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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-04-15
Plats och tid:
Ajournering:
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl 17.30-21.55
19.05-19.55
Ronny Johannessen (M)
Christer Wallström (FP)
Karin Svensson Smith (MP)
Jan O Carlsson (M)
Oskar Krantz (FP), 17.30-21.45 §§ 68-81
Börje Hansson (C)
Lena Fällström (S)
Margareta Kristensson (S), 17.30-20.15 §§ 68-73
Ann Schlyter (V)

Ersättare:

Mentor Demjaha (FP), tjänstgör för Oskar Krantz (FP) §§ 82-88
Lars-Göran Hansson (C), tjänstgör för Mio Fric (KD)
Mats Bohgard (S), tjänstgör för Mikael Thunberg (S)
Bengt Borgh (S), tjänstgör för Margareta Kristensson (S) §§ 74-88
Teresa Hankala-Janiec (S)
Ewa Björnberg (MP)
Anders Jarfjord (V), 17.30-21.00 §§ 68-81

Övriga närvarande:

Håkan Lockby, teknisk direktör
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare
Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Cecilia Backe, kommunekolog
Meta Gerle, nämndsekreterare

Justerare:

Lena Fällström (S), ersättare Börje Hansson (C)

Paragrafer:

§ 73

Plats/tid för justering:

Tekniska förvaltningen, 15 april 2014 kl 22.00

Underskrifter:

Sekreterare
Meta Gerle

Ordförande
Ronny Johannessen

Justerare
Lena Fällström

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

15 april 2014

Datum då anslaget sätts upp:

16 april 2014

Förvaringsplats för protokollet:

Tekniska förvaltningen, Byggmästaregatan 4/ Brotorget 1, Lund

Underskrift:
Meta Gerle

Datum då anslaget tas ned: 8 maj 2014
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2014-04-15

§ 68
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att efter ärende ”Tillsättning av gatuchef” behandla ärende ” Förslag till
Ekonomi- och verksamhetsplan 2015-2017 med budget 2015 för tekniska
förvaltningen” samt
att i övrigt godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 69
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2014/0200
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämnden protokoll från sammanträdet 19 mars 2014 samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 70
Informationsärende - Färdtjänst
Sammanfattning
Förvaltningschef Håkan Lockby informerar om läget inom
färdtjänstverksamheten samt den senaste färdtjänststatistiken. Under mars
genomfördes 12301 resor. Sverige Taxi/Taxi Helsingborg söker fortsatt nya
förare, framförallt förare som bara kör färdtjänstkörningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 71
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Förvaltningschef Håkan Lockby informerar bl.a. om:
Spårvägsprojektet finns inte med i regeringens nationella trafikplan
Förberedelser inför flytt till Kristallen
Servicecenter i Kristallen
Lönerevision 2014 avslutad
Vintersand sopas upp
Internationell marknad på Mårtenstorget
Städpatrull i stadskärnan
Vårlökarna blommar
Valborg i Stadsparken
Stadsodling på Brunnshög i SVT-programmet Go’kväll
Lånecykelsystemet fullt i drift i augusti
Cykeldag på Stortorget 26 april
Kampanj för cykelhjälmanvändning
Lundakarnevalen
Naturreservat Nöbbelövs mosse och Vallkärra mader
Markanvisningstävling Påskagänget Dalby
Tekniska förvaltningen flyttar till Kristallen 7 maj
Tekniska nämndens sammanträde 14 maj är i Kristallen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 72
Tillsättning av gatuchef
Dnr TN 2014/0083
Sammanfattning
Förvaltningen behöver nyanställa en kontorschef för gatu- och trafikkontoret då
tidigare gatuchef erhållit tjänsten som teknisk direktör.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-02
Yrkanden
Christer Wallström (FP) med instämmande av Jan O Carlsson (M) och Ronny
Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Christer Wallströms
(FP) m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att utse Per Eneroth till gatuchef på tekniska förvaltningens gatu- och
trafikkontor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Per Eneroth

