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§1
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att ärende 23 ”Försäljning av ca 13 000 kvm av del av Flygmotorn 1 samt del av
Stora Råby 34:1, inom Hasslanda verksamhetsområde” utgår samt
att i övrigt godkänna dagordningen.
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§2
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Teknisk direktör Håkan Lockby informerar bl.a. om:
Kort presentation av förvaltningen
Mild vinter möjliggör underhållsarbete
Plantering av vårlökar
Asfaltering av cykelvägar pågår
Vinterväghållning
Markanvisningstävling Helgonagården 7:10
Spårvägsprojektet
Centrumlyftet
Ramprogram Lund C
Råbysjön
Arenaparken
Stadsparken
Rekrytering av fastighetsutvecklare och exploateringsingenjör
Hög personalomsättning
Bokslut 2014
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§3
Informationsärende - Markanvisningstävling för
dagligvaruhandel på Brunnshög
Dnr TN 2014/0700
Sammanfattning
Eva Dalman, projektchef Brunnshög, informerar om en planerad
markanvisningstävling för dagligvaruhandel på Brunnshög. Målet är att få en
butik som stärker Brunnshögs vision om en hållbar stadsdel, som integreras i
stadsbilden och som har en liten andel markparkering. Byggstart beräknas till
2017 – 2018. Ärendet om förutsättningar för markanvisningstävlingen kommer
att behandlas på tekniska nämnden i februari.
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§4
Informationsärende - Färdtjänst
Sammanfattning
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén informerar om regler för Lunds färdtjänst samt
genomförandet av den senaste upphandling av utförare. I dag finns 2850
färdtjänstberättigade i Lunds kommun.
Sedan Taxi Helsingborg/Sverigetaxi tog över uppdraget i oktober 2013 har
verksamheten haft problem med försenade bilar och långa restider. Uppföljning
sker månadsvis med Sverigetaxi. Under våren 2014 delades varningar ut och
sedan juni 2014 utdelas vite för brister i utförandet.
Sverigetaxi kommer att informera om verksamheten vid tekniska nämnden 11
februari.
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§5
Val av ledamöter och ersättare till tekniska nämndens
arbetsutskott 2015-2018
Dnr TN 2015/0027
Tekniska nämnden beslutar
att utse följande att utgöra tekniska nämndens arbetsutskott:
Ordförande
Emma Berginger (MP)
Vice ordförande
Lena Fällström (S)
2:e vice ordförande Mats Helmfrid (M)
Ledamot
Cecilia Barnes (FP)
Ledamot
Mikael Thunberg (S)
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Jens Gynnerstedt (MP)
Ann Schlyter (V)
Lars-Göran Hansson (C)

att följande ordning ska gälla för ersättarnas inkallande:
Istället för frånvarande ledamot inkallas i första hand de ersättare, som tillhör
samma parti i den inbördes ordning som de anges i valprotokollet.
För Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska därutöver gälla den ordningen att
om ersättare från det egna partiet saknas, ska:
- För Socialdemokraterna i första hand inkallas ersättare från Miljöpartiet, i
andra hand från Vänsterpartiet.
- För Miljöpartiet i första hand inkallas ersättare från Socialdemokraterna och i
andra hand från Vänsterpartiet.
För Moderata samlingspartiet och Folkpartiet ska därutöver gälla den ordningen
att om ersättare från det egna partiet saknas, ska:
- För Moderata Samlingspartiet i första hand inkallas ersättare från Centerpartiet.
- För Folkpartiet i första hand inkallas ersättare från Centerpartiet.
Står ersättare samtidigt i tur att tjänstgöra för ledamöter från de andra partierna
än det hen själv företräder, inträder hen för den ledamot som står före den andra i
valprotokollet.
I andra hand ska inkallas till tjänstgöring den ersättare som har den längsta
tjänstgöringstiden i nämnden eller vid lika tjänstetid den till åldern äldste, allt
oberoende av partitillhörighet.
