Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-09-18
Plats och tid:
Ajourneringar
Ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 17.30 – 21.30
18.35-18.40, 19.20-19.45, 20.20-20.30, 20.50-20.55
Johannessen Ronny (M)
Svensson Smith Karin (MP)
Krantz Oskar (FP)
Hansson Börje (C)
Fric Mio (KD)
Fällström Lena (S)
Kristensson Margareta (S)
Schlyter Ann (V)

Ersättare:

Bondesson Roland (M), tjänstgör för Jan O Carlsson (M)
Andersson Brink Peter (FP), tjänstgör för Christer Wallström (FP)
Hansson Lars-Göran (C)
Bohgard Mats (S), tjänstgör för Mikael Thunberg (S)
Borgh Bengt (S)
Hankala-Janiec Teresa (S)
Kärre Emelie (MP)
Jarfjord Anders (V)

Övriga närvarande:

Lockby Håkan, gatuchef
Seth Karl-Oscar, stadsträdgårdsmästare
Wallin Anita, exploateringschef
Kalén Ronnie, kollektivtrafikchef
Öhrström Heléne, administrativ chef
Blomberg Per, utvecklingssamordnare
Linge Maria, exploateringsingenjör
Gerle Meta, nämndssekreterare

Justerare:

Lena Fällström (S), ersättare Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer:

§§ 170 – 176, 178 – 198

Plats/tid för justering:

Tekniska förvaltningen, 1 oktober 2013, kl 16.30

Underskrifter:

Sekreterare
Gerle Meta

Ordförande
Johannessen Ronny

Justerare
Fällström Lena

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

18 september 2013

Datum då anslaget sätts upp:
Förvaringsplats för protokollet:

Datum då anslaget tas ned:
Tekniska förvaltningen, Byggmästaregatan 4, Lund

Underskrift:
Gerle Meta
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Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-09-18
Plats och tid:
Ajourneringar
Ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 17.30 – 21.30
18.35-18.40, 19.20-19.45, 20.20-20.30, 20.50-20.55
Johannessen Ronny (M)
Svensson Smith Karin (MP)
Krantz Oskar (FP)
Hansson Börje (C)
Fric Mio (KD)
Fällström Lena (S)
Kristensson Margareta (S)
Schlyter Ann (V)

Ersättare:

Bondesson Roland (M), tjänstgör för Jan O Carlsson (M)
Andersson Brink Peter (FP), tjänstgör för Christer Wallström (FP)
Hansson Lars-Göran (C)
Bohgard Mats (S), tjänstgör för Mikael Thunberg (S)
Borgh Bengt (S)
Hankala-Janiec Teresa (S)
Kärre Emelie (MP)
Jarfjord Anders (V)

Övriga närvarande:

Lockby Håkan, gatuchef
Seth Karl-Oscar, stadsträdgårdsmästare
Wallin Anita, exploateringschef
Kalén Ronnie, kollektivtrafikchef
Öhrström Heléne, administrativ chef
Blomberg Per, utvecklingssamordnare
Linge Maria, exploateringsingenjör
Gerle Meta, nämndssekreterare

Justerare:

Lena Fällström (S), ersättare Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer:

§ 177

Plats/tid för justering:

Tekniska förvaltningen, 18 september 2013 kl 20.00

Underskrifter:

Sekreterare
Gerle Meta

Ordförande
Johannessen Ronny

Justerare
Fällström Lena

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

18 september 2013

Datum då anslaget sätts upp:

19 september 2013

Förvaringsplats för protokollet:

Tekniska förvaltningen, Byggmästaregatan 4, Lund

Underskrift:
Gerle Meta

Datum då anslaget tas ned: 10 oktober 2013
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-09-18

§ 170
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-09-18

§ 171
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2013/0519
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 21 augusti 2013
samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-09-18

§ 172
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
TF förvaltningschef Håkan Lockby informerar bl.a. om:
Personal - Inga vakanta tjänster för närvarande
Ny entreprenör för färdtjänst 1 oktober
Utredning angående Genarpsvägen i Dalby
Satsningar i Stadsparken
Skördefest
Fokus Dalby
Beskärningar inför vintern
Startmöte angående vinterväghållning
Riktlinjer för vinterväghållning till tekniska nämnden i oktober
Renovering av plaskdammar
Exploateringsavtal i samband med spårvägsförberedelser
Utveckling av exploateringsavtal
Förutsättningar för utbyggnad till fyra spår vid Klostergården
Rekrytering inom mark- och exploatering pga pensionsavgång
Överprövning av upphandling av projektering spårväg
LundaMats-enkät
Sabotage av biljettautomater
P-ledsystem på Mårtenstorget

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2013-09-18

§ 173
Informationsärende - EU-projektet LIFEscape
Dnr TF 2010/0483
Sammanfattning
Utvecklingssamordnare Per Blomberg informerar om EU-projektet LIFEscape.
Kommuner i Sverige, Danmark, Polen och Lettland ingår i projektet som syftar
till att påskynda införandet av den europeiska landskapskonventionen. I Sverige
deltar Lund och Sjöbo kommun och Linnéuniversitetet. I projektet testas nya och
innovativa lösningar för att öka medborgarinflytandet gällande landskaps- och
naturfrågor i den fysiska planeringen. Projektet har pågått i två och ett halvt år
och 24-26 september 2013 genomförs en slutkonferens i Lund.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-09-18