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 73
Förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan 2015-2017 med
budget 2015 för tekniska förvaltningen
Dnr TN 2013/0623
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2014 om planeringsförutsättningar
för ekonomi- och verksamhetsplan, EVP, 2015-2017 med budget 2015.
Kommunstyrelsen gav nämnder och styrelser i uppdrag att ”inkomma med en
EVP-skrivelse som redovisar förslag till mål och aktiviteter i syfte att bidra till
Vision 2025 och övergripande strategier, samt eventuella verksamhetsmässiga
och ekonomiska utmaningar som kan uppstå och på vilket sätt dessa utmaningar
kan hanteras.”
Under tekniska förvaltningens samverkansmöte 2014-04-09 med fackliga
företrädare, yrkande Kommunal med instämmande av DIK att full kompensation
ska utgå för personalens löneökningar.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-07
Bilaga A, Anlagda arealer
Bilaga B, Balansräkningsenhet Brunnshög
Bilaga C, Investeringsplan 2015-2017
Kommunstyrelsens planeringsförutsättningar för EVP 2015-2017 med budget
2015, daterad 2014-02-05
Yrkanden
Christer Wallström (FP) med instämmande av Oskar Krantz (FP) och Jan O
Carlsson (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag:
1) att anta förvaltningens förslag till mål och indikatorer,
2) att anhålla om 1,5 mnkr för ökad drift och underhåll i centrum,
3) att anhålla om att nivåerna i resursfördelningssystemet avseende nyanlagda
parker justeras, att förändringar i det strategiska markinnehavet kompenseras
samt att ersättning utgår för anlagda arealer enligt bilaga A,
4) att anhålla om 0,5 mnkr för förvaltning av befintligt strategiskt markinnehav,
5) att anhålla om kompensation för de kapitalkostnader som Stadsparkens
utvecklingsplan medför om 0,65 mnkr år 2017 samt ytterligare 0,65 mnkr år
2018,
6) att anhålla om justering av driftramen för infrastruktur och projekt enligt
förvaltningens förslag,
7) att godkänna förvaltningens förslag till resultat- och balansräkning för
Brunnshög enligt bilaga B och anhålla om att KS fastställer budgeten,
8) att anhålla om justering av investeringsramen för exploatering,
9) att godkänna förvaltningens förslag till investeringsplan enligt bilaga C
Karin Svensson Smith (MP) yrkar:

Justerare
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10) avslag på alla vägar som vidgar kapaciteten för klimatpåverkande trafik:
trafikplats Ideon 2015 – 19 600 000 kr, E6 – Norra ringen 2017 – 18 200 000 kr,
trafikplats ESS-E22 anslutningsvägar 150 000 000 kr och Genvägen Genarp
2015 – 2016 10 500 000 kr och att medlen överförs till utbyggnad av ett
snabbcykelvägnät där sträckningen Allhelgonavägen – Mejeriet påbörjas först
och finansiering av utbyggnad av spår på Lundalänken samt
11) att förvaltningen, inför höstens fastställande av verksamhetsplanen med
internbudget, ges i uppdrag att ta fram förslag till en skadeförebyggande strategi
för cykelvägnätet. I uppdraget ingår möjlighet att omfördela anslag från
gatuunderhåll till underhåll av cykelvägar.
Lena Fällström (S) med instämmande av Ann Schlyter (V) yrkar:
12) att idén med kopplade avtal tas upp igen för att få igång byggandet även i de
östra kommundelarna och att tomträttsavtal diskuteras
13) att färdtjänsttaxan sänks och att grundavgiften aldrig ska vara högre än
lokalavgiften på stadsbussarna, för att förbättra situationen för en grupp som
råkat illa ut då kvaliteten på färdtjänsten lämnat mycket att önska,
14) att Stationsområde Dalby tidigareläggs,
15) att projekt 4041 Veberöd, nordväst skyndsamt påbörjas
16) att projekt 4133 Bullerbyn Borgareparken avslås,
17) att trafikplats ESS-E22 avslås,
18) att full kompensation ska utgå för personalens löneökningar.
Ann Schlyter (V) yrkar:
19) att tekniska nämnden äskar medel så att de täcker uppräkningen av kostnader
samt ger möjlighet att börja beta av underhållsskulden samt i övrigt bifall till
förvaltningens förslag.
Ajournering 19.05 – 19.55
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Christer Wallströms
(FP) m.fl. yrkande (1-9) och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson Smith
(MP) yrkande 10 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
2 röster (Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin
Svensson Smiths (MP) yrkande 10
9 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C), Lars-Göran Hansson (C) Lena Fällström
(S), Margareta Kristensson (S) och Mats Bohgard (S)) för avslag på Karin
Svensson Smiths (MP) yrkande 10
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på ställer på Karin
Svensson Smith (MP) yrkande 11 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
Justerare
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2 röster (Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin
Svensson Smiths (MP) yrkande 11
9 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C), Lars-Göran Hansson (C) Lena Fällström
(S), Margareta Kristensson (S) och Mats Bohgard (S)) för avslag på Karin
Svensson Smiths (MP) yrkande 11.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande 12 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Mats Bohgard (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Lena
Fällströms (S) m.fl. yrkande 12
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Lars-Göran Hansson (C)) för avslag
på Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande 13 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Mats Bohgard (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Lena
Fällströms (S) m.fl. yrkande 13
5 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Börje Hansson (C) och Lars-Göran Hansson (C)) för avslag på Lena Fällströms
(S) m.fl. yrkande.
Oskar Krantz (FP) avstår från att rösta.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande 14 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
4 röster (Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S), Mats Bohgard (S) och
Ann Schlyter (V)) för bifall till Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande 14
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Lars-Göran Hansson (C)) för avslag
på Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande.
Karin Svensson Smith (MP) avstår från att rösta.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande 15 och finner det vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Börje Hansson (C), Lars-Göran Hansson (C), Lena Fällström (S),
Margareta Kristensson (S) Mats Bohgard (S)) för bifall för Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande 15
3 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP) och Jan O Carlsson
(M)) för avslag på Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande 15
Karin Svensson Smith (MP), Ann Schlyter (V) och Oskar Krantz (FP) avstår
Justerare
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från att rösta.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande 16 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Mats Bohgard (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Lena
Fällströms (S) m.fl. yrkande 16
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Lars-Göran Hansson (C)) för avslag
på Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande 16.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande 17 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Mats Bohgard (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Lena
Fällströms (S) m.fl. yrkande 17
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Lars-Göran Hansson (C)) för avslag
på Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande 17.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande 18 och finner att yrkandet avslås.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Ann Schlyters (V)
yrkande 19 och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
1 röst (Ann Schlyter (V)) för bifall till Ann Schlyters (V) yrkande 19
7 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C), Lars-Göran Hansson (C) och Karin
Svensson Smith (MP))
Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S) och Mats Bohgard (S) avstår från
att rösta.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på förvaltningens förslag
att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till EVP 2015-2017 med budget
2015,
att översända ärendet till kommunstyrelsen samt
att omedelbart justera ärendet
och finner förvaltningens förslag vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till mål och indikatorer,
att anhålla om 1,5 mnkr för ökad drift och underhåll i centrum,
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att anhålla om att nivåerna i resursfördelningssystemet avseende nyanlagda
parker justeras, att förändringar i det strategiska markinnehavet kompenseras
samt att ersättning utgår för anlagda arealer enligt bilaga A
att anhålla om 0,5 mnkr för förvaltning av befintligt strategiskt markinnehav,
att anhålla om kompensation för de kapitalkostnader som Stadsparkens
utvecklingsplan medför om 0,65 mnkr år 2017 samt ytterligare 0,65 mnkr år
2018,
att anhålla om justering av driftramen för infrastruktur och projekt enligt
förvaltningens förslag,
att godkänna förvaltningens förslag till resultat- och balansräkning för
Brunnshög enligt bilaga B och anhålla om att KS fastställer budgeten,
att anhålla om justering av investeringsramen för exploatering,
att godkänna förvaltningens förslag till investeringsplan enligt bilaga C,
att projekt 4041 Veberöd, nordväst skyndsamt påbörjas
att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till EVP 2015-2017 med budget
2015,
att översända ärendet till kommunstyrelsen samt
att omedelbart justera ärendet.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sina yrkanden.
Lena Fällström (S) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.
Protokollsanteckning
Ann Schlyter (V) får till protokollet anteckna att Vänsterpartiet stöder det
avslaget på medel till vägar, men tror inte på en snabbcykelväg genom
stadskärnan.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Justeras:

