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§ 182
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att behandla ärende 11” Skrivelse från Socialdemokraterna och Centerpartiet om
fortsatta planering och utbyggnad av Dalby” direkt efter ärende 1 ”Godkännande
av dagordning”,
att därefter behandla ärenden 8 ” Simrishamnsbanan järnvägsplan,
samrådshandling för val av lokaliseringsalternativ – remiss”
att behandla ärendet ”Tekniska nämndens ordförandes deltagande i konferens”
efter ärende 22 ”Upphandling av entreprenör för ”Bullerskärm och gång- och
cykelbana Kävlingevägen”” samt
att i övrigt godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 183
Skrivelse från Socialdemokraterna och Centerpartiet om
fortsatt planering och utbyggnad av Dalby
Dnr TN 2014/0416
Sammanfattning
Socialdemokraterna och Centerpartiet har inkommit med skrivelse till
byggnadsnämnden och tekniska nämnden angående den fortsatta planeringen
och utbyggnaden i Dalby stationsområde. Skrivelsen hänvisar till den av
kommunfullmäktige antagna översiktsplanen ÖP 2010 där Dalby framhålls som
en viktig utbyggnadsort, vidare hänvisas till kommunfullmäktiges beslut 201312-19 att påbörja planering för nödvändig service i Dalby stationsområde, som
ny F-9 skola.
Planchef Ole Kasimir och planarkitekt Ann-Mari Lindberg från
stadsbyggnadskontoret informerar om förvaltningarnas planeringsarbete.
Skrivelsen från Socialdemokraterna och Centerpartiet omfattar uppdrag till
stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen. Förvaltningarna beskriver
planeringssituationen, det pågående och planerade arbete som bedöms relevant
för förståelsen av planeringsstrategin i kommunen. Varje förslag till uppdrag
besvaras utifrån aktuell planering och lämplig ansvarsfördelning.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2014-09-25
Skrivelse S och C Angeläget att fortsätta planeringen och utbyggnaden i Dalby
stationsområde, inkommen 2014-06-18
Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun, beslutad
2013-11-28
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Börje Hansson (C) yrkar att ärendet
bordläggs.
Börje Hansson (C) yrkar i andra hand:
- att i enlighet med barn- och skolnämndens beslut 18 juni 2014, planera för en
F-6-skola i anslutning till Påskagänget med angiven placering samt säkerställa
mark för en F-9-skola med angiven placering, enligt samma nämnds beslut 22
april 2014 och även agera för att en detaljplan skall tas fram för denna,
- att efter dialog med Skånetrafiken sätta mål för utveckling av kollektivtrafiken
inom samt till och från Dalby, - att marknadsföra Dalby och stationsområdet som
en utbyggnadsort och använda resultatet från Fokus Dalbys slutrapport i
marknadsföringen samt att godkänna övriga delar i tekniska
förvaltningen/stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse.
Beslutsgång

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Christer Wallström (FP) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
yrkande om bordläggning och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 184
Simrishamnsbanan järnvägsplan, samrådshandling för val
av lokaliseringsalternativ - remiss
Dnr TN 2014/0506
Sammanfattning
Trafikverket har tagit fram Järnvägsplan för Simrishamnsbanan,
samrådshandling för val av lokaliseringsalternativ, samt översänt planen till
Lunds kommun för yttrande. Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen
lämnar sina synpunkter på samrådshandlingen, för vidare behandling av
kommunstyrelsen. Trafikingenjör Christian Rydén på stadsbyggnadskontoret
informerar om Trafikverkets plan och alternativ på linjedragningar i Veberöd.
Förvaltningen är positiv till Järnvägsplanen som innebär ett steg närmare
möjligheten att knyta ihop kommunen och regionen med spår för persontåg.
Trafikverket har tagit fram en gedigen och välarbetad rapport med tydlig struktur
och bra kartor, bilder och goda exempel. Den ger sammantaget ett bra underlag
för ställningstagande om lokaliseringsalternativ och fortsatt planering.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens gemensamma
tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-06
Simrishamnsbanan, Järnvägsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning,
Samrådshandling för val av lokaliseringsalternativ, maj 2014.
Yrkanden
Mikael Thunberg (S) med instämmande av Lena Fällström (S) och Börje
Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Roland Bondesson (M) yrkar att Fokus Veberöd ska få möjlighet att bereda
frågan innan ärendet avgörs.