§ 174
Informationsärende - Lund C
Sammanfattning
Gatuchef Håkan Lockby informerar om situationen för taxiåkare vid Lunds
centralstation. I dag finns plats för taxi både på östra och västra sidan om
stationen. I samband med arbetet med ramprogram för Lund C finns planer för
en bättre angöring för taxibilar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2013-09-18

§ 175
Detaljplan för del av Östra Torn 27:12 m.fl. i Lund
Dnr TN 2013/0539
Sammanfattning
Aktuell detaljplan syftar till att ändra gatusträckningarna vid MAX IV, ändra
byggnadshöjder och klarlägga infarten till MAX IV.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-09
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2013-06-04
Yrkanden
Mats Bohgard (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) och Ann
Schlyter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att bilvägen från
Maxområdet under E22 till Klosterängsvägen slopas och att enbart cykel- och
gångtrafik tillåts där. Förslaget innebär att huvudinfarten till Max IV från
Odarslövsvägen blir den enda infarten till området för biltrafik.
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.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Mats Bohgards (S)
m.fl. tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mats Bohgard (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Mats Bohgards
(S) m.fl. tilläggsyrkande
6 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Mats
Bohgards (S) m.fl. tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerad detaljplan med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Reservationer
Mats Bohgard (S), Lena Fällström (S) och Margareta Kristensson (S) inkommer
med skriftlig reservation, se bilaga.
Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V) reserverar sig till förmån för
Mats Bohgards (S) m.fl. tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-09-18

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-09-18

§ 176
Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m.m. och del av
kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun
Dnr TN 2011/0549
Sammanfattning
Aktuell detaljplan syftar till att pröva lämpligheten att uppföra nya bostäder i
anslutning till Fäladstorget i Lund. Planförslaget innefattar ca 145 nya bostäder
varav ca 75 har en inriktning mot äldre personer.
Planförslaget ger också möjligheter till utveckling av centrumverksamheter och
förskola. Parkeringen för den nya bebyggelsen förslås till största delen ske i en
underjordisk parkering. Planförslaget innebär dock ett intrång i Borgarparken
och i Svenshögsskolans tomt.
Tekniska nämnden tillstyrkte ett planprogram under förutsättning att intrånget i
Borgareparken begränsades och att bebyggelsen inte blev högre än 4-5 våningar.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-09
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2013-06-07
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) och Ann
Schlyter (V) yrkar avslag på detaljplanen avseende dels Seniorgårdens planerade
hus på Svenshögskolans tomt, dels på Seniorgårdens planerade hus i
Borgarparken.
Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande mot sitt eget och finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till Ronny
Johannessens (M) yrkande
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mats Bohgard (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Lena Fällströms
(S) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerad detaljplan med hänvisning till vad förvaltningen
anfört.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2013-09-18

Reservationer
Lena Fällström (S) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.
Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V) reserverar sig till förmån för
Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

12

Sammanträdesdatum

2013-09-18

§ 177
Ansökan om statlig medfinansiering till regionala
kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och
miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och
gatunätet åren 2014-2016 i Skåne län
Dnr TN 2013/0479
Sammanfattning
Som en förberedelse för verksamhetsplaneringen 2014-2016 har kommunerna
getts möjlighet att föreslå lämpliga åtgärder i regionala
kollektivtrafikanläggningar, miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator.
Förslag på prioriterade objektslistor har arbetats fram och tekniska nämnden
föreslås besluta dessa.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-02
Trafikverkets skrivelse daterad 2012-06-25
Objektsblad trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder
Objektblad kollektivtrafikåtgärder
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreslagna objektlistor
att omedelbart justera ärendet

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Trafikverket

Justeras:

Ronny Johannessen

Justerare

Lena Fällström

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2013-09-18

§ 178
Yttrande över Regional transportinfrastrukturplan för
Skåne 2014-2025
Dnr TN 2013/0193
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt Trafikverkets förslag till regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 för yttrande.
Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen lämnar ett gemensamt
yttrande över planförslaget.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2013-08-05
Förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025,
remissversion 2013-05-23
Miljökonsekvensbeskrivning daterad 2013-06-18
Cykelvägsplan för Skåne, remissversion 2013-05-23
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och Ann
Schlyter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att de förslag till
infrastrukturåtgärder som enligt den av Region Skåne genomförda
miljökonsekvensbeskrivningen gör det svårare att nå målen om klimat och hälsa,
bör tas bort från planen. De medel som då frigörs överförs till åtgärder som gör
att målen för minskad klimatpåverkan och förbättrad hälsa blir lättare att nå.
Ajournering 18.35 – 18.40
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) m.fl. yrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mats Bohgard (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande
6 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till Ronny
Johannessens (M) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över på förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne
2014-2025 åberopa vad som framförs i förvaltningarnas tjänsteskrivelse.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2013-09-18