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Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare
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§6
Val av representanter till Kommunala Studentrådet
2015-2018
Dnr TN 2015/0030
Sammanfattning
Kommunala studentrådet är ett samråd mellan kommunen och företrädare för
Lunds studentorganisationer. Tekniska nämnden representeras av en ledamot
samt en ersättare.
Tekniska nämnden beslutar
att utse Mikael Thunberg (S) med Jan O Carlsson (M) som ersättare att
representera tekniska nämnden i Kommunala Studentrådet 2015-2018.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen, Kommunala Studentrådet
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Utdragsbestyrkande
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§7
Val av representanter till Kommunala
Funktionshinderrådet 2015-2018
Dnr TN 2015/0031
Sammanfattning
Kommunala funktionshinderrådet är ett råd för samråd och ömsesidig
information på kommunnivå mellan kommunens politiker och företrädare för
funktionshinderföreningar. Tekniska nämnden representeras av en ledamot samt
en ersättare.
Tekniska nämnden beslutar
att utse Jean Niyongabo (MP) med Christer Wallström (FP) som ersättare att
representera tekniska nämnden i Kommunala funktionshinderrådet 2015-2018.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Vård- och omsorgsnämnden, Kommunala funktionshinderrådet
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§8
Styrelseledamöter m.m. i vissa studentbostadsföretag och
kollektivhusföreningar
Dnr TN 2015/0046
Sammanfattning
Tekniska nämnden utser för Lunds kommuns räkning styrelseledamöter och
suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter i de studentbostadsföretag och
kollektivhusföreningar vars stadgar förutsätter kommunal representation.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-13
Tekniska nämndens beslut2011-03-16 § 66
Gällande stadgar i berörda föreningar och företag
Tekniska nämnden beslutar
att utse följande representanter:
Helsingkrona Nation
Ledamot Teresa Hankala Janiec (S)
Ersättare Vakant
Revisor Vakant
Rev. suppleant Vakant
Lunds nation
Ledamot Ronny Hansson (S)
Ersättare Johan Nilsson (C)
Revisor Vakant
Rev. suppleant Vakant
Östgöta Nation
Ledamot Gubb Marit Stigson (FI)
Ersättare Vakant
Revisor Vakant
Rev. suppleant Vakant
Kalmar nation
Ledamot Jens Gynnerstedt (MP)
Ersättare Vakant
Revisor Vakant
Rev. suppleant Vakant
att överlåta till tekniska nämndens arbetsutskott att utse övriga representanter.
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Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen
Helsingkrona Nation
Lunds Nation
Östgöta Nation
Kalmar Nation

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§9
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.
Ärendet behandlades i tekniska nämnden 15 oktober 2014. Nämnden beslutade
att fastställa 2015 års första sammanträde till 21 januari samt att resterande
sammanträdestider för 2015 fastställs av den tillträdande nämnden vid
sammanträdet 21 januari.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-14
Förslag till Årsprogram för tekniska nämnden 2015
Tekniska nämndens beslut 2014-10-15 § 195
Tekniska nämnden beslutar
att temamötet 11 november flyttas till annat, ej ännu bestämt datum,
att flytta arbetsutskottet 25 november till 24 november,
att i övrigt anta förvaltningens förslag till sammanträdestider för tekniska
nämnden och tekniska nämndens arbetsutskott samt datum för temamöten och
seminarium samt
att ge i uppdrag åt förvaltningen att boka och förbereda ett tvådagars seminarium
för tekniska nämnden 5 till 6 mars 2015.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunkontoret

Justerare
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§ 10
Yttrande - Trafik- och mobilitetsplan för Malmö
Dnr TN 2014/0784
Sammanfattning
Malmö stad har tagit fram en trafik- och mobilitetsplan i syfte att skapa en mer
attraktiv stad och ett mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart Malmö.
