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§ 68
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 69
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Teknisk direktör Håkan Lockby informerar bland annat om:
Medborgardialog genom Fokus Veberöd
Dörrknackning i Stångby
Tillfällig utställningslokal i Stångby
Cykeldag på Stortorget 18 april
Reportage om gömsle i Skrylle i radio 18 april
Internationella matmarknaden
Ombyggnad av Mårtenstorget påbörjad
Centrumlyftet
Belysning i Kattesund
Ny lösning för bussdepå
Centrumpatrullen startar inom kort
Offentliga toaletter i Dalby och Veberöd
Kolltrafikvision 2020
Fastighetsbildningar på Solbjer påbörjade
Förlängning av konsultuppdrag inom administrativa kontoret
Rekrytering av exploateringsingenjör slutförd
Rekrytering av fastighetsutvecklare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 70
Informationsärende - Rapport från kommunala råd
Sammanfattning
Emma Berginger (MP) var speciellt inbjuden till kommunala studentrådets möte
7 april 2015. På mötet presenterades bland annat den trend- och omvärldsanalys
som kommunkontoret gör inför budgetarbetet.
Kommunala funktionshindersrådets möte ställdes in och nästa möte planeras i
juni.

Justerare
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§ 71
Informationsärende - Rapport från konferenser
Sammanfattning
Anders Jarfjord (V) kommer att delta i Svensk Kollektivtrafiks och Svenska
Färdtjänstföreningens upphandlingsseminarium om serviceresor 22 april 2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 72
Informationsärende - Färdtjänst
Sammanfattning
Teknisk direktör Håkan Lockby informerar om att Fågelviksgruppen som äger
Sverigetaxi är uppköpta av H.I.G Capital och affären är nu godkänd av
Konkurrensverket. Ägarbytet påverkar inte Lunds färdtjänst. Förvaltningen
genomför en utbildning av förare tillsammans med vård- och
omsorgsförvaltningen under april.
Resandet i färdtjänsten har ökat under andra halvan av mars. Punktligheten och
antalet förseningar ligger i nivå med tidigare mätningar. Under april genomförs
en servicemätning bland färdtjänstresenärer. Resultatet kommer att redovisas för
tekniska nämnden.
De nya serviceresekorten som ger färdtjänstberättigade möjlighet att åka gratis i
ordinarie kollektivtrafik inom Skåne, delas ut under maj månad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 73
Tekniska nämndens skrivelse inför EVP 2016-2018 med
budget 2016
Dnr TN 2014/0680
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2015 om Planeringsförutsättningar
för EVP 2016-2018 med budget 2016. Kommunstyrelsen gav nämnder och
styrelser i uppdrag att inkomma med en EVP-skrivelse som utgår från
kommunfullmäktiges mål för nämnderna, uppdrag och ekonomiska ramar enligt
EVP 2015-2017 samt utifrån genomförd omvärldsanalys och nulägesanalys.
Förvaltningens skrivelse som utgår från kommunkontorets anvisningar och mall
ska lämnas in senast den 9 april och protokollen från nämndernas behandling ska
lämnas in senast innan respektive nämnds budgetberedning med KS AU, vilket
för tekniska nämnden infaller den 21 april.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-07
Bilaga - Anlagda arealer
Bilaga - Balansräkningsenhet Brunnshög
Bilaga - Investeringsplan 2016-2018
Kommunstyrelsens Planeringsförutsättningar för EVP 2016-2018 med budget
2016, daterad 2015-02-05
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och Ann
Schlyter (V) yrkar:
1. att anhålla om 2 miljoner kronor för beläggningsunderhåll på cykelvägar,
2. att anhålla om 1 miljon kronor för underhåll av lekplatser,
3. att anhålla om 2 miljoner kronor för att bryta den ökande underhållsskulden,
4. att anhålla om 600 000 kronor för utökad och förbättrad medborgardialog,
5. att anhålla om att ersättning utgår för anlagda arealer enligt bilaga A,
6. att anhålla om kompensation för de kapitalkostnader som Stadsparkens
utvecklingsplan medför om 550 000 kronor år 2018,
7. att i övrigt anhålla om justering av driftramarna enligt förvaltningens förslag,
8. att godkänna förvaltningens förslag till resultat- och balansräkning för
Brunnshög enligt bilaga B och anhålla om att kommunstyrelsen fastställer
budgeten,
9. att anhålla om investeringsmedel för utveckling av sammanhängande
cykelvägnät i Lunds kommun, ytterligare 4,5 miljoner kronor år 2016 och 2
miljoner per år 2017-2018,
10. att anhålla om investeringsmedel för öppen dagvattenhantering, 2,5 miljoner
kronor per år 2017-2018,
11. att anhålla om investeringsmedel för stadsodling, 500 000 kronor per år
2016-2018,
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12. att anhålla om investeringsmedel för Naturum Skrylle, 8 miljoner år 2017
och 4 miljoner år 2018,
13. att anhålla om driftskonsekvenser (kapitaltjänstkostnader) gällande
investeringarna ovan,
14. att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till investeringsplan enligt bilaga
C samt
15. att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till EVP 2016-2018 med budget
2016,
16. att översända ärendet till kommunstyrelsen samt
17. att omedelbart justera ärendet.
Christer Wallström (FP), Lars-Göran Hansson (C), Jan O Carlsson (M) och Mats
Helmfrid (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och instämmer i Emma
Bergingers (MP) m.fl. yrkande 2. att anhålla om 2 miljoner kronor för att bryta
den ökande underhållsskulden.
Emma Berginger (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V) yrkar även som
tillägg att låta följande väginvesteringsobjekt utgå ur investeringsplanen:
a. Trafikplats Ideon
b. Väg 108 - St Lars, ny cirkulationsplats
c. E6.02 - Norra Ringen
d. Vägförbindelse E22-E6/anslutningsvägar
Emma Berginger (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V) och Lena
Fällström (S) yrkar även som tillägg att låta följande väginvesteringsobjekt utgå
ur investeringsplanen:
e. Trafikplats ESS-E22
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Lars-Göran Hansson (C) och Christer
Wallström (FP) yrkar avslag på båda tilläggsyrkandena om
väginvesteringsobjekt samt
f. att investeringar för planerad spårväg Lund C – Tetra Pak utgår
Christer Wallström (FP) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Lars-Göran
Hansson (C) och Jan O Carlsson (M) yrkar även följande tillägg:
- att uppdra åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av att konkurrensutsätta
en större del av underhållsverksamheten än nu samt
- att uppdra åt förvaltningen att utreda olika alternativ för färdtjänsten inför nästa
upphandling, t.ex. uppdelning av uppdraget i olika delar, överlåta färdtjänsten till
Skånetrafiken, säkerställande av att de som kör färdtjänsten får acceptabla
villkor.

Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S) och Ann Schlyter (V) yrkar avslag på
Christer Wallström (FP) m.fl. yrkanden.
Ajournering 18:50 – 19:15
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på yrkande 1. till 3. och
finner de vara bifallna.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på yrkande 4. och finner
det vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S), Jens Gynnerstedt (MP) och Ann Schlyter (V)) för
bifall till yrkande 4.
5 röster (Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Christer Wallström (FP), LarsGöran Hansson (C) och Felix Solberg (M)) för avslag på yrkande 4.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på yrkande 5. till 8. och
finner de vara bifallna.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på yrkande 9. och finner
det vara bifallet.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på yrkande 10 och finner
det vara bifallet.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på yrkande 11. och finner
det vara bifallet.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på yrkande 12. och finner
det vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S), Jens Gynnerstedt (MP) och Ann Schlyter (V)) för
bifall till yrkande 12.
5 röster (Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Christer Wallström (FP), LarsGöran Hansson (C) och Felix Solberg (M)) för avslag på yrkande 12.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på yrkande 13. och finner
det vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S), Jens Gynnerstedt (MP) och Ann Schlyter (V)) för
bifall till yrkande 13.
Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Christer Wallström (FP), Lars-Göran
Hansson (C) och Felix Solberg (M) avstår från att rösta.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på yrkande a. till d. och
finner att yrkandet avslås.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

