Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-02-12
Plats och tid:
Ajournering:
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 17.30 – 20.55
19.05–19.25, 19.40–19.45
Ronny Johannessen (M)
Christer Wallström (FP)
Karin Svensson Smith (MP)
Jan O Carlsson (M)
Oskar Krantz (FP)
Börje Hansson (C)
Lena Fällström (S)
Mikael Thunberg (S), 17.30–19.00 §§ 20-28
Margareta Kristensson (S)

Ersättare:

Roland Bondesson (M), tjänstgör för Mio Fric (KD)
Mentor Demjaha (FP)
Bengt Borgh (S), tjänstgör för Ann Schlyter (V)
Teresa Hankala-Janiec (S), tjänstgör för Mikael Thunberg (S) §§ 29-42
Ewa Björnberg (MP)

Övriga närvarande:

Håkan Lockby, teknisk direktör
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare
Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Meta Gerle, nämndsekreterare
Clara Lundqvist, landskapsarkitekt
Pernilla von Strokirch, projektledare

Justerare:

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

Paragrafer:

§§ 20 – 26, 28 - 42

Plats/tid för justering:

Tekniska förvaltningen 25 februari 2014 kl 16.30

Underskrifter:

Sekreterare
Meta Gerle

Ordförande
Ronny Johannessen

Justerare
Karin Svensson Smith

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

12 februari 2014

Datum då anslaget sätts upp:
Förvaringsplats för protokollet:

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

Underskrift:
Meta Gerle
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Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-02-12
Plats och tid:
Ajournering:
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 17.30 – 20.55
19.05–19.25, 19.40–19.45
Ronny Johannessen (M)
Christer Wallström (FP)
Karin Svensson Smith (MP)
Jan O Carlsson (M)
Oskar Krantz (FP)
Börje Hansson (C)
Lena Fällström (S)
Mikael Thunberg (S), 17.30–19.00 §§ 20-28
Margareta Kristensson (S)

Ersättare:

Roland Bondesson (M), tjänstgör för Mio Fric (KD)
Mentor Demjaha (FP)
Bengt Borgh (S), tjänstgör för Ann Schlyter (V)
Teresa Hankala-Janiec (S), tjänstgör för Mikael Thunberg (S) §§ 29-42
Ewa Björnberg (MP)

Övriga närvarande:

Håkan Lockby, teknisk direktör
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare
Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Meta Gerle, nämndsekreterare
Clara Lundqvist, landskapsarkitekt
Pernilla von Strokirch, projektledare

Justerare:

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

Paragrafer:

§ 27

Plats/tid för justering:

Tekniska förvaltningen 12 februari 2014 kl 20.00

Underskrifter:

Sekreterare
Meta Gerle

Ordförande
Ronny Johannessen

Justerare
Karin Svensson Smith

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

12 februari 2014

Datum då anslaget sätts upp:

14 februari 2014

Förvaringsplats för protokollet:

Tekniska förvaltningen, Byggmästaregatan 4, Lund

Datum då anslaget tas ned: 7 mars 2014

Underskrift:
Meta Gerle
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-02-12

§ 20
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-02-12

§ 21
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2014/0059
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 22 januari 2014
samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-02-12

§ 22
Informationsärende - Färdtjänst
Sammanfattning
Förvaltningschef Håkan Lockby informerar om den senaste färdtjänststatistiken.
Under perioden 2014-01-15 till 2014-01-31 genomfördes 6471 resor. Sverige
Taxi/Taxi Helsingborg har haft problem med kortläsare i bilarna. Man har även
haft brist på tillgängliga bilar och därför samarbetat med andra taxibolag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-02-12

§ 23
Informationsärende - Gestaltningsprogram för spårvägen
Sammanfattning
Landskapsarkitekt Clara Lundqvist presenterar Riktlinjer för gestaltning för
spårväg Lund C – ESS, en övergripande vägledning i det fortsatta arbetet med
spårväg Lund C - ESS. Syftet är att ge riktlinjer för långsiktigt hållbara lösningar
som säkerställer kvalitet, form, funktion och stor omsorg åt det offentliga
rummet där spårvägen passerar. Spårvägens utformning och gestaltning skall
vara öppen och utgöra en naturlig del av stadsrummet. Utformningen ska bidra
till god trafiksäkerhet, vara tillgänglig för alla och vara genomtänkt både
estetiskt och miljömässigt.
Riktlinjer för gestaltning för spårväg Lund C – ESS antogs av kommunstyrelsen
2014-02-05.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-02-12

