Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-01-22
Plats och tid:
Ajournering:
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 17.30 – 19.45
18.35-18.50, 19.30 - 19.35
Ronny Johannessen (M)
Christer Wallström (FP)
Karin Svensson Smith (MP)
Jan O Carlsson (M)
Börje Hansson (C)
Mio Fric (KD)
Lena Fällström (S)
Margareta Kristensson (S)
Ann Schlyter (V)

Ersättare:

Roland Bondesson (M)
Daniel Nilsson (M)
Mentor Demjaha (FP), tjänstgör för Oskar Krantz (FP)
Peter Andersson Brink (FP)
Mats Bohgard (S), tjänstgör för Mikael Thunberg (S)
Bengt Borgh (S)
Teresa Hankala-Janiec (S)
Anders Jarfjord (V)

Övriga närvarande:

Håkan Lockby, teknisk direktör
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare
Anita Wallin, exploateringschef
Helene Öhrström, administrativ chef
Cecilia Backe, kommunekolog
Ewa Björnberg (MP)
Meta Gerle, nämndsekreterare

Justerare:

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

Paragrafer:

§§ 1 - 19

Plats/tid för justering:

Tekniska förvaltningen, 4 februari 2014 kl 16.00

Underskrifter:

Sekreterare
Meta Gerle

Ordförande
Ronny Johannessen

Justerare
Lena Fällström

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

22 januari 2014

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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§ 16

Plats/tid för justering:

Tekniska förvaltningen, 22 januari 2014 kl 19.45

Underskrifter:

Sekreterare
Meta Gerle

Ordförande
Ronny Johannessen

Justerare
Lena Fällström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-01-22

§1
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att direkt efter punkten ”Godkännande av dagordning” behandla ärendet om
”Närvarorätt för förtroendevald”,
att ärende ”Upphandling av reklamfinansierade väderskydd, toaletter och
lånecyklar i Lund” ska justeras omedelbart samt
att i övrigt godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-01-22

§2
Närvarorätt för förtroendevald
Tekniska nämnden beslutar
att Ewa Björnberg (MP) får närvara vid dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-01-22

§3
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2013/0717
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 11 december 2013
samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-01-22

§4
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Förvaltningschef Håkan Lockby informerar bl.a. om:
Rollen som ny förvaltningschef och förhoppningar inför framtiden
Färdtjänst – fortfarande brister i rapporteringssystemet
SverigeTaxi/Taxi Helsingborg uppköpt av Fågelviksgruppen
Bokslut
LundaMats III
Gestaltningsprogram för spårväg
Stormskador
Rekryteringar inom förvaltningen, totalt nio tjänster
Flytten till Kristallen förbereds
Projekt Ökat bostadsbyggande
Ansvarsgränser för vattenfrågor
Lund C

Justerare

Utdragsbestyrkande

6

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

7

Sammanträdesdatum
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§5
Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Dalby
Söderskogs nationalpark
Dnr TN 2013/0704
Sammanfattning
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med berörda
länsstyrelser se över föreskrifterna för landets nationalparker. Översynen har
genomförts bland annat i syfte att möjliggöra kommersiell verksamhet. Inom
ramen för uppdraget har begränsningar för kommersiell verksamhet inom turism
och friluftsliv setts över.
Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Skåne län tagit fram förslag
till ändrade föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark samt en
konsekvensanalys. Förslaget från Naturvårdsverket/Länsstyrelsen innebär inte
någon större förändring för verksamheter och förvaltning knutna till Dalby
Söderskog. Naturvårdsverket ger Lunds kommun möjlighet att lämna synpunkter
på förslaget till ändrade föreskrifter för nationalparken och konsekvensanalysen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-16
Missivskrivelse från Naturvårdsverket, daterad 2013-11-19
Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Dalby Söderskogs
nationalpark, daterad 2013-11-19
Översyn av föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark - konsekvensanalys,
daterad 2013-11-19
Tekniska nämnden beslutar
att inte ha någon erinran mot förslaget från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i
Skåne samt
att skicka tekniska nämndens ställningstagande vidare till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§6
Remissbehandling av områdeslokalplan för Norra
Fäladen, 2014-2018
Dnr TN 2013/0750
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har valt ett nytt sätt att arbeta med
områdesplaner. Målsättningen är att de nya planerna ska fungera bättre som
planeringsinstrument inte bara för nämnden, förvaltningen och verksamheterna,
utan även för samarbetet med övriga nämnder och förvaltningar. Målet med
denna områdeslokalplan är att peka på alternativa lösningar för det befintliga
lokalbeståndet på Norra Fäladen och inte minst att bjuda in till en bred dialog
kring framtida försörjning med förskolor och skolor inom området.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-23
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut 2013-12-11 § 122
Remissbrev, daterat 2013-11-27
Områdeslokalplan för Norra Fäladen 2014-2018 samt bilagor,
upprättad 2013-11-27
Förslag till MBP 2014-2016, tabell 1.1 Bostadsproduktion som kommunen
planerar för och bedömer vara möjlig att påbörja 2014-2016 med utblick mot
2018
Yrkanden
Christer Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Christer Wallströms
(FP) yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över förslaget plan för Områdeslokalplan, Norra Fäladen, 2014 2018 hänvisa till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Protokollsanteckning
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) får till
protokollet anteckna att Socialdemokraterna ställer sig frågande till den friyta
per barn som nämns för Svenshögskolan där 16200 kvm nämns vilket motsvarar
81 kvm/barn. Har man missat att räkna med förskolebarnen för då skulle väl ytan
bli cirka 40 kvm/barn? Svaret får följder för kommande beslut.

