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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-08-19
Plats och tid:
Ajournering
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Ersättare:

Övriga närvarande:

Porfyren 1 och 2 plan 7, Brotorget 1, Lund, kl 17:30 - 21:10
18:50-19:20
Emma Berginger (MP)
Lena Fällström (S)
Mats Helmfrid (M)
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), 17:00-19:00 §§ 142-151
Jan O Carlsson (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (FP)
Ann Schlyter (V)
Lars-Göran Hansson (C)
Mio Fric (KD)
Ronny Hansson (S), tjänstgör för Margareta Kristensson (S) §§ 142-151
Teresa Hankala-Janiec (S)
Felix Solberg (M)
Jean Niyongabo (MP)
Christian Resebo (FP)
Christer Wallström (FP)
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI)
Håkan Lockby, teknisk direktör
Per Eneroth, gatuchef
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare
Anita Wallin, exploateringschef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Cecilia Backe, kommunekolog
Helen Wiklund stadsbyggnadskontoret, miljöbyggstrateg
Meta Gerle, nämndsekreterare

Justerare:

Jens Gynnerstedt (MP), ersättare Mats Helmfrid (M)

Paragrafer:

§§ 142 – 148, 150 - 166

Plats/tid för justering:

Tekniska förvaltningen, 28 augusti kl. 15:00

Underskrifter:

Sekreterare
Meta Gerle

Ordförande
Emma Berginger

Justerare
Jens Gynnerstedt

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

19 augusti 2015

Datum då anslaget sätts upp:
Förvaringsplats för protokollet:

Datum då anslaget tas ned:
Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift:
Meta Gerle
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Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-08-19
Plats och tid:
Ajournering
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Ersättare:

Övriga närvarande:

Porfyren 1 och 2 plan 7, Brotorget 1, Lund, kl 17:30 - 21:10
18:50-19:20
Emma Berginger (MP)
Lena Fällström (S)
Mats Helmfrid (M)
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), 17:00-19:00 §§ 142-151
Jan O Carlsson (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (FP)
Ann Schlyter (V)
Lars-Göran Hansson (C)
Mio Fric (KD)
Ronny Hansson (S), tjänstgör för Margareta Kristensson (S) §§ 142-151
Teresa Hankala-Janiec (S)
Felix Solberg (M)
Jean Niyongabo (MP)
Christian Resebo (FP)
Christer Wallström (FP)
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI)
Håkan Lockby, teknisk direktör
Per Eneroth, gatuchef
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare
Anita Wallin, exploateringschef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Cecilia Backe, kommunekolog
Helen Wiklund stadsbyggnadskontoret, miljöbyggstrateg
Meta Gerle, nämndsekreterare

Justerare:

Jens Gynnerstedt (MP), ersättare Mats Helmfrid (M)

Paragrafer:

§ 149

Plats/tid för justering:

Tekniska förvaltningen, 19 augusti kl. 20:00

Underskrifter:

Sekreterare
Meta Gerle

Ordförande
Emma Berginger

Justerare
Jens Gynnerstedt

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

19 augusti 2015

Datum då anslaget sätts upp:

21 augusti 2015

Förvaringsplats för protokollet:

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift:
Meta Gerle

Datum då anslaget tas ned: 14 september 2015
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-08-19

§ 142
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

3

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-08-19

§ 143
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
EU-medborgare
Anlagd brand La Strada
Fiberutbyggnad i Dalby och Södra Sandby
Nedblåsta grenar i Stadsparken
Byggnationer, bland annat Arenatorget och Odarslövsvägen
Rensning av Höjeå genomförd av VA SYD
Möjligt att resa inom den allmänna kollektivtrafiken i Skåne med färdtjänstkort
Citypatrullen
Renhållning i stadskärnan
Stångbydialogen
Byggherreenkät på gång
Uppstart för Centrumlyftet 16-19 september
Granskning av spårvägsprojektet
Vakant tjänst på mark- och exploateringskontoret
Ny trafikingenjörstjänst på gatu- och trafikkontoret
Pensionärsförening för före detta anställda
Delårsrapport per 31 augusti
Tekniska nämndens temamöte 9 september