Ronny Johannessen

Justerare

Lena Fällström

Utdragsbestyrkande
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§ 74
Detaljplan för Stora Råby 32:13 m.fl. i Lund
Dnr TN 2014/0180
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att bygga ut ett
verksamhetsområde med möjlighet till handel och kontor, sydost om Råby
trafikplats, söder om Sydöstra vägen och norr om Norra Knästorpsvägen och
kommungränsen mot Staffanstorps kommun.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-31
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2014-01-30
Yrkanden
Oskar Krantz (FP) med instämmande av Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Börje Hansson (C) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP )yrkar att
tekniska nämnden ska avstyrka planförslaget för Stora Råby 32:13 m.fl. eftersom
jordbruksmark tas i anspråk.
Lena Fällström (S) med instämmande av Ann Schlyter (V) yrkar att för att nyttja
marken på ett effektivt sätt, i likhet med (S)-motionen i kommunfullmäktige, är
det viktigt att parkeringsplatser, tillfarter och lastzoner samutnyttjas. När senare
de olika tomterna ska försäljas bör man premiera de företag som vill bygga på
höjden jämfört med de som vill ha stora parkeringsytor. Det är viktigt med
dagvattenfördröjning inom den egna fastigheten för att skydda Höje å och krav
på detta måste säkerställas vid kommande bygglovsansökningar. Det är likaså
viktigt att grönytor och –stråk planeras in för att knyta an till
miljökvalitetsmålen, särskilt med tanke på att grönområden främjar rekreation
och återhämtning, även att gång och cykelvägar görs trygga för barn och vuxna
också i tillgänglighetsavseende.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Oskar Krantz (FP)
m.fl., Börje Hanssons (C) m.fl. och Lena Fällströms (S) m.fl. yrkanden och
finner Oskar Krantz (FP) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att utröna vilket förslag som ska utgöra motförslag i huvudomröstningen
ställer ordförande Ronny Johannessen (M) proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. och Lena Fällströms (S) m.fl. yrkanden och finner att Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande ska utgöra motförslag.
Omröstning begärs och genomförs.
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4 röster (Lena Fällström (S), Bengt Borgh (S), Mats Bohgard (S), Ann Schlyter
(V)) för bifall till att Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande ska utgöra motförslag
2 röster (Karin Svensson Smith (MP) och Börje Hansson (C)) för bifall till att
Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande ska utgöra motförslag
Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M), Oskar
Krantz (FP) och Lars-Göran Hansson (C) avstår från att rösta.
Huvudomröstningen utfaller med:
4 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M)
och Oskar Krantz (FP)) för bifall till Oskar Krantz (FP) m.fl. yrkande
4 röster (Lena Fällström (S), Bengt Borgh (S), Mats Bohgard (S) och Ann
Schlyter (V)) för bifall till Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande
Karin Svensson Smith (MP), Börje Hansson (C) och Lars-Göran Hansson (C)
avstår från att rösta.
Ordförande Ronny Johannessen (M) finner Oskar Krantz (FP) m.fl. yrkande vara
bifallet genom ordförandes utslagsröst.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerad detaljplan under hänvisning till vad
förvaltningen anfört i tjänsteskrivelsen.
Reservationer
Börje Hansson (C) och Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för
sitt yrkande.
Lena Fällström (S) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden
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§ 75
Remiss - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Dnr TN 2014/0197
Sammanfattning
Näringsdepartementet har sänt ut en remiss om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade. Bland annat föreslås att giltighetstiden utökas från tre till fem år
samt att Transportstyrelsen ser över tillämpningar och praxis för
tillståndsgivningen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-21
Bilaga - Remissförslag
Bilaga - Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen som får i
uppdrag att kontakta kommunala handikapprådet och inhämta deras synpunkter.
Ärendet ska behandlas i tekniska nämnden den 14 maj.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
återremissyrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att kontakta kommunala
handikapprådet och inhämta deras synpunkter. Ärendet ska behandlas i tekniska
