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§ 199
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att behandla ”Informationsärende – Färdtjänst” direkt efter ärende 3,
”Redovisning av förvaltningschefen” samt
att i övrigt godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 200
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2013/0562
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 18 september 2013
samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 201
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Förvaltningschef Göran Eriksson informerar bl.a. om:
Förvaltningen har många pågående arbeten
”Ett Lund” – kommungemensamt projekt
Biträdande kommundirektör rekryterad
Kommunikationschef rekryterad
Gatuarbeten i centrum leder till omledning av bussar
Västra Mårtensgatan avstängd
LundaMats III
Tekniska förvaltningen på Dalbydagen 28 september
Byte av IT-plattform för förtroendevalda 16 december
Rekrytering av teknisk direktör pågår
Medarbetarsamtal genomförs under hösten
Vakanser inom trafikvaktkåren
Utbildning angående mutor och korruption
Utbildning inom ”Barnens bästa”
Översyn av delegationsordningen
Översyn av fackliga samverkansavtal
Kristallen – servicecenter, HR-tjänster, kontorsservice, arbetsmiljö, mobila ITlösningar
Arbetsmiljöenkät genomförs under november
Bokslutsprognos 2013
Investeringsprövning 2015-2019
Ledningens genomgång av verksamhetssystemet
Gestaltningsprogram för spårvägen
Enkät om inställningen till spårvägen
Spårvägar I Skåne
Skyttelbron
Sockerbruksområdet
Vikingavägen
Cykelbanor vid Ringvägen klara
Stadsparken – etapp 2a och lekplatsen
Påskagänget
Bjeredsparken
Tillgänglighetsanpassad lekplats i Vegaparken
Klostergårdsprojektet
Renovering av plaskdammar
Upphandling av väderskydd, papperskorgar, lånecyklar m.m.
Hasslanda
Stenkrossen/Råbykungen
Kung Oskars väg
Ny jorddeponi
Julbelysning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 202
Informationsärende - Färdtjänst
Sammanfattning
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén informerar om Taxi Helsingborgs (Sverige
Taxi) övertagande av färdtjänstresorna från 1 oktober 2013.
Beställningscentralen har varit hårt belastad men antalet samtal har successivt
minskat. Regelbundna avstämningsmöten hålls med Taxi Helsingborg.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 203
Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 i Lund, Lunds
kommun (Skola)
Dnr TN 2013/0423
Sammanfattning
Aktuell detaljplan syftar till att pröva om en ny skola kan uppföras inom
fastigheten Östra Torn 27:2 längs Solbjersvägen på Brunnshög i Lund.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-03
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2013-05-03
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och
Christer Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att
dagvattenhanteringen bör dimensioneras för ett 100-årsregn och inte ett 10årsregn som det står i beslutsunderlaget.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerad plan under förutsättning att de punkter som
tagits upp i förvaltningens yttrande kan beaktas samt
att dagvattenhanteringen bör dimensioneras för ett 100-årsregn och inte ett 10årsregn som det står i beslutsunderlaget.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 204
Detaljplan för Veberöd 8:136 m.fl. i Veberöd, Lunds
kommun (Tegelmästarevägen)
Dnr TN 2013/0555
Sammanfattning
Aktuell detaljplan syftar till att pröva om ett nytt bostadsområde om cirka 75-80
bostäder kan uppföras på fastigheten 8:136 m.fl. i Veberöd. Fastigheten ägs till
större delen av JM och Lunds kommun äger en mindre del i öster.
Området har varit under övervägande för planläggning under en längre tid och
med hänsyn till att Veberöd behöver nya utbyggnadsområden för bostäder måste
projektet anses angeläget.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-03
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2013-06-05
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP), Roland
Bondesson (M) och Ann Schlyter (V) yrkar att tekniska nämnden avstyrker den
del av planförslaget som möjliggör en framtida anslutning till Klintevägen,
därför att området väster och söder om detaljplaneområdet inte bör bebyggas
samt att i övrigt tillstyrka bifall till rubricerad detaljplan under hänvisning till
förvaltningens yttrande.