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 144
Informationsärende - Rapport från kommunala råd
Sammanfattning
Inget att rapportera.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 145
Informationsärende - Rapport från konferenser
Sammanfattning
28 augusti kommer ledamöter från nämnden att delta i utbildning kring
mänskliga rättigheter och diskrimineringslagen som en del av programmet
Delaktighet för alla.
15 oktober håller Lunds kommun en utbildning om folkhälsa för
förtroendevalda. Tekniska nämnden har möjlighet att skicka två representanter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 146
Informationsärende - Färdtjänst
Sammanfattning
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén redovisar aktuell statistik gällande
färdtjänsten. Tendensen att antalet genomförda färdtjänstresor minskar fortsätter,
hitintills har sju procent färre resor genomförts i år jämfört med motsvarande
period föregående år.
Sedan 1 maj 2015 har färdtjänstberättigade möjlighet att resa gratis i den
allmänna kollektivtrafiken inom Skåne. Under maj genomfördes drygt 7000
resor och under juni 8000 resor.
Resandet med Seniorkortet ökande med tolv procent jämfört med föregående år.
Sverigetaxis beställningscentral har inte klarat att hålla de avtalade svarstiderna
under sommaren. Under augusti har centralen haft tekniskt haveri under två
dagar. Sverigetaxi har även haft brist på specialfordon under perioden.
Punktligheten för beställda resor ligger på samma nivå som tidigare. Vite utdöms
månadsvis.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 147
Informationsärende - Strategi för hållbart byggande
Dnr TN 2015/0479
Sammanfattning
Miljöbyggstrateg Helen Wiklund från stadsbyggnadskontoret informerar om
Strategi för hållbart byggande. Lunds kommun har tillsammans med Malmö Stad
tillämpat Miljöbyggprogram Syd. Programmet innehåller krav på byggnaders
tekniska egenskaper, till exempel energihushållning, fuktsäkerhet, innemiljö,
som är högre än vad plan- och bygglagstiftningen anger. Kraven har skrivits in i
markanvisningsavtal. Detta tillvägagångssätt är inte längre möjligt sedan den nya
Plan- och bygglagen trädde i kraft 1 januari 2015.
Projektgruppen för Miljöbyggprogram Syd föreslår nu att Lunds kommun istället
ska arbeta utifrån Strategi för hållbart byggande. Strategin bygger främst på
dialog med byggherrarna och att därigenom uppmuntra hållbart byggande.
Ärendet kommer att behandlas i tekniska nämnden och byggnadsnämnden i
september 2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 148
Yttrande - Lomma trafiksäkerhetsplan och cykelplan
Dnr TN 2015/0400
Sammanfattning
Lomma kommun har tagit fram trafiksäkerhetsplan och cykelplan i syfte att
skapa en mer trafiksäker trafikmiljö och ett mer hållbart resande. Dokumentet
redovisar målbilder, förankringsprocesser och åtgärdsplan för att utveckla
kommunens trafiksystem.
Yttrandet visar på både bra och utvecklande delar som kan inarbetas i det
fortsatta arbetet med planerna. Det handlar om förankringsarbetet, illustration av
vision, målbild kopplat till åtgärdsplan och mobility managements betydelse för
effekten. Tekniska förvaltningen ser goda möjligheter till samarbeten med
Lomma kommun i flera trafikrelaterade frågor i framtiden.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-15
Trafiksäkerhetsplan för Lomma kommun, remisshandling 2014-12-12
Cykelplan för Lomma kommun, remisshandling 2015-03-27

Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Cecilia Barnes (FP), Lena
Fällström (S), Ann Schlyter (V) och Lars-Göran Hansson (C) yrkar bifall till
förvaltningens förslag med tillägget att en djupare analys av trafiksäkerheten och
cykelplanen önskas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Såväl
trafiksäkerhetsstrategin som cykelplanen uttalar inledningsvis jämställdhet som
ett övergripande mål. Genom exempelvis könsuppdelad statistik, samt djupare
analys av denna, kan båda dessa dokument utgöra underlag för förståelse och
vidare arbete för en mer jämställd transportsituation i Lomma kommun.
Mats Helmfrid (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
mot Mats Helmfrids (M) yrkande och finner sitt eget yrkande vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande samt
att nämnden önskar en djupare analys av trafiksäkerheten och cykelplanen
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Såväl trafiksäkerhetsstrategin som