Dokumentet redovisar vision, målbilder, strategier och åtgärder för att möta de
utmaningar som Malmö och dess trafiksystem står inför. Att använda målstyrd
planering för att åstadkomma ett mänskligt trafiksystem med kvaliteter som
bidrar till gott stadsliv och en attraktiv stad är mycket positivt. Det är även
intressant att målbilden för malmöbornas resor bryts ned på geografiska
delområden och att även dessa ges utrymme i kommande verksamhetsplanering.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens gemensamma
tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-02
Bilaga Remissversion Trafik- och mobilitetsplan för Malmö 2015
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mikael Thunberg (S) och Margareta
Kristensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) 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
Teknisk direktör
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11
Remiss - VA-utbyggnadsplan för Lunds kommun
Dnr TN 2014/0788
Sammanfattning
Planen för utbyggnad av Lunds kommuns vatten- och avloppsnät, VAutbyggnadsplan, är en första del i det påbörjade arbetet med att ta ett
helhetsgrepp om vattenfrågorna i Lunds kommun, Lunds Vatten. I Lunds Vatten
ingår förutom VA-utbyggnadsplanen, kommunal vattenförsörjningsplan,
dagvattenplan, vattendragsplan och översvämningsplan.VA-utbyggnadsplanen
består till största delen av en utredning av kommunens skyldighet att enligt
Vattentjänstlagen 6 § bygga ut vatten och avlopp till ett antal mindre
bebyggelsekoncentrationer på landsbygden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-08
Remissbrev, daterat 2014-12-12
Förslag till VA-utbyggnadsplan, daterad 2014-11-25
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mikael Thunberg (S) och Margareta
Kristensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till VA-utbyggnadsplanen under hänvisning till vad
förvaltningen anfört.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 12
Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds
kommun
Dnr TN 2012/0201
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att identifiera, uppmärksamma och beskriva de
arkitektoniska karaktärsdrag och värden som finns i kvarteret Ehrenberg.
Detaljplanen föreslår skydd och varsamhet för den befintliga bebyggelsen och
vegetationen men även pröva lämpligheten av förtätning och nyexploatering i
kvarteret.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-12-30
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2014-11-06
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP), Mats
Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Cecilia Barnes (FP) och Ann Schlyter (V)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag.
Protokollsanteckning
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt Initiativ
instämmer i Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13
Detaljplan för Vallkärratorn 1:47 m.fl. i Lund
Dnr TN 2014/0780
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utveckla Vallkärratorn 1:47 och
anslutande fastigheter med verksamheter samt komplettering av befintlig
bostadsbebyggelse med ytterliggare åtta till tio bostäder i form av friliggande
villor.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-08
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2014-11-03
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP) och LarsGöran Hansson (C) yrkar att planen avstyrks med hänvisning till områdets dåliga
kollektivtrafikläge samt med hänvisning till att kommunfullmäktige tidigare har
lyft ut detta området ur mark- och bostadsförsörjningsprogrammet.
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Jan O Carlsson (M), Mikael Thunberg
(S), Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S), Cecilia Barnes (FP) och Ann
Schlyter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att oavsett VA
SYD:s inställning i frågan, ska dammen antingen planläggas för allmänt ändamål
eller så ska dammen införlivas i befintligt kvarter och lämna den nu aktuella ytan
utanför planområdet och utan belastning av damm.
Ajournering 19.05 – 19.30
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
mot Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande och finner Mats Helmfrids (M) m.fl.
yrkande vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerad detaljplan med hänvisning till vad förvaltningen
anfört samt
att oavsett VA SYD:s inställning i frågan, ska dammen antingen planläggas för
allmänt ändamål eller så ska dammen införlivas i befintligt kvarter och lämna
den nu aktuella ytan utanför planområdet och utan belastning av damm.