Beslut expedieras till:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-01-22

Akten
Förvaltningschefen
Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§7
Regional handlingsplan för klimatanpassning i Skåne Lunds kommun
Dnr TN 2013/0747
Sammanfattning
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till Regional handlingsplan för
klimatanpassning i Skåne. Kommunstyrelsen har översänt ärendet till tekniska
nämnden för yttrande.
Länsstyrelsen har som ett första led sammanställt en del av det
klimatanpassningsarbete som kommunerna gjort och som länsstyrelsen har
kännedom om. Förvaltningen har i skrivelsen kommenterat huruvida planen
överensstämmer med kommunens egen bild av vad som görs inom nämndens
ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-19
Regional handlingsplan för klimatanpassning i Skåne – Lunds kommun
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och Ann
Schlyter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:
1) kommunstyrelsens beslut 2013-09-04 om att det bör utarbetas en strategi för
hur dagvatten från befintliga områden i Lund ska hanteras framöver, hur
dagvattnet ska renas och fördröjas i syfta att minska översvämningsrisken i Höje
å och andra kringliggande vattendrag, bör komma i gång och kunna redovisa
resultat under andra halvåret 2014,
2) en kontaktperson/ansvarig för klimatanpassningsarbetet bör utses i enlighet
med Länsstyrelsens önskemål.
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. första 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. första tilläggsyrkande
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Mentor Demjaha (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på
Karin Svensson Smiths (MP) m.fl. första tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. andra 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. andra tilläggsyrkande
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Mentor Demjaha (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på
Karin Svensson Smiths (MP) m.fl. andra tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens yttrande och förslag till åtgärder samt
att översända dem till kommunkontoret.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§8
Tekniska nämndens granskningsrapport för intern
kontroll 2013
Dnr TN 2012/0616
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen redovisar i granskningsrapporten resultatet av det interna
kontrollarbetet under 2013. Utgångspunkten för granskningen har varit de
kontrollmål som antogs i nämndens handlingsplan för 2013. Det innebär att tre
kommungemensamma samt tre förvaltningsspecifika kontrollmål har granskats.
De granskade kontrollmålen har samlats i en åtgärdsplan där förvaltningen tagit
fram förslag på åtgärder.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse samt barnchecklista,
daterad 2013-12-19
Tekniska nämndens beslut 2013-01-23 § 8
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna rapporten avseende intern kontroll 2013 samt
att översända den till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§9
Plan för intern kontroll för tekniska nämndens
ansvarsområde 2014
Dnr TN 2013/0743
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Enligt
reglementet för intern kontroll skall nämnderna senast den 31 januari årligen
lämna handlingsplan för intern kontroll.
Tekniska förvaltningen redovisar förslag till intern kontrollplan för 2014. Den
består av tre kommunövergripande kontrollmål som kommunstyrelsen beslutat
om samt tre nämndspecifika kontrollmål som förvaltningen bedömer angelägna
att granska.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-19
Bilaga Riskanalys, daterad 2013-12-19
Kommunstyrelsens beslut 2013-12-04 § 360
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, Kommunövergripande interna kontrollmål
2014, daterad 2013-11-18
Tekniska nämnden beslutar
att anta föreslagen plan för intern kontroll för år 2014 samt
att överlämna planen till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 10
Ändringar i delegationsordningen
Dnr TN 2013/0763
Sammanfattning
Förvaltningen har gjort en översyn av delegationsordningen och föreslår att ett
nytt ärende avseende bullerbidrag införs samt att delegat 85
fastighetsutvecklare/enhetschef ändras till fastighetsutvecklare.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-20
Delegationsordning för tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslaget till förändringar i delegationsordningen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

