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§ 43
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att efter ärende 4 ”Anläggande av torg och park vid Klostergårdens IP” behandla
ärendet ”Informationsärende – Färdtjänst”
att ärende 7 ”Medborgarförslag om att renovera fontänen i Klostergården” utgår
samt
att i övrigt godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 44
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2014/0117
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 12 februari 2014
samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

3

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-03-19

§ 45
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Förvaltningschef Håkan Lockby informerar bl.a. om:
Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA-bidrag)
Förstärkning vårlökar
LundaMaTsutställning på Lund C
Clemenstorget
Namntävling lånecykelsystemet
Markförhandlingar vid Lerbäck
Mandeiska kulturföreningen i Stångby
Resvaneundersökning i Skåne
Linjenätsöversyn för stadsbusstrafiken i Lund
Arbetet med budget 2015 pågår
Flytten till Kristallen
Nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025
Förnyelse av Stadsparken fortsätter
Dagvattenseminarier för tjänstemän
Behov av underhåll av asfaltytor efter vintern
Byggmästaregatan
Centrumfrågor
Tekniska nämndens temamöte 26 mars
Tekniska nämndens arbetsutskott 1 april inställt

Justerare

Utdragsbestyrkande

4

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

5

Sammanträdesdatum

2014-03-19

§ 46
Informationsärende - Anläggande av torg och park vid
Klostergårdens IP
Dnr TN 2013/0446
Sammanfattning
Landskapsarkitekt Clara Lundqvist presenterar intentioner och riktlinjer gällande
gestaltningen av Arenatorget och Slutspelsparken vid Klostergårdens
idrottsplats. Torg och park ska inspireras av idrott och rörelse. Även vallarna
som omger idrottsplatsen kommer att återspeglas i utformningen.
Utformningen av Klostergårdens idrottspark och omkringliggande ytor är ett
samarbete mellan tekniska förvaltningen, serviceförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen. Ett ärende om upphandling av entreprenör för torg och park
kommer till tekniska nämnden i slutet av 2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47
Informationsärende - Färdtjänst
Sammanfattning
Förvaltningschef Håkan Lockby informerar om den senaste färdtjänststatistiken.
Under februari genomfördes 11202 resor. Beställningscentralen fungerar nu
tillfredsställande men Sverige Taxi/Taxi Helsingborg har fortsatt problem med
brist på förare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48
Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m.fl. i Lund
Dnr TN 2013/0111
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga ut delar av
Odarslövsvägen och Utmarksvägen samt byggandet av en pumpstation.
I förhållande till samrådsförslaget har planområdet utvidgats cirka 800 meter åt
nordost fram till ESS-anläggningen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-04
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2014-01-09
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att jordbruksmark inte bör tas i anspråk för att
anlägga större parkområde varför parkområdet bör begränsas till den yta som
föreslås i första etappen. Även ”relativt små arealer” av jordbruksmark (+10) är
värdefulla för livsmedelsförsörjningen. Istället för att ta ytterligare
jordbruksmark i anspråk bör Natura 2000-området Kungsmarken kunna göras
mer tillgängligt och attraktivt. I dagsläget är det väldigt få besökare där.
Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande mot sitt eget och finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
10 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson
(M), Mentor Demjaha (FP), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström
(S), Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för
bifall till Ronny Johannessens (M) yrkande
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till Karin Svensson Smiths (MP)
yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49
Medborgarförslag - Så kan cityhandeln räddas
Dnr TN 2013/0734
Sammanfattning
Medborgarförslaget ”Så kan cityhandeln räddas” har inkommit till Lunds
kommun. Förslagsställaren anser att cityhandeln kan gynnas om följande förslag
genomförs: att Mårtenstorget inte ska ingå i kommunens parkeringsverksamhet,
att torghandeln ska flyttas till norra delen av torget samt att parkeringen ska vara
gratis och tidsbegränsad till 120 minuter. Medborgarförslaget har remitterats till
tekniska förvaltningen för yttrande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-28
Medborgarförslag ”Så kan cityhandeln räddas”, daterad 2013-12-02
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förvaltningens förslag till yttrande och översända det till
kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Mårtenstorget
Dnr TN 2013/0677
Sammanfattning
Förvaltningen har genom en motion från Vänsterpartiet ”Rädda torghandeln!”