10

Sammanträdesdatum

2015-04-15

Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på yrkande e. och finner
det vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S), Jens Gynnerstedt (MP) och Ann Schlyter (V)) för
bifall till yrkande e.
5 röster (Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Christer Wallström (FP), LarsGöran Hansson (C) och Felix Solberg (M)) för avslag på yrkande e.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på yrkande f. och finner
det vara avslaget.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S), Jens Gynnerstedt (MP) och Ann Schlyter (V)) för
avslag på yrkande f.
5 röster (Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Christer Wallström (FP), LarsGöran Hansson (C) och Felix Solberg (M)) för bifall till yrkande f.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Christer Wallström
(FP) m.fl. yrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S), Jens Gynnerstedt (MP) och Ann Schlyter (V)) för
avslag på Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkande.
5 röster (Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Christer Wallström (FP), LarsGöran Hansson (C) och Felix Solberg (M)) för bifall till Christer Wallströms
(FP) m.fl. yrkande.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på yrkande 14. till 17. och
finner de vara bifallna.
Tekniska nämnden beslutar
att anhålla om 2 miljoner kronor för beläggningsunderhåll på cykelvägar,
att anhålla om 1 miljon kronor för underhåll av lekplatser,
att anhålla om 2 miljoner kronor för att bryta den ökande underhållsskulden,
att anhålla om 600 000 kronor för utökad och förbättrad medborgardialog,
att anhålla om att ersättning utgår för anlagda arealer enligt bilaga A,
att anhålla om kompensation för de kapitalkostnader som Stadsparkens
utvecklingsplan medför om 550 000 kronor år 2018,
att i övrigt anhålla om justering av driftramarna enligt förvaltningens förslag,
Justerare
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att godkänna förvaltningens förslag till resultat- och balansräkning för
Brunnshög enligt bilaga B och anhålla om att kommunstyrelsen fastställer
budgeten,
att anhålla om investeringsmedel för utveckling av sammanhängande
cykelvägnät i Lunds kommun, ytterligare 4,5 miljoner kronor år 2016 och 2
miljoner kronor per år 2017-2018,
att anhålla om investeringsmedel för öppen dagvattenhantering, 2,5 miljoner
kronor per år 2017-2018,
att anhålla om investeringsmedel för stadsodling, 500 000 kronor per år 20162018,
att anhålla om investeringsmedel för Naturum Skrylle, 8 miljoner kronor år 2017
och 4 miljoner kronor år 2018,
att anhålla om driftskonsekvenser (kapitaltjänstkostnader) gällande
investeringarna ovan,
att väginvesteringsobjekt Trafikplats ESS-E22 ska utgå,
att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till investeringsplan enligt bilaga C
samt
att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till EVP 2016-2018 med budget
2016,
att översända ärendet till kommunstyrelsen samt
att omedelbart justera ärendet.
Reservationer
Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Christer Wallström (FP), Lars-Göran
Hansson (C) och Felix Solberg (M) reserverar sig till förmån för Christer
Wallströms (FP) m.fl. yrkanden.
Emma Berginger (MP), Ann Schlyter (V) och Jens Gynnerstedt (MP) reserverar
sig till förmån för Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkanden om väginvesteringar
(a. till d.).
Protokollsanteckning
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) får till
protokollet anteckna att utredningsuppdrag gällande färdtjänsten har initierats
via den skrivelse som tekniska nämndens arbetsutskott behandlade 3 februari
2015 så ytterligare uppdrag behövs ej.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lena Fällström (S) med instämmande av Emma Berginger (MP) och Ann
Schlyter (V) får till protokollet anteckna att projektet 4133 BullerbynBorgareparken är överklagat till mark- och miljödomstolen och har ännu inte
vunnit laga kraft. Idag gör vi en protokollsanteckning om att vi önskar att
byggprojektet inte blir av.
Christer Wallström (FP) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Lars-Göran
Hansson (C) och Jan O Carlsson (M) får till protokollet anteckna att det är dock
idag oklart om kommunens ekonomi möjliggör alla önskvärda satsningar i
nämndens EVP. Vi får avvakta beslut i kommunstyrelsen.
Börje Hed (FNL) och Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att för
2016 avsätts 3 miljoner kronor för spårvägsförberedelser. Dessa medel bör
istället användas för att minska den stora underhållsskuld som uppstått vad gäller
gator och parkmark. För perioden efter 2018 avsätts 1 080 miljoner kronor för
spårvägsutbyggnad till Dalby och Tetra Pak. Det finns inga politiska beslut för
sådan utbyggnad och posten bör därför utgå.
Börje Hed (FNL) får till protokollet anteckna att i investeringsbudgeten avsätts
för spårvägen netto 50, 106 respektive 206 miljoner kronor för åren 2016, 2017
respektive 2018. Dessa bör utgå ur budgeten i avvaktan på beslut gällande
spårvägen.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justeras:

Emma Berginger

Justerare

Lena Fällström
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§ 74
Uppföljning per den 31 mars 2015 med bokslutsprognos
per den 31 december 2015
Dnr TN 2013/0623
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram en uppföljning per den 31 mars med prognos för
2015. Ett överskott bedöms uppstå inom kollektivtrafikverksamheten. Nämnden
föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att senast i samband med
delårsbokslutet den 31 augusti 2015 återkomma med förslag till användning av
överskottet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-01
Yrkanden
Mio Fric (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Mio Frics (KD)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa uppföljningen per den 31 mars med bokslutsprognos per 31
december 2015,
att ge förvaltningen i uppdrag att senast i samband med delårsbokslutet den 31
augusti 2015 återkomma med förslag till användning av det prognostiserade
överskottet om två miljoner kronor samt
att översända tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 75
Detaljplan för Ullen och Spinnrocken m.fl. i Genarp, Lunds
kommun
Dnr TN 2015/0156
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att förtäta området med bostäder i
en till två våningar. Bostäderna utformas som radhusbebyggelse med egen
uteplats eller som lägre flerbostadshus i två våningar med balkong.
Kulturhistoriskt intressant bebyggelse förses med skydds- och
varsamhetsbestämmelser.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-30
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2015-01-08
Yrkanden
Ann Schlyter (V) yrkar att byggnadsnämnden uppmanas att i det fortsatta
planarbetet pröva bebyggelse med minst två våningar i området.
Lars-Göran Hansson (C) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Christer
Wallström (FP), Mio Fric (KD) och Jan O Carlsson (M) yrkar att tekniska
nämnden uppmanar byggnadsnämnden att överväga att minska tätheten i
nordöstra området.
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag samt avslag på Ann Schlyters (V) respektive Lars-Göran
Hanssons (C) m.fl. yrkanden.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Ann Schlyters (V),
Lars-Göran Hanssons (C) m.fl. och sitt eget m.fl. yrkande och finner sitt eget
m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs.
För att avgöra vilket förslag som ska utgöra motförslag i huvudomröstningen
ställer ordförande Emma Berginger (MP) proposition på Ann Schlyters (V)
yrkande mot Lars-Göran Hanssons (C) m.fl. yrkande och finner att Lars-Göran
Hanssons (C) m.fl. yrkande ska utgöra motförslag.
Omröstning genomförs.
5 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Jens Gynnerstedt (MP)) för bifall till Emma
Bergingers (MP) m.fl. yrkande
5 röster (Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Christer Wallström (FP), LarsGöran Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till Lars-Göran Hanssons (C)

Justerare
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m.fl. yrkande.
Ann Schlyter (V) avstår från att rösta.
Emma Berginger (MP) finner sitt eget m.fl. yrkande vara bifallet genom
ordförandens utslagsröst.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas.
Reservationer
Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Christer Wallström (FP), Lars-Göran
Hansson (C) och Mio Fric (KD) reserverar sig till förmån för Lars-Göran
Hanssons (C) m.fl. yrkande.
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

15

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

16

Sammanträdesdatum

2015-04-15

§ 76
Medborgarförslag - Skatepark i Södra Sandby
Dnr TN 2015/0230
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt rubricerat medborgarförslag för yttrande.
Medborgarförslaget beskriver att ungdomarna behöver en park för skate och
trickspark eftersom det finns för lite att göra i Södra Sandby och för att
ungdomar inte ska driva omkring och vandalisera, göra varandra illa eller bara
spela dataspel. Förslagställarna har också gjort en namninsamling och lämnat
förslag på olika platser som de anser vara lämpliga.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-23
Medborgarförslag Skatepark i Södra Sandby, daterat 2015-03-04
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Christer Wallström (FP), Mats
Helmfrid (M), Lars-Göran Hansson (C), Mio Fric (KD), Margareta Kristensson
(S) och Ann Schlyter (V) yrkar att tekniska nämnden gärna är behjälplig med att
finna en lämplig lokalisering för en skatepark eller annan aktivitetsyta i Södra
Sandby om kultur- och fritidsnämnden beslutar att anlägga och finansiera en
sådan.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att tekniska nämnden gärna är behjälplig med att finna en lämplig lokalisering
för en skatepark eller annan aktivitetsyta i Södra Sandby om kultur- och
fritidsnämnden beslutar att anlägga och finansiera en sådan.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