Ajournering 18.35 – 18.40
Beslutsgång
Ordförande Christer Wallström (FP) ställer proposition på Mikael Thunbergs (S)
m.fl. yrkande mot Roland Bondessons (M) yrkande och finner Mikael
Thunbergs (S) m.fl. yrkande vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningarnas gemensamma tjänsteskrivelse som sitt yttrande samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen för beslut.
Reservationer
Roland Bondesson (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

6

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-10-15

§ 185
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2014/0553
Tekniska nämnden beslutar
att korrigera närvaron på mötet med att lägga till Anders Jarfjord (V),
tjänstgörande för Ann Schlyter (V),
att i övrigt godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet
17 september 2014 samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 186
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
TF förvaltningschef Henéne Öhrström informerar bl.a. om:
Användandet av parkeringsappen Parkster ökar
EU-migranter
Uppföljning av bostadsmarknadsenkäten
Detaljplan för Galgevången 2:10 upphävd av Länsstyrelsen Skåne
Utegym i Stadsparken invigt
Boulder, klätterblock, i Stadsparken invigt 18 oktober
Kulturnatten med The Colour Run
Invigning Bjeredsparken
Skördefest
”Landet kommer till stan” på Mårtenstorget
Miljörevision pågår
Delårsbokslut
Inflyttning i Kristallen avslutad
Workshop för personalen angående arbetsklimat
Kristallenråd
Vikarierande exploateringsingenjör och tre trafikövervakare anställda
Anställning för vikarierande utvecklingssamordnare övergår i fast anställning
Skyddsrond i Kristallen
Medarbetarenkät genomförs
Erbjudande om hälsoundersökning till anställda
Tidsregisteringssystem för trafikvaktkåren
Arkitekttävling för gestaltning av Clemenstorget och Lund C
Markanvisningstävling Södra Råbylund
Undersökning om upplevelse av parker planeras
Gratis kollektivtrafik för färdtjänstberättigade 2015
Motion om torghandeln på Mårtenstorget
Översyn väghållaransvar
Principer för sopsug och underjordiska sopcontainrar
Tillgänglighet Clemenstorget
Investeringsprövning 2016-2020 med budget för 2015
Inlämning/byte av läsplattor, mer information i november
Lundahoj

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 187
Informationsärende - Färdtjänst
Sammanfattning
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén informerar om färdtjänstverksamheten. Under
september genomfördes 12073 resor. En ny kvalitetsmätning genomförs under
kommande vecka. Sverige Taxi uppfyller ännu inte kraven på att lägst 80 % av
resorna ska vara punktliga. Vite för juni månad har fakturerats och för juli och
augusti har vite anmälts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 188
Medborgarförslag om energikälla med
hållbarhetsperspektiv
Dnr TN 2014/0586
Sammanfattning
Medborgarförslaget föreslår att Lunds kommun ska göra en utredning om
möjligheten att upplåta en provyta för tekniken Solar Roadways. Tekniken
innebär att solpaneler används som yta för till exempel körbanor och
parkeringsplatser.
Tekniska förvaltningen anser att det är en intressant teknik och att det är möjligt
att upplåta en provyta i gatunätet för ett försök.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-24
Medborgarförslag om energikälla med hållbarhetsperspektiv
www.solarroadways.com
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 189
Medborgarförslag om ljussignaler i anslutning till
övergångsställen vid järnvägsstationen
Dnr TN 2014/0526
Sammanfattning
Ärendet avser ett medborgarförslag som föreslår att ljussignaler installeras vid
två övergångsställen nära järnvägsstationen.
Förhållanden kommer att ändras helt när Lunds C utvecklas om cirka fem år.
Tekniska förvaltningen har en pågående utredning kring framkomligheten vid
övergångsstället vid Tullkammaren och att diskussioner om olika
regleringsformers trafiksäkerhetsrisker pågår. När trafikanalysen är klar kommer
en samlad bedömning att göras som kan leda fram till förslag till åtgärder.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-26
Inkommet medborgarförslag
Yrkanden
Börje Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Christer Wallström (FP) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att hänvisa till pågående utredning.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 190
Medborgarförslag ”Återinför servicebussarna” och
skrivelse från Träffpunkt Pedellgatan
Dnr TN 2014/0484
Sammanfattning
Medborgarförslag har kommit in med förslag om att återinföra systemet med
servicebussar och Träffpunkt Pedellgatan har önskemål om trafikering liknande
servicelinje 11.