nämnden den 14 maj.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 76
Remissbehandling av områdeslokalplan för LineroRåbylund 2014-2018
Dnr TN 2014/0163
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 lokalbeståndet i
områdena Linero och Södra Råbylund och bjuda in till en bred dialog kring
framtida försörjning med förskolor och skolor inom området.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-20
Barn- och skolnämnd Lunds stad 2014-02-12 § 17
Remissbrev, Barn- och skolnämnd Lunds stad
Förslag till områdeslokalplan för Linero-Råbylund 2014-2018
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över förslaget plan för Områdeslokalplan, Linero - Råbylund,
2014 - 2018 hänvisa till förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Barn- och skolnämnd Lunds Stad
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§ 77
Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) - remiss
Dnr TN 2014/0272
Sammanfattning
Regeringen beslutade i juli 2012 att tillkalla en särskild utredare
med uppdrag att kartlägga möjliga handlingsalternativ samt identifiera
åtgärder för att reducera transportsektorns utsläpp och beroende
av fossila bränslen i linje med visionen om ett Sverige utan
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2050.
Näringsdepartementet har sänt ut utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
på remiss där kommuner givits möjlighet att yttra sig över utredningen och dess
förslag.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2014-03-31
Sammanfattning av Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Utredningen finns i sin
helhet på www.regeringen.se.
Yrkanden
Jan O Carlsson (M) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP), Christer
Wallström (FP), Bengt Borgh (S) och Ann Schlyter (V) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Jan O Carlssons (M)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningarnas gemensamma tjänsteskrivelse som sitt yttrande samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
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§ 78
Redovisning av indikatorer i
miljöövervakningsprogrammet 2013
Dnr TN 2014/0165
Sammanfattning
Tekniska nämnden ska årligen rapportera in utfallet av miljöindikatorer inom
miljöövervakningsprogrammet till miljönämnden. Förvaltningen har ställt
samman resultatet för 2013.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-31
Bilaga, tekniska förvaltningen redovisning av miljöindikatorer 2014-03-31
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-19
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 godkänna uppföljningen av miljöindikatorer inom
miljöövervakningsprogrammet samt
att översända uppföljningen till miljönämnden.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Miljönämnden
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§ 79
Uppföljning av granskning avseende färdtjänst
Dnr TN 2011/0252
Sammanfattning
Under våren 2011 genomförde kommunrevisionen en granskning av
färdtjänsten. En uppföljning har nu gjorts av granskningen 2011.
Kommunrevisionen konstaterar att åtgärder vidtagits men påtalar också att vissa
rutiner bör ses över.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-26
Lund kommunrevisionen, Uppföljning av granskning avseende färdtjänst,
daterad 2013-12-18
Yrkanden
Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunrevisionen
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§ 80
Medborgarförslag - Kollektivtrafikresande i Dalby
Dnr TN 2014/0096
Sammanfattning
Medborgarförslaget från SPF och PRO i Dalby innehåller förslag om att
underlätta kollektivresandet till, från och i Dalby, öppen offentlig toalett samt
fler cykelställ vid busstationen. Tekniska förvaltningen anser att ett koncept med
flexlinje skulle kunna utredas i samarbete Skånetrafiken. De offentliga
byggnaderna, till exempel medborgarkontoren och biblioteken, bör kunna vara
ett alternativ tills dess resurser finns att bygga och underhålla nya toaletter i
kommunens östra tätorter. Någon plats för att utöka cykelparkering vid
busstationen bedöms inte finnas, det är rimligt att se över och ta bort övergivna
cyklar för att skapa ledigt utrymme.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-20
Medborgarförslag från PRO och SPF i Dalby
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Lars-Göran Hansson (C) 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 anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret
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§ 81