§ 179
Yttrande över Godsstrategi för Skåne
Dnr TN 2013/0470
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt Region Skånes förslag till Godsstrategi för Skåne
för yttrande. Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen lämnar ett
gemensamt yttrande över planförslaget.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2013-08-29
Godsstrategi för Skåne, remissutgåva 2013-06-12
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att godsstrategin bör omarbetas för att vara i
samklang med Trafikverkets förslag till underlag för Färdplan 2050 och Målbild
för ett transportsystem som uppfyller klimatmål och vägen dit Trafikverket
2012:105 samt riksdagsbeslutet om att fordonsflottan ska vara
fossilbränsleoberoende 2030.
Ann Schlyter (V) med instämmande av Lena Fällström (S) och Karin Svensson
Smith (MP) yrkar att dubbelspår Helsingborg - Ängelholm till Hallandsåstunneln
bör prioriteras för att få över mer godstrafik till spår, samt i övrigt i enlighet med
förvaltningens förslag.
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), Mats Bohgard (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Ann Schlyters (V)
m.fl. tilläggsyrkande
6 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Ann
Schlyters (V) m.fl. tilläggsyrkande.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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2013-09-18

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), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Karin
Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande
Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S) och Mats Bohgard (S) avstår från
att rösta.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över Godsstrategi för Skåne åberopa vad som framförs i
förvaltningarnas tjänsteskrivelse.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.
Ann Schlyter (V), Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S) och Mats Bohgard (S) reserverar sig till förmån för Ann
Schlyters (V) m.fl. yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2013-09-18

§ 180
Yttrande ang. ”Remiss: Inriktningsdokument
Trafikförsörjningsprogrammet”
Dnr TN 2013/0453
Sammanfattning
Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Inför kommande
trafikförsörjningsprogram har Region Skåne utarbetat ett inriktningsdokument
som översänts till kommunerna i Skåne på remiss.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2013-09-05
Region Skåne, ”Inriktningsdokument Trafikförsörjningsprogrammet, daterad
2013-06-14
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Margareta Kristensson (S)
och Ann Schlyter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att de
olika målsättningarna för kollektivtrafikförsörjningen bör kompletteras med
- ett mål för att genomsnittshastigheten i busstrafiken ska höjas på ett säkert sätt
- ett mål om att verka för busskörfält i större utsträckning används för ökad
framkomlighet där det finns trängsel
- ett mål om att bättre tillgodose efterfrågan på fritidsresor utan att det inskränker
på Skånetrafikens förmåga att erbjuda pendling för arbete/studier.
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) m.fl. tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mats Bohgard (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. tilläggsyrkande
6 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Karin
Svensson Smiths (MP) m.fl. tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande till kommunstyrelsen, gällande Inriktningsdokument
Trafikförsörjningsproggrammet, hänvisa till förvaltningarnas skrivelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-09-18