Reservationer
Emma Berginger (MP) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP) och LarsGöran Hansson (C) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
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Protokollsanteckning
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt Initiativ
instämmer i Emma Berginger (MP) m.fl. avslagsyrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 14
Verksamhetsplan med internbudget 2015
Dnr TN 2013/0623
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 11-12 juni 2014 om preliminär Ekonomi- och
verksamhetsplan, EVP, för 2015-2017 med budget 2015 samt den 27 november
2014 fastställt EVP 2015-2017 med budget 2015. Tekniska förvaltningen har
utifrån beslutad ram arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan med
internbudget för år 2015. I dokumentet fastställs fördelning av nämndens
resurser till verksamheterna.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-12-29
Bilaga Verksamhetsplan med internbudget 2015
Förslag till Ekonomi- och verksamhetsplan 2015-2017 med budget 2015 för
tekniska förvaltningen, daterad 2014-04-07
Tekniska nämndens beslut 2014-04-15 § 73 EVP 2015-2017 med budget 2015
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-11-12 § 127 Preliminär EVP 2015-2017
med budget för 2015
Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27 § 203 Slutlig EVP 2015-2017 med
budget för 2015
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till verksamhetsplan med internbudget 2015 samt
att delegera åt teknisk direktör att fördela beloppen inom respektive verksamhet
och fastställa aktiviteter för arbetet mot de av kommunfullmäktige fastställda
målen.
Protokollsanteckning
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Jan O Carlsson (M) får till protokollet
anteckna att om kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige fattar beslut om att
utreda kollektivtrafiken kan internbudget 2015 behöva justeras vad gäller
kostnader för etablering av spårväg.
Cecilia Barnes (FP) får till protokollet anteckna att Folkpartiet inte är nöjt med
indikatorerna till nämndsmålen och menar att inför budget 2016 så måste dessa
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ses över. De är i nuläget för få, för snäva och ger sammantaget en dålig hjälp till
att bedöma huruvida målen uppnås.
Börje Hed (FNL) med instämmande av Gubb Marit Stigson (FI) får till
protokollet anteckna att kostnader för planering av spårväg (4,7 miljoner kronor)
borde lyfts ur budgeten i avvaktan på kollektivtrafikutredningen.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunkontoret
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§ 15
Fastställande av internbudget 2015 avseende
investeringsprojekt
Dnr TN 2014/0680
Sammanfattning
Tekniska nämnden fastställde internbudget 2015 avseende investeringsprojekt
vid behandlingen av investeringsplanen 2016-2020 den 19 november 2014,
utifrån de av kommunfullmäktige beslutade preliminära investeringsramarna i
Ekonomi- och verksamhetsplan, EVP, 2015-2017 med budget 2015.
Kommunfullmäktige behandlade slutlig EVP 2015-2017 med budget 2015
inkluderande även investeringsramarna för 2015 vid sitt sammanträde den 27
november. Utifrån de slutliga investeringsramarna har tekniska förvaltningen
arbetat om internbudget 2015 avseende investeringsprojekt.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-12-29
Tekniska förvaltningens förslag till fastställande av internbudget 2015 avseende
investeringsprojekt
Tekniska nämnden beslut 2014-11-19 § 217
Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27 § 203 avseende EVP 2015-2017 med
budget 2015
Yrkanden
Jens Gynnerstedt (MP) med instämmande av Emma Berginger (MP) och Ann
Schlyter (V) yrkar att projekten kring trafikplats Ideon utgår ur
investeringsbudgeten och att de därtill anslagna medlen omfördelas samt i övrigt
bifall förvaltningens förslag.
Jan O Carlsson (M) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Cecilia Barnes
(FP) och Lars-Göran Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Jens Gynnerstedts
(MP) m.fl. yrkande och finner att yrkandet avslås.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Jan O Carlssons (M)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa investeringsanslagen 2015 på projektnivå enligt förvaltningens
förslag och uppmärksamma kommunstyrelsen på avvikelserna mot de enskilda
investeringsramarna.