och en skrivelse från Mio Fric (KD) ”Ett effektivare utnyttjande av
Mårtenstorget” fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att bättre använda
Mårtenstorget och stärka torghandeln.
Förvaltningen har diskuterat förslagen med torghandlarna och tagit fram förslag
till åtgärder.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande karta,
daterad 2014-02-28
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut, 2013-11-26 § 79
Vänsterpartiets motion ”Rädda torghandeln!”, daterad 2013-11-13
Skrivelse (KD) ”Ett effektivare utnyttjande av Mårtenstorget”, 2013-11-08
Yrkanden
Ajournering 18.40 – 18.45
Ann Schlyter (V), Lena Fällström (S) och Karin Svensson Smith (MP) yrkar:
att taxorna för torghandlarna sänks,
att möjligheten för nuvarande torghandlare och för intresserade nya torghandlare
ska finnas att ha öppet för torghandel från kl. 07.00 – 18.00 vardagar (Det
innebär att några kanske stänger på eftermiddagen, medan andra börjar då)
att på prov inrätta 20 fasta parkeringsplatser i östra delen av torget där det blir
tillåtet att parkera under torghandelstiden (för att tillmötesgå torghandlarna och
andra) med max 30 minuters parkeringstid,
att ”möjligheten att studera ett underjordiskt garage under Mårtenstorget” avslås
samt
att dessa åtgärder utvärderas efter ett år för att se om torghandeln ökat.
Ajournering 18.50 – 19.10
Mio Fric (KD) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Mio Frics (KD)
yrkande om bordläggning och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att bordlägga ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51
Remiss - Ny regional utvecklingsstrategi
Dnr TN 2014/0131
Sammanfattning
Region Skåne har översänt ett förslag till Regional utvecklingsstrategi för Skåne
- Det öppna Skåne 2030, för yttrande. Stadsbyggnadskontoret och tekniska
förvaltningen lämnar sina synpunkter gemensamt.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens gemensamma
tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-06
Det öppna Skåne 2030, Remissförslag Skånes regionala utvecklingsstrategi,
2014
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget
att den regionala utvecklingsstrategin hade varit användbar om den hade utgått
från de skånska miljömålen och länsstyrelsens förslag till åtgärder för att nå
miljömålen.
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) tilläggsyrkande och finner att yrkande avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Mentor Demjaha (FP), Lars-Göran Hansson (C) och Mio Fric (KD))
Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S) och Ann
Schlyter (V) avstår från att rösta.
Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens
gemensamma tjänsteskrivelse.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52
LundaMaTs III - strategi för ett hållbart transportsystem i
Lunds kommun
Dnr TN 2014/0118
Sammanfattning
Remissversion av LundaMaTs III innehåller en framtidsbild av
transportsystemet i Lunds kommun, 13 mål och sex fokusområden.
Framtidsbilden bygger på Lunds kommuns vision 2025 och visionen i
LundaMaTs II. De 13 målen och de sex fokusområdena har valts utifrån
uppdragets direktiv, från de workshops som anordnats och de
fördjupningsdokument som tagits fram under arbetet. Fokusområdena förtydligar
de utmaningar Lund står inför med regionsförstoring och ett växande Lund. De
ger också en tydlig inriktning och prioritering för det kommande arbetet.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens gemensamma
tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-03
Bilaga - LundaMaTs III - remissversion
Bilaga - Barn- och hälsokonsekvensbeskrivning
Bilaga - Fördjupningsdokument - Framgångsfaktorer för samverkan i regional
planering
Bilaga - Fördjupningsdokument - Internationell omvärldsbevakning
Bilaga - Fördjupningsdokument - PM Trafiken i en attraktiv stad
Bilaga - PM Mål och uppföljning
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S) och Ann Schlyter (V) yrkar:
att LundaMaTs bör helt utgå från kommunfullmäktiges mål om att halvera
växthusgaserna till 2020 och dimensionera CO2-målet i LundaMaTs samt övriga
mål och åtgärdsstrategier för att nå fullmäktiges halveringsmål,
att Lunds kommun bör i likhet med t ex Malmö inrätta en
kollektivtrafiksamordningstjänst på kommunkontoret som jobbar övergripande
mot alla förvaltningar,
att trafikbuller ska åtgärdas vid källan och reduceras så att invånare i Lunds
kommun inte blir utsatt för trafikrelaterat buller som överstiger det som är
hälsomässigt acceptabelt samt
att Lund snarast sätter upp ett kompetenscenter för logistik.
Christer Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Karin Svensson Smith (MP) lägger även tilläggsyrkandena:
att minst varannan personresa i kommunen bör ske med cykel senast 2020,
att en ökande andel av biltrafiken i kommunen bör ske med bilpool, hyrbil och
taxi för att frigöra mark som idag används som gatuparkering samt
att gods- och varuleverenser, särskilt i kommunens regi, bör samlastas och i