14

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

15

Sammanträdesdatum

2014-01-22

§ 11
Begäran om planändring av fastigheten Revinge 11:56 till
ändamål bostad
Dnr TN 2013/0714
Sammanfattning
Inom fastigheten Revinge 11:56 finns idag en gammal mansgårdsbyggnad som
står tom samt en brandstation. Tomten är idag planlagd för allmänt ändamål.
Eftersom Lundafastigheter har meddelat att de inte har någon användning av
boningshuset vill de att tekniska förvaltningen begär planändring för Revinge
11:56 till ändamålet bostad för att sedan kunna stycka av och sälja huset.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-16
Kartbilaga över Revinge och fastigheten
Tekniska nämndens beslut 2010-03-24 § 73
Byggnadsplan för Revinge 11:21 m.fl fastigheter i S. Sandby och Löberöd
kommuner, lagakraftvunnen 1969-07-09
Tekniska nämnden beslutar
att hos byggnadsnämnden begära planändring av fastigheten Revinge 11:56 i
Revinge, Lunds kommun till ändamål bostad.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden
Serviceförvaltningen, Lundafastigheter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

16

Sammanträdesdatum

2014-01-22

§ 12
Ramavtal med Science Village Scandinavia AB (SVS)
Dnr TN 2013/0751
Sammanfattning
2009 tecknade Lunds Universitet och kommunen en avsiktsförklaring rörande
utvecklingen av Norra Brunnshög d.v.s. det område mellan E22 och
Odarslövsvägen som härbärgerar Max IV, ESS och däremellan liggande
Scandinavian Village. Avsiktsförklaringen avhandlar frågor som rör mark- och
planberedskap, infrastruktur, information, marknadsföring och arbetsformer.
Den innehåller också tanken på att bilda ett gemensamt markbolag, något som
utvecklats till Lundamark AB, sedermera Science Village Scandinavia AB, SVS
AB.
SVS AB har underhand blivit alltmer operativt. Nyligen förvärvades
kompletterande mark av kommunen, samtidigt som en mindre bit angränsande
mark ägd av Region Skåne införlivades. Som stöd för sitt fortsatta agerande har
man beställt ett så kallat ramprogram.Ramprogrammet bildar underlag för
framtida planläggning och utbyggnad och omfattar hela SVS AB:s markinnehav
och angränsande mark mot E22 och ESS. I programområdet ingår betydande
delar framtida kommunal infrastruktur, intimt kopplad till den kvartersstruktur
SVS AB avser att etappvis utveckla.
I syfte att åstadkomma en optimal och samordnad exploateringsprocess har SVS
AB önskat teckna ett ”förtida exploateringsavtal” benämnt ramavtal med Lunds
kommun.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-19
Förslag till Ramavtal SVS AB, 2013-12-05
Ramprogram för del av Östra Torn 27:13 m.fl. reviderat 2013-10-04
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna föreliggande ramavtal med Science
Village Scandinavia AB.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 13
Dagvatten kring Västratornsvägen i Vallkärra
Dnr TN 2012/0422
Sammanfattning
Styrelsen för samfälligheten ga:16 i Vallkärratorn vill höra tekniska nämndens
uppfattning i ansvarsfrågan gällande dagvattenanläggning i anslutning till de
fastigheter som ingår i ga:16. Samfälligheten har problem med återkommande
översvämningar.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-19
Kartbilaga
Inlaga från styrelsen för samfälligheten ga:16, daterad 2012-07-15
PM från VA SYD, daterat 2013-12-18, Angående Vallkärratornvägen i Vallkärra
Tekniska nämnden beslutar
att besvara inlagan från styrelsen för samfälligheten ga:16 i Vallkärratorn i
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse samt
att rekommendera fastighetsägarna att vidta åtgärder i enlighet med VA SYD:s
förslag.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Styrelsen för samfälligheten ga:16

