänget III.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-07-09
Planritning
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 3, MJ Eriksson, som entreprenör för rubricerad entreprenad
att uppdra åt tekniske direktören att teckna erforderligt avtal/kontrakt med
upphandlad entreprenör
att uppdra åt tekniske direktören att teckna särskild överenskommelse om
finansieringen med VASYD samt
att projektet får finansieras med medel från exploateringsområdet Påskagänget
III med konto 2950/4220, 2960/4220 och 2970/4220.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 168
Delegationsbeslut för anmälan 2013-08-21
Dnr TN 2013/0067
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 21 augusti 2013
anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 169
Anmälningar till tekniska nämnden 2013-08-21
Dnr TN 2013/0068
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 21 augusti
2013:
Trafikverket, dnr. 09/112
Trafikverkets beslut om precisering av riksintresseanspråk avseende Malmö
flygplats
Kommunfullmäktige, dnr. 10/166
§ 58 Detaljplan för Snickaren 2 och 3 m.fl. Antagande
Lantmäteriet, dnr. 10/427
Underrättelse om beslut om avslutad förrättning. Ledningsrättsförrättning
avseende vattenledning Harlösa-Revingeby
Kommunfullmäktige, dnr. 11/1
§ 48 Eva Linnérs (FP) avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska nämnden
Byggnadsnämnden, dnr. 11/314
§ 138 Detaljplan för del av Stångby 5:28 i Stångby. Antagande
Byggnadsnämnden, dnr. 11/314
Överklagande av Byggnadsnämndens i Lunds kommun beslut den 19 juni 2013
angående detaljplan för del av Stångby 5:28 i Lund
Christer Hjort, Dalby Byaråd, dnr. 11/419
Rättelse angående Trafikverkets skrivelse om ljusreglering vid Knivsåsen, Dalby
Miljönämnden, dnr. 11/451
§ 82 Dagvattenstrategi för Lunds kommun
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 11/479
Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av en biogasanläggning
med tillhörande uppgraderingsanläggning
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 11/479
Överklagande av Miljöprövningsdelegationens vid Länsstyrelsen i Skåne län
beslut angående biogasanläggningen på del av fastigheten Önneslöv 38:3
Byggnadsnämnden, dnr. 11/549
§ 133 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m.m. och del av kvarter Bullerbyn
i Lund. Samråd
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Byggnadsnämnden, dnr. 12/178
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Paradis 49 i Lund, Lunds
kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 12/561
§ 101 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2014-2016 med budget för 2014
Kävlingeåns vattenråd, dnr. 13/53
Protokoll 2013-05-22 Årsstämma
Kävlingeåns vattenråd, Konstituerande styrelsesammanträde, dnr. 13/53
Protokoll 2013-05-22
Arbetsutskottet för Vattenvårdsprogram Kävlingeån, Kävlingeåns vattenråd, dnr.
13/53 Protokoll 2013-05-22
Kommunala handikapprådet, dnr. 13/63
Protokoll 2013-06-04
Skånetrafiken, dnr. 13/89
Ny tidtabell för linje 159, Naturbussen under hösten 2013
Regionala tillväxtnämnden/Kommunstyrelsen, dnr. 13/103
Avsiktsförklaring avseende byggnation, drift och underhåll av spårväg och
spårvagnstrafikering på sträckan Lund C – ESS
Servicenämnden, dnr. 13/184
§ 62 Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet MBP 2014-2016 med utblick
mot 2018 – yttrande
Tekniska förvaltningen, Samverkansgruppen, dnr. 13/216
Protokoll 2013-06-18
Skånetrafiken, dnr. 13/227
Svar på ansökan om ”Besöksmål som saknar kollektivtrafik”
Servicenämnden, dnr. 13/230
§ 63 Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun GNP
2014-2016 – yttrande
Trafikverket, dnr. 13/240
Underrättelse om markundersökning för Järnvägsutredning Simrishamnsbanan,
delen Malmö-Tomelilla
Byggnadsnämnden, dnr. 13/253
Underrättelse/Lagakraftbevis – Ändring av detaljplan för Skomakaren 23 och del
av Dalby 92:1 i Dalby, Lunds kommun
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Kommunstyrelsen, dnr. 13/262
§ 195 Äskande om medel för den s.k. dagvattengruppens arbete med
flödesdämpande åtgärder i Höje å 2014
Höje å vattenråd, dnr. 13/262
Protokoll 2013-05-28 Årsstämma
Höje å vattenråd, dnr. 13/262
Protokoll 2013-05-28 Konstituerande styrelsesammanträde
Byggnadsnämnden, dnr. 13/270
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Fåglasång 1:10 m.fl. i Södra
Sandby, Lunds kommun
Michael Flensmark, dnr. 13/272
Besvär över detaljplan för norra delen av Galgevången 2:10 i Lund, Lunds
kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 13/302
Underrättelse/Lagakraftbevis – Ändring av detaljplan för Blåtunga 1 i Lund,
Lunds kommun
Aktionen för spårvagnsfritt, dnr. 13/411
Alternativ till spårväg
Byggnadsnämnden, dnr. 13/328
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Själabodarna 16 m.fl. i Lund,
Lunds kommun
Peter Orban, dnr. 13/424
Alternativa förslag till ytterligare motorvägsavfart från E22 i Östra torn Lunds
kommun
Kollektivtrafiknämnden, dnr. 13/443
§ 47 Upphandling av spårvagnar, depå och operatör för spårvagnsetapp Lunds
kommun
Skryllerådet, dnr. 13/452
Protokoll 2013-04-04
Försvarsmakten, dnr. 13/455
Protokoll fört vid Revingerådets sammanträde 2013-05-29
Byarådet i Veberöd, dnr. 13/456
Veberödsbornas motstånd mot indragning av busshållplatser
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Länsstyrelsen Skåne, 13/458
Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2013 – öppna dörrar till bostadsmarknaden
Dikningsföretag Flyinge-Sandby, dnr. 13/467
Protokoll 2013-06-04
Byggnadsnämnden, dnr. 13/486
§ 142 Strukturbild MalmöLund – En konkretisering av MalmöLund-visionen för
2030
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/488
Beslut om tillstånd till flytt av milsten med fundament belägen inom fastigheten
Veberöd 15:101, fornlämning nr 3 i Veberöd socken, Lunds kommun
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/505
Tillstånd enligt 7 kap 28 a miljöbalken för fällning av träd inom Natura 2000området Stadsparken på fastigheten Innerstaden 1:2 m.fl. Lunds kommun
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2013-08-14
Pågående arbeten v. 21 – 24
Pågående arbeten v. 25 – 26
Pågående arbeten v. 27 - 32
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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