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2014-05-14

§ 89
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att direkt efter punkten ”Godkännande av dagordning” behandla ärendet om
”Närvarorätt för förtroendevald samt
att i övrig godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 90
Närvarorätt för förtroendevald
Tekniska nämnden beslutar
att Jens Gynnerstedt (MP) får närvara vid dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 91
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2014/0267
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 15 april 2014 samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 92
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Förvaltningschef Håkan Lockby informerar bl.a. om:
Förvaltningens flytt till Kristallen har gått bra
Förtroendevalda får tagg och kod till Kristallen
Riskträd i Stadsparken
Valborg
Ombyggnad Ringvägen
Skånetrafiken planerar förändringar i stadsbusstrafiken
Cykelkampanjen
Karnevalen
Klostergården
Lund C
Tekniska nämndens temamöte 2014-05-21

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93
Information - Färdtjänst
Sammanfattning
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén informerar om den kundundersökning som
genomförts bland brukare i Lunds färdtjänst under en vecka i april 2014.
Undersökningen visar på antal samtal till beställningscentralen respektive
kundtjänst samt brukarnas upplevda servicenivå.
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén informerar även om de kontinuerliga möten
som hålls med Sverige Taxi/Taxi Helsingborg.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 94
Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för alla med
färdtjänsttillstånd i Lunds kommun
Dnr TN 2014/0224
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om gratis
kollektivtrafik för alla med färdtjänsttillstånd i Lunds kommun. Förslaget har
remitterats till tekniska förvaltningen för yttrande. Förvaltningen anser att beslut
i frågan bör avvaktas.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-29
Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för alla med färdtjänsttillstånd i
Lunds kommun
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Ronny Johannessen (M) 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 avvakta med ställningstagande till medborgarförslaget tills Skånetrafiken
redovisat erfarenheter av gratis resor och villkor för eventuellt tillköp.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 95
Motion (MP) - Jämställdhet i trafiken
Dnr TN 2014/0204
Sammanfattning
Miljöpartiet har inkommit med en motion om jämställdhet i trafiken. Tekniska
förvaltningens arbete för att åstadkomma ett jämställt transportsystem pågår
ständigt och det är angeläget att det förblir så. Det är också angeläget att kunskap
om jämställdhet och genusperspektiv finns bland politiker och tjänstemän och att
dessa aspekter analyseras och vävs in i utvecklingen av det hållbara
transportsystemet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-23
Motion (MP) - Jämställdhet i trafiken
Yrkanden
Christer Wallström (FP) med instämmande av Börje Hansson (C) och Mio Fric
(KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget
att representation i ledningsgrupper, resor, utåtriktade verksamheter m.m. bör
fördelas jämställt.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Christer Wallströms
(FP) m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) tilläggsyrkande och finner att yrkandet 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), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på
Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande
Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S), Mikael Thunberg (S) och Anders
Jarfjord (V) avstår från att rösta.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande samt
att översända yttrandet till kommunkontoret.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96
Motion (SD) - Rökfritt på Lunds Centralstation
Dnr TN 2014/0176
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där man bland annat vill göra
Lunds Centralstation rökfri. Kommunkontoret har översänt ärendet till tekniska
förvaltningen för yttrande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-28
Motion (SD) - Gör Lunds Centralstation rökfri, daterad 2014-02-24
Yrkanden
Ronny Johannessen (M) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att ställa sig positiv till att tillskriva Trafikverket avseende införande av rökrutor
på Lund C samt
att föreslå kommunfullmäktige avstyrka begäran om att införa rökförbud på
väntplatser i allmänna lokala ordningsföreskrifter i Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97
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.
Tekniska nämnden bordlade ärendet vid sammanträdet 2014-03-19.
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
Anders Jarfjord (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 med max 30 minuters parkeringstid,
för att tillmötesgå torghandlarna och andra,
- att ”möjligheten att studera ett underjordiskt garage under Mårtenstorget”
avslås samt
- att dessa åtgärder utvärderas efter ett år för att se om torghandeln ökat.