Reservationer
Jens Gynnerstedt (MP) med instämmande av Emma Berginger (MP) och Ann

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-01-21

Schlyter (V) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Protokollsanteckning
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt Initiativ
instämmer i Jens Gynnerstedts (MP) m.fl. yrkande.
Lena Fällström (S) med instämmande av Mikael Thunberg (S), Margareta
Kristensson (S), Ann Schlyter (V), Gubb Marit Stigson (FI), Emma Berginger
(MP) och Jens Gynnerstedt (MP) får till protokollet anteckna att från
Socialdemokraternas sida har vi hela tiden yrkat avslag på den föreslagna
detaljplanen, vilken nu är överklagad till Mark- och Miljödomstolen.
Barnkonsekvensanalysen borde innebära att man INTE bygger höghus på en
skolgård där skolan planerar att byggas ut och inte heller i den närbelägna
parken.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 16
Ändringar i delegationsordningen
Dnr TN 2014/0804
Sammanfattning
Utifrån förändringarna i plan- och bygglagen har byggnadsnämnden 11
december 2014 beslutat om förändringar i sin delegationsordning. Tekniska
förvaltningen har utifrån dessa förändringar gjort en översyn av tekniska
nämndens delegationsordning och föreslår revideringar i enlighet med
byggnadsnämndens beslut. Ärendet gäller även en justering av teknisk direktörs
rätt till vidaredelegering gällande lönesättning av personal.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-05
Delegationsordning för tekniska förvaltningen
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till förändringar i delegationsordningen.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
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§ 17
Tekniska nämndens granskningsrapport för intern
kontroll 2014
Dnr TN 2013/0743
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen redovisar i granskningsrapporten resultatet av det interna
kontrollarbetet under 2014. Utgångspunkten för granskningen har varit de
kontrollmål som antogs i nämndens handlingsplan för 2014. Det innebär att tre
kommungemensamma samt tre förvaltningsspecifika kontrollmål har granskats. I
de fall som brister framkommit i samband med granskningen har dessa samlats i
en åtgärdsplan för att tydliggöra vilka åtgärder som behöver genomföras.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-12-18
Tekniska nämndens beslut 2014-01-22 § 9
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna rapporten avseende intern kontroll 2014 samt
att översända den till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
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§ 18
Plan för intern kontroll för tekniska nämndens
ansvarsområde 2015
Dnr TN 2014/0778
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Enligt
reglementet för intern kontroll skall nämnderna senast den 31 januari årligen
lämna handlingsplan för intern kontroll.
Tekniska förvaltningen redovisar i ärendet förslag på intern kontrollplan för
2015. Den består av tre kommunövergripande kontrollmål som
kommunstyrelsen beslutat om samt tre nämndspecifika kontrollmål som
förvaltningen bedömer angelägna att granska.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-12-19
Riskanalys interna kontrollmål 2015
Kommunstyrelsens beslut 2014-12-03 § 328
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-24
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta föreslagen plan för intern kontroll för år 2015 samt
att översända planen till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
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§ 19
Fria resor i allmän kollektivtrafik inom Skåne för personer
med färdtjänsttillstånd
Dnr TN 2014/0370
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra till tekniska nämnden att snarast
fatta beslut om att införa gratis resor i den allmänna kollektivtrafiken inom
Skåne för personer med färdtjänsttillstånd.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-07
Kommunfullmäktige beslut 2014-09-25 § 185
Yrkanden
Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att teckna en överenskommelse med Skånetrafiken
om avgiftsfria resor i den allmänna kollektivtrafiken inom Skåne för
färdtjänstlegitimerade samt
att föreslå kommunstyrelsen att kostnaden regleras i bokslutet.