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

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2013-09-18

§ 181
Yttrande över Förstudie Spårvägstrafik HelsingborgHöganäs
Dnr TN 2013/0547
Sammanfattning
Helsingborgs stad och Höganäs kommun har tidigare studerat möjligheterna att
införa spårvägstrafik. För att ytterligare stärka detta arbete och klargöra
linjedragningar har nu en gemensam förstudie tagits fram. Syftet med förstudien
har varit att utreda behov av och former för prioriterad kollektivtrafik samt
utgöra underlag för att reservera utrymme för en spårvägsanläggning, dels i
fortsatt översiktlig planering, dels i kommande detalj- eller järnvägsplaner.
Genom förstudien har den formella fysiska planläggningen för ett
spårvägssystem inletts. Stadsbyggnadskonoret och tekniska förvaltningen yttrar
gemensamt över förstudien/planprogrammet.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2013-09-02
Helsingborgs och Höganäs förslagshandling ”Förstudie Spårvägstrafik
Helsingborg- Höganäs”, 2013-08-28
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 som yttrande till kommunstyrelsen hänvisa till förvaltningarnas gemensamma
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret
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§ 182
Yttrande över åtgärdsvalsstudie Västra Hjärups framtida
transportbehov
Dnr TN 2013/0494
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt remiss från Staffanstorps kommun angående
åtgärdsvalsstudie Västra Hjärups framtida transportbehov för yttrande.
Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen lämnar ett gemensamt
yttrande över planförslaget.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2013-09-05
Åtgärdsvalsstudie Västra Hjärups framtida transportbehov, slutrapport 2013-0503
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 Åtgärdsvalsstudie Västra Hjärups framtida transportbehov
åberopa vad som framförs i förvaltningarnas gemensamma tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
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§ 183
En enklare plan- och bygglovsprocess Plangenomförandeutredningen (SOU 2013:34), remiss
Dnr TN 2013/0225
Sammanfattning
Socialdepartementet, Plan-, bygg- och bostadsenheten, har skickat ut
betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess,
Plangenomförandeutredningen (SOU 2013:34) på remiss till bl.a. Lunds
kommun.
Utredningen ska enligt direktiven utreda förutsättningarna för att förenkla och
förkorta plan- och bygglovsprocessen genom att bland annat se över kravet på
detaljplan, kravet på bygglov, möjligheterna att använda sig av så kallat enkelt
planförfarande, samt möjligheterna för kommunfullmäktige att uppdra åt
kommunal nämnd att anta en detaljplan.
De viktigaste förslagen i betänkandet är:
• Införande av en ny planform – områdesplan – som ska ge möjlighet till att ge
bygglov utan detaljplaneläggning.
• En modernt utformad detaljplan ska kunna medföra att bygglov inte behövs.
• Efter genomförandetidens utgång gäller enbart generella bestämmelser
beträffande utformning.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens gemensamma
tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-06
Sammanfattning Betänkandet En enklare plan- och bygglovsprocess,
Plangenomförandeutredningen (SOU 2013:34)
Yrkanden
Ann Schlyter (V) med instämmande av Lena Fällström (S) och Karin Svensson
Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:
- att detaljplan ska behandlas i facknämnderna
- att bygglov utan detaljplan endast ges i fall av mycket begränsat allmänt
intresse
Tilläggen bör göras med motiveringen att betänkandet vill uttryckligen begränsa
medborgarinflytandet, medan samspelet med byggherrarna ska utvecklas.
Medborgare ska ha inflytande endast över översiktsplanen, en plan vars
konsekvenser är svåra för lekmän att föreställa sig och som är för abstrakt för att
engagera sig i. Ur demokratisk synpunkt är det viktigt att åtminstone
förtroendevalda får möjlighet att yttra sig över en detaljplan, och att en sådan, i
motsats till betänkandets förslag, får innehålla fler än obligatoriska krav (vilken
del av marken som får bebyggas och med vilken höjd). Betänkandet föreslår
möjligheten att ge bygglov utan att detaljplan finns, det skulle innebära att såväl
medborgare som förtroendevalda förlorar möjlighet till insyn och påverkan i
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skapandet av staden.
Ronny Johannessen (M) med instämmande av Oskar Krantz (FP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Ann Schlyters (V)
m.fl. tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mats Bohgard (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Ann Schlyters (V)
m.fl. tilläggsyrkande
6 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Ann
Schlyters (V) m.fl. tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets
och tekniska förvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse.
Reservationer
Ann Schlyter (V), Karin Svensson Smith (MP) och Lena Fällström (S) reserverar
sig till förmån för Ann Schlyters (V) m.fl. yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
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§ 184
Delårsrapport per den 31 augusti 2013
Dnr TN 2011/0496
Sammanfattning
Nämnderna ska lämna en rapport per den 31 augusti 2013 med prognos för 2013
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Två versioner skrivs, en utförlig
för tekniska nämnden samt en kortare variant för kommunstyrelsen och
fullmäktige.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-09
Bilaga till tekniska förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti 2013 (TN)
Bilaga till tekniska förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti 2013 (KS)
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att hela det överskott som uppstått i nämndens
verksamhet omdisponeras för att förebygga kroppsskador hos cyklister genom
förbättringar av den cykelinfrastruktur kommunen är ansvarig för.
Lena Fällström (S) med instämmande av Börje Hansson (C) och Ronny
Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande mot Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande och finner Lena
Fällströms (S) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
10 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD), Lena Fällström (S),
Margareta Kristensson (S), Mats Bohgard (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall
till Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till Karin Svensson Smiths (MP)
yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att utöver de omfördelningar som beslutades av tekniska nämnden i april
godkänna att 2 000 tkr av överskottet inom kollektivtrafikverksamheten tas i
anspråk för beläggningsunderhåll på lokalgatorna, 1 200 tkr används för åtgärder
till följd av säkerhetsinventeringen på lekplatserna, 800 tkr används för
beskärningsåtgärder samt 500 tkr används för förstärkta satsningar i
blomsterprogrammet
att uppmärksamma kommunstyrelsen på de beräknade avvikelserna inom
exploateringsverksamheten och strategiska markförvärv,
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att fastställa delårsrapporten per den 31 augusti med bokslutsprognos för 2013,
samt
att översända tjänsteskrivelsens Bilaga KS, till kommunstyrelsen.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
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§ 185
Val av deltagare till VTI Transportforum 8-9 januari 2014
Dnr TN 2011/0001
Sammanfattning
I januari varje år anordnar Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI,
Transportforum som är Nordens största konferens för transportsektorn. 2014
infaller konferensen 8-9 januari. Tekniska nämnden skickar fyra deltagare till
konferensen.
Tekniska nämnden beslutar
att Peter Brink (FP), Ronny Johannessen (M), Mats Bohgard (S) och Anders
Jarfjord (V) deltar vid Transportforum, 8-9 januari, för tekniska nämndens
räkning.
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§ 186
Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2014-2016
med utblick mot 2018
Dnr TN 2013/0184
Sammanfattning
Förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogram 2014-2016 har
remissbehandlats under våren och inkomna synpunkter har gett upphov till
revidering av förslaget. När det gäller det nya omarbetade förslaget beslutades
det vid tekniska nämndens sammanträde 2013-06-19 att ärendet återremitterades
till förvaltningen i syfte att konsekvensbeskriva åtgärder och beslut som rör
verksamhetsområde Västratornsvägen, Stångby Väster II, stationsområdet i
Dalby och verksamhetsområde Veberöd NV.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-27
Förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogram 2014-2016, juni 2013
Utbyggnadsprogram för Lunds kommun
Sammanställning av och kommentarer till remissyttranden över förslag till markoch bostadsförsörjningsprogram MBP 2014-2016
PM: Konsekvensutredning av beslutsförslag från tekniska nämndens
sammanträde 2013-06-19 som rör eventuella justeringar av förslag till MBP
2014-2016, med utblick mot 2018.
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar:
1) att del av område 133, Bullerbyn utgår, det vill säga Seniorgårdens planerade
bebyggelse i Borgarparken och på Svenshögsskolans skolgård,
2) att område 147, Folkparken utgår
3) att verksamhetsområde 19, Västratornsvägen utgår,
4) att verksamhetsområde 41, Veberöd NV ska öppnas med möjlighet till
etablering 2015
5) att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt byggnadsnämnden att
utarbeta en detaljplan för första etappen av Dalby stationsområde, område 202,
som kan antas senast under första halvåret 2015 som medger byggandet av minst
250 bostäder samt nödvändig service t.ex. en ny skola,
6) att område 135, Solhällan kan utökas med fler bostäder men LKF tilldelas
minst 100 hyresrätter oavsett totalantalet bostäder
18) att det även inom område 120, Klostergårdens IP bör byggas hyresrätter
7) att tekniska nämnden ska verka för att det i samtliga exploateringsavtal med
byggherrar i Lunds kommun ska skrivas in avsättning av lägenheter för sociala
ändamål samt
att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.
Börje Hansson (C) yrkar:
3) att verksamhetsområdet 19, Västratornsvägen, skall utgå ur planen,
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8) att 195 Stångby väster II – F-9 skolan skall läggas in med uppförande 201617 i området intill Kulparkskolan,
9) att det under avsnittet: Miljö och hållbarhetsaspekter “Vid planering av
nybebyggelse och etablering av verksamheter skall den goda åkerjorden i mesta
möjliga mån sparas” - skall ersättas av: “Ianspråktagande av åkermark till ny
bebyggelse (bostäder och verksamheter) bör undvikas och en nollvision bör
eftersträvas”,
10) att verksamhetsområdet vid Vallkärra station, som anges i tjänsteskrivelsen,
ska avföras för vidare planering och inte upptagas i förslag till kommande års
mark- och bostadsförsörjningsprogram samt
att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar:
1) att del av område 133, Bullerbyn utgår, det vill säga Seniorgårdens planerade
bebyggelse i Borgarparken och på Svenshögsskolans skolgård,
11) att område 123 Galgevången utgår ur planen,
12) att område 159 Vipemöllan endast bebyggs på redan hårdgjorda ytor,
13) att område 128 Vänortsparken utgår ur planen,
14) att område 149 Norränga utgår ur planen,
2) att område 147 Folkparken utgår ur planen,
15) att område 182 Snickaren utgår ur planen,
16) att område 313 Fåglasångsdalen utgår ur planen,
3) att verksamhetsområde 19 Västratornsvägen utgår ur planen,
17) att tekniska nämnden, gärna i samarbete med byggnadsnämnden, ser över
utbyggnadsområdena utifrån principen om att åkermark och parkmark ska
bevaras samt
att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.
Ajournering 20.20 – 20.30
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S),
Börje Hanssons (C) och Karin Svensson Smiths (MP) yrkanden enligt följande:
- yrkande 1 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på
yrkande 1
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mats Bohgard (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till yrkande 1.
Yrkande 1 avslås.
- yrkande 2 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på
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yrkande 2
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mats Bohgard (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till yrkande 2.
Yrkande 2 avslås.
- yrkande 3 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), och Mio Fric (KD)) för avslag på yrkande 3
6 röster (Börje Hansson (C), Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S),
Mats Bohgard (S), Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall
till yrkande 3.
Yrkande 3 bifalls.
- yrkande 4 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), och Mio Fric (KD)) för avslag på yrkande 4
6 röster (Börje Hansson (C), Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S),
Mats Bohgard (S), Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall
till yrkande 4.
Yrkande 4 bifalls.
- yrkande 5 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), och Mio Fric (KD)) för avslag på yrkande 5
6 röster (Börje Hansson (C), Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S),
Mats Bohgard (S), Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall
till yrkande 5.
Yrkande 5 bifalls.
- yrkande 6 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), och Mio Fric (KD)) för avslag på yrkande 6
6 röster (Börje Hansson (C), Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S),
Mats Bohgard (S), Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall
till yrkande 6.
Yrkande 6 bifalls.
- yrkande 7 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på
yrkande 7
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mats Bohgard (S),
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Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till yrkande 7.
Yrkande 7 avslås.
- yrkande 8 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
10 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Mio Fric (KD), Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström
(S), Mats Bohgard (S), Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för
avslag på yrkande 8
1 röst (Börje Hansson (C)) för bifall till yrkande 8.
Yrkande 8 avslås.
- yrkande 9 och finner att yrkandet avslås.
8 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S), Mats Bohgard (S) och
Margareta Kristensson (S)) för avslag på yrkande 9
3 röster (Börje Hansson (C), Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V))
för bifall till yrkande 9.
Yrkande 9 avslås.
- yrkande 10 och finner att yrkandet avslås.
8 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S), Mats Bohgard (S) och
Margareta Kristensson (S)) för avslag på yrkande 10
2 röster (Börje Hansson (C) och Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till
yrkande 10.
Ann Schlyter (V) avstår från att rösta.
Yrkande 10 avslås.
- yrkande 11 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
10 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S), Mats
Bohgard (S), Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för avslag på
yrkande 11
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till yrkande 11.
Yrkande 11 avslås.
- yrkande 12 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
10 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S), Mats
Bohgard (S), Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för avslag på
yrkande 12
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till yrkande 12.
Yrkande 12 avslås.
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- yrkande 13 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
10 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S), Mats
Bohgard (S), Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för avslag på
yrkande 13
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till yrkande 13.
Yrkande 13 avslås.
- yrkande 14 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
10 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S), Mats
Bohgard (S), Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för avslag på
yrkande 14
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till yrkande 14.
Yrkande 14 avslås.
- yrkande 15 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
10 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S), Mats
Bohgard (S), Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för avslag på
yrkande 15
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till yrkande 15.
Yrkande 15 avslås.
- yrkande 16 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
10 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S), Mats
Bohgard (S), Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för avslag på
yrkande 16
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till yrkande 16.
Yrkande 16 avslås.
- yrkande 17 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
10 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S), Mats
Bohgard (S), Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för avslag på
yrkande 17
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till yrkande 17.
Yrkande 17 avslås.
- yrkande 18 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