Uppföljning per den 31 mars 2014 med bokslutsprognos
per den 31 december 2014
Dnr TN 2012/0561
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram en uppföljning per den 31 mars med prognos för
2014. Ett överskott bedöms uppstå inom kollektivtrafikverksamheten.
Förvaltningen kommer att följa utvecklingen och ta fram förslag till åtgärder i
delårsbokslutet per den 31 augusti för att redovisa ett bokslut i balans. Inom
investeringsverksamheten prognostiseras större budgetavvikelser mellan utfall
och ram inom infrastruktur och exploateringsverksamheten.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-07
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa uppföljningen per den 31 mars med bokslutsprognos 2014-12-31
samt
att översända tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Lena Fällström (S) får till protokollet anteckna att det i skrivelsen påpekas att
arealen skogs- och naturmark inte kommer att öka i den takt som tidigare
budgeterats. Socialdemokraterna vill därför ge förvaltningen i uppdrag att på ett
lämpligt sätt arbeta för att denna areal skyndsamt utökas.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
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§ 82
Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och
naturvård i Lunds kommun - GNP 2015-2017, samt förslag
till nytt direktiv för åtgärdsprogrammet
Dnr TN 2014/0207
Sammanfattning
Ett förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård, GNP 2015-2017
ska på remiss till berörda förvaltningar. Nämnden föreslås be
kommunfullmäktige om direktiv för hantering av åtgärdsprogrammet för att
synkroniseras med en ny Mark- och boendestrategi som ersätter tidigare markoch bostadsförsörjningsprogram, MBP
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-28
Förslag till ”Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård GNP 2015-2017”
Yrkanden
Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ann Schlyter (V) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) Bengt
Borgh (S) Oskar Krantz (FP) och Jan O Carlsson (M) yrkar om tillägget att
förvaltningen ges i uppdrag att tillsätta en förvaltningsövergripande projektgrupp
för såväl Observatoriet som Observatorieparken.
Ann Schlyter (V) yrkar även om tillägget att plaskdammen i St. Jörgens park
byggs om till näckrosdamm under 2015.
Bengt Borgh (S) yrkar om tillägget att projektet ”Naturum Skrylle, utbyggnad”
avförs från programmet.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Ann Schlyters (V)
m.fl. tilläggsyrkande om Observatorieparken och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Ann Schlyters (V)
tilläggsyrkande om St. Jörgens park och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
2 röster (Ann Schlyter (V) och Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till Ann
Schlyters (V) tilläggsyrkande om St. Jörgens park
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Oskar Krantz (FP), Börje Hansson (C) och Lars-Göran Hansson (C)) för avslag
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på Ann Schlyters (V) tilläggsyrkande om St. Jörgens park
Lena Fällström (S), Bengt Borgh (S) och Mats Bohgard (S) avstår från att rösta.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bengt Borghs (S)
tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna att förslag till GNP 2015 - 2017 skickas ut på remiss till berörda
förvaltningar under tiden 2014-04-15 – 2014-05-15,
att föreslå kommunfullmäktige besluta om direktiv för Åtgärdsprogrammet för
grönstruktur och naturvård (GNP) enligt tjänsteskrivelsen samt
att förvaltningen ges i uppdrag att tillsätta en förvaltningsövergripande
projektgrupp för såväl Observatoriet som Observatorieparken.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Remissinstanserna enligt sändlista
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§ 83
Markanvisningsavtal med Seniorgården rörande delar av
Norra Fäladen 4:1 och Borgaren 1 samt kompensatoriska
åtgärder inom Borgareparken
Dnr TN 2014/0246
Sammanfattning
Seniorgården AB planerar att uppföra cirka 75 lägenheter i två flerbostadshus i
8-12 våningar intill Norra Fäladens centrum i Lund. Projektet tar i anspråk del av
Borgareparken och Svenshögskolans tomt. Upplåtelseformen för lägenheterna är
bostadsrätt och de kommer i första hand att erbjudas seniorer. Kompensatoriska
åtgärder inom Borgareparken och på skolgården ska bekostas av projektet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-07
Förslag till markanvisningsavtal med Seniorgården samt bilagor