Justerare

Utdragsbestyrkande
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cykelplanen uttalar inledningsvis jämställdhet som ett övergripande mål. Genom
exempelvis könsuppdelad statistik, samt djupare analys av denna, kan båda dessa
dokument utgöra underlag för förståelse och vidare arbete för en mer jämställd
transportsituation i Lomma kommun.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 149
Yttrande över AB Sydstens prövotidsredovisning med
slutliga villkor för täktverksamhet på fastigheten
Hardeberga 20:6, Lunds kommun
Dnr TN 2015/0419
Sammanfattning
AB Sydsten har hos Miljöprövningsdelegationen ansökt om slutliga villkor
enligt miljöbalken för kadmium i utgående vatten från täktverksamheten på
fastigheten Hardebega 20:6 i Lunds kommun.
Tekniska förvaltningen föreslår att det ska ställas höga krav på bolaget att
använda sig av bästa möjliga reningsteknik för att minska spridningen av
kadmium till Sularpsbäcken. Förvaltningen anser också att mätning av kadmium
i sediment i Sularpsbäcken ska utföras samt att verksamheten ska ingå i
recipientkontrollen och i dikningsföretagens åtagande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-14
Remiss från Länsstyrelsen, daterad 2015-06-09

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mats Helmfrid (M) 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 tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande över AB
Sydstens prövotidsredovisning med slutliga villkor för täktverksamhet på
fastigheten Hardeberga 20:6 och översända den till kommunstyrelsen som sitt
yttrande samt
att omedelbart justera ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justeras:

Emma Berginger

Justerare

Jens Gynnerstedt

Utdragsbestyrkande
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§ 150
RTI - ansökan om statlig medfinansiering till regionala
kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och
miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och
gatunätet åren 2016-2018
Dnr TN 2015/0396
Sammanfattning
Som en förberedelse för verksamhetsplaneringen 2016-2018 har kommunerna
getts möjlighet att föreslå lämpliga åtgärder i regionala
kollektivtrafikanläggningar, miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator.
Förslag på prioriterade åtgärdslistor har arbetats fram och tekniska nämnden
föreslås besluta dessa.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-30
Skrivelse från Trafikverket
Beskrivningar av trafiksäkerhets- och miljöåtgärder
Beskrivningar av kollektivtrafikåtgärder

Yrkanden
Ann Schlyter (V) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar att åtgärder för
att öka tillgängligheten i det offentliga rummet ges högsta prioritet i ansökan
samt i övrigt bifall till förvaltningens förslag.
Lena Fällström (S) med instämmande av Emma Berginger (MP), Mats Helmfrid
(M), Lars-Göran Hansson (C), Cecilia Barnes (FP) och Mio Fric (KD) att
specificeringen av objekt lyfts ut under punkten Åtgärder med anledning av
linjenätsöversyn för Lunds stadsbussar med mera, i åtgärdslistan gällande
kollektivtrafik samt i övrigt bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Ann Schlyters (V) m.fl.
yrkande och finner att yrkandet avslås.

Tekniska nämnden beslutar
att specificeringen av objekt lyfts ut under punkten Åtgärder med anledning av
linjenätsöversyn för Lunds stadsbussar med mera, i åtgärdslistan gällande
kollektivtrafik samt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att i övrigt godkänna föreslagna åtgärdslistor enligt förvaltningens förslag.