Jäv
Börje Hed (FNL) lämnar sammanträdet under ärendets behandling.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen
Skånetrafiken

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 20
Fotgängarstrategi
Dnr TN 2014/0362
Sammanfattning
Våren 2011 inkom en motion om att ta fram en fotgängarstrategi för Lunds
kommun. Tekniska nämnden har fått i uppdrag att ta fram en strategi som syftar
till att öka gåendet i kommunen med principen att behandla gångtrafiken likt
andra trafikslag. Syftet är även att ge fotgängaren större utrymme i den
kommunala verksamheten. Det är av betydande vikt att öka kunskapen och
förståelsen för fotgängarnas behov för att kunna tillgodose dem i
planeringsprocessen. Fotgängarstrategin riktar sig främst till tjänstemän på
tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun.
Tekniska nämnden beslutade 20 augusti 2014 att skicka ut Fotgängarstrategin på
extern remiss. Ändringarna innefattar mindre ändringar i språket samt justeringar
under rubrikerna Barnens bästa, Fotgängargrupp, Fortsatt arbete, Stråktänk,
Temaserie och Människor är olika. En sammanställning av yttrande över Lunds
Fotgängarstrategi biläggs.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-12-15
Tekniska nämndens beslut 2014-08-20 §
Förslag till Fotgängarstrategi, daterad 2014-12-15
Sammanställning av inkomna yttrande över fotgängarstrategin för Lunds
kommun
Inkomna yttrande
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta Fotgängarstrategin 2014-2018.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 21
Överklagande av beslut om 40 km/timme på
Hällestadsvägen, Pinnmöllevägen, Veberödsvägen och
Malmövägen i Dalby
Dnr TN 2014/0490
Sammanfattning
En boende i Torna Hällestad har överklagat tekniska nämndens beslut om
införande av 40 kilometer i timmen på Hällestadsvägen, Pinnmöllevägen,
Veberödsvägen och Malmövägen i Dalby.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-12
Överklagan, inkommen 2015-01-02
Nya hastighetsgränser i Dalby
Tekniska nämndens beslut 2014-12-10 § 248
Tekniska nämndens beslut 2014-06-18 § 138
Tekniska nämndens beslut 2012-01-18 § 21
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP), Mikael
Thunberg (S), Lena Fällström (S) och Margareta Kristensson (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att inte ompröva sitt beslut fattat den 10 december 2014 om införande av 40
kilometer per timme på Hällestadsvägen, Pinnmöllevägen, Veberödsvägen och
Malmövägen i Dalby samt
att översända ärendet till Länsstyrelsen för prövning.
Protokollsanteckning
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt Initiativ
instämmer i Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Länsstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
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§ 22
Arrendeavtal angående del av Trafikverkets fastighet Lund
Innerstaden 1:1, samt avtal angående ansvarsfördelning
kring bullerskärmsunderhåll
Dnr TN 2014/0779
Sammanfattning
I samband med framtagning och exploateringen av detaljplanen för Nöbbelöv
24:1 m.fl., krävs det bullerdämpande åtgärder vid bland annat södra stambanan i
Lund. För att Lunds kommun ska kunna upprätta bullerskärmen vid Södra
stambanan krävs det att Lunds kommun arrenderar cirka 1500 kvadratmeter
mark av Trafikverket. Det krävs även att ett avtal angående utförande av
underhåll av bullerskyddsskärm och vall upprättas. Området som berörs av
avtalen är en del av norra delen av fastigheten Innerstaden 1:1 och är belägen
längsmed Kävlingevägen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-12-23
Förslag till Avtal med Trafikverket angående bullerskyddsskärm och vall utmed
Södra stambanan i Lund med tillhörande bilagor, daterad 2014-11-20
Förslag till Arrendeavtal mellan Trafikverket och Lunds kommun, angående
mark runt Södra stambanan med tillhörande bilagor, daterad 2014-11-25
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP), Lena
Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att teckna arrendeavtal berörande del av fastigheten Lund Innerstaden 1:1 med
Trafikverket samt