Ärendet angående medborgarförslaget återremitterades till förvaltningen vid
tekniska nämndens sammanträde 20 augusti med uppdrag att utreda:
- behovet av den service som servicebussarna innebär,
- hur man kan tillfredsställa behovet inom nuvarande linjenät
- vad som behövs utanför nuvarande linjenät samt kostnaden som detta kan
innebära.
För närvarande pågår en total översyn av linjenätet för stadsbusstrafiken. Den
fortsatta diskussionen om att tillgodose de positiva värden som kännetecknade
servicelinjetrafiken bör lämpligen ske inom ramen för linjeutredningen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-23
Träffpunkt Pedellgatan, skrivelse daterad 2014-09-09
Tekniska nämndens beslut 2014-08-20, § 147, återremiss
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-07-30
Medborgarförslag till Lunds kommun, daterat 2014-06-09 med tillhörande
namnunderskrifter
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över medborgarförslaget ”Återinför servicebussarna” åberopa
vad som framförs i förvaltningens tjänsteskrivelser daterade 2014-09-23 samt
2014-07-30
att som svar till Träffpunkt Pedellgatan hänvisa till denna skrivelse samt
att synpunkterna i nämnda medborgarförslag och skrivelse överlämnas till
Skånetrafiken för behandling inom linjeutredningen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Skånetrafiken
Träffpunkt Pedellgatan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 191
En samlad ingång för medborgarkontakt i Lunds kommun
Dnr TN 2014/0561
Sammanfattning
I Lunds kommun har under de senaste fem åren flera olika politiska beslut tagits
när det gäller att utveckla service och bemötande av medborgarna. Under
perioden oktober 2013 till februari 2014 genomfördes en förstudie avseende
vilka insatser som behövs för att förbättra servicen till medborgarna baserat på
de politiska besluten.
Med utgångspunkt från förstudien, servicemätningar 2010 och 2014 samt
tidigare utredningsmaterial föreslås en samlad funktion för medborgarkontakt i
Lunds kommun. Detta innebär att organisatoriska förändringar kan behöva
göras, t.ex. samorganisering av servicecenter Kristallen, medborgarkontoren,
kommunikationsavdelningen och telefonväxeln.
Kommunkontoret har remitterat förslaget till tekniska nämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar att nämnden särskilt besvarar följande:
- Beskriv kortfattat hur nämndens arbete med att utveckla medborgarservice och
medborgarkommunikation utifrån resultatet i servicemätningen
- Finns det behov inom ert verksamhetsområde att utveckla formerna för
medborgardialog?
Tekniska förvaltningen ser positivt på förslaget om en samlad ingång för
medborgarkontakt i Lunds kommun och bidrar gärna med erfarenheter från den
egna verksamheten. Förvaltningens har mycket kontakter med medborgarna och
arbetar kontinuerligt med att skapa bättre service.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-26
Missivskrivelse medborgarkontakt, daterad2014-09-09
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-25 §124
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-08-18 Samlad ingång för
medborgarkontakt
Medborgarkontakt i Lunds kommun – en samlad ingång, daterad 2014-08-12
Förstudie förbättrad medborgarservice, daterad 2014-02-28
Rapport från servicemätning våren 2014
Kommunkontorets tjänsteskrivelse Medborgarkontor i Kristallen 2012-06-05
Utredning till möjligheter för utveckling av medborgarkontor 2011
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över förslaget till samlad funktion för medborgarkontakt
hänvisa till förvaltningen skrivelse.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 192
Trafiksituationen kring de äldre skolorna
Dnr TN 2014/0336
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har i en skrivelse till tekniska nämnden
framfört att det är angeläget att förbättra trafiksituationen kring de äldre
skolorna. Tekniska förvaltningen föreslår att ett övergripande samarbete inleds
med barn- och skolförvaltning Lund stad respektive Öster samt där det bedöms
som nödvändigt även med skolorna. Samarbetet syftar till en förändring av
beteende med avseende på val av färdmedel, val av plats för att hämta och lämna
med bil samt körsätt och hänsynstagande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-11
Beslut Barn och skolnämnd Lunds stad 2014-04-23 § 46
Tjänsteskrivelse Barn och skolförvaltning Lunds stad, daterad 2014-04-15
Yrkanden
Ann Schlyter (V) med instämmande av Mikael Thunberg (S) yrkar återremiss till
förvaltningen med följande motivering:
Trafiken vid skolorna bör ses i ljuset av trafiksituationen i ett större geografiskt
område. Exempelvis kör många föräldrar sina barn till Tunaskola p.g.a av
övergångsställena vid Tornavägen. Det är inte rimligt att gå in i samarbete med
barn- och skolnämnden och säga att inga fysiska förändringar kan göras och att
allt hänger på föräldrarnas beteende. Något kan man säkert göra.