31

Sammanträdesdatum

2013-09-18

6 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på
yrkande 18
4 röster (Lena Fällström (S), Mats Bohgard (S), Margareta Kristensson (S) och
Ann Schlyter (V)) för bifall till yrkande 18.
Karin Svensson Smith (MP) avstår från att rösta.
Yrkande 18 avslås.
Tekniska nämnden beslutar
att verksamhetsområde 19, Västratornsvägen, utgår,
att verksamhetsområde 41, Veberöd NV ska öppnas med möjlighet till etablering
2015
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt byggnadsnämnden att
utarbeta en detaljplan för första etappen av Dalby stationsområde, område 202,
som kan antas senast under första halvåret 2015 som medger byggandet av minst
250 bostäder samt nödvändig service t.ex. en ny skola,
att område 135, Solhällan kan utökas med fler bostäder men LKF tilldelas minst
100 hyresrätter oavsett totalantalet bostäder,
att i övrigt tillstyrka föreliggande förslag till mark- och
bostadsförsörjningsprogram MBP 2014-2016 med utblick mot 2018 samt
att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget.
Reservationer
Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S) och Mats Bohgard (S) inkommer
med skriftlig reservation, se bilaga.
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sina yrkanden.
Börje Hansson (C) inkommer med skriftlig reservation gällande yrkande 8, se
bilaga, och reserverar sig till förmån för sina övriga yrkanden.
Ann Schlyter (V) reserverar sig till förmån för yrkande 1, 2, 7, 9.
Ronny Johannessen (M), Oskar Krantz (FP), Mio Fric (KD) och Peter Brink
(FP) reserverar sig mot beslutet gällande:
att verksamhetsområde 19 utgår,
att verksamhetsområde 41, Veberöd NV ska öppnas med möjlighet till etablering
2015
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt byggnadsnämnden att
utarbeta en detaljplan för första etappen av Dalby stationsområde, område 202,
som kan antas senast under första halvåret 2015 som medger byggandet av minst
250 bostäder samt nödvändig service t.ex. en ny skola,
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att område 135, Solhällan kan utökas med fler bostäder men LKF tilldelas minst
100 hyresrätter oavsett totalantalet bostäder