att teckna avtal angående ansvarsfördelningen för bullerskärm och vall med
Trafikverket.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Trafikverket

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 23
Avsiktsförklaring avseende markbyte mellan Lunds
kommun och JM AB
Dnr TN 2014/0760
Sammanfattning
I samband med framtagandet av detaljplan i östra Stångby planeras en skola med
tillhörande idrottshall, dels på den privatägda fastigheten Vallkärratorn 8:88 dels
på fastigheten Vallkärratorn 8:8 som ägs av JM AB. JM AB planerar att förvärva
Vallkärratorn 8.88, men för att de ska förbinda sig till ett köp av Vallkärratorn
8:88 vill de erhålla byggrätter inom den kommunägda fastigheten Vallkärratorn
8:80, mot att Lunds kommun erhåller tomt/-er för skoländamål. Lunds kommun
och JM AB har därför arbetat fram ett förslag på en avsiktsförklaring avseende
ett markbyte.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-12-19
Avsiktsförklaring, daterad 2014-12-17
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att teckna avsiktsförklaring angående markbyte med JM AB för att erhålla mark
för skoländamål.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
JM AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 24
Genomförande av projekt Ejdervägen på fastigheten
Väster 2:18 i Lund
Dnr TN 2014/0711
Sammanfattning
Lunds kommuns fastighets AB, LKF, inkom 30 november 2012 med begäran att
ändra detaljplanen för fastigheten Lund Väster 2:18 med syftet att förtäta med
bostäder. LKF avser att upprätta små hyreslägenheter på fastigheten som idag
består av parkering. En tidig projektkalkyl visar ett negativt exploateringsnetto.
Exploateringen innebär förtätning med små lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-19
Swecos förprojektering av ledningsflytt
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP), Lena
Fällström (S), Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S), Cecilia Barnes
(FP), Lars-Göran Hansson (C), Jan O Carlsson (M) och Mats Helmfrid (M)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att fortsätta utveckla bostadsprojekt på fastigheten Väster 2:18 samt
att preliminäranvisa marken till Lunds kommuns fastighets AB.
Protokollsanteckning
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt Initiativ
instämmer i Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Lunds kommuns fastighets AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 25
Begäran om planändring för fastigheten Väster 2:18 i
Lund
Dnr TN 2014/0710
Sammanfattning
Fastighet Väster 2:18 är idag planlagd för parkeringsändamål och underjordiska
ledningar. Lunds kommun har tillsammans med Lunds kommuns fastighets AB,
LKF, fört diskussioner om att ändra markanvändningen på fastigheten och
bebygga den med små hyresrätter. För att det ska vara möjligt krävs en
planändring.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-19
Stadsplan nr 372 för kv. Ejdern M.M. i Lund, upprättad 1974-11-21,
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att hos byggnadsnämnden begära ändring av Stadsplan nr 372 för kv. Ejdern
M.M. i Lund från parkeringsändamål till bostadsändamål inom fastigheten
Väster 2:18.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 26
Förslag till förvärv genom fastighetsreglering Veberöd
15:159
Dnr TN 2014/0733
Sammanfattning
Lunds Kommun föreslås att genom köp förvärva fastigheten Veberöd 15:159.
Fastighetsaffären är villkorad till del av fastigheten Veberöd 15:68 samtidigt
förvärvas.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-18
Förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering
Utdrag ur fastighetsdataregister
Arrendeavtal
Yrkanden
Mikael Thunberg (S) med instämmande av Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Emma Berginger (MP) och Jens Gynnerstedt (MP) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Mikael Thunbergs (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna ett köp av fastigheten Veberöd 15:159 för en köpeskilling om
6.950.000 kronor samt
att ta i anspråk medel ur anslaget för strategiska markförvärv (2700 2049 6077).