Justerare

Utdragsbestyrkande
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största möjliga utsträckning levereras med emissionsfria fordon i tätorten.
Margareta Kristensson (S) med instämmande av Lena Fällström (S) lägger även
tilläggsyrkandet att motortrafikminskningen i mål 7 och 8 ska åstadkommas
genom bättre förutsättningar för kollektivtrafik, cyklister och gående.
Christer Wallström (FP) med instämmande av Margareta Kristensson (S), Ann
Schlyter (V) och Karin Svensson Smith (MP) lägger även tilläggsyrkandet:
att PM 6, Mål och uppföljning, utvecklas och preciseras så att alla mål verkligen
blir mätbara. Det gäller mål 4, 5, 6, 7 och 8. Detta bör kunna ske samtidigt som
processen för antagande av LundaMaTs III fortsätter.
Ajournering 19.45 – 19.55
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP), Lena Fällströms (S) och Ann Schlyters (V) yrkande mot Christer
Wallströms (FP) yrkande och finner Christer Wallströms (FP) yrkande vara
bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin Svensson
Smiths (MP), Lena Fällströms (S) och Ann Schlyters (V) yrkande
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till Christer
Wallströms (FP) yrkande.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande
9 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Mentor Demjaha (FP), Lars-Göran Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström
(S) Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S)) för avslag på Karin
Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande
Ann Schlyter (V) avstår från att rösta.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Margareta
Kristenssons (S) m.fl. tilläggsyrkande och finner att yrkande avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
4 röster (Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S)
och Ann Schlyter (V)) för bifall till Margareta Kristenssons (S) m.fl.
tilläggsyrkande
Justerare