17

Sammanträdesdatum

2015-04-15

§ 77
Medborgarförslag om att bygga en rondell på väg 936 vid
bostadsområdet Haraldsfält i Stångby
Dnr TN 2015/0161
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att bygga en rondell på väg
936 vid bostadsområdet Haraldsfält i Stångby. Sammantaget anser tekniska
förvaltningen att de åtgärder som är vidtagna; tätortsport, refuger vid
korsningarna med Bomvägen och Haraldsfältsvägen, separat gång- och cykelväg
samt rådande hastighetsgräns är tillräckliga, och att någon cirkulationsplats inte
ska byggas ut i avvaktan på det pågående planeringsarbetet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-23
Kommunfullmäktiges beslut 2015-01-29 § 14
Inkommet medborgarförslag
Yrkanden
Lena Fällström (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 anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Xxx Xxxx

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

18

Sammanträdesdatum

2015-04-15

§ 78
Medborgarförslag om övergångsställe-pong
Dnr TN 2015/0124
Sammanfattning
Tekniska nämnden ges möjlighet att yttra sig över medborgarförslag om
införande av övergångställe-pong. Tekniska förvaltningen är positiv till
övergångsställe-pong och andra liknande åtgärder som berikar gaturummet och
stadsmiljön genom upplevelser. Någon tillverkning av produkten har inte startats
vad förvaltningen kunnat konstatera, vilket gör att den i dagsläget inte är
tillgänglig för inköp.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-24
Inkommet medborgarförslag
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

19

Sammanträdesdatum

2015-04-15

§ 79
Motion (SD) Uppsättning av hastighetsvisare
Dnr TN 2015/0200
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har i en motion förslagit att hastighetsvisare köps in och
används i gatunätet. Tekniska förvaltningen har sex så kallade ”din fart-skyltar”
som sätts upp veckovis på olika platser i gatunätet efter de behov som finns, och
gör bedömningen att antalet skyltar är tillräckligt. Att cirkulera ”din fartskyltarna” ger en god flexibilitet. Insatser kan göras snabbt och enkelt där de
efterfrågas av medborgarna.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-23
Motion (SD) - Uppsättning av hastighetsvisare
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-04-15

§ 80
Vombs fure - förslag att bilda samverkansråd
Dnr TN 2015/0225
Sammanfattning
En motion avseende utveckling av en långsiktig strategi för Vombs fure
behandlades av kommunfullmäktige i mars 2012. Enligt beslutet gavs tekniska
nämnden i uppdrag att bjuda in företrädare för Malmö stad, Sydvatten och
Länsstyrelsen till en diskussion kring en långsiktig strategi för Vombs fure
avseende utveckling, tillgänglighet och skydd.
Tekniska förvaltningen har tagit fram en kartläggning av olika friluftsaktiviteter
med mera i området. Ett gemensamt samverkansråd för Vombs fure föreslås
inrättas med representanter från Malmö stad, Lunds kommun, Länsstyrelsen i
Skåne samt Sydvatten. Lunds kommun representeras i rådet via tekniska
nämnden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-24
Förslag till organisation samverkansråd, daterade 2015-02-17
Mötesanteckningar från möte angående samverkansråd, daterade 2015-02-23
Mötesanteckningar Malmö stad angående Vombs fure, daterade 2014-09-11
Minnesanteckningar från möte med Länsstyrelsen, daterade 2014-12-11
PM Kartläggning av intressen i Vombs fure, daterad 2013-12-06
Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-29 § 52
Tekniska nämndens beslut 2012-01-18 § 10
Tekniska förvaltningen tjänsteskrivelse, daterad 2011-12-27
Motion från Socialdemokraterna, daterad 2011-10-27
Yrkanden
Lena Fällström (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 ställa sig positiv till att ett samverkansråd i enlighet med bifogat förslag antas,
att utse tekniska nämndens ordförande som representant för Lunds kommun,
samt
att översända beslutet som information om ärendet till kommunfullmäktige i
Lund.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-04-15

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunfullmäktige
Malmö stad, Fastighetskontoret och Tekniska nämnden
Länsstyrelsen i Skåne, Miljöenheten
Sydvatten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