Christer Wallström (FP) med instämmande av Jan O Carlsson (M) och Oskar
Krantz (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande mot Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkande och finner Christer
Wallströms (FP) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
7 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Lena Fällström (S), Mats Bohgard (S) och Margareta
Kristensson (S)) för bifall till Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkande
4 röster (Börje Hansson (C), Roland Bondesson (M), Karin Svensson Smith
(MP) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerad detaljplan under hänvisning till förvaltningens
yttrande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Börje Hansson (C) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) och Ann
Schlyter (V) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 205
Samordnade bullerregler för att underlätta
bostadsbyggandet - Bullersamordningsutredningen (SOU
2013:57), remiss
Dnr TN 2013/0570
Sammanfattning
Socialdepartementet, plan-, bygg- och bostadsenheten, har skickat ut
betänkandet Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet,
Bullersamordningsutredningen (SOU 2013:57) på remiss till bl.a. Lunds
kommun.
Utredningen ska enligt direktiven se över hur samordningen av planläggning och
lovgivning enligt plan- och bygglagen (PBL) med prövning och tillsyn enligt
miljöbalken kan ökas. Syftet har varit att underlätta planering och byggande av
bostäder i bullerutsatta miljöer.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens gemensamma
tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-04
Sammanfattning Betänkandet Samordnade bullerregler för att underlätta
bostadsbyggandet, Bullersamordningsutredningen (SOU 2013:57)
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V) och Lena
Fällström (S) yrkar att tekniska nämnden avger följande svar: Barn påverkas av
buller t.ex. genom att de får svårare att behålla koncentrationen i skolan när de
störs av buller. Om inte krav finns på en ”tyst” sida när det byggs lägenheter
kommer ännu färre kunna sova med öppet fönster. Det är väl dokumenterat att
blodtrycket systematiskt är högre hos människor som bor nära flygplatser eller
vägar med stora trafikvolymer. Människors hälsa bör vara utgångspunkt för vilka
normer som ska gälla och normerna ska utformas så att färre utsätts för
hälsovådligt buller.
Oskar Krantz (FP) med instämmande av Christer Wallström (FP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande mot Oskar Krantz (FP) m.fl. yrkande och finner
Oskar Krantz (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 Roland Bondesson (M)) för bifall till
Oskar Krantz (FP) m.fl. yrkande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets
och tekniska förvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V) reserverar
sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 206
Tekniska egenskapskrav och kommunala
markanvisningar - lagpromemoria, Remiss
Dnr TN 2013/0587
Sammanfattning
Socialdepartementet, Plan-, bygg- och bostadsenheten, har skickat ut
lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar på
remiss till bl.a. Lunds kommun.
Promemorian innehåller ett förslag till ändring i plan- och bygglagen (PBL) med
innebörden att en kommun inte får ställa egna krav på byggnadsverks tekniska
egenskaper vid planläggning, genomförande av detaljplaner och andra ärenden
enligt PBL. Promemorian innehåller också ett förslag till ny lag om kommunala
markanvisningar.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens gemensamma
tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-04
Promemoria Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar
Yrkanden
Ann Schlyter (V) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) och Lena
Fällström (S) yrkar, med hänvisning till förvaltningarnas skrivelse, att
lagförslaget avvisas eftersom det begränsar möjligheten till demokratiskt
inflytande och motverkar ett hållbart samhälle.
Oskar Krantz (FP) med instämmande av Jan O Carlsson (M) och Ronny
Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ajournering 18.50 – 19.10
Börje Hansson (C) med instämmande av Christer Wallström (FP) yrkar att
tekniska nämnden avger följande svar: Tekniska nämnden anser att vi även i
fortsättningen ska kunna arbeta aktivt med krav på miljöanpassat byggande i
enlighet med miljöbyggprogram Syd i exploateringsavtal m.m.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Ann Schlyters (V)
m.fl. yrkande, Oskar Krantz (FP) m.fl. yrkande och Börje Hanssons (C) m.fl.
yrkande och finner Oskar Krantz (FP) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av yrkandena som ska vara motförslag i huvudomröstningen
ställer ordförande Ronny Johannessen (M) proposition på Ann Schlyters (V)
m.fl. yrkande mot Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande och finner Ann Schlyters

Justerare

Utdragsbestyrkande
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(V) m.fl. yrkande vara bifallet.
Huvudomröstningen utfaller med:
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. yrkande
4 röster (Ronny Johannessen (M), Jan O Carlsson (M), Oskar Krantz (FP) och
Roland Bondesson (M)) för bifall till Oskar Krantz (FP) m.fl. yrkande.