Christer Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Christer Wallström (FP) ställer proposition på Ann Schlyters (V)
m.fl. återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Jens Gynnerstedt (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Ann Schlyters (V)
återremissyrkande
6 röster (Christer Wallström (FP), Roland Bondesson (M), Mio Fric (KD), LarsGöran Hansson (C) och Börje Hansson (C)) för avslag på Ann Schlyters (V)
återremissyrkande
Ordförande Christer Wallström (FP) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Ann Schlyter (V) reserverar sig till förmån för sitt återremissyrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Barn- och skolnämnd Lund Stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 193
Skrivelse från Miljöpartiet angående möjlighet att med
hjälp av LONA-bidrag göra en läplantering längs
cykelvägen Lund-Dalby
Dnr TN 2013/0661
Sammanfattning
Tekniska nämnden har mottagit en skrivelse från Miljöpartiet i Lund angående
att undersöka möjligheten att söka LONA-bidrag (lokal naturvårdssatsning) för
att göra en läplantering längs cykelvägen mellan Lund och Dalby. Tekniska
förvaltningen föreslår att åtgärden arbetas in i kommande budget under
förutsättning att 50 % finansiering LONA erhålls från Naturvårdsverket.
Driftskostnaderna för läplanteringen ska regleras enligt
resursfördelningssystemet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-03
Skrivelse från Miljöpartiet, inkommen 2013-10-29
Yrkanden
Börje Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Jens Gynnerstedt (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg:
- att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att verka för att en läplantering anläggs i
så stor utsträckning som möjligt längs sträckan Lund-Dalby under den närmaste
tvåårsperioden, under förutsättning att finansiering/tilläggsanslag härtill beviljas
från någon eller några av följande instanser: Region Skånes miljöfond,
skyltfonden, länsplanen och Trafikverkets nationella plan
- att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att vidare undersöka möjligheterna att
anläggande en läplantering på cykelvägens norra sida.
Beslutsgång
Ordförande Christer Wallström (FP) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Christer Wallström (FP) ställer proposition på Jens Gynnerstedts
(MP) första tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Ordförande Christer Wallström (FP) ställer proposition på Jens Gynnerstedts
(MP) andra tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Tekniska nämnden beslutar
att söka bidrag från LONA för att anlägga en läplantering med arter som kan
bidra till att öka den biologiska mångfalden på en avgränsad sträcka vid
Dalbyvägen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Jens Gynnerstedt (MP) reserverar sig till förmån för sina yrkanden.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Miljöpartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 194
Skrivelse från Miljöpartiet angående att ”Ta fram ett
snabbt åtgärdspaket för renhållning på Lund C”
Dnr TN 2014/0525
Sammanfattning
Ärendet avser en skrivelse av Miljöpartiet som hänvisar till en skräpig och
smutsig situation på Lund C. Det behövs snabba åtgärder på kort sikt. Därför
föreslås att Lunds kommun tar initiativ till att det i samverkan med Trafikverket
och Jernhusen tas fram ett åtgärdspaket för att lyfta miljön på och omkring Lund
C. Ett sådant åtgärdspaket ska innehålla konkreta såväl som förebyggande
åtgärder. Kommunkontorets näringslivsavdelning, kultur- och fritidsförvaltning
och tekniska förvaltningen inbjuds att delta i projektet.