22

Sammanträdesdatum

2015-04-15

§ 81
Skrivelse Höje å Vattenråd - Angående fördröjning av
dagvatten från befintliga områden i östra Lund
Dnr TN 2015/0128
Sammanfattning
Höje å vattenråd har i en skrivelse framfört vikten av att fördröja dagvatten från
befintliga områden i Lund för att minimera risken för översvämningar i Höje å.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera ärendet till tekniska
nämnden.
Vattenrådets uppfattning är att man i nya exploateringsområden numera arbetar
aktivt med att fördröja dagvatten. Däremot fördröjs dagvattnet från befintliga
områden inte alls i samma utsträckning. Vattenrådet föreslår i skrivelsen också
möjliga placeringar för nya större dagvattenmagasin.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-24
Höje å vattenråds skrivelse, daterad 2014-24
Bilaga - Dagvattendammar Stora Råby
Bilaga - Dagvattendammar Råby & Höje å dalgång
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2014-12-12
Kommunsstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-01-19 §7
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Emma Berginger (MP), Jan O Carlsson
(M), Lars-Göran Hansson (C), Christer Wallström (FP) och Ann Schlyter (V)
yrkar att i det fortsatta arbetet med Råbysjön och dess omgivningar pröva om det
går att öppna upp kulverten öster om Sydöstra vägen i norrläget där den ligger
nära markplan, för att ta hand om dagvattnet från befintlig bebyggelse samtidigt
som man fördröjer vattnet innan det når Höje å, att särskilt utreda och till
nämnden föreslå åtgärder, för att hantera dagvatten från befintlig bebyggelse i
området samt att nämnden i övrigt yttrar sig i enlighet med 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 i det fortsatta arbetet med Råbysjön och dess omgivningar pröva om det går
att öppna upp kulverten öster om Sydöstra vägen i norrläget där den ligger nära
markplan, för att ta hand om dagvattnet från befintlig bebyggelse samtidigt som
man fördröjer vattnet innan det når Höje å,
att särskilt utreda och till nämnden föreslå åtgärder, för att hantera dagvatten från

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-04-15

befintlig bebyggelse i området samt
att i övrigt yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

23

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-04-15

§ 82
Utveckla kommunikationerna från Stångby till Norra
Fäladen
Dnr TN 2015/0215
Sammanfattning
Folkpartiet har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen där man anser
att bussförbindelserna mellan Stångby och Norra Fäladen måste förbättras.
Kommunstyrelsen har överlämnat skrivelsen till tekniska nämnden för beslut.
Förvaltningen föreslår att frågan utreds i den linjeöversyn som pågår.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-23
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-04, § 72
Skrivelse från Folkpartiet, daterad 2015-01-08
Yrkanden
Emma Berginger (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att överlämna skrivelsen till Skånetrafiken med uppmaning om att skrivelsen ska
behandlas i den pågående linjeöversynen för stadsbusstrafiken.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Skånetrafiken
Folkpartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

25

Sammanträdesdatum

2015-04-15

§ 83
Åtgärdsförslag inom Trafiksäkerhetsprogrammet för
Lunds kommun, 2015-2016
Dnr TN 2015/0023
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 åtgärdsförslag för genomförande av
trafiksäkerhetsprogrammet för 2015-2016.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-25
Trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 2013-1016
Tekniska nämnden beslutar
att anta åtgärdsförslag inom trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 20152016.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

26

Sammanträdesdatum

2015-04-15

§ 84
Införande av nya hastighetsgränser i Lund
Dnr TN 2015/0242
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade 2012 om ny hastighetsklassificering för det
kommunala vägnätet i Lunds kommun. Nya hastigheter har därefter införts i
Veberöd och Dalby. Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag på nya
hastighetgränser i Lund, Vallkärra och Stångby att skicka ut på remiss.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-25
Tekniska nämndens beslut 2012-01-18 § 21
Kartor med dagens hastighetsgränser och befintliga trafiksäkerhetshöjande
åtgärder
Kartor över nya hastighetsgränser och föreslagna åtgärder
Förteckning över remissinstanser
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Emma Berginger (MP) 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 ge tekniska förvaltningen i uppdrag att sända ut förslaget om nya
hastighetsgränser i Lund på remiss samt
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra en dialog med allmänheten
om förslaget.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