Utdragsbestyrkande
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6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Mentor Demjaha (FP), Lars-Göran Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag
på Margareta Kristenssons (S) m.fl. tilläggsyrkande.
Karin Svensson Smith (MP) avstår från att rösta.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Christer Wallströms
(FP) m.fl. tilläggsyrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningarnas tjänsteskrivelse som sitt yttrande samt
att PM 6, Mål och uppföljning, utvecklas och preciseras så att alla mål verkligen
blir mätbara. Det gäller mål 4, 5, 6, 7 och 8. Detta bör kunna ske samtidigt som
processen för antagande av LundaMaTs III fortsätter.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sina yrkanden.
Lena Fällström (S) och Margareta Kristensson (S) reserverar sig till förmån för
sina yrkanden.
Ann Schlyter (V) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare
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§ 53
Utbyggnadsstrategi samt Mark- och boendestrategi,
direktiv
Dnr TN 2014/0181
Sammanfattning
En utbyggnadsstrategi och en mark- och boendestrategi ska tas fram för att
vidareutveckla det strategiska förhållningssättet i utbyggnaden av staden och
tätorterna. De två strategierna har olika roller men ska tillsammans bidra till att
kraftsamla kommunens resurser och förmedla en tydlig spelplan för marknaden.
Tillsammans ska de två strategierna även bidra till att underlätta och
effektivisera nyproduktion av bostäder i Lunds kommun. Strategierna ingår båda
i det åtgärdspaket, Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds
kommun, som antagits av kommunfullmäktige 2013-11-28.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens gemensamma
tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-03
Utbyggnadsstrategi, direktiv
Mark- och boendestrategi, direktiv
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) och Ann
Schlyter (V) yrkar:
att utbyggnad i de östra kommundelarna ska prioriteras
att strategiska markförvärv ska göras för att möjliggöra utbyggnad i synnerhet i
de östra kommundelarna men även i tätorten
att andelen hyresrätter av de blivande bostäderna ska vara minst 50%
att alla fastighetsbolag skall lämna lägenheter till sociala ändamål till kommunen
samt
att i övrigt anta förvaltningens förslag.
Karin Svensson Smith (MP) lägger även tilläggsyrkandet att utbyggnadsstrategin
och mark- och boendestrategin i Lunds kommun ska ha Länsstyrelsens
nollvision för bostadsbyggnad på odlingsbar mark som utgångspunkt liksom
resten av åtgärdsprogrammet för att nå miljömålen i Skåne.
Jan O Carlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande mot Jan O Carlssons (M) yrkande och finner Jan O Carlssons (M)
yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
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Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Lena Fällströms
(S) m.fl. yrkande
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Mentor Demjaha (FP), Lars-Göran Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till
Jan O Carlssons (M) yrkande.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande
9 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Mentor Demjaha (FP), Lars-Göran Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström
(S), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S)) för avslag på Karin
Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande
Ann Schlyter (V) avstår från att rösta.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta om direktiv för mark- och boendestrategi
enligt förvaltningarnas skrivelse och bilaga.
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
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-03-19

§ 54
Försäljning av fastigheterna Vätten 1 och Predikanten 1 till
Myresjömark
Dnr TN 2014/0203
Sammanfattning
Lunds kommun följer upp preliminär markanvisning i Södra Råbylund II genom
försäljning av fastigheterna Predikanten 1 och Vätten 1 till Myresjömark AB.
Försäljning sker genom ett arrendeupplägg.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-24
Tekniska nämndens beslut 2011-09-21 § 181
Detaljplan för del av Stora Råby 33:15 m.fl. i Lund
Mark- och bostadsförsörjningsprogram 2014-2016
Förslag till köpekontrakt Predikanten 1
Förslag till köpekontrakt Vätten 1
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 efter genomfört arrendeförfarande försälja fastigheterna Predikanten 1 och
Vätten 1 till Myresjömark AB för 3 317 600 kronor respektive 4 084 000 kronor
i huvudsak enligt de villkor som framgår av föreliggande köpekontrakt och
tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-02-24.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Myresjömark AB
VA SYD

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 55
Exploateringsavtal klimatplantering Brunnshög
Dnr TN 2013/0745
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen planerar att inom projektet Hållbar kunskapsstad Lund,
delprojektet Stadsnära grönområde, anlägga en klimatplantering på Brunnshög.
Anläggningen sker i samarbete med Science Village Scandinavia AB som är
markägare. Lunds kommun kommer under etableringen av klimatplanteringen
att arrendera den mark som avses planteras. Inom det avtal som föreslås ersätter
Science Village Scandinavia AB tekniska förvaltningen för de kostnader som
anläggandet av klimatplanteringen innebär.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-28
Förslag till arrendeavtal
Förslag till exploateringsavtal
Kartbilaga
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mio Fric (KD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna exploateringsavtal mellan Science Village Scandinavia AB och
tekniska förvaltningen
att uppdra åt tekniske direktören att teckna erforderligt avtal/kontrakt med
företrädare för Science Village Scandinavia AB