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 14
Förslag till bildande av naturreservatet Nöbbelövs mosse
med Vallkärra mader i Lunds kommun
Dnr TN 2013/0334
Sammanfattning
I enlighet med tidigare beslut i tekniska nämndens arbetsutskott 2013-06-04 och
efter hörande av berörda parter, har tekniska förvaltningen utarbetat ett förslag
till naturreservat enligt 7 kap. 4§ miljöbalken, för Nöbbelövs mosse med
Vallkärra mader. Området ligger nordväst om Lunds tätort och är ett populärt
närrekreationsområde för boende på Gunnesbo, Nöbbelöv och i Vallkärra.
Förslaget till naturreservat omfattar 68 ha och Lunds kommun äger marken som
omfattas av förslaget.
Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla området som ett biologiskt
rikt våtmarks- och betesmarksområde. Området ska utgöra ett attraktivt rast- och
häckningsområde för änder och vadarfåglar. Det ska även kunna användas som
rekreationsområde för främst de närboende samt för utflykter och undervisning
till förskolor och skolor i Lunds kommun.
Förslag till att bilda naturreservat för Nöbbelövs mosse med Vallkärra mader har
sänts ut på remiss under tiden 2013-09-12 till 2013-10-30. Samtliga
remissinstanser som svarat har ställt sig positiva till förslaget.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-16
Förslag till beslut, bildande av naturreservatet Nöbbelövs mosse med Vallkärra
mader i Lunds kommun, daterat 2013-12-10
Karta över naturreservatet med avgränsning
Karta med markering för beträdasförbud
Förslag till skötselplan, 2013-12-10
Samrådsredogörelse, 2013-11-30
Samrådsyttrande Länsstyrelsen i Skåne, 2013-06-25
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP), Ronny
Johannessen (M) och Christer Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna samrådsredogörelsen,
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att fastställa förslaget till Skötselplan för naturreservatet Nöbbelövs mosse med
Vallkärra mader,
att godkänna förslag till bildande av naturreservatet Nöbbelövs mosse med
Vallkärra mader, samt
att översända förslaget till kommunfullmäktige för beslut om förordnande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Skåne
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§ 15
Anlägg en bäck på Norra Fäladen med start i
Borgarparken
Dnr TN 2013/0656
Sammanfattning
Miljöpartiet har inkommit med en skrivelse till tekniska nämnden med förslag
om att anlägga en bäck på Norra Fäladen med start i Borgarparken. Detta för att
fördröja och omhänderta dagvatten, minska risken för översvämningar, öka
biologisk mångfald och göra utomhusmiljön mer levande.
Tekniska förvaltningen anser att det är motiverat med fler insatser för lokalt
omhändertagande av dagvatten, men att det saknas tekniskt underlag samt
motivering till val av Borgarparken som plats. Tekniska förvaltningen föreslår
att arbetet med en strategi för hantering av befintligt dagvatten i Lunds tätorter är
viktig för Lunds kommun och bör påbörjas.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-14
Skrivelse (MP) - Anlägg en bäck på Norra Fäladen med start i Borgarparken,
daterad 2013-10-28
Kommunstyrelsen beslut 2013-09-04 §276
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget
att arbetet med en dagvattenstrategi för befintliga bebyggda områden bör
påbörjas och kunna redovisa resultat andra halvåret 2014.
Christer Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Christer Wallströms
(FP) yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
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) tilläggsyrkande
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Mentor Demjaha (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på
Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
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Tekniska nämnden beslutar
att avslå skrivelsen ”Anlägg en bäck på Norra Fäladen med start i Borgarparken”
samt
att uppmärksamma kommunstyrelsen om behovet av att tydliggöra uppdrag och
ansvar för att utarbeta en strategi för hur dagvatten från befintliga bebyggda
områden i Lunds stad, Dalby, Genarp och Stångby (Höje å avrinningsområde)
ska hanteras och hur dagvattnet ska renas och fördröjas i syfte att minska
översvämningsrisken i Höje å, Vallkärrabäcken och Önnerupsbäcken.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
Karin Svensson Smith
Emelie Kärre
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§ 16
Upphandling av reklamfinansierade väderskydd, toaletter
och lånecyklar i Lund
Dnr TN 2012/0603
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade 2013-09-18 § 193, att en upphandling avseende
reklamfinansierade väderskydd, toaletter, lånecyklar m.m. ska göras.
Förvaltningen har utannonserat upphandlingen som en s.k. tjänstekoncession.
Förvaltningen har utvärderat inkomna anbud.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-09
PM Utvärdering, daterad 2014-01-09
Yrkanden
Ronny Johannessen (M) med instämmande av Mio Fric (KD), Karin Svensson
Smith (MP), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M), Börje Hansson (C)
och Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ajournering 19.30 – 19.35