Christer Wallström (FP) och Börje Hansson (C) avstår från att rösta.
Tekniska nämnden beslutar
att med hänvisning till förvaltningarnas skrivelse avvisa lagförslaget eftersom
det begränsar möjligheten till demokratiskt inflytande och motverkar ett hållbart
samhälle.
Reservationer
Börje Hansson (C) med instämmande av Christer Wallström (FP) reserverar sig
till förmån för sitt yrkande.
Oskar Krantz (FP) med instämmande av Ronny Johannessen (M) och Jan O
Carlsson (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Protokollsanteckning
Ann Schlyter (V), Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S), Mats Bohgard
(S) och Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna att: Lagförslaget
är ett oerhört intrång i det kommunala självbestämmandet. Förslaget är extremt
odemokratiskt både i tillkomstprocess och innehåll.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 207
Strukturbild MalmöLund: en konkretisering av
MalmöLund-visionen för 2030
Dnr TN 2013/0486
Sammanfattning
Byggnadsnämnden i Lund har tagit fram ett förslag till en rapport Strukturbild
för MalmöLund – en konkretisering av MalmöLund-visionen för 2030. Arbetet
har genomförts i samråd med Malmö stad. En referensgrupp med kommunerna i
MalmöLund-regionen har följt arbetet och löpande har projektet koordinerats
med tjänstemän i Staffanstorps, Burlövs och Lomma kommuner.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-07
Strukturbild MalmöLund, daterad maj 2013
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Mats Bohgard (S) yrkar bifall
till förvaltningens förslag med tillägget att konkretiseringen av visionen för
Malmö-Lund bör utgå från att den nollvision av bostadsbebyggelse på åkermark
som bl.a. uttryckts av Länsstyrelsen i Skåne län ska gälla. Framtidsplaneringen
bör också utgå från SMHI:s prognoser om större och mer oregelbunden
nederbörd samt andra klimatförändringar som meteorologerna förutsäger.
Mats Bohgard (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall
till förvaltningens förslag med tillägget att strukturbilden kompletteras med en
analys och beskrivning av den roll kommuner som t.ex. de ovan nämnda
Kävlinge, Eslöv och Höör ska spela i utbyggnaden av regionen Malmö-Lund.
Christer Wallström (FP) med instämmande av Jan O Carlsson (M), Ronny
Johannessen (M) och Oskar Krantz (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Christer Wallströms
(FP) m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) 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), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Roland Bondesson (M)) för avslag på
Karin Svensson Smiths (MP) m.fl. tilläggsyrkande.

Justerare
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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), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Roland Bondesson (M)) för avslag på
Mats Bohgards (S) m.fl. tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över förslag till Strukturbild för MalmöLund hänvisa till
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare
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§ 208
Handlingsplan för kultur 2014-2016
Dnr TN 2013/0583
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden bestämde i september 2013 att en handlingsplan för
kultur 2014-2016 skulle sändas ut på remiss till bl.a. tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-07
Förslag till handlingsplan för kultur 2014-2016
Yrkanden
Margareta Kristensson (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP)
yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att som svar på remissen
också särskilt understryka teknisk nämnds och tekniska förvaltningens ansvar att
ta initiativ och driva arrangemang och events inom ramen för tekniska nämndens
uppdrag.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Margareta Kristensson (S)
yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:
- att ett större fokus borde finnas på att berörda förvaltningar och nämnder ska
bli bättre på att tillvarata initiativ från föreningar och privatpersoner,
- att det tydligare bör framgå att bidrag till föreningar främst ska vara av sådan
natur att de uppmuntrar egna kulturella initiativ,
- att tydliggöra ställningstagandet för att mer konst i det offentliga rummet ska
ha barn och unga som målgrupp och att dessa i högre grad ska involveras i
framtagandeprocessen av denna konst samt
- att föreslå ett samarbete mellan tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret
och kultur- och fritidsförvaltningen för att underlätta för spontankultur på
stadens torg.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på förvaltningens förslag
och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. tilläggsyrkande och finner att yrkande 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), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Roland Bondesson (M)) för avslag på
Karin Svensson Smiths (MP) m.fl. tilläggsyrkande.