Tekniska nämnden konstaterar att efterfrågad samverkan sedan länge finns på
plats, samt att stationsrådet bör bevaka detta i sin löpande bedömning av brister
och åtgärdsbehov.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-10
Skrivelse från Miljöpartiet daterad 2014-01-16
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Christer Wallström (FP) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att svara att efterfrågad samverkan sedan länge finns på plats, samt att
medverkan från kommunen stämmer med förvaltningarnas ansvarsområden samt
att överlåta till stationsrådet att bedöma brister och behov av konkreta åtgärder
eller ändrade rutiner.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
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§ 195
Tekniska nämndens årsprogram och sammanträdestider
2015
Dnr TN 2014/0529
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för
tekniska nämnden och tekniska nämndens arbetsutskott 2015. Årsprogrammet
innehåller även förslag på datum för temamöten och ett tvådagars seminarium.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-23
Förslag till Årsprogram för tekniska nämnden 2015
Yrkanden
Mikael Thunberg (S) med instämmande av Lena Fällström (S) och Mio Fric
(KD) yrkar att 2015 års första sammanträde fastställs till 21 januari 2015 samt att
resterande sammanträdestider för 2015 fastställs av den tillträdande nämnden vid
sammanträdet 21 januari.
Christer Wallström (FP) yrkar att ge i uppdrag åt förvaltningen att
preliminärboka ett tvådagars seminarium för tekniska nämnden 5 till 6 mars
2015.
Beslutsgång
Ordförande Christer Wallström (FP) ställer proposition på Mikael Thunbergs (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Christer Wallström (FP) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att 2015 års första sammanträde fastställs till 21 januari 2015 samt att resterande
sammanträdestider för 2015 fastställs av den tillträdande nämnden vid
sammanträdet 21 januari samt
att ge i uppdrag åt förvaltningen att preliminärboka ett tvådagars seminarium för
tekniska nämnden 5 till 6 mars 2015.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret
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§ 196
Förslag till förbättring av busstrafiken inom Nilstorp
Dnr TN 2014/0481
Sammanfattning
Socialdemokratiska Föreningen Söder i Lund har kommit in med förslag till
förbättring av busstrafiken inom Nilstorp i Lund. Förvaltningen föreslår att
förslagen tas upp i linjeutredningen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-15
Skrivelse från Socialdemokratiska Föreningen Söder i Lund, daterad 2014-08-04
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Christer Wallström (FP) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att besvara skrivelsen med vad som framförts i tjänsteskrivelsen samt
att vidarebefordra skrivelsen till Skånetrafiken för behandling i linjeutredningen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Socialdemokratiska Föreningen Söder i Lund
Skånetrafiken
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§ 197
Förlängning avtal för riksfärdtjänst
Dnr TN 2012/0494
Sammanfattning
Gällande avtal för riksfärdtjänst gäller till och med 2015-03-31. Förvaltningen
föreslår att avtalstiden förlängs med två år.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-23
Yrkanden
Börje Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Christer Wallström (FP) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att avtalet för riksfärdtjänst förlängs med två år.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 198
Avtal avseende två tjänster som projektsamordnare och
projektmedarbetare inom Kävlingeåns vattenråd, Höje å
vattenråd och Tekniska nämnden i Lund
Dnr TN 2014/0566
Sammanfattning
Tekniska nämnden i Lund har i uppdrag att samordna Kävlingeåns- samt Höje å
vattenråd och sekretariatet för vattenråden är placerat på tekniska förvaltningen i
Lund. Ett nytt avtal avseende de två tjänsterna inom sekretariatet behöver
upprättas mellan vattenråden och tekniska nämnden i Lund.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-10
Förslag till avtal, daterat 2014-09-11
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Christer Wallström (FP) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna bifogat avtal avseende två tjänster som projektsamordnare och
projektmedarbetare (omfattande vardera 100 %) inom Kävlingeåns vattenråd,
Höje å vattenråd och tekniska nämnden i Lunds kommun, under förutsättning att
nytt samarbetsavtal för Höje å åtgärdsprogram för 2015 - 2021 upprättas.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