Protokollsanteckning
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt Initiativ
instämmer i Ann Schlyters (V)m.fl. yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Trafikverket
Skånetrafiken

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 151
Revisionsrapport om granskning av IT-säkerheten i Lunds
kommun
Dnr TN 2015/0428
Sammanfattning
EY har på uppdrag av Lunds kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en
granskning av IT-säkerheten i Lunds kommun. Syftet har varit att granska om
IT-säkerheten är ändamålsenlig för de mest kritiska verksamhetssystemen,
Procapita barn- och ungdom respektive vård- och omsorg, samt
ekonomisystemet Raindance. Utifrån granskningen ska de nämnder,
kommunstyrelsen, utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden, som är
systemägare avge yttranden. Vidare vill revisorerna att samtliga nämnder
besvarar frågor kring systemförvaltningsmodell samt behörighetshantering, vilka
besvaras av förvaltningen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-21
Kommunrevisionen skrivelse, daterad 2015-06-17
Kommunrevisionen revisionsrapport, Granskning av IT-säkerheten inom Lunds
kommun, juni 2015

Tekniska nämnden beslutar
att som svar på kommunrevisionens frågor översända tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse till kommunrevisionen och kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 152
Medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever
Dnr TN 2015/0364
Sammanfattning
Tekniska nämnden har fått möjlighet att yttra sig över ett medborgarförslag om
utflyktsbuss för skolelever. Utflyktsresor för skolelever ligger dock inte inom
nämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-27
Medborgarförslag om utflyktsbuss för skolelever

Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och Ann
Schlyter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att ställa sig positiv till
intentionerna i medborgarförslaget eftersom vi ser det som viktigt att även
särskolans elever får många tillfällen till berikande utflykter. Vi ser gärna att
barn- och skolnämnderna arbetar vidare med denna fråga.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner det vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar
att ställa sig positiv till intentionerna i medborgarförslaget eftersom nämnden ser
det som viktigt att även särskolans elever får många tillfällen till berikande
utflykter. Nämnden ser gärna att barn- och skolnämnderna arbetar vidare med
denna fråga samt
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Protokollsanteckning
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt Initiativ
instämmer i Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 153
Förslag till fortsatt arbete - otillåten bosättning på
kommunal mark
Dnr TN 2015/0425
Sammanfattning
De senaste åren har allt fler socialt utsatta EU-medborgare som försörjer sig
genom tiggeri, spela gatumusik eller genom att sälja gatutidningar sökt sig till
Sverige. Socialförvaltningens uppskattning är att det rör sig om 50-75 personer
som vistas i Lund dagtid och 50-60 personer nattetid.
Den fria rörligheten inom EU innebär att EU-medborgare har rätt att vistas i
Lund under tre månader och ska därför ses som tillfälliga gäster. Frågan om
otillåten bosättning är komplex och berör flera förvaltningar och myndigheter.
Av EU-medborgare otillåtna bosättningar har förekommit på ett antal platser i
Lund. Flera har avetablerats efter uppsökande verksamhet från
socialförvaltningen. Besök har genomförts med tolk där man meddelat att
boende inte är tillåtet. Vid Åkerlund & Rausings väg, har EU-medborgare i
större omfattning bosatt sig utan tillstånd.
Att erbjuda akut hjälp till behövande via bidrag till härbärgen är kommunens
huvudsakliga inriktning i arbetet. I oktober 2014 fattade kommunfullmäktige
beslut om utökad budget för socialförvaltningen med 700 000 kronor för
respektive år 2015, 2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för utsatta EUmedborgare.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-04
Socialnämndens beslut 2015-06-17 § 138
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-03
SKL rapport om utsatta EU-medborgare 2014-11-19
Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27, § 203

Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och Ann
Schlyter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att, eftersom
handläggningstiderna för bygglov för att möjliggöra anvisningsbar plats är långa
och då vi i dagsläget inte vet när evakuerings- och härbärgesplatser i tillräcklig
omfattning finns tillgängliga, ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med
bygglovsansökan för del av Norra Fäladen 4:1, Sliparelyckan.
Cecilia Barnes (FP) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Mio Fric (KD),
Lars-Göran Hansson (C) och Jan O Carlsson (M) yrkar att avveckling av
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otillåtna bosättningar på kommunal mark sker snarast efter upptäckt, att berörda
hänvisas till befintliga härbärgen, legala övernattningsmöjligheter eller ansökan
om hemresa samt att i övrigt avslå förslaget.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande mot
Cecilia Barnes (FP) m.fl. yrkande och finner sitt eget yrkande vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till fortsatt arbete samt
att, eftersom handläggningstiderna för bygglov för att möjliggöra anvisningsbar
plats är långa och då vi i dagsläget inte vet när evakuerings- och härbärgesplatser
i tillräcklig omfattning finns tillgängliga, ge förvaltningen i uppdrag att arbeta
vidare med bygglovsansökan för del av Norra Fäladen 4:1, Sliparelyckan.