Justerare
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Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Margareta
Kristenssons (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 Margareta
Kristenssons (S) m.fl. tilläggsyrkande.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Roland Bondesson (M)) för avslag
Margareta Kristenssons (S) m.fl. tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att som svar på kultur- och fritidsnämndens remiss hänvisa till förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Margareta Kristensson (S) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kultur- och fritidsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2013-10-16

§ 209
Förslag till årsprogram för tekniska nämnden 2014
Dnr TN 2013/0598
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till sammanträdesdatum för
tekniska nämnden och tekniska nämndens arbetsutskott 2014 samt datum för
temamöten.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-08
Bilaga, Årsprogram 2014
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att
tekniska nämnden uppdrar åt arbetsutskottet att ta fram ett förslag till nämndens
temamöten för 2014.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget
tilläggsyrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till sammanträdestider för tekniska nämnden och
tekniska nämndens arbetsutskott och datum för temamöten samt
att uppdra åt arbetsutskottet att ta fram ett förslag till nämndens temamöten för
2014.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 210
Vinterväghållning avseende uppföljning samt
genomförande 2013-2014
Dnr TN 2013/0590
Sammanfattning
I ärendet beskrivs befintlig vinterväghållningspolicy, en redovisning av utfallet
för föregående års vinterväghållning, samt förslag till ambitionsnivån inför
kommande vinter. Under den gångna vintern var det kallt under en längre period,
dock var snödagarna inte så många. 2012 års vinterväghållningskostnader låg
något under planerad budget och lägre än tidigare år.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-01
Policy för vinterväghållningen, daterad 2013-10-01
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar
bifall till förvaltningens förslag med tillägg att den ambitionshöjning när det
gäller oskyddade trafikanter som uttrycks i tjänsteskrivelsen, bör följas av ett
uppföljningsbart mål om att antalet skador för cyklister och gångtrafikanter, som
kan härledas till brister i den vinterväghållning som Lunds kommun har ansvar
för, successivt ska minska.
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:
- att de övergripande målen prioriteras så att minimera risken för oskyddade
trafikanter sätts som första prioritet och målet att minimera saltanvändningen
sätts som sista prioritet,
- att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till åtgärder
mot de fastighetsägare som inte fullgör sina åtagande gällande vinterväghållning.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på förvaltningens förslag
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
5 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), och Roland Bondesson (M)) för avslag på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. tilläggsyrkande
Börje Hansson (C) avstår från att rösta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Ronny Johannessen (M) finner Karin Svensson Smiths (MP) m.fl.
tilläggsyrkande vara avslaget genom ordförandes utslagsröst.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
första tilläggsyrkande om prioritering av övergripande mål 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 Lena Fällströms
(S) första tilläggsyrkande om prioritering av övergripande mål
5 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Oskar Krantz (FP),
Börje Hansson (C) och Roland Bondesson (M)) för avslag på Lena Fällströms
(S) första tilläggsyrkande om prioritering av övergripande mål
Jan O Carlsson (M) avstår från att rösta.
Ordförande Ronny Johannessen (M) finner Lena Fällströms (S) första
tilläggsyrkande om prioritering av övergripande mål, vara avslaget genom
ordförandes utslagsröst.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
andra tilläggsyrkande om åtgärder mot fastighetsägare och finner det vara
bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till förändringar beträffande vinterväghållningen av gator
och gång- och cykelvägarna under vintern 2013-2014,
att policy för vinterväghållningen godkänns samt
att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till åtgärder
mot de fastighetsägare som inte fullgör sina åtagande gällande vinterväghållning.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande samt till
förmån för Lena Fällströms (S) ej antagna yrkande.
Lena Fällström (S) reserverar sig till förmån för sitt ej antagna yrkande samt till
förmån för Karin Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande.
Ann Schlyter (V) reserverar sig till förmån för Karin Svensson Smiths (MP)
yrkande samt Lena Fällströms (S) ej antagna yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 211
Förslag till cykelväg mellan Dörröd och Veberöd
Dnr TN 2013/0408
Sammanfattning
Skrivelser med förslag om utbyggnad av cykelväg mellan Dörröd och Veberöd,
en sträcka på 4,5 kilometer, har inkommit till tekniska förvaltningen.