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att utse anbudsgivare 1, JCDecaux, som leverantör av reklamfinansierade
väderskydd, toaletter, lånecyklar m.m.
att uppdra åt teknisk direktör att teckna erforderligt avtal/kontrakt samt
att omedelbart justera ärendet.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justeras:
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§ 17
Upphandling av entreprenör för exploateringsområde
Södra Råbylund II etapp A
Dnr TN 2013/0711
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för nybyggnation av byggator
inklusive belysning och VA-anläggning samt uppfyllnad på tomtmark och ny
stadsdelspark för det blivande bostadsområdet Södra Råbylund II etapp A.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-19
Planritning
Anbudsutvärdering
Tekniska nämnden beslutar
att utse anbudsgivare 8, Svevia, som entreprenör för rubricerad entreprenad,
att uppdra åt teknisk direktör att teckna erforderligt avtal/kontrakt med
upphandlad entreprenör,
att uppdra åt teknisk direktör att teckna särskild överenskommelse om
finansieringen med VASYD samt
att projektet får finansieras med medel från exploateringsområdet Södra
Råbylund II med konto 2950/4175, 2960/4175 och 2970/4175.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 18
Delegationsbeslut för anmälan 2014-01-22
Dnr TN 2014/0062
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 2014-01-22 anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 19
Anmälningar till tekniska nämnden 2014-01-22
Dnr TN 2014/0064
Följande handlingar har anmält till tekniska nämndens sammanträde
2014-01-22:
Byggnadsnämnden, dnr. 07/58
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Revinge 35:1 m.fl. i
Revinge, Lunds kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 11/204
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Arkivet 4 i Lund, Lunds kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 11/314
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Stångby 5:28 i Stångby,
Lunds kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 11/509
§ 234 Detaljplan för del av Sandby 19:4 och 54:5 (Norreholm) i Södra Sandby,
Lunds kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 12/561
§ 228 Reviderad budget 2014
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/39
Beslut om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Trädgården 8,
fornlämning nr 73 i Lunds stad, Lunds kommun
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/39
Beslut om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Kulturen 24,
fornlämning nr 73 i Lunds stad, Lunds kommun
Kommunala handikapprådet, dnr. 13/63
Protokoll 2013-12-03
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/153
Beslut – Anmälan om vattenverksamhet samt strandskydds- och
biotopskyddsdispens för att anlägga tre våtmarker på fastigheterna Veberöd 24:2
och 7:2, att anlägga trumma på fastigheten Veberöd 24:2 samt omgrävning av
vattendrag på fastigheten Veberöd 24:2 i Lunds kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 13/176
§ 290 Medborgarförslag angående borttagande av gatstensbeläggning på vissa
gator
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Kommunfullmäktige, dnr. 13/177
§ 273 Medborgarförslag om att göra Lilla Fiskaregatan till en riktig gågata
Tekniska förvaltningen, Samverkansgruppen, dnr. 13/216
Protokoll 2013-11-12
Höje å vattenråd, dnr. 13/262
Protokoll 2013-11-19
Kommunstyrelsen, dnr. 13/290
§ 372 Utökat igångsättningstillstånd för Klostergårdens IP
Kommunstyrelsen, dnr. 13/324
§ 373 Skrivelse från MP ”Riv upp igångsättningstillståndet för
Stadsparksprojektets etapp 2”
Kommunfullmäktige, dnr. 13/369
§ 280 Medborgarförslag ”För bättre övergångsställen i Lund, mål att vara bäst i
landet”
Kommunfullmäktige, dnr. 13/379
§ 233 Förslag till åtgärder för ökat bostadsbyggande i Lunds kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 13/407
§ 351 Medborgarförslag rörande förbättrad lekplats på Tornastugan i Stångby
Sweco, dnr. 13/445
Miljörapport Klosterängshöjden
Byggnadsnämnden, dnr. 13/558
Underrättelse/Lagakraftbevis – Ändring av detaljplan för Studentkåren 1 i Lund,
Lunds kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 13/559
Underrättelse/Lagakraftbevis – Ändring av detaljplan Hardebergabanan 1 och 2 i
Lund, Lunds kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 13/624
§ 377 Försäljning av del av Stora Råby 36:22 (blivande Artefakten 1) i Södra
Råbylund II
Stadsbyggnadskontoret, dnr. 13/720
Mottagningskvitto – Detaljplan för del av Galgevången 2:10 i Lund, Lunds
kommun
Cykelfrämjandet Malmö, dnr. 13/728
Utlåtande om upprustning av befintlig cykelväg mellan Malmö och Lund
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Region Skåne, Enheten för folkhälsa och social hållbarhet, dnr. 13/744
Folkhälsorapport Skåne 2013
Kommunstyrelsen, dnr. 13/753
§ 368 Inkommen skrivelse från Byarådsalliansen
Kommunstyrelsen, dnr. 13/760
§ 393 Tillsättning av tjänst som teknisk direktör
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2014-01-15
Pågående arbeten v. 47 – 50
Pågående arbeten v. 51 – 52
Pågående arbeten v. 1 - 2
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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