Börje Hansson (C) med instämmande av Mio Fric (KD), Ronny Johannessen
(M) och Christer Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Anders Jarfjords (V),
Lena Fällströms (S) och Karin Svensson Smiths (MP) yrkande mot Börje
Hanssons (C) m.fl. yrkande och finner Börje Hanssons (C) m.fl. 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 Mio Fric (KD)) för bifall till

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Mikael Thunberg (S) och Anders Jarfjord (V)) för bifall till
Anders Jarfjords (V), Lena Fällströms (S) och Karin Svensson Smiths (MP)
yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förvaltningens förslag till åtgärder och översända dem till
kommunstyrelsen.
Reservationer
Anders Jarfjord (V), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta
Kristensson (S) reserverar sig till förmån för Anders Jarfjords (V), Lena
Fällströms (S) och Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98
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
och att Transportstyrelsen ser över tillämpningar och praxis för
tillståndsgivningen. Tekniska förvaltningen anser att den nuvarande
giltighetstiden om tre år ska vara kvar.
Vid tekniska nämndens sammanträde 15 april 2014, beslutades att återremittera
ärendet till tekniska förvaltningen. Förvaltningen fick i uppdrag att rådgöra med
kommunala handikapprådet, KHR, om ärendet. KHR har meddelat att de
kommer att skriva ett eget yttrande och några synpunkter har rådet därför inte
lämnats till tekniska nämnden. Tillgänglighetsrådgivaren på
stadsbyggnadskontoret har lämnat synpunkter på remissen som har inarbetats i
tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-24
Remissförslag
Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting
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 anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Näringsdepartementet
Sveriges kommuner och landsting

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99
Remiss - Kostpolicy för Lunds kommun
Dnr TN 2014/0287
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012 att en kostpolicy i form av ett
kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider ska
utarbetas. En politisk styrgrupp har tillsammans med en tjänstemannagrupp tagit
fram ett förslag på kostpolicy för Lunds kommun. Förslaget har remitterats till
tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-22
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-09
Kommunkontorets hälsokonsekvensbedömning, daterad 2014-01-22
Förslag till kostpolicy, daterad 2014-01-28
Tekniska nämnden beslutar
att översända förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunkontoret.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 100
Remiss - Regional handlingsplan för klimatanpassning
Dnr TN 2013/0747
Sammanfattning
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till Regional handlingsplan för
klimatanpassning i Skåne. Kommunstyrelsen har översänt ärendet till tekniska
nämnden för yttrande.
Länsstyrelsen har tidigare som ett första led sammanställt en del av det
klimatanpassningsarbete som kommunerna gjort. Tekniska nämnden yttrade sig
över sammanställningen 2014-01-22, TN § 7.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-28
Remissmissiv, daterad 2014-03-31
Remissversion, daterad 2014-04-01 Regional handlingsplan för
klimatanpassning för Skåne 2014
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande och förslag till åtgärder samt
att översända dem till kommunkontoret

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 101
Skrivelse (S) - Låt VA SYD bli en fast remissinstans i olika
ärenden
Dnr TN 2014/0278
Sammanfattning
Socialdemokraterna har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen
avseende att låta VA SYD bli remissinstans i olika ärenden som hanteras av både
av kommunfullmäktige och andra instanser. Kommunkontoret har översänt
ärendet för yttrande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-28
Skrivelse från Socialdemokraterna daterad 2014-03-27
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Ronny Johannessen (M) 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 ställa sig positiv till att VA SYD är remissinstans i olika ärenden.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 102
Kommungemensam anläggning för park- och
trädgårdavfall
Dnr TN 2014/0217
Sammanfattning
Renhållningsstyrelsen har översänt förslag till lokalisering av
kommungemensam anläggning för park- och trädgårdsavfall för yttrande.