Ärendet bordlades vid tekniska nämndens sammanträde 21 augusti 2013.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-07-31
Inkomna skrivelser och bilagor, daterad 2013-05-21
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Dörröds Kvinnogille
Dörröds Byalag
Xxx Xxx

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 212
Information om förväntat bostadsbyggande i Lund 2013
Dnr TN 2013/0595
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen redovisar prognos över antalet påbörjade och
färdigställda bostäder i Lund 2013. Uppgifterna har lämnats av byggherrar i
samband med en enkätundersökning som tekniska förvaltningen genomfört
under augusti 2013.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-01
Tekniska nämnden beslutar
att översända information om förväntat bostadsbyggande i Lund 2013 till
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 213
Planbegäran för bostadsområdet Galgabacken i Dalby
Dnr TN 2012/0315
Sammanfattning
Hultbeck ansökte 2009 om detaljplan för fastigheten Dalby 36:2. De önskar
uppföra ny bostadsbebyggelse med viss service och verksamheter. 2012 fick
byggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden utreda
förutsättningarna i att tidigarelägga exploateringen av hela Galgabackenområdet
för i huvudsak fribyggartomter. Planering och utbyggnad av området bör göras i
etapper. Tekniska förvaltningen har för avsikt att exploatera den västra delen av
utbyggnadsområdet i en första etapp.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-25
Stadsbyggnadskontoret, Utredning av förutsättningarna att tidigarelägga
exploateringen av hela Galgabackenområdet
Översiktsplan 2010
Mark- och bostadsförsörjningsprogram 2014-2016
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Christer Wallström (FP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V) yrkar att
planbegäran bör avslås eftersom bebyggelsen strider mot översiktsplanens
ambition om att bara bygga i kollektivtrafiknära läge och att värna naturområden
mot exploateringshot.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande mot Karin Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande och finner Börje
Hanssons (C) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
9 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C), Roland Bondesson (M), Lena Fällström
(S), Margareta Kristensson (S) och Mats Bohgard (S)) för bifall till Börje
Hanssons (C) m.fl. yrkande
2 röster (Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin
Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att hos byggnadsnämnden begära detaljplaneläggning av Galgabacken i Dalby
baserad på avgränsning och önskemål enligt förvaltningens tjänsteskrivelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
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Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Protokollsanteckning
Börje Hansson (C), Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S) och Mats
Bohgard (S) får till protokollet anteckna att ”vi förutsätter att vi parallellt med
framtagandet av en detaljplan också löser frågan om busstrafik till området och
att nuvarande natur- och kulturvärden bevaras i detaljplanen i största möjliga
utsträckning”.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
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§ 214
Planbegäran för verksamhetsområdet Veberöd Nordväst
Dnr TN 2013/0586
Sammanfattning
Ett fåtal tomter återstår inom verksamhetsområde Veberöd Truckvägen. För att
säkra att det finns industrimark i Veberöd när marken inom befintliga
industriområdet Veberöd Truckvägen tar slut, bör arbetet med en detaljplan över
området Veberöd Nordväst påbörjas omgående.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-24
Översiktsplan 2010
Mark- och bostadsförsörjningsprogram 2014-2016
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 hos byggnadsnämnden begära detaljplaneläggning av Veberöd Nordväst
baserad på avgränsning och önskemål enligt förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 215
Fortsatt kommunalt huvudmannaskap för avhjälpande
åtgärder av den f.d. kemtvätten inom fastigheten Dammen
3 i Dalby
Dnr TN 2013/0329
Sammanfattning
Kommunen tog på sig huvudmannaskapet för huvudstudien för fastigheten
Dammen 3 i Dalby genom beslut i kommunstyrelsen 2007-08-15 § 210. För att
få del av statliga medel till de avhjälpande åtgärderna, krävs ett fortsatt
kommunalt huvudmannaskap.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-23
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att ta på sig ett fortsatt kommunalt
huvudmannaskap för fastigheten Dammen 3 under förutsättning att statliga
bidrag beviljas.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 216
Exploateringsavtal med Skånemark Exploatering AB
rörande utbyggnadsområdet Norreholm i Södra Sandby
Dnr TN 2013/0597
Sammanfattning
Förslag till exploateringsavtal med Skånemark Exploatering AB har upprättats.