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
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§ 187
Klostergårdens IP - igångsättning
Dnr TF 2007/0362
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2012-03-21 behandlat upphandlings- och
redovisningsprinciperna för genomförandet av projektet Klostergårdens IP.
Under hösten kommer arbetet med att bygga ut Klostergårdens IP med
fotbollsarena, omklädningsrum, klubblokal m.m. påbörjas. I etappen ingår delar
som skall finansieras via tekniska nämndens exploateringsbudget.
Senare kommer tekniska nämndens objekt med torg, park, gång- och cykelväg,
distributionsväg till Arenan m.m. att upphandlas och genomföras.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-10
Tekniska nämndens beslut 2012-03-21 § 63
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 godkänna att servicenämnden får belasta tekniska nämndens budget med
14,1 mkr för genomförande av del av Klostergårdsprojektet.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Servicenämnden
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§ 188
Förvärv av fastigheten Veberöd 2:113 av Myresjöhus Mark
AB
Dnr TN 2013/0463
Sammanfattning
Kommunen förvärvar 4,5 ha mark norr om Lökadal i Veberöd, Veberöd 2:113,
av Myresjö Mark att användas som verksamhetsområde. Myresjöhus föreslås
parallellt erhålla en preliminär markanvisning inom utbyggnadsområdet
Idalafältet i Veberöd motsvarande 15-20 bostäder.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-25
Överenskommelse om fastighetsreglering rörande Veberöd 2:113 och
Veberöd 55:1
Översiktsplan 2010
Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet 2013-2015
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande överenskommelse om fastighetsreglering rörande
överföring av Veberöd 2:113 från Myresjö Mark AB org.nr 556070-7464 till
Lunds kommun samt
att finansiera förvärvet genom att belasta anslaget för strategiska markförvärv.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Stadsbyggnadskontoret
Myresjöhus AB
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§ 189
Preliminär markanvisning till Myresjöhus AB rörande
Idalafältet i Veberöd
Dnr TN 2013/0464
Sammanfattning
Myresjöhus föreslås erhålla en preliminär markanvisning inom
utbyggnadsområdet Idalafältet i Veberöd motsvarande 15-20 bostäder samtidigt
som kommunen förvärvar 4,5 ha mark norr om Lökadal i Veberöd, Veberöd
2:113, av Myresjö Mark att användas som verksamhetsområde. Inför
utställningsskedet för Idalaplanen regleras parternas åtaganden genom ett
markanvisningsavtal.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-28
Stadsbyggnadskontorets strukturskiss över Idalafältet
Översiktsplan 2010
Planprogram för Idalafältet 2009-06-02
Mark- och bostadsförsörjningsprogram förslag 2014-2016
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 erbjuda Myresjöhus AB preliminär markanvisning inom Idalafältet på enligt
tjänsteskrivelsens villkor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Stadsbyggnadskontoret
Myresjöhus AB
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§ 190
Preliminär markanvisning rörande del av Galgevången
1:20 till Veidekke Bostad AB
Dnr TN 2013/0552
Sammanfattning
Veidekke Bostad AB har presenterat ett förslag för uppförande av tre punkthus
vid Fader Bergs väg. Området som tas i anspråk av projektet är cirka 3 000 kvm
stort och är ett passande förtätningsprojekt.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-06
Veidekke Bostad AB:s förslag på byggnation, daterad 2012-01-25
Veidekke Bostad AB:s förslag på byggnation, alternativ med utökad BTA,
daterad 2012-08-29
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att förslaget till preliminär markanvisning på
Galgevången 1:20 avslås.
Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande mot sitt eget och finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
10 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S), Mats
Bohgard (S), Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till
Ronny Johannessens (M) yrkande
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall Karin Svensson Smiths (MP)
yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att i enlighet med tjänsteskrivelsens redovisade villkor preliminärt anvisa del av
Galgevången 1:20 i Lund till Veidekke Bostad AB.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Veidekke Bostad AB
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§ 191
Begäran om ändring av plan till ändamålet bostäder för
del av Galgevången 1:20
Dnr TN 2013/0553
Sammanfattning
Veidekke Bostad AB har presenterat ett förslag för uppförande av tre punkthus
vid Fader Bergs väg. Området som tas i anspråk av projektet är cirka 3 000 kvm
stort och är ett passande förtätningsprojekt. Tekniska förvaltningen förslår att
stadsbyggnadskontoret ska ändra nuvarande detaljplan till ändamål bostäder i
enlighet med Veidekke Bostad ABs förslag.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-06
Veidekke Bostad ABs förslag på byggnation, daterad 2012-01-25
Veidekke Bostad ABs förslag på byggnation, alternativ med utökad BTA,
daterad 2012-08-29
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 hos byggnadsnämnden begära ändring av plan till ändamålet bostäder för del
av fastigheten Galgevången 1:20 i Lund, Lunds kommun