27

Sammanträdesdatum

2015-04-15

§ 85
Överenskommelse om fastighetsreglering avseende del
av Dalby 60:19, 40:12 och 31:29 och Dalby 30:15
Dnr TN 2015/0203
Sammanfattning
För att möjliggöra byggnation av ny bussgata på Verkstadsgatan i Dalby behöver
cirka 7 000 kvadratmeter mark köpas in av Lunds kommuns Fastighets AB,
LKF. Överenskommelse om fastighetsreglering föreslås tecknas där ersättning
för marken utgår med 60 kronor per kvadratmeter mark. Med anledning av att
marken är förorenad ska ersättningen reduceras med bedömd kostnad för
marksaneringsåtgärder. Eftersom behov av marksanering föranleds av Lunds
kommuns anläggande av bussgata ska eventuell gatukostnadsersättning vid
exploatering av Dalby 60:19 reduceras med belopp motsvarande sänkning av
ersättningsbeloppet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-01
Tekniska nämndens beslut 2013-06-19 §137
Tekniska nämndens beslut 2014-03-19 § 60
Överenskommelse om fastighetsreglering samt bilagor
Yrkanden
Mio Fric (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Mio Frics (KD)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna köp genom fastighetsreglering av del av Dalby 60:19, 40:12 och
31:29 och Dalby 30:15 för en överenskommen ersättning av 60 kronor per
kvadratmeter mark och i övrigt i enlighet med framtagen överenskommelse om
fastighetsreglering samt att medel för köpet anslås ur verksamhet 2960 projekt
4220.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Lunds kommuns fastighets AB, LKF

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-04-15

§ 86
Kunskapsparken Brunnshög - markförvärv och
beställning av detaljplan
Dnr TN 2015/0234
Sammanfattning
I den fördjupade översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög antagen av
kommunfullmäktige i december 2013 pekas ett större område ut för ny stor
regional park - Kunskapsparken, avsedd för rekreation och vistelse som
sammanbinder stad och land. En första etapp av parken påbörjas nu genom att
detaljplan för området beställs och att förvaltningen får i uppdrag att förvärva
mark.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-25
Fördjupning av översiktsplan för Lund NE/ Brunnshög
Kommunstyrelsens beslut 2015-02-04 § 37 Balanseringsprincipen
Tekniska nämnden beslutar
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att söka detaljplan för Kunskapsparken
etapp 1 samt
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att förvärva mark för Kunskapsparken
etapp 1.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

28

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-04-15

§ 87
Försäljning av 4000 kvm verksamhetsmark i Veberöd till
Fred`s Lager AB
Dnr TN 2015/0247
Sammanfattning
Fred’s Lager AB bedriver sedan två år uthyrning av lokaler till små lokala
företagare i Veberöd. Efterfrågan på lokaler har nu ökat och de önskar förvärva
mark och bygga ytterligare på fastigheten söder om Backsvalan 3. Köparen har
för avsikt att bedriva industrihotell där flera olika verksamheter har möjlighet att
hyra in sig.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-30
Detaljplanen för Veberöd 16:17 m.fl. , Lunds kommun
Yrkanden
Mats Helmfrid (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Mats Helmfrids (M)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av cirka 4000 kvadratmeter av del av Backsvalan 2 i
Veberöd till Fred’s Lager AB (556929-8184) för en köpeskilling av 150 kronor
per kvadratmeter och i övrigt på angivna villkor.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Fred’s Lager AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-04-15

§ 88
Försäljning av cirka 13 000 kvadratmeter av del av
Flygmotorn 1 samt del av Stora Råby 34:1, inom
Hasslanda verksamhetsområde
Dnr TN 2014/0800
Sammanfattning
Försäljning av del av Flygmotorn 1 samt del av Stora Råby 34:1, cirka 13 000
kvadratmeter, inom Hasslanda verksamhetsområde till Beijer Byggmaterial AB.
Byggrätten inom fastigheten avses att utnyttjas i sin helhet och enligt
detaljplanen. Planbestämmelsen inom området anger småindustri samt handel
med motorfordon och byggvaror.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-25
Förslag avtal om överlåtelse av del av fastighet
Detaljplanen för Stora Råby 34:1 i Lund, Lunds kommun
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljning av del av Flygmotorn 1
samt del av Stora Råby 34:1, cirka 13 000 kvadratmeter inom Hasslanda
verksamhetsområde, till Beijer Byggmaterial AB, 556012-5220 för en
köpeskilling av 1000 kronor per kvadratmeter och i övrigt enligt
tjänsteskrivelsens redovisade villkor.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen
Beijer Byggmaterial AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-04-15