Reservationer
Mats Helmfrid (M) och Jan O Carlsson (M) inkommer med skriftlig reservation,
se bilaga.
Cecilia Barnes (FP) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.
Lars-Göran Hansson (C) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.
Mio Fric (KD) reserverar sig till förmån för Cecilia Barnes (FP) 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

Justerare

Utdragsbestyrkande

TN Bilaga 2015-08-19 § 153

Reservation, ärende 12

Tekniska nämndens sammanträde 2015-08-19

Ang förslag till fortsatt arbete – otillåten bosättning på kommunal mark
De otillåtna bosättningarna är ett resultat av en besvärlig social problematik. De
åtgärder som vidtas måste ske med respekt för den enskilde. Kommunfullmäktige
har anslagit 700 000 kronor till härbärgen drivna av ideella krafter.
En viktig princip är att lagen gäller lika för alla. Därför är det positivt att tekniska
förvaltningen får i uppdrag att avveckla otillåtna bosättningar på offentlig mark i
Lunds kommun.
När de otillåtna boendena avvecklas bör EU-migranterna hänvisas till beﬁntliga
härbärgen, i till andra legala boendeformer och till att söka ersättning för hemresa. De
lösningar som erbjuds ska vara av akut karaktär. Kommunen kan inte erbjuda gratis
boende eller kraftigt subventionerat boende till en enskild grupp EU-medborgare.
Det är det av flera skäl inte en långsiktigt hållbar lösning att ha boenden på offentlig
mark. Något som majoriteten i nämnden öppnar för genom att besluta om att gå
vidare med ansökan om bygglov för uppställningsplatser för husvagnar. Dessa
boenden kommer att vara mycket svåra att avveckla och otillåtna boenden kommer
med säkerhet att uppstå i anslutning till husvagnsuppställningsplatserna.

Med hänvisning till ovanstående reserverar vi oss till förmån för vår yrkanden:
Att avveckling av otillåtna bosättningar på kommunal mark sker snarast efter
upptäckt.
Att berörda hänvisas till beﬁntliga härbärgen, legala övernattningsmöjligheter eller
ansökan om hemresa.
Att i övrigt avslå förslaget.
För moderaterna

Mats Helmfrid (M)

Jan O Carlsson (M)
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Tekniska nämndens sammanträde 2015-08-19

Förslag till fortsatt arbete- otillåten bosättning på
kommunal mark (Dnr TN 2015/425)
Vi i Folkpartiet Liberalerna reserverar oss mot beslutet. Vi hyser empati med EU-migranterna
och deras utsatta situation och intentionerna med förslaget är goda. Folkpartiet menar dock att
handlingsplanen är alltför starkt kopplat till att evakueringsplatser finns till förfogande.
Evakueringsplatser av det slag förvaltningen presenterar löper stor risk att bli permanenta
boenden över lång tid och växa i omfattning till en kåkstadsliknande miljö, något som även
påpekas av regeringens nationella samordnare. För EU-migranterna är detta inte heller ett svar
på deras försörjnings- och bostadsproblem – det är bara en ohållbar lösning som skjuter
problematiken på framtiden.
I enlighet med gällande lagstiftning och regler ska avhysningar från tillfälliga boenden kunna
ske. Detta tar även tjänsteskrivelsen upp och där är vi eniga med förvaltningens förslag.
Avhysningen ska alltid göras med respekt för den enskildes värdighet, integritet och
egendom.
Folkpartiet Liberalerna menar att efter att avhysning har skett ska de berörda hänvisas till
något av nedanstående (utan inbördes rangordning):
Hemresa: Möjlighet finns att ansöka om hemresa hos socialförvaltningen.
Härbärge: I mån av plats söka sig till något av de härbärgen som drivs av föreningslivet med
stöd av Lunds kommun efter beslut i fullmäktige i november 2014. Viktigt att påpeka att
dessa härbärgen ska vara tillfälliga och akuta, inte permanenta gratisboenden.
Legala övernattningsmöjligheter: Många EU-migranter använder sig av legala
övernattningsmöjligheter redan idag genom t.ex. hyra av rum eller betala för övernattning på
camping.