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämden
Veidekke Bostad AB
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§ 192
Avtal om gratis resor för 75+
Dnr TN 2013/0520
Sammanfattning
Avgiftsfria resor i kollektivtrafiken ska införas för personer över 75 år.
Skånetrafiken har en avtalsmodell som innebär att kommunen ersätter
Skånetrafiken för de resor som genomförs inom kommunen med stadsbuss,
regionbuss och tåg samt närtrafik.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-10
Förslag till ”Avtal om Seniorkort” med bilagor 1-3
Yrkanden
Margareta Kristensson (S) yrkar att liggande förslag återremitteras och
förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt förhandla fram ett avtal med
Skånetrafiken som innebär att Lunds kommun betalar de ökade kostnaderna för
gratisresande för 75+.
Mio Fric (KD) med instämmande av Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och
Peter Brink (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Margareta
Kristenssons (S) återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och genomförs.
4 röster (Lena Fällström (S), Mats Bohgard (S), Margareta Kristensson (S) och
Ann Schlyter (V)) för bifall till Margareta Kristenssons (S) återremissyrkande
6 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på
Margareta Kristenssons (S) återremissyrkande.
Karin Svensson Smith (MP) avstår från att rösta.
Ajournering 20.50-20.55
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Mio Frics (KD) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna avtal om seniorkort (med tillägg om Genarp)
Protokollsanteckning
Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S), Mats Bohgard (S) med
instämmande av Ann Schlyter (V) får till protokollet anteckna att
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Socialdemokraterna vill ha en återremiss av ärendet för att få förvaltningen att
skyndsamt förhandla fram ett nytt avtal, där inga kort utfärdas, men Lunds
kommun givetvis är beredd att betala de eventuella ökade kostnader som
gratisresandet för 75+ skulle innebära. Återremissyrkandet föll, men
Socialdemokraterna anser dock att en förhandling skyndsamt ska tas upp inom
Region Skåne där Helsingborg stad också deltar. Socialdemokraterna har
tidigare föreslagit och i budget reserverat medel för gratis bussresor, men vi är
inte nöjda med hur utformningen blev.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Skånetrafiken
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§ 193
Upphandling av reklamfinansierade väderskydd, toaletter
och lånecyklar i Lund
Dnr TN 2012/0603
Sammanfattning
Avtalet för reklamfinansierade väderskydd, toaletter m.m. gäller till augusti 2015
och ny upphandling ska göras. Upphandlingen ska också innefatta ett
lånecykelssystem.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-11
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Ann Schlyter (V) yrkar att fotbroms
ska vara ett skall-krav samt i övrigt i enlighet med förvaltningens förslag.
Ronny Johannessen (M) med instämmande av Oskar Krantz (FP), Peter Brink
(FP), Mio Fric (KD) och Börje Hansson (C) 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 sitt eget yrkande vara
bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
4 röster (Lena Fällström (S), Mats Bohgard (S), Margareta Kristensson (S) och
Ann Schlyter (V)) för bifall till Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande
6 röster (Ronny Johannessen (M), Peter Brink (FP), Roland Bondesson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för Ronny
Johannessens (M) m.fl. yrkande.
Karin Svensson Smith (MP) avstår från att rösta.
Tekniska nämnden beslutar
att genomföra upphandlingen enligt förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 194
Åtgärdsförslag inom Trafiksäkerhetsprogram för Lunds
kommun, 2013-2014
Dnr TN 2013/0284
Sammanfattning
Tekniska nämnden antog 2012 ett nytt trafiksäkerhetsprogram för Lunds
kommun för perioden 2013-2016. Tekniska förvaltningen har i samverkan med
externa aktörer tagit fram åtgärdsförslag för genomförande av
trafiksäkerhetsprogrammet för 2013-2014.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-04
Tekniska nämnden beslutar
att anta åtgärdsförslag inom trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 20132014.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 195
Upphandling av entreprenör för ombyggnation av
Bjeredsparken
Dnr TN 2013/0354
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för genomförande av ombyggnation
av Bjeredsparken under hösten 2013 och våren 2014.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-09
Illustrationsplan
Anbudsutvärdering
Tekniska nämnden beslutar
att utse anbudgivare 5, MJ Eriksson, som entreprenör för rubricerad entreprenad
att med medel från 4185 Postterminalen, resp. 4193 Öresund bekosta
entreprenaden samt
att uppdra åt teknisk direktör att teckna erforderliga avtal/kontrakt med
upphandlad entreprenör.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 196
Upphandling av entreprenör för belysningsunderhåll i
Lunds kommun
Dnr TN 2013/0460
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för belysningsunderhållet för den
allmänna platsmarken i Lunds Kommun. Det aktuella upphandlingsärendet
omfattar belysningsunderhåll under fyra år fr.o.m. 2014-02-03.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-05
Anbudsutvärdering
Tekniska nämnden beslutar
att anta entreprenör nr 4, Kraftringen Service AB, som entreprenör för drift- och
underhåll av belysning inom Lunds kommun samt
att ge teknisk direktör uppdrag att teckna erforderligt avtal/kontrakt med
upphandlad entreprenör.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-09-18

§ 197
Delegationsbeslut för anmälan 2013-09-18
Dnr TN 2013/0067
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 2013-09-18 anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 198
Anmälningar till tekniska nämnden 2013-09-18
Dnr TN 2013/0068
Följande handlingar har anmälts till tekniska nämndens sammanträde 18
september 2013:
Byggnadsnämnden, dnr. 05/1395
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Linero 2:1 i Lund, Lunds
kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 08/283
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Stora Råby 33:15 m.fl. i
Lund, Lunds kommun (Södra Råbylund II)
Byggnadsnämnden, dnr. 10/89
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Lunds Södra 1 och 2 m.fl. Lunds
kommun
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 10/361
Beslut – Godkännande av slutrapport avseende det lokala naturvårdsprojektet
”Biologisk mångfald på sandiga marker”
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 11/314
Överklagande av beslut om detaljplan på Stångby 5:28 i Lund
Byggnadsnämnden, dnr. 12/522
§ 159 Ändring av detaljplan för Östra Torn 27:11 (Vänortsparken) – antagande
Byggnadsnämndens arbetsutskott, dnr. 13/111
§ 24 Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m.fl. Odarslövsvägen på Brunnshög –
Planuppdrag, normalt förfarande
Byggnadsnämnden, dnr. 13/111
§ 158 Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m.fl. – samråd
Byggnadsnämnden, dnr. 12/270
Underrättelse/Lagakraftbevis - Detaljplan för del av Agardh 9, Lunds kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 13/279
§ 153 Detaljplan för Aspeholm 13 – Planuppdrag, enkelt förfarande
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/289
Yttrande – Underställning enligt 5 kap 20 § fastighetsbildningslagen
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Kommunstyrelsen, dnr. 13/424
§ 252 Samrådsremiss för Väg E22 Trafikplats Ideon, Lunds kommun, Skåne län
Nils-Åke Stålring, dnr. 13/456
Angående nya busshållplatser i Veberöd
Jonny Svantesson, dnr. 13/456
Angående nya busshållplatser i Veberöd
Roger Johnsson, dnr. 13/456
Angående nya busshållplatser i Veberöd
Förvaltningsrätten i Malmö, dnr. 13/513
Beslut – Laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om rättidsprövning
Bernt Ekström, dnr. 13/530
Angående genomfart Södra Sandby
Sveriges Kommuner och Landsting, dnr. 13/546
Missiv – Bygg bort bullret
Servicenämnden, dnr. 13/563
§ 81 Yttrande över medborgarförslag om överbliven mat
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2013-08-14
Pågående arbeten v. 33 - 34
Pågående arbeten v. 35 - 36
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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