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 27
Förslag till köp del av Veberöd 15:68
Dnr TN 2013/0325
Sammanfattning
Lunds Kommun föreslås att genom köp förvärva del av fastigheten Veberöd
15:68. Fastighetsaffären är villkorad till del av fastigheten Veberöd 15: 159
samtidigt förvärvas.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-18
Förslag till avtal om köp
Utdrag ur fastighetsdataregister
Miljörapport Sweco daterad 2013-09-26
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna ett köp av fastigheten Veberöd 15:68 för en köpeskilling om
100.000 kronor samt
att ta i anspråk medel ur anslaget för strategiska markförvärv (2710 7250
607700).

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 28
Delegationsbeslut för anmälan 2015-01-21
Dnr TN 2015/0049
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 21 januari 2015
anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 29
Anmälningar till tekniska nämnden 2015-01-21
Dnr TN 2015/0051
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 21 januari:
Byggnadsnämnden, dnr. 09/197
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av kvarteret Vildanden m.m. i
Lund, Lunds kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 12/357
§ 220 Detaljplan för Spårväg Clemenstorget-Bredgatan i Lunds kommun,
antagande
Kommunfullmäktige, dnr. 12/358
§ 221 Detaljplan för Spårväg Getingevägen-Tornavägen i Lund, Lunds kommun,
antagande
Kommunfullmäktige, dnr. 12/359
§ 222 Detaljplan för Spårväg Tornavägen-Motorvägen E22 i Lund, Lunds
kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 12/370
§ 225 Detaljplan för Spårväg Odarslövsvägen-Spårvagnsdepån i Lund, Lunds
kommun, antagande
Kommunfullmäktige, dnr. 12/371
§ 224 Detaljplan för Spårväg Norr om Solbjersvägen-Odarslövsvägen i Lund,
Lunds kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 12/372
§ 223 Detaljplan för Spårväg Motorvägen E22-Norr om Solbjersvägen i Lund,
Lunds kommun, antagande
Kommunfullmäktige, dnr. 13/623
§ 203 Slutlig ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2015-2017 med budget för
2015
Skryllerådet, dnr. 14/11
Protokoll 2014-11-14
Kävlingeåns vattenråd, dnr. 14/66
Protokoll 2014-12-03

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktige, dnr. 14/96
§ 210 Medborgarförslag angående underlättande av kollektivt resande till och
från Dalby m.m.
Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 14/103
Protokoll 2014-11-18
Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 14/103
Protokoll 2014-12-09
Miljöförvaltningen/Tekniska förvaltningen, dnr. 14/103
Protokoll 2014-11-07 från skyddsronden, handlingsplan
Kommunala handikapprådet, dnr. 14/175
Protokoll 2014-12-02
Segeåns vattendragsförbund och vattenråd, dnr. 14/216
Protokoll 2014-11-19 från extra stämma 2014
Kommunfullmäktige, dnr. 14/325
§ 227 Motion från Mats Olsson (V) ”Begränsa reklam i offentlig miljö”
Kommunstyrelsen, dnr. 14/561
§ 329 En samlad ingång för medborgarkontakt i Lunds kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 14/561
§ 216 En samlad ingång för medborgarkontakt i Lunds kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 14/577
§ 340 Naturvårdsstrategi för Skåne – remiss
Byggnadsnämndens arbetsutskott, dnr. 14/781
§ 40 Detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 m.fl. i Stångby. Precisering av
planuppdrag
Byggnadsnämndens arbetsutskott, dnr. 14/782
§ 41 Detaljplan för Höjdpunkten 2 m.fl. Avskrivning
Kultur- och fritidsnämnden, dnr. 14/796
§ 125 Konsekvenser av utbyggnad av Idalaområdet i Veberöd
Kommunfullmäktige, dnr. 15/27
§ 218 Valberedningens förslag av ledamöter och ersättare till nämnder och
styrelser Lunds kommun
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-01-21

Pågående arbeten v. 48 – 49
Pågående arbeten v. 50 – 52
Pågående arbeten v. 1 – 2
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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