Kävlingeåns vattenråd
Höjeå vattenråd

Justerare
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§ 199
Markanvisningstävling för fastigheten Helgonagården 7:10
i Lund, förutsättningar
Dnr TN 2014/0603
Sammanfattning
En markanvisningstävling föreslås med avsikt att sälja fastigheten
Helgonagården 7:10 i Lund till byggherre som kan genomföra en lämplig
byggnation. Tävlingen föreslås inledas med en intresseanmälan där tre förslag
går vidare till själva tävlingsmomentet. I tävlingsmomentet ingår att gestalta och
planera för ny bebyggelse inom fastigheten Helgonagården 7:10.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-23
Ramprogram för Medicon Village och Företagsstråket Sölvegatan,
samrådsversion
Yrkanden
Börje Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Christer Wallström (FP) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att ge mark- och exploateringskontoret i uppdrag att i samverkan med berörda
kontor och förvaltningar genomföra markanvisningstävling beträffande
fastigheten Helgonagården 7:10 i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 200
Exploateringsavtal för Veberöd 8:136 med JM
Dnr TN 2014/0624
Sammanfattning
Förslag till detaljplan för Veberöd 8:136 medger byggrätter på JM:s fastighet
som idag är jordbruksmark. Ett förslag till exploateringsavtal har upprättats
mellan JM och kommunen. Detta ärende behandlar nämnda exploateringsavtal.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-26
Förslag till exploateringsavtal med JM
Förslag till detaljplan för Veberöd 8:136 m.fl. i Veberöd, Lunds kommun,
antagandehandling 2014-08-29
Yrkanden
Mikael Thunberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Christer Wallström (FP) ställer proposition på Mikael Thunbergs (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande förslag till exploateringsavtal mellan JM och Lunds
kommun rörande utbyggnad av bostäder inom fastigheten Veberöd 8:136,
innebärande bl.a. en gatukostnadsersättning om 19 924 100 kronor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden
JM AB

Justerare
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§ 201
Vinterväghållning avseende uppföljning samt
genomförande 2014-2015
Dnr TN 2014/0587
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen aktualiserar befintlig vinterväghållnings policy samt
redovisar utfallet av föregående års vinterväghållning. Skrivelsen syftar också
till att nämnden skall besluta om ambitionsnivån inför kommande vinter.
Förslaget är anpassat till de resurser förvaltningen har till förfogande.
Den gångna vintern 2013-2014 var en mild skånsk vinter. Dagar med snöfall har
varit få och även dagar med risk för halka har varit begränsade.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-25
Policy för vinterväghållningen, daterad 2014-09-25
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Christer Wallström (FP) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till förändringar beträffande vinterväghållningen av gator
och gång- och cykelvägarna under vintern 2014-2015 samt
att policy för vinterväghållningen godkänns.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 202
Plan för att införa nya typer av cykelöverfarter i Lunds
kommun
Dnr TN 2014/0563
Sammanfattning
Miljöpartiet föreslår i en skrivelse att det ska ges hög prioritet åt att ta fram en
plan för snabbt införande av den nya typen av cykelöverfarter. Tekniska
förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och föreslår att en åtgärdsplan tas
fram under 2015.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-23
Skrivelse från Miljöpartiet, daterad 2014-09-14
Utdrag ur trafiklagstiftningen om cykelöverfarter m.m.
Tekniska nämnden beslutar
att tekniska förvaltningen ges uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för
cykelöverfarter under 2015.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Miljöpartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 203
Upphandling av entreprenör för ”Bullerskärm och gångoch cykelbana Kävlingevägen”
Dnr TN 2014/0556
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för nybyggnation av bullerplank längs
järnvägen norr om Norra Ringen samt bullerplank längs Kävlingevägen med
utbyggnad av gång- och cykelväg öster om det nya planket.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-09-24
Planritning
Typsektion för bullerplanket
Anbudsutvärdering
Tekniska nämnden beslutar
att utse anbudsgivare 2, Skanska Sverige AB, som entreprenör för rubricerad
entreprenad
att uppdra åt teknisk direktör att teckna erforderligt avtal/kontrakt med
upphandlad entreprenör samt
att projektet får finansieras med medel från exploateringsområdet