§ 24
Informationsärende - Transportforum 2014
Sammanfattning
Ronny Johannessen (M) och Karin Svensson Smith (MP) informerar om
Transportforum som hölls i Linköping 8 till 9 januari 2014. Konferensen
anordnas av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, och är Nordens
största konferens för transportsektorn. Även Peter Brink (FP) och Anders
Jarfjord (V) deltog för nämndens räkning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-02-12

§ 25
Beredningsärende - Temamöten 2014 - revidering
Dnr TN 2013/0598
Sammanfattning
Tekniska nämnden fastställde 2013-11-13 program för nämndens temamöten
2014. Det planerade temamötet ”Hela Staden” tillsammans med
byggnadsnämnden var inte möjligt att genomföra som planerat 2014-03-26.
Tekniska nämnden beslutar
att ”Trafik” är ämnet för temamöte 2014-03-26
att temamötet ”Hela staden” genomförs 2014-05-21 samt
att flytta temamötet ”Hybrid Parks” till 2014-11-05.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-02-12

§ 26
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Lånecykelsystemet förbereds
Lönerevision pågår
Rekrytering av landskapsingenjör och fastighetsingenjör genomförda
Dom till förvaltningens fördel gällande överprövning av upphandling av drift
och underhåll av gatubelysning
Hållplatsläge för spårväg på Clemenstorget
Vinterväghållning
Trafikverkets åtgärdsstudie för transporter mellan Lund och Malmö
Snabbutredning gällande stambanan Lund – Hässleholm
Cykling i naturområden ett växande problem
Årsanalys
Riktlinjer för ekonomisk verksamhetsplanering, EVP 2015-2017
Sportlovsprogram i Skrylle
Årets blomsterprogram
Fördelning mellan stadsbyggnadskontoret, kommunkontoret och tekniska
förvaltningen gällande planeringsfrågor
Flera större markförhandlingar pågår
Appen Meetings för handlingar till sammanträden ska testas av
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-02-12

§ 27
Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m.m. och del av kv.
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 samt ge möjlighet för utökning av lokaler för
centrumverksamhet och förskola.
Tekniska nämnden behandlade stadsbyggnadskontorets samrådsförslag vid
sammanträde 2013-09-18 § 176. Nämnden beslutade att tillstyrka bifall till
planen med hänvisning till vad förvaltningen då framförde.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-27
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2014-01-10
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) yrkar
avslag på planen vad gäller byggnationen i Borgareparken och på
Svenshögskolans gård bland annat på grund av följande:
1) Områdeslokalplan för Norra Fäladen har nyss varit föremål för behandling.
Där sägs att antalet barn på Svenshögskolan kommer att öka
med minst 200 barn, kanske det dubbla. Att i det läget säga ja till byggnation på
skolgården för att sedan ha problem med mark till skolor och förskolor är
ologiskt, oekonomiskt och tar inte hänsyn till barnkonventionen. Friytan per barn
kommer att minska avsevärt och det är inte att se till barnens bästa.
2) Borgareparken är en park som är ett viktigt grönområde för östra delen
av Norra Fäladen. På grund av de förtätningar som redan gjorts i området
(Parternas gränd) och de som planeras (LKF:s del av Norra Fäladen 4:1)
behövs detta grönområde ännu mer för de boende i området. Att då bygga
bostadshus inne i parken kommer att förta den upplevelse av frihet både lekande
barn och solande vuxna i nuläget har. Det kommer att kännas som ett intrång att
vara i närheten av huset och inte som ett sätt att få extra tillsyn från boende.
Christer Wallström (FP) med instämmande av Oskar Krantz (FP), Börje Hansson
(C) och Jan O Carlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande mot Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkande och finner Christer
Wallströms (FP) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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Sammanträdesdatum

2014-02-12

Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Roland Bondesson (M)) för bifall till
Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkande
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Bengt Borgh (S)) för bifall till Lena Fällströms
(S) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerad detaljplan under hänvisning till vad
förvaltningen anfört samt
att omedelbart justera ärendet.
Reservationer
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP), Mikael
Thunberg (S), Margareta Kristensson (S) och Bengt Borgh (S) inkommer med
skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justeras:

Ronny Johannessen

Justerare

Karin Svensson Smith

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 28
Revisionsrapport ”Granskning av den interna kontrollen
inom Lunds kommun”
Dnr TN 2013/0247
Sammanfattning
På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har PwC granskat den interna
kontrollen i Lunds kommun under 2013. Kommunkontorets
utvecklingsavdelning har formulerat övergripande slutsatser kring resultatet och
förvaltningen har tagit fram förslag till åtgärder och yttrande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-20
Kommunrevisionens skrivelse angående granskning av den interna kontrollen
inom Lunds kommun, daterad 2013-10-23
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till yttrande och översända det som svar till
kommunrevisionen.
Protokollsanteckning
Margareta Kristensson (S) med instämmande av Bengt Borgh (S), Karin
Svensson Smith (MP), Jan O Carlsson (M) och Christer Wallström (FP) får till
protokollet anteckna att föreslaget kontrollsystem, COSO, inte adresserar de
förhållanden, brister i organisationskultur och ledarskap, som möjliggör att
oegentligheter kan fortgå och förbli oupptäckta utan riskerar istället leda till
slöseri av resurser och uppbyggnad av ej önskade attityder och förhållningssätt.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 29
Årsanalys 2013
Dnr TN 2012/0561
Sammanfattning
Nämnderna ska årligen lämna en årsanalys till kommunfullmäktige. I
årsanalysen ska finnas beskrivningar och kommentarer till verksamhetens
inriktning, utveckling och utfall.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-03 med tillhörande
bilaga.
Yrkanden
Ajournering 19.05-19.25
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) yrkar om
följande kompletteringar i Sammanfattning under Årets händelser:
Andra stycket, andra meningen: ”Spårvagnsprojektet dominerade verksamheten
och belastade hårt delar av förvaltningen. Nämnden belastades i högst begränsad
omfattning då all styrning och ledning utgick från KSAU. Viktiga steg….”
Fjärde stycket, första meningen: ”Ansvaret för stadbusstrafiken överlämnades i
april till Region Skåne. Kommunens ansvar för kollektivtrafikens infrastruktur
kvarstår oförändrat. Nämnden har ett fortsatt ansvar, förutom för teknisk
infrastruktur, för att Lund har en mycket väl fungerande kollektivtrafik så att
t.ex. klimatmålen kan uppnås. Detta ansvar behöver preciseras och beskrivas. I
mitten av….”.
Fjärde stycket, tredje meningen: ”Arbetet för …..75 år eller äldre…. infördes i
november. Under 2014 avser nämnden att omförhandla liggande avtal med
Region Skåne i syfte att få avtalet baserat på Skånetrafikens verkliga
kostnadsökningar och därmed drastiskt sänka Lunds kostnader för seniorkorten.
Inom…”.
Ajournering 19.40 – 19.45
Börje Hansson (C) med instämmande av Jan O Carlsson (M) och Christer
Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande mot Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande och finner Börje Hanssons
(C) m.fl. yrkande vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa årsanalysen för 2013 och översända densamma till
kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Överföring av budgetavvikelse 2013 till 2014
Dnr TN 2012/0561
Sammanfattning
Ansökan om överföring av budgetavvikelser skall redovisas till
kommunstyrelsen. Huvudregeln är att uppkomna budgetavvikelser inom
driftverksamheten överförs i form av tilläggsbudget eller som eget kapital. För
avvikelser mot investeringsram kan nämnd i undantagsfall ansöka om förändring
till följd av förskjutningar i betalningar eller igångsättning.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-31
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 ansöka hos kommunstyrelsen om att 2013 års positiva budgetavvikelse om
1 934 tkr inom driftverksamheten läggs till tekniska nämndens eget kapital
att ansöka hos kommunstyrelsen om att 2014 års investeringsram för
infrastruktur utökas med 14 000 tkr avseende projekt Kristallen – Skyttelbron
och torg mot Skyttelbron.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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2014-02-12

§ 31
Tillsättning av ställföreträdande teknisk direktör
Dnr TN 2014/0109
Sammanfattning
Enligt gällande delegationsordning kan tekniska direktören förordna
ställföreträdande förvaltningschef vid sin frånvaro. För att underlätta detta
förfarande och för att garantera att det hela tiden finns mandat att fatta beslut på
förvaltningen behöver en ställföreträdare utses. Förvaltningen föreslår att
administrativa chefen Heléne Öhrström utses av tekniska nämnden. Detta
innebär att delegationsbeslut inte behöver fattas vid tekniska direktörens
frånvaro utan endast om också administrativa chefen är frånvarande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-27
Tekniska nämnden beslutar
att utse Heléne Öhrström till ställföreträdande teknisk direktör.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-02-12