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Science Village Scandiavia AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
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§ 56
Förnyelse av Bantorget
Dnr TN 2014/0137
Sammanfattning
Bantorget som mötesplats behöver utvecklas och förnyas utifrån dagens behov.
Visionen är att skapa och utveckla ett levande torg med uteserveringar och
upplevelsevärden utifrån de förutsättningar och kvaliteter som finns och knyta
omkringliggande verksamheterna tydligare till torget.
Efter en presentation i tekniska nämndens arbetsutskott begär förvaltningen att få
ett uppdrag för att starta planeringen för en förnyelse av Bantorget. Resultatet
blir ett gestaltningsprogram som utgör grunden för ett beslut om igångsättningstillstånd. Beräknad byggstart blir våren 2015. Preliminär kostnad 8 miljoner.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014- 02-28
Yrkanden
Mio Fric (KD) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Mio Frics (KD) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att översända ärendet till kommunstyrelsen för beslut om att ge tekniska
nämnden i uppdrag att starta projektet - Förnyelse av Bantorget

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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§ 57
Slutrapport för LONA-projekten Biologisk mångfald i
Stadsparken och Digital naturguide till Lund
Dnr TN 2011/0138
Sammanfattning
Lunds kommun har fått statliga bidrag för att genomföra lokala
naturvårdsprojekten (LONA) Biologisk mångfald i Stadsparken och Digital
naturguide till Lund. Projekten beviljades 2011 och ska slutredovisas senast
2014-03-31.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-17
Slutrapport för projektet Biologisk mångfald i Stadsparken
Slutrapport för projektet Digital naturguide till Lund
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande slutrapporter och snarast registrera dem i
naturvårdsverkets LONA-register samt skicka in en undertecknad utskrift till
Länsstyrelsen i Skåne.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Länsstyrelsen i Skåne län

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 58
Utveckla Vombsjösänkan till biosfärområde
Dnr TN 2013/0719
Sammanfattning
Inom EU-projektet LIFEscape har frågan lyfts om att utveckla Vombsjösänkan
till ett biosfärområde. Sjöbo kommun har tagit initiativ att driva frågan vidare
och bjuder därför in Lunds och Eslövs kommuner att samarbeta kring processen.
Tekniska nämnden föreslås delta i processen kring ett biosfärsområde i
Vombsjösänkan och inom ram delfinansiera en förstudie och därför översända
ärendet till kommunstyrelsen för beslut om att ge tekniska nämnden i uppdrag att
delta i en förstudie om ett biosfärsområde i Vombsjösänkan.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-02-26
Sjöbo kommun - sammanfattning om biosfärsområde, daterad 2012-11-20
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 översända ärendet till kommunstyrelsen för beslut om att ge tekniska
nämnden i uppdrag att delta i en förstudie om ett biosfärsområde i
Vombsjösänkan.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
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§ 59
Hållbara kunskapsstaden - Attraktiva gång- och cykelstråk
Dnr TN 2012/0222
Sammanfattning
För att skapa attraktiva gång- och cykelstråk och noder inom Kunskapsstråket,
längs del av Helgonavägen och del av Sölvegatan, föreslås ombyggnader av
Helgonavägen mellan infarten till Eskil 21 och Sölvegatan, korsningen
Helgonavägen och Sölvegatan samt att enkelriktade gång- och cykelbanor införs
längs Sölvegatan mellan Helgonavägen och Tornavägen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-28
Illustration av strukturplanen för Kunskapsstråket
Gestaltningsprogram
Förslag till avtal
Tekniska nämnden beslutar
att aktiviteten Attraktiva gång och cykelstråk, genomförs enligt förvaltningens
beskrivning
att ingå avtal med Akademiska Hus Syd AB och ge teknisk direktör i uppdrag att
underteckna avtalet samt
att kostnaderna belastar Verksamhet 2550 Projekt 623026 Demostråk gång och
cykel med 3 500 000 kr och Verksamhet 2410 projekt 6201xx med 700 000 kr.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
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§ 60
Kollektivtrafikens körvägar i Dalby
Dnr TN 2013/0249
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har tillsammans med Skånetrafiken haft i uppdrag att
utreda kollektivtrafikens körvägar i Dalby. Förvaltningen föreslår att en ny
körväg, via Verkstadsgatan, ny hållplats samt pendlarparkering inrättas på
Stationsområdet i Dalby och att kollektivtrafiken slutar trafikera Genarpsvägen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-04
Tekniska nämndens beslut 2013-06-19 § 137
Inkommen skrivelse från Centerpartiet
Yrkanden
Lars-Göran Hansson (C) med instämmande av Mikael Thunberg (S) och Ronny
Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lars-Göran Hanssons
(C) m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att kollektivtrafiken tillåts trafikera Verkstadsgatan istället för Genarpsvägen,
att Verkstadsgatan, ny hållplats och pendlarparkering byggs på Stationsområdet i
Dalby,
att kostnaderna belastar Verksamhet 2970 och Projekt 420240 Stationsområdet i
Dalby,
att teknisk direktör ges i uppdrag att upphandla åtgärderna samt
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar på Centerpartiets skrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Skånetrafiken
Centerpartiet
Xxxx Xxxx