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) yrkar på
att förslag till markanvisningsavtal avslås.
Christer Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. avslagsyrkande och Christer Wallströms (FP) yrkande och finner Christer
Wallströms (FP) yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
Mentor Demjaha (FP), Börje Hansson (C) och Lars-Göran Hansson (C)) för
bifall till Christer Wallströms (FP) yrkande
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Bengt Borgh (S),
Mats Bohgard (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Lena Fällströms (S) m.fl.
yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att förslå kommunstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till
markanvisningsavtal mellan Seniorgården AB och Lunds kommun rörande
utbyggnad av seniorbostäder inom delar av fastigheterna Norra Fäladen 4:1 och
Borgaren 1 i Lund, innebärande bl.a. en överlåtelse av delar av nämnda
fastigheter med en köpeskilling om 22 800 000 kronor samt
att bekosta kompensatoriska åtgärder inom och upprustning av Borgareparken
till en kostnad av 10 000 000 kronor, genom åtgärder såsom anläggande av
hundrastplats, renovering av plaskdamm, röjning, planteringar m.m. som
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finansieras genom exploateringsprojekt Bullerbyn, verksamhet 2950, projekt
4133.
Reservationer
Lena Fällström (S) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Seniorgården AB
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§ 84
Exploateringsavtal med LKF rörande delar av Norra
Fäladen 4:1 och del av Bullerbyn 1
Dnr TN 2014/0245
Sammanfattning
LKF planerar att uppföra cirka 70 lägenheter i två flerbostadshus med åtta
våningar intill Norra Fäladens centrum i Lund. Projektet tar i anspråk en liten del
av Borgareparken. Upplåtelseformen för lägenheterna är hyresrätt. Projektet
berör också Norra Fäladens centrumparkering.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-07
Förslag till exploateringsavtal med LKF samt bilagor
Yrkanden
Christer Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att
lägenheter ska avsättas till sociala ändamål.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Christer Wallströms
(FP) yrkande 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 godkänna förvaltningens förslag till exploateringsavtal mellan LKF och
Lunds kommun rörande utbyggnad av hyresbostäder inom delar av fastigheterna
Norra Fäladen 4:1 och Bullerbyn 1 i Lund, innebärande bl.a. en överlåtelse av
del av Norra Fäladen 4:1 med en köpeskilling om 1 620 000 kronor samt en
gatukostnadsersättning om 1 970 000 kronor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden
LKF AB
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§ 85
Försäljning av ca 2500 kvm av fastigheten Blandaren 2
inom Horsabjer, Dalby, till Mandeiska församlingen i Lund
Dnr TN 2014/0238
Sammanfattning
Försäljning av ca 2500 kvm verksamhetsmark av fastigheten Blandaren 2 inom
Horsabjer i Dalby till Mandeiska församlingen i Lund.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-25.
Detaljplanen för Dalby 80:1 m fl i Dalby i Lunds kommun
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av ca 2500 kvm av fastigheten Blandaren 2 inom
Horsabjer i Dalby till Mandeiska församlingen i Lund, 252004-7339, för en
köpeskilling av 180 kr/kvm och i övrigt enligt tjänsteskrivelsens redovisade
villkor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Mandeiska församlingen i Lund
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§ 86
Upphandling av entreprenör för färdigställande av del av
Södra Råbylund I
Dnr TN 2014/0212
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för att färdigställa delar av Södra
Råbylund I. I området är ett stort antal tomter färdigbyggda och gatorna längs de
nybyggda husen kommer att anläggas från byggata till färdig gata.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-03
Planritning
Anbudsutvärdering
Tekniska nämnden beslutar
att utse anbudsgivare 1, Markentreprenad, som entreprenör för rubricerad
entreprenad,
att uppdra åt teknisk chef att teckna erforderligt avtal/kontrakt med upphandlad
entreprenör samt
att projektet får finansieras med medel från exploateringsområdet Södra
Råbylund 1 med konto 2970/4174.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 87
Delegationsbeslut för anmälan 2014-04-15
Dnr TN 2014/0062
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 2014-04-15 anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