En ny anläggning för omhändertagande av asfalt, uppsopsgrus samt park- och
trädgårdavfall behövs i Lund i syfte att frigöra mark på Sankt Hans
deponiområde samt att ytterligare minska transporter av avfall i Lund. Åtgärden
framgår av LundaEko 2006-2012 och har med tiden utvecklats utifrån
verksamhetsinnehåll och lokaliseringsfrågor.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-28
Stadsbyggnadskontorets utredning, daterad 2014-03-04
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-04
Renhållningsverkets projektbeskrivning, daterad 2014-02-26
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att Källby reningsverk bör vara
förstahandsalternativet för placering av en kommungemensam anläggning för
park- och trädgårdsavfall eftersom det ger störst möjlighet för att utvinna biogas
som uppgraderas till fordonsgas.
Lena Fällström (S) med instämmande av Jan O Carlsson (M) och Börje Hansson
(C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande mot Karin Svensson Smiths (MP) yrkande och finner Lena
Fällströms (S) m.fl. 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 Anders Jarfjord (V))
för bifall till Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till Karin Svensson Smiths (MP)
yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att förorda att i första hand alternativet Värpinge slamdepå utreds vidare samt
att i andra hand studera lokaliseringen norr om Gunnesbo gård med en något

Justerare

Utdragsbestyrkande
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begränsad verksamhet.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Renhållningsstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103
Begäran om planändring av fastigheterna Grynmalaren 1,
2, 37 och 38 samt Innerstaden 2:1
Dnr TN 2014/0233
Sammanfattning
Inom fastigheterna Grynmalaren 1, 2, 37 och 38 samt Innerstaden 2:1 finns idag
befintliga byggnader som innehåller verksamheter inom socialförvaltningen,
kontor, markparkering samt förskola. Förskolan behöver rivas på grund av fukt
och i samband med en nybyggnation vill tekniska förvaltningen begära
planändring för fastigheterna Grynmalaren 1, 2, 37 och 38 samt Innerstaden 2:1
för att kunna förtäta centrum med bostäder, handel, förskoleverksamhet samt
eventuellt kontor.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-28
Kartbilaga över fastigheten
Yrkanden
Mentor Demjaha (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget
att i samband med förändrad bebyggelse och markanvändning av fastigheterna
Grynmalaren 1, 2, 37 och 38 bör de klimatanpassningsaspekter som framhålls i
den regionala klimatanpassningsplanen beaktas.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Mentor Demjahas
(FP) yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande
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 Anders Jarfjord (V))
för avslag på Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att begära planändring av fastigheterna Grynmalaren 1, 2, 37 och 38 samt
Innerstaden 2:1, Lunds kommun till ändamålet blandade verksamheter med
bostäder, förskola, handel och eventuellt kontor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden
Serviceförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 104
Försäljning av ca 7000 kvm industrimark i Veberöd till
Ställningsbyggarna i Skåne AB
Dnr TN 2014/0295
Sammanfattning
Ställningsbyggarna i Skåne AB äger idag fastigheten Blocket 2 i Veberöd och
önskar förvärva ytterligare ca 7000 kvm. Det finns ingen kommunal mark till
försäljning i omedelbar anslutning till Blocket 2. Därför föreslås en lösning där
ett markområde på andra sidan Veberödsbäcken, Containern 3, säljs till
företaget.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-22
Detaljplan laga kraftvunnen, 2002-05-21
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 godkänna försäljning av ca 7000 kvm i Veberöd för en köpeskilling av 150
kr/kvm till Ställningsbyggarna i Skåne AB, 556593-9443 och i övrigt enligt
tjänsteskrivelsens redovisade villkor.