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 61
Trafiksäkerheten Genarp
Dnr TN 2014/0080
Sammanfattning
Socialdemokraterna i Genarp framför i en skrivelse flera förslag på hur
trafiksäkerheten i Genarp kan förbättras. Man föreslår att gång- och cykelväg
byggs längs Häckebergavägen, att Genvägen förlängs till Kyrkovägen samt att
Genarp får kopplingar till det regionala cykelvägnätet.
Tekniska förvaltningen föreslår att utbyggnader av gång- och cykelväg längs
Häckebergavägen ingår som ett objekt i framtida statsbidragsansökningar.
Genvägen är planerad att byggas ut år 2015-2016, samt att Genarps kopplingar
till det regionala cykelvägnätet tas med i kommande arbete med översiktplaner
och prövas mot övriga önskemål om utbyggnader av gång- och cykelvägnätet i
Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-17
Skrivelse (S) - Lös trafiksäkerhetsfrågorna i Genarp nu!
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att
cykelvägar ska rangordnas enligt den av tekniska nämnden antagna
prioriteringsordningen 2012-09-19.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på förvaltningens förslag
och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Tekniska nämnden beslutar
att förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar samt
att översända ärendet till Trafikverket för kännedom.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Socialdemokraterna i Genarp
Trafikverket

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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§ 62
Upphandling klimatplantering Brunnshög
Dnr TN 2013/0745
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för Klimatplantering på området
Science Village i stadsdelen Brunnshög.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014- 03-14
Förslag till exploateringsavtal
Bilaga Aktuellt område
Bilaga Anbudsutvärdering
Tekniska nämnden beslutar
att utse anbudsgivaren Green Landscaping AB som entreprenör för rubricerad
entreprenad samt
att uppdra åt tekniska direktören att teckna erforderligt avtal/kontrakt med
upphandlad entreprenör.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
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§ 63
Upphandling av entreprenör för GC-banor längs
Ringvägen i Lund, Etapp 2
Dnr TN 2013/0735
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för etapp 2 av om- och nybyggnation
av gång- och cykelbanor längs Ringvägen i Lund på sträckan mellan
Trollebergsvägen – Åkerlund och Rausingsgata samt mellan Östra Stattenavägen
– Malmövägen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-27
Planritningar
Ritning över korsning Malmövägen – Ringvägen.
Anbudsutvärdering
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-25
Tekniska nämnden beslutar
att utse anbudsgivare 4, Markentreprenad, som entreprenör för rubricerad
entreprenad samt
att uppdra åt tekniske direktören att teckna erforderligt avtal/kontrakt med
upphandlad entreprenör samt
att projektet får finansieras med medel från konto 2480
Infrastrukturinvesteringar projekt 6214 ”Ringvägen – gc-banor etapp 2”.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 64
Upphandling av entreprenör för Klostergårdens IP Angöringsgatan Arenan
Dnr TN 2013/0446
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för nybyggnation av gata och
uppställningsyta inklusive belysning och VA-anläggning för angöring till
baksidan av Färs och Frosta Sparbank Arena.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-28
Planritning
Anbudsutvärdering
Tekniska nämnden beslutar
att utse anbudsgivare 4, Markentreprenad, som entreprenör för rubricerad
entreprenad,
att uppdra åt tekniske direktören att teckna erforderligt avtal/kontrakt med
upphandlad entreprenör samt
att projektet får finansieras med medel från medel från 2960/4120.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