Alla lagar gäller lika för alla. I Sverige är det inte tillåtet för någon att bosätta sig på någon
annans mark, ej heller att bosätta sig på kommunal mark utan tillstånd. Detta ska givetvis
gälla också för de, som likt EU-migranterna, vistas i Sverige tillfälligt under tre månader. Om
man ändå bosätter sig på en plats illegalt och blir avhyst därifrån, kan inte kommunen ha
någon skyldighet att hitta ersättningsbostäder.
Ytterligare en invändning är att vi ställer oss frågande till den kostnadskalkyl som presenteras
i tjänsteskrivelsen. Enligt beräkningar av socialdemokratiskt styrda Umeå kommun skulle en
uppställningsplats med kapacitet för 120 personer kosta tre miljoner kronor att ställa i
ordning. Till det kom en årlig driftskostnad på 600 000 kronor och en miljon kronor för att
återställa platsen. Umeå kommun kunde inte motivera dessa kostnader utifrån
likställighetsprincipen som innebär att kommuner inte får särbehandla vissa
kommunmedlemmar annat än på saklig grund. Vi i Folkpartiet Liberalerna är skeptiska till
den här typen av särlösningar för olika grupper - lagar och regler måste gälla lika för alla. Det
kan för övrigt vara befogat att samla alla kostnader relaterade till EU-migranter på en nämnd
istället för att som idag ha vissa kostnader på tekniska nämnden (t.ex. renhållning och
eventuell framtida bosättning/evakueringsplats) och andra på socialnämnden (t.ex. hemresor,
härbärgen och stöd till ideella organisationer).
Ett medmänskligt förhållningssätt är att rikta insatserna mot orsakerna till att människor
tigger. Svaret är inte att utforma insatser som gör att fler människor söker sig till Lund för att
tigga. På sikt är det naturligtvis bäst att hemländerna tar hand om sina egna medborgare så att
de slipper lämna sina barn för att åka långt bort och tigga.
Med anledning av ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt eget yrkande.

Cecilia Barnes (FP)

Christer Wallström (FP)

Christian Resebo (FP)
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Tekniska nämndens sammanträdande 2015-08-19

Förslag till fortsatt arbete – otillåten bosättning på kommunal mark (Dnr
2015/425)
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. Vi har en stor förståelse för att många EU-migranter
lever under svåra förhållanden och intentionerna med förslaget är goda. Avhysningar ska
precis som anges i lagen ske med stor respekt för den enskildes värdighet, integritet och
egendom. Det är dock viktigt att lagen upprätthålls och att kommunen inte ser mellan
fingrarna av den anledningen att personerna som avhysningen gäller lever under svåra
förutsättningar. För att allmänhetens stöd både för den fria rörligheten, rättssystemet, och
politiken generellt ska bibehållas måste samma regler gälla för alla som befinner sig i Sverige
och tillämpas likadant. Kommunen har inte möjlighet att ta ansvar för att alltid finna alternativ
bosättningsplats till personer som uppehåller sig på mark olovligt, och bör inte häller ta ett
sådant ansvar eftersom vi aldrig kommer kunna leva upp till det åtagandet. Kommunen ger
idag bidrag till flera ideella föreningar med syfte att hjälpa EU-migranterna och det är i den
formen som vi bäst kan åstadkomma resultat för att hjälpa dem.
Med anledning av ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt eget yrkande.