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§ 105
Trafiksäkerhetspolicy och åtgärdsförslag inom
Trafiksäkerhetsprogrammet för Lunds kommun, 20142015
Dnr TN 2014/0032
Sammanfattning
Tekniska nämnden antog 2012 ett nytt trafiksäkerhetsprogram för Lunds
kommun för perioden 2013-2016. Tekniska förvaltningen har i samverkan med
externa aktörer tagit fram trafiksäkerhetspolicy och åtgärdsförslag för
genomförande av trafiksäkerhetsprogrammet för 2014-2015.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-24
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP), Christer
Wallström (FP), Börje Hansson (C), Ronny Johannessen (M) och Mio Fric (KD)
yrkar bifall till förvaltningens förslag men med tillägget att under policyns syfte
lägga till punkten: Trafiksäkerhetsarbetet ska bedrivas proaktivt – riskfyllda
platser ska identifieras, analyseras och fysiska åtgärder vidtas, innan olyckor
inträffar.
Karin Svensson Smith (MP) lägger även följande tilläggsyrkanden:
- Ändring i trafikstadga samt andra åtgärder vidtas för att andelen som cyklar
och går till skolan ska öka,
- Lastfordon som är längre än 12 meter hänvisas till vägnät där oskyddade
trafikanter inte förekommer,
- Trädplanteringar används i större utsträckning för att dämpa hastighet på
bil/vägar/gator och för att minska risken för översvämning (genom trädens
förmåga till infiltration och fördröjning av dagvatten)
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)
m.fl. tilläggsyrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) tilläggsyrkanden och finner att yrkandena avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
1 röst (Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkanden
6 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Jan O Carlsson (M),
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Mentor Demjaha (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på
Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkanden
Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S), Mikael Thunberg (S) och Anders
Jarfjord (V) avstår från att rösta.
Tekniska nämnden beslutar
att anta trafiksäkerhetspolicy för Lunds kommun med ändringen att under
policyns syfte lägga till punkten: Trafiksäkerhetsarbetet ska bedrivas proaktivt –
riskfyllda platser ska identifieras, analyseras och fysiska åtgärder vidtas, innan
olyckor inträffar samt
att anta åtgärdsförslag inom trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 20142015
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sina tilläggsyrkanden.
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§ 106
Uppdatering av policy för gång- och cykeltrafik i Lunds
kommun
Dnr TN 2011/0344
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen tog år 2003 fram en ny policy för gång- och cykeltrafik i
Lunds kommun. För att hålla innehållet aktuellt skrevs det in i policyn att den
ska uppdateras vart fjärde år. Arbetet med att uppdatera policyn har gjorts i en
arbetsgrupp med representanter från tekniska förvaltningen och
stadsbyggnadskontoret.
Vid tekniska nämndens sammanträde2011-08-17 beslutade nämnden att
bordlägga ärendet i väntan på framtagande av en cykelstrategi.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-24
Tekniska nämndens beslut 2011-08-17 § 159
Policy för gång- och cykeltrafik i Lunds kommun
PM revidering
Yrkanden
Christer Wallström (FP) yrkar att följande punkter ska infogas i målen i avsnitt
2.1:
- Gång och cykel ska ses som separata trafikslag
- Cykelnätets status ska höjas i kommunens infrastruktur
- I cykelnätet ska finnas sammanhängande huvudcykelstråk med god standard
- Vid stora trafikknutpunkter ska det finnas cykelparkeringar med god standard,
dimensionerade för ett ökat cyklande.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar att följande ska infogas i strategin:
- Två nya mål: Det ska finnas ett sammanhängande vägnät som möjliggör
snabbcykling och cykelpendling längre sträckor samt Antalet skador bland de
oskyddade trafikanter ska minska
- Tillägg angående strategi 5 för att nå målen: Ska utgå från det som visats vara
skadeförebyggande
- Tillägg angående strategi för att nå målen: Cykelnätet ska vara tydligt indelat
och skyltat i snabbcykelstråk (där gångtrafik är förbjuden), cykelstråk och
gångfartsgator där cyklar får röra sig på fotgängarnas villkor.
Christer Wallström (FP) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP), Lena
Fällström (S) och Börje Hansson (C) yrkar att ärendet återremitteras till
förvaltningen med uppdrag att redovisa för tekniska nämndens arbetsutskott
konsekvenser och följder av föreslagna förändringar enligt Christer Wallströms
(FP) respektive Karin Svensson Smiths (MP) yrkande.