29

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 65
Delegationsbeslut för anmälan 2014-03-19
Dnr TN 2014/0062
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 2014-03-19 anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

30

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

31

Sammanträdesdatum

2014-03-19

§ 66
Anmälningar till tekniska nämnden 2014-03-19
Dnr TN 2014/0064
Följande handlingar har anmälts till tekniska nämndens sammanträde
2014-03-19:
Kommunfullmäktige, dnr. 11/1
§ 6 Emelie Kärres (MP) avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska nämnden
Byggnadsnämnden, dnr. 12/237
Underrättelse/Lagakraftbevis – Fördjupning av översiktaplanen för Lund
NE/Brunnshög i Lund, Lunds kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 12/455
Detaljplan för Offerkällan 1 m.fl. i Lunds kommun
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 12/549
Beslut om bildande av naturreservatet Flyinge ängar i Eslövs och Lunds
kommun
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 12/549
Beslut om bildande av naturreservatet Flyinge ängar i Eslövs och Lunds
kommun inkl. skötselplan
Kommunstyrelsen, dnr. 13/130
§ 314 Medborgarförslag angående belysning av sträcka på Klostergården
Kommunfullmäktige, dnr. 13/176
§ 21 Medborgarförslag angående borttagande av gatstensbeläggning på vissa
gator
Kommunfullmäktige, dnr. 13/217
§ 12 Medborgarförslag angående parker i Lunds kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 13/384
§ 24 Motion från Tord Persson (S) samt Hanna Gunnarsson (V) Bygg en
cykelväg mellan Södra Sandby och Revingeby
Skryllerådet, dnr. 13/452
Protokoll 2013-10-18
Trafikverket, dnr. 13/479
Beslut om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till
trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala vägoch gatunätet 2014 i Skåne län

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Byggnadsnämnden, dnr. 13/688
Underrättelse/Lagakraftbevis – Ändring av detaljplan för Revinge 24:35 i
Revinge, Lunds kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 13/692
Underrättelse/Lagakraftbevis – Ändring av detaljplan för del av Billegården 53 i
Lunds kommun
Servicenämnden, dnr. 13/758
§ 15 Markreservation Domstolsverket/Kristallen
Naturvårdsverket, dnr. 14/13
Bidrag till Lunds kommun, naturum Skrylle, avseende anslaget 1:3, åtgärder för
värdefull natur, anslagspost 2 för budgetåret 2014
Mandeiska kulturföreningen Lund, dnr. 14/98 Stångby
Kommunkontoret, dnr. 14/132
Projektbeskrivning, Dalby – Skrylle till fots
Höje å vattenråd, dnr. 14/138
Protokoll 2014-02-04 Arbetsutskottet för Höje å vattenråd
Kommunstyrelsen, dnr. 14/146
§ 21 Riktlinjer för gestaltning spårväg Lund C – ESS
Socialnämnden, dnr. 14/147
§ 35 Hemställan om kommunens beslut att förbjuda alkoholförsäljning från
Systembolagen i Lund den 30 april 2014
Sydvatten, dnr. 14/174
Simrishamnsbanan och vattenskyddsområde för Vombsjön och Vombfältet
Kommunala handikapprådet, dnr. 14/175
Protokoll 2014-02-06
Kommunförbundet Skåne, dnr. 14/183
§ 176 Skrivelse från Synskadades Riksförbund ang. cykelolycka
Anders Nilsson, Ordf. Trulsbo Villaförening, dnr. 14/189
Angående cykelväg Trulsbo, Veberöd
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2014-03-12
Pågående arbeten v. 5 – 6
Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Pågående arbeten v. 7 – 8
Pågående arbeten v. 9 - 10
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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