§ 32
Försäljning av ca 3000 kvm verksamhetsmark i Genarp
Dnr TN 2014/0074
Sammanfattning
KG Fastigheter AB, 556955-3125, avser att bygga en ny modern brandstation
inom verksamhetsområdet Kärrvallen i Genarp. Den nya lokalen ska vara
inflyttningsklar mot slutet av 2014. För ändamålet behövs det en ca 3 000 kvm
stor tomt.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-20
Detaljplan för del av Genarp 8:9 m.fl. i Genarp, Lunds kommun, laga kraft 200603-29
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 enligt tjänsteskrivelsens redovisade villkor sälja del av fastigheten Genarp
30:1, ca 3 000 kvm, till KG Fastigheter AB.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
KG Fastigheter AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 33
Försäljning av ca 1500 kvm inom Stångby Jonsgård i
Lund
Dnr TN 2014/0098
Sammanfattning
Försäljning av ca 1500 kvm mark inom verksamhetsområdet Stångby Jonsgård i
Lund till Alhilali Dubai AB.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-21
Detaljplan för Vallkärratorn 17:1 m.fl.i Stångby, Lunds kommun, laga kraft
vunnen 2011-09-23
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Lena Fällström (S), Christer Wallström
(FP), Jan O Carlsson (M) och Bengt Borgh (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 godkänna försäljning av ca 1500 kvm inom Stångby Jonsgård till Alhilali
Dubai AB för en köpeskilling av 650 kr/kvm och i övrigt enligt
tjänsteskrivelsens angivna villkor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Alhilali Dubai AB
Mandeiska kulturföreningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34
Markreservation för Domstolsverket inom fastigheten
Kristallen 1 i Lund
Dnr TN 2013/0758
Sammanfattning
Domstolsverket har kommit in med önskemål om en markreservation
beträffande del av fastigheten Kristallen 1 för byggande av en ny
tingsrättsbyggnad i Lund. Eftersom Domstolsverket inte själva avser att förvärva
fastigheten kommer exploatör för området att utses av Domstolsverket efter
upphandling av projektet. Köpeavtal kommer senare att tecknas med den av
Domstolsverket utsedda exploatören. Prisnivån baserat på kostnadsläget för
området den 1 januari 2014 är ca 20 000 kr/kvm tomtyta. Byggrättsbehovet har
uppskattats till ca 6 000 kvm BTA.
Markköpet skall föregås av en gestaltningsstudie där representanter från Lunds
kommun ska delta. Det utvalda förslaget skall därefter ligga till grund för
projektering och bygglovprövning. Markreservationen gäller tills köpeavtal
tecknats och vunnit laga kraft, dock längst till 2014-12-31. Förvaltningsmässigt
ligger det aktuella området inom servicenämndens ansvar. Markförsäljningen
kommer att hanteras av tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens och tekniska förvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse,
daterad 2014-01-23
Kartbilaga, daterad 2014-01-23
Detaljplan för Kristallen 1 m.fl. i Lund, Lunds kommun
Domstolsverkets skrivelse, daterad 2012-06-26
Domstolsverkets skrivelse, daterad 2013-12-13
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar avslag på förslaget till markreservation för
Domstolsverket med tillägget att man istället ska titta på en placering inom
kvarteret Postterminalen.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar avslag på förslaget till markreservation för
Domstolsverket.
Ronny Johannessen (M) med instämmande av Christer Wallström (FP), Oskar
Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Jan O Carlsson (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
mot avslag och finner sitt eget yrkande vara bifallet.
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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
Ronny Johannessens (M) m.fl. yrkande
4 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Teresa Hankala Janiec
(S) och Margareta Kristensson (S)) för avslag på förslaget till markreservation.
Bengt Borgh (S) avstår från att rösta.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen godkänna markreservationen till Domstolsverket i
enlighet med förvaltningarnas tjänsteskrivelse.
Reservationer
Lena Fällström (S), Teresa Hankala Janiec (S) och Margareta Kristensson (S)
inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
Domstolsverket
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§ 35
Skrivelse (MP) - Pröva möjligheten att bygga bostäder vid
Klostergårdens järnvägsstation
Dnr TN 2013/0709
Sammanfattning
Miljöpartiet föreslår i en skrivelse att tekniska nämnden och byggnadsnämnden
gemensamt utreder möjligheter att bygga hyresbostäder i anslutning till den
planerade pågatågsstationen vid Klostergården.
Förvaltningarna anser att frågeställningar som Miljöpartiet tar upp i skrivelsen är
viktiga och frågorna kommer sättas i ett bredare perspektiv inom ramen för
fördjupad översiktsplanering och utredning om Källbys framtida utveckling.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens gemensamma
tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-21
Skrivelse (MP) - Pröva möjligheten att bygga bostäder vid Klostergårdens
järnvägsstation, daterad 2013-11-22
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att förvaltningen bör gå vidare i planeringen
av en pendlarstation med flera våningsplan bestående av bostäder ovanpå
stationshuset. Huset ska dimensioneras och konstrueras på ett sätt så att de
boende får en god bostadsmiljö och inte utsätts för buller eller andra olägenheter
över de nivåer som föreskrivs utifrån hälsoperspektiv.
Lena Fällström (S) yrkar att tekniska förvaltningen tillsammans med
stadsbyggnadskontoret och efter hörande av VA SYD, planerar för en ny
stadsdel i anslutning till Klostergårdens pendlarstation där varierande slag av
bostäder och företag kan inrymmas förutom att dagvattenfrågan kan lyftas in för
att förhöja områdets attraktivitet.
Christer Wallström (FP) med instämmande av Ronny Johannessen (M) och
Börje Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP), Lena Fällströms (S) och Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkande
och finner Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket av yrkandena som ska utgöra motförslag i
huvudomröstningen ställer ordförande Ronny Johannessen (M) proposition på
Karin Svensson Smiths (MP) och Lena Fällströms (S) yrkanden och finner att
Karin Svensson Smiths (MP) yrkande ska utgöra motförslag.
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Huvudomröstningen utfaller med:
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
Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkande
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till Karin Svensson Smiths (MP)
yrkande.
Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S), Teresa Hankala Janiec (S) och
Bengt Borgh (S) avstår från att rösta.

Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningarnas förslag till besvarande som sitt eget.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Lena Fällström (S) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Miljöpartiet i Lund
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§ 36
Skrivelse (C) - Trafiksäkerheten i Stångby
stationssamhälle
Dnr TN 2013/0246
Sammanfattning
Centerpariet har inkommit med en skrivelse om trafiksäkerheten i Stångby
stationssamhälle. Oro framförs för skolbarnens trafiksituation och trafiken på
Vallkärravägen under byggtiden för den nya skolan, då den tunga trafiken
kommer att öka.
I detaljplanen för den nya skolan föreslås att nya gång- och cykelvägar byggs
och tekniska förvaltningen anser att dessa bör kompletteras med åtgärder i
Vallkärravägen och i det lokala gatunätet söder om Vallkärravägen. Åtgärderna
bör genomföras innan byggnationen av den nya skolan startar för att på det sättet
även kunna erbjuda säkra skolvägar under byggtiden.
Ärendet bordlades på tekniska nämndens sammanträde 2013-06-19.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-05-27
Skrivelse (C) - Trafiksäkerheten i Stångby stationssamhälle
Karta över befintligt och planade utbyggnader av gång- och cykelvägnätet i
Stångby
Karta över skolvägsundersökning i Stångby
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Börje Hansson
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§ 37
Skrivelse (MP) - Cykelhighway Malmö-Lund
Dnr TN 2013/0679
Sammanfattning
Miljöpartiet föreslår i en skrivelse att tekniska förvaltningen ska ges i uppdrag
att komma med förslag hur kommunen kan infria sitt åtagande enligt
samverkansavtalet om att rusta upp befintligt cykelstråk Malmö-Lund till
snabbcykelstandard samt ta fram ett sammanhängande nät för snabbcykling.
Tekniska förvaltningen föreslår att möjliga förbättringar för cykeltrafiken i det
nordsydliga stråket; Bredgatan, Kyrkogatan, Stortorget och Stora Södergatan, i
stadskärnan ska utredas. Ett förslag på nät med snabbcykelstråk kommer att
arbetas fram under 2014.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-15
Skrivelse (MP) - Påbörja Lunds kommuns del av cykelhighway Malmö-Lund
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Christer Wallström (FP) med instämmande av Lena Fällström (S), Bengt Borgh
(S), Jan O Carlsson (M), Börje Hansson (C) och Oskar Krantz (FP) yrkar att
nämnden med hänvisning till det pågående arbetet ska anse skrivelsen besvarad.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande mot Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkande och finner
Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
10 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), Teresa Hankala Janiec (S) och Bengt
Borgh (S)) yrkar bifall till Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkande
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till Karin Svensson Smiths (MP)
yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att med hänvisning till det pågående arbetet anse skrivelsen besvarad.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för förvaltningens förslag.
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Karin Svensson Smith
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§ 38
Skrivelse (C) - Cykelvägar i Södra Sandby
Dnr TN 2013/0601
Sammanfattning
Centern i Södra Sandby har föreslagit att utbyggnader av cykelvägar från Södra
Sandby mot Torna Hällestad samt mot Revinge bör prioriteras och byggas
snarast. Sammantaget gör tekniska förvaltningen analysen att utbyggnader först
kan ske på lång sikt, när andra mer angelägna utbyggnader i det regionala
cykelvägnätet har genomförts.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-15
Skrivelse (C) - Cykelvägar i Södra Sandby
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 anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar samt
att översända ärendet till Trafikverket för kännedom