Avtalet reglerar genomförandet av detaljplanen för utbyggnadsområdet
Norreholm vad avser allmänna anläggningar och övriga kommunala intressen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-01
Förslag till exploateringsavtal
Kartbilaga
Fastighetspantavtal
Förslag till detaljplan gällande Norreholm - antagandehandling
Förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogram 2014-2016
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 föreslå kommunstyrelsen att godkänna upprätat exploateringsaval med
Skånemark Exploatering AB rörande utbyggnadsområdet Norreholm i Södra
Sandby.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 217
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan
Trafikverket och Lunds kommun rörande Klostergården
1:3 i Lund (Arena-P)
Dnr TN 2013/0529
Sammanfattning
Överenskommelse mellan Trafikverket och kommunen om gränsregleringar runt
parkeringshuset Arena-P vid Högevallsbadet i Lund har upprättats.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-24
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Trafikverket och Lunds
kommun
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna och underteckna av Trafikverket undertecknad överenskommelse
om fastighetsreglering rörande cirka 2600 kvm av Klostergården 1:1 som förs till
Klostergården 1:3.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Lunds Kommuns Parkering AB
Trafikverket

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 218
Begäran om planändring rörande Klostergården 1:3 i Lund
(Arena-P)
Dnr TN 2013/0528
Sammanfattning
Begäran om ändring av gällande detaljplan för del av Klostergården 1:3
(Arena–P) i Lund till parkeringsändamål.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-24
Kartbilaga
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Trafikverket och Lunds
kommun
Tekniska nämnden beslutar
att hos byggnadsnämnden begära ändring av gällande detaljplan för del av
Klostergården 1:3 (Arena–P) i Lund som en anpassning till pågående
markanvändning.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden
Lunds Kommuns Parkering AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 219
Delegationsbeslut för anmälan 2013-10-16
Dnr TN 2013/0067
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 16 oktober anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 220
Anmälningar till tekniska nämnden 2013-10-16
Dnr TN 2013/0068
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 16 oktober
2013:
Byggnadsnämnden, dnr. 10/166
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Snickaren 2 och 3 m.fl. i Lunds
kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 11/451
§ 276 Dagvattenstrategi för Lunds kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 12/522
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Östra Torn 27:11 i Lund, Lunds
kommun (Vänortsparken)
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/45
Avskrivning av ärendet – Red Glead Discovery AB
Arbetsutskottet för Vattenvårdsprogram Kävlingeån, Kävlingeåns vattenråd, dnr.
13/53 Protokoll 2013-09-11
Kommunala handikapprådet, dnr. 13/63
Angående Revidering, Full delaktighet för alla
Kommunala handikapprådet, dnr. 13/63
Protokoll 2013-09-12
Tekniska förvaltningen, Samverkansgruppen, dnr. 13/216
Protokoll 2013-09-17
Kommunfullmäktige, dnr. 13/230
§ 124 Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds
kommun, GNP 2014-2016
Aktionsgruppen för Spårvägsfritt Lund, dnr. 13/411
Skrivelse angående Aktion för spårvägsfritt Lund
Växjö Tingsrätt, dnr. 13/444
Dom 2013-09-20 Flyinge dikningsföretag
Stadsbyggnadskontoret, dnr. 13/509
Mottagningskvitto – Detaljplan för del av Genarp 3:3 i Genarp, Lunds kommun

Justerare
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Kommunstyrelsen, dnr. 13/520
§ 270 Överföring av medel till gratis bussresor för personer som fyllt 75 år
Kommunfullmäktige, dnr. 13/551
§ 113 Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2014
Stadsbyggnadskontoret, dnr. 13/553
Mottagningskvitto – Detaljplan för del av Galgevången 1:20 i Lund, Lunds
kommun (Söder om Fader Bergs väg)
Kommunfullmäktige, dnr. 13/578
§ 125 Motion från Emma Berginger (MP), Petter Forkstam (MP) och Cecilia
Emanuelsson (MP) om handlingsplan för biobränslen och bioteknikindustriellt
centrum i Lund
Kommunfullmäktige, dnr. 13/580
§ 123 Åtgärdsprogram mot buller i Lunds kommun
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/602
Skånska erfarenheter av ett hållbart resande, Skåne visar vägen
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2013-10-09
Pågående arbeten v. 37 - 40
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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