§ 89
Preliminär markanvisning rörande del av Stångby 5:28 till
Lunds kommuns fastighets AB
Dnr TN 2015/0176
Sammanfattning
Lunds kommuns Fastighets AB, LKF, planerar att uppföra ett äldreboende till
vård- och omsorgsförvaltningen på cirka 4000 kvadratmeter BTA i den första
etappen av detaljplanen för del av Stångby 5:28 m.fl. i Stångby. I samma etapp
har LKF för avsikt att uppföra hyresrätter inom två av de fem kvarteren vid
torget.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-25
Detaljplan för del av Stångby 5:28 m.fl. i Stångby, Lunds kommun
Tekniska nämnden beslutar
att i enlighet med tjänsteskrivelsens villkor preliminärt markanvisa del av
Stångby 5:28 till Lunds kommuns Fastighets AB för uppförande av äldreboende
samt flerbostadshus med hyreslägenheter

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Lunds kommuns Fastighets AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-04-15

§ 90
Delegationsbeslut för anmälan 2015-04-15
Dnr TN 2015/0049
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 15 april anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-04-15

§ 91
Anmälningar till tekniska nämnden 2015-04-15
Dnr TN 2015/0051
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 15 april:
Byggnadsnämnden, dnr. 12/315
§ 60 Detaljplan för Dalby 36:2 m.fl. i Dalby. Galgabacken (Veberödsvägen)
Samråd
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 12/585
Beslut – Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning i Lunds
kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 13/768
§ 69 Försäljning av fastigheten Ängsladan 1 till HSB Produktion i Skåne HB
efter avslutad markanvisningstävling i Påskagänget III
Kommunstyrelsen, dnr. 14/370
§ 70 Tekniska nämnden – Fria resor i allmän kollektivtrafik inom Skåne för
personer med färdtjänsttillstånd
Kommunfullmäktige, dnr. 14/497
§ 27 Tekniska nämndens beslut avseende Karin Svensson Smith (MP) skrivelse
”Bannlys investeringar som gör det svårare att nå klimatmålen”
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 14/698
Beslut – Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet ”Restaurering av
fäladsmark vid Klockarelyckan” i Lunds kommun
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 14/698
Beslut – Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet ”Ut i spenaten –
allemansrätt för alla” i Lunds kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 14/733
§ 68 Förslag till förvärv genom fastighetsreglering Veberöd 15:159
Byggnadsnämnden, dnr. 14/735
§ 57 Detaljplan för del av Linero 2:1. Planuppdrag – standardförfarande i
delegation
Byggnadsnämnden, dnr. 14/736
§ 56 Detaljplan för del av Genarp 3:3 i Genarp. Planuppdrag –
standardförfarande i delegation
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Byggnadsnämnden, dnr. 14/771
Underrättelse/Lagakraftbevis – Ändring av detaljplan för del av Möllevången
2:15 i Lund, Lunds kommun (Norra Kyrkogården)
Tekniska förvaltningen, Samverkansgruppen, dnr. 15/47
Protokoll 2015-02-10
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 15/150
Beslut – Ansökan om förnyat tillstånd/dispens för att genomföra
fältinventeringar i naturreservat, nationalparker och fågelskyddsområden i Skåne
län
Kommunstyrelsen, dnr. 15/214
§ 53 Information om Meetings utveckling av papperslösa nämndsmöten
2014/2015
Kommunstyrelsen, dnr. 15/227
§ 75 Val av ledamöter och ersättare till Kävlingeåns vattenråd samt ombud till
årsstämman den 21 maj 2015
Kävlingeåns Vattenråd, dnr. 15/227
Protokoll 2015-02-26
Byggnadsnämnden, dnr. 15/249
§ 48 Ansökan om miljöanslag för en utökad dialog med kommuninvånarna i
Stångby
Kommunala Studentrådet, dnr. 15/269
Protokoll 2015-02-17
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden
Pågående arbeten v. 11 - 12
Pågående arbeten v. 13 - 14
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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