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Centern i Södra Sandby
Trafikverket
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§ 39
Genarps busstation
Dnr TN 2013/0611
Sammanfattning
Vid möte i Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden 2013-09-04
framkom en synpunkt om att busshållplatsen vid Fjärilsplatsen i Genarp inte är
säker för resenärerna. Styrgruppen ansåg att hållplatsen borde flyttas in i parken.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-15
Planritning nytt väderskydd
Karta över hittilsvaranade angörning
Upprustning förslag 1
Uppfustning förslag 2
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att hållplatsens läge och utformning bibehålls.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret
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§ 40
Upphandling av entreprenör för exploateringsområde
Påskagänget III etapp 2
Dnr TN 2013/0492
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för nybyggnation av byggator,
belysning, va-anläggning och en mindre yta parkmark för det blivande
bostadsområdet Påskagänget III etapp 2.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-28
Planritning
Anbudsutvärdering
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 utse anbudsgivare 1, MJ Eriksson, 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 Påskagänget
III med konto 2950/4220, 2960/4220, 2970/4220 och 2480/6242.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 41
Delegationsbeslut för anmälan 2014-02-12
Dnr TN 2014/0062
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 12 februari 2014
anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 42
Anmälningar till tekniska nämnden 2014-02-12
Dnr TN 2014/0064
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 12 februari
2014:
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 10/68
Beslut angående ansökan om förlängning av projekttid för det lokala
naturvårdsprojektet ”Ekobaser på St. Hans backar” i Lunds kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 10/334
§ 11 Tilläggsavtal till ”Samarbetsavtal för ELENA inom SPIS-samarbetet med
Malmö stad, Lunds kommun, Helsingborgs stad och Region Skåne”
Byggnadsnämnden, dnr. 12/357
§ 9 Detaljplan för Spårväg Clemenstorget – Bredgatan. Granskning
Byggnadsnämnden, dnr. 12/358
§ 10 Detaljplan för Spårväg Getingevägen – Tornavägen. Granskning
Byggnadsnämnden, dnr. 12/359
§ 11 Detaljplan för Spårväg Tornavägen – Motorvägen E22. Granskning
Byggnadsnämnden, dnr. 12/370
§ 14 Detaljplan för Spårväg Odarslövsvägen – Spårvagnsdepån. Granskning
Byggnadsnämnden, dnr. 12/371
§ 13 Detaljplan för Spårväg norr om Solbjersvägen – Odarslövsvägen.
Granskning
Byggnadsnämnden, dnr. 12/372
§ 12 Detaljplan för Spårväg Motorvägen E22 – norr om Solbjersvägen.
Granskning
Byggnadsnämnden, dnr. 13/111
§ 15 Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m.fl. (Odarslövsvägen). Granskning
Tekniska förvaltningen, Samverkansgruppen, dnr. 13/216
Protokoll 2013-12-09
Byggnadsnämnden, dnr. 13/615
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Önneslöv 38:3 i Dalby,
Lunds kommun
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Länsstyrelsen Skåne, dnr. 14/2
Beslut – Tävling på väg
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 14/2
Beslut – Medgivande av undantag att framföra motorfordon i terräng
Sjöbo Kommun, Kommunstyrelsen, dnr. 14/113
§ 6 Förslag att skapa en fond för reparation och underhåll av dammar och
våtmarker anlagda inom Kävlingeåprojektet och Kävlingeåns
vattenvårdsprogram
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2014-02-05
Pågående arbeten v. 3 - 4
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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