Lars-Göran Hansson (C)

Johan Nilsson (C)

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-08-19

§ 154
Krisberedskapsplan
Dnr TN 2015/0057
Sammanfattning
Ny krisberedskapsplan med risk-och sårbarhetsanalys ska tas fram inför varje ny
mandatperiod enligt kommunövergripande riktlinjer.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-30
Krisberedskapsplan med risk-och sårbarhetsanalys samt bilaga

Tekniska nämnden beslutar
att översända krisberedskapsplanen till enheten för hälsa, trygghet och säkerhet
vid kommunkontoret samt till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-08-19

§ 155
Tillköp av trafik för trafikåret 2016
Dnr TN 2015/0335
Sammanfattning
Skånetrafiken efterfrågar besked angående den trafik som kommunen köper till
för en högre trafikstandard. Förvaltningen föreslår oförändrad trafik.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-27
Skånetrafikens förfrågan, daterat 2015-05-12
Karta över närtrafiken

Yrkanden
Mats Helmfrid (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Mats Helmfrids (M)
och finner det vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar
att kommunens tillköp av närtrafik och regional trafik skall vara oförändrad
under trafikåret 2016, det vill säga från 2015-12-12 och ett år framåt.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Skånetrafiken

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-08-19

§ 156
Utveckla Vombsjösänkan till biosfärområde
Dnr TN 2013/0719
Sammanfattning
Under arbetets gång med EU-projektet LIFEscape har frågan lyfts om att
utveckla Vombsjösänkan till ett biosfärområde. Sjöbo kommun tog därefter
initiativ att driva frågan vidare och bjöd in Lunds och Eslövs kommuner att
samarbeta kring processen. Tekniska förvaltningen har därefter tillsammans med
Eslövs och Sjöbo kommuner tagit fram en förberedande studie angående
biosfärområde Vombsjösänkan för att belysa processen om hur ett biosfärområde
bildas.
Kommunstyrelsen i Sjöbo kommun fattade 13 november 2013 beslut om att
verka för att Vombsjösänkan blir ett biosfärsområde genom politisk dialog och
förankring mellan berörda kommuner och med markägare och andra intressenter
i området. Sjöbo kommun ska ta initiativ och driva processen med att ta fram en
förstudie som utreder förutsättningarna för ett biosfärområde i Vombsjösänkan.
Samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun har ställt sig positiva till att i
samarbete med Lunds och Sjöbo kommuner ta fram en förstudie och översänt
ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-02
Biosfärområde Vombsjösänkan – förberedande studie 2015
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-26
Tekniska förvaltningens beslut, 2014-03-19 § 58
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-23
Kommunstyrelsens beslut § 147 2014-05-07

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Ann Schlyter (V), Emma Berginger
(MP), Lars-Göran Hansson (C), Cecilia Barnes (FP), Mio Fric (KD) och Mats
Helmfrid (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-08-19

Tekniska nämnden beslutar
att ställa sig positiv till att Lunds kommun, under förutsättning att finansiering
ges, gå vidare tillsammans med Eslövs och Sjöbo kommuner med en förstudie
enligt mall framtagen av UNESCO och en ansökan till biosfärområde för
Vombsjösänkan samt
att översända ärendet till kommunstyrelsen för beslut om finansiering av
projektet och att upprätta ett samarbetsavtal mellan Eslövs, Sjöbo och Lunds
kommuner med syfte att samverka om en ansökan till kandidatur.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

23

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-08-19

§ 157
Förslag på akuta åtgärder på Bangatan
Dnr TN 2015/0415
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att föreslå mindre åtgärder för att
minska de akuta trafikproblemen på Bangatan. Åtgärderna beräknas kosta
150 000 kronor. Dessa är:
- Flytt av regionbusshållplatser för linjerna SkåneExpressen 5, 108, 123, 155,
160, 165 och 365 till Carl Bernlunds gata,
- Bangatan och del av Sankt Petri Kyrkogata fungerar som bussgata mellan
klockan 15-18, måndag till fredag
- Utvecklad vägvisning för gående
- Kommunikation med allmänheten om ovanstående åtgärder
Förvaltningen föreslår att förslaget att Bangatan och del av Sankt Petri
Kyrkogata ska fungera som bussgata mellan klockan 15-18, måndag till fredag
sänds på remiss.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-16
Tekniska nämndens beslut 2014-10-15 § 189
Kommunfullmäktiges beslut 2015-01-29 § 8
Tekniska nämndens arbetsutskott 2015-04-28 § 27

Yrkanden
Emma Berginger (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Jan O Carlsson (M) yrkar att även flytt
av regionbussarna, utvecklad vägvisning för gående och kommunikation till
allmänheten ska sändas ut på