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Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Christer Wallströms
(FP) återremissyrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till tekniska förvaltningen med uppdrag att redovisa för
tekniska nämndens arbetsutskott konsekvenser och följder av föreslagna
förändringar enligt Christer Wallströms (FP) respektive Karin Svensson Smiths
(MP) yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 107
Upphandling av entreprenör för Kärrvallen
Dnr TN 2014/0273
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för nybyggnation av byggator,
belysning, va-anläggning och parkmark för blivande industritomter samt
bostadsområde. Entreprenaden omfattar även färdigställande av befintlig
byggata.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-05
Planritning
Anbudsutvärdering
Tekniska nämnden beslutar
att utse anbudsgivare 2, AKEA, 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 2970/4050, 2960/4504 och 2940/4050.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 108
Delegationsbeslut för anmälan 2014-05-14
Dnr TN 2014/0062
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 2014-05-14 anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 109
Anmälningar till tekniska nämnden 2014-05-14
Dnr TN 2014/0064
Följande handlingar har anmälts till tekniska nämndens sammanträde 2014-0514:
Kommunfullmäktige, dnr. 11/571
§ 65 Motion från Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP), Hanna Gunnarsson
(V) samt Sven-Bertil Persson (DV) ”Strategi för effektivt arbete med
Miljöbyggprogram Syd”
Kommunstyrelsen, dnr. 12/357
§ 79 Spårvägens hållplats på Clemenstorget
Kommunstyrelsens arbetsutskott, dnr. 13/290
§ 66 Projektplan Klostergårdens IP
Kommunfullmäktige, dnr. 13/334
§ 62 Bildande av naturreservatet Nöbbelövs mosse med Vallkärra mader i Lunds
kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 13/396
§ 66 Motion från Lena Fällström (S), Mattias Olsson (S) samt Solveig Ekström
Persson (S) ”Samordning av parkeringsproblematiken i Lund”
Byggnadsnämnden, dnr. 13/740
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Tjuvbaggen 1 m.m. i Södra
Sandby, Lunds kommun (Näktergalsvägen 33)
Science Village Scandinavia AB/Lunds kommun, dnr. 13/751
Ramavtal mellan Science Village Scandinavia AB och Lunds kommun
Kultur- och fritidsnämnden, dnr. 13/753
§ 34 Försök med lokala referensgrupper/Skrivelse från Byarådsalliansen
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 14/61
Beslut om tillstånd till ingrepp i område med under mark dolda fornlämningar
inom fastigheterna Byadammen 1, Gatehusen 3, 4, 6, S:1, Kyrkojorden 2 och
S:1, fornlämning nr 159 i Lunds stad, Lunds kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 14/66
§ 105 Val av ledamöter och ersättare till Kävlingeåns vattenråd samt ombud till
årsstämman 2014-05-21
Tekniska förvaltningen, Samverkansgruppen, dnr. 14/103
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Protokoll 2014-04-09
Byggnadsnämnden, dnr. 14/127
Underrättelse/Lagakraftbevis – Ändring av detaljplan för Gladan 10 i Veberöd,
Lunds kommun (Dörrödsvägen 20)
Kommunstyrelsen, dnr. 14/131
§ 100 Remiss ny regional utvecklingsstrategi 2030
Kommunstyrelsen, dnr. 14/138
§ 104 Val av ombud till Höje å vattenråds årsstämma 2014-05-27
Kommunstyrelsen, dnr. 14/286
§ 84 Lundakarnevalen 2014; kostnader och insatser
Kommunfullmäktige, dnr. 14/292
§ 64 Riktlinjer för arbete med HBTQ i Lunds kommun
Dnr. 14/299
Lägesrapport 2013 – Hållbar kunskapsstad Lund NE
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2014-05-07
Pågående arbeten v. 15 - 16
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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