Nöbbelövsvägen med konto 2960-2970/4157XX.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 204
Tekniska nämndens ordförandes deltagande i konferens
Dnr TN 2011/0001
Sammanfattning
Lund har ett utbyte med Hangzhou i Kina som grundar sig i ett avtal mellan
Lunds Universitet och Zhejianguniversitetet. Kommunen har 2008 förbundit sig
i ett avtal att stödja Lunds Universitet i deras aktiviteter i Hangzhou. Under
perioden 15 till 18 oktober genomförs en konferens om hållbar mobilitet och
transporter dit kommunfullmäktiges ordförande bjudits in. Kommunfullmäktiges
ordförande har i sin tur bjudit in tekniska nämndens ordförande och tekniska
direktören för att bidra med ämneskunskaper samt delta i möten med sina
motsvarigheter i Hangzhou.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-13
Program konferens om city och transporter 2014
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Christer Wallström (FP) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna att tekniska nämndens ordförande deltar i konferensen i Hangzhou i
Kina.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 205
Delegationsbeslut för anmälan 2014-10-15
Dnr TN 2014/0062
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 15 oktober anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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§ 206
Anmälningar till tekniska nämnden 2014-10-15
Dnr TN 2014/0064
Följande handlingar har anmälts till tekniska nämndens sammanträde 15
oktober:
Kommunfullmäktige, dnr. 08/87
§ 149 Klimatmålsprövning 2014
Byggnadsnämndens arbetsutskott, dnr. 08/559
§ 31 Detaljplan för Veberöd 17:2 i Veberöd. Avskrivning (IdalafältetHasslemölla)
Kommunfullmäktige, dnr. 09/197
§ 147 Detaljplan för del av kvarteret Vildanden m.m. i Lund, Lunds kommun,
antagande
Byggnadsnämndens arbetsutskott, dnr. 12/230
§ 32 Detaljplan för del av Helgonagården 6:16 (Universitetsplatån etapp 1).
Avskrivning
Kommunstyrelsen, dnr. 13/154
§ 230 Hantering av avtal med E.ON Elnät Sverige AB avseende kablifiering av
luftledning genom Norränga
Byggnadsnämnden, dnr. 13/279 Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för
Aspeholm 13 i Genarp, Lunds kommun (Heckebergavägen)
Byggnadsnämnden, dnr. 13/423
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (skola) i
Lund, Lunds kommun (Brunnshög)
Byggnadsnämnden, dnr. 13/526
Underrättelse/Lagakraftbevis – Ändring av detaljplan för Repslagaren 28 i Lund,
Lunds kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 13/667
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Lerbäck 2 m.fl. i Lund,
Lunds kommun (Kaprifolievägen)
Kommunstyrelsen, dnr. 14/113
§ 226 Anhållan om medel till arbete med reparation och underhåll av dammar
och våtmarker anlagda inom Kävlingeåprojektet
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Kommunfullmäktige, dnr. 14/287
§ 145 Kostpolicy för Lunds kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 14/312
§ 155 Medborgarförslag angående att göra ett sammanhållet resecentrum
Byggnadsnämnden, dnr. 14/323
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Kvarnvingen 6 i Lund, Lunds
kommun (Pilegatan 14 A – 14 B)
Byggnadsnämnden, dnr. 14/373
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Bengt Lidforss 3 och 4 i Lund,
Lunds kommun (Galgevångsvägen 14 och 16)
Kommunstyrelsen, dnr. 14/379
§ 231 Förslag till direktiv för revidering av Grönstruktur- och naturvårdsprogram
för Lunds kommun – ett nytt Grönprogram
Kommunstyrelsen, dnr. 14/406
§ 235 Remiss angående revidering av det regionala
trafikförsörjningsprogrammet för Skåne 2016
Kommunstyrelsen, dnr. 14/443
§ 236 Remiss för Socialdepartementet angående förslag till förordning om
riktvärden för trafikbuller
Kommunfullmäktige, dnr. 14/498
§ 139 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2015
Kommunstyrelsen, dnr. 14/575
§ 228 Riktlinjer för mutor och korruption
Kommunfullmäktige, dnr. 14/576
§ 148 Markupplåtelseavtal mellan Lunds kommun m.fl. kommuner samt
Kraftringen Energi AB (publ) och Kraftringen Nät AB
Kommunfullmäktige, dnr. 14/579
§ 142 Reglemente för partistöd samt arvode till förtroendevalda
Kommunstyrelsen, dnr. 14/578
§ 229 Uppdatering av Riktlinjer avseende användning av dator, internet och epostsystem i Lunds kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 14/582 § 143
Förtroendevaldas rätt till omställningsstöd och pension
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Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2014-10-08
Pågående arbeten v. 36 - 37
Pågående arbeten v. 38 - 39
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