30

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

31

Sammanträdesdatum

2014-04-15

§ 88
Anmälningar till tekniska nämnden 2014-04-15
Dnr TN 2014/0064
Följande handlingar har anmälts till tekniska nämndens sammanträde
2014-04-15:
Kommunfullmäktige, dnr. 07/219
§ 38 Slutredovisning av mål och åtgärder för LundaEko 2006-2012
Byggnadsnämnden, dnr. 10/540
§ 55 Detaljplan för Linero 2:1 m.fl. (Norränga 1). Avskrivning
Byggnadsnämnden, dnr. 11/549
§ 65 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 och del av kvarteret Bullerbyn.
Godkännande
Kommunfullmäktige, dnr. 12/213
§ 41 Motion från Nita Lorimer (V) ”Lund som modern gång- och cykelstad – Ge
Lunds cykel- och gångstråk riktiga namn”
Kommunfullmäktige, dnr. 12/600
§ 43 Motion från Björn Abelson (S) samt Lena Fällström (S) ”Förtäta för att ge
plats för fler företag i Lund”
Kommunfullmäktige, dnr. 13/200
§ 46 Motion från Emma Berginer (MP) samt Petter Forkstam (MP) ”Bygg mer
bostäder – utnyttja tomma p-platser och överblivna ytor”
Kommunkontoret/Kommunala Studentrådet, dnr. 13/212
Protokoll 2013-09-17
Kommunkontoret/Kommunala Studentrådet, dnr. 13/212
Protokoll 2013-10-29
Kommunfullmäktige, dnr. 13/213
§ 40 Motion från Börje Hansson (C) ”Planera för en stationsnära bebyggelse i
Stångby och spara den goda åkerjorden!”
Riksantikvarieämbetet, dnr. 13/454
Information om projektet ”Fria eller Fälla”
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/643
Beslut – Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet ”Natur i Rökepipan” i
Lunds kommun
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Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/643
Beslut – Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet ”Snoka efter snok” i
Lunds kommun
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/643
Beslut – Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet ”Underlag nytt
grönstruktur- och naturvårdsprogram” i Lunds kommun
Barn- och skolnämnd Lunds stad, dnr. 13/648
§ 26 Slutförslag efter remiss: Områdeslokalplan Lerbäck/Stångby 2014-2018
Kommunstyrelsen, dnr. 13/713
§ 58 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Lunds
kommun 2013
Byggnadsnämnden, dnr. 13/720
§ 56 Detaljplan för del av Galgevången 2:10. Planuppdrag – enkelt förfarande
Kommunstyrelsen, dnr. 13/758
§ 60 Markreservation för domstolsverket inom fastigheten Kristallen 1 i Lund
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 14/13
Beslut om dispens från reservatföreskrifterna enligt miljöbalken för att anlägga
tre angöringsplatser för funktionsnedsatta i naturreservatet Skrylle på fastigheten
Sjöstorp 4:6 i Lunds kommun
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 14/61
Beslut om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Botanicum 15,
fornlämning nr 73 i Lunds stad, Lunds kommun
Länsstyrelsen Skåne, dnr 14/61
Beslut om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Svartbröder 18,
fornlämning nr 73 i Lunds stad, Lunds kommun
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 14/61
Beslut om tillstånd till ingrepp i område med under mark dolda fasta
fornlämningar inom fastigheten Tegner 1, fornlämning nr 73 i Lunds stad, Lunds
kommun
Kävlingeåns vattenråd, dnr. 14/66
Protokoll 2014-03-05
Tekniska förvaltningen, Samverkansgruppen, dnr. 14/103
Protokoll 2014-01-21
Tekniska förvaltningen, Samverkansgruppen, dnr. 14/103
Protkoll 2014-02-10
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Tekniska förvaltningen, Samverkansgruppen, dnr. 14/103
Protokoll 2014-03-18
Kommunfullmäktige, dnr. 14/208
§ 45 Motion från Emma Berginger (MP) samt Petter Forkstam (MP) ”Upphandla
djurvänliga produkter”
Romeleåsen – Sjölandskapet, dnr. 14/215
Protokoll 2014-02-28
Kommunstyrelsen, dnr. 14/216
§ 65 Val av en ledamot och en ersättare i Segeåns Vattendragsförbund och
Vattenråds styrelse
Strabag Projektutveckling AB, dnr. 14/249
Intresse av markanvisning
Kommunkontoret/Kommunala Studentrådet, dnr. 14/250
Protokoll 2014-01-21
Kommunkontoret/Kommunala Studentrådet, dnr. 14/250
Protokoll 2014-03-18
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2014-04-08
Pågående arbeten v. 11 - 12
Pågående arbeten v. 13 - 14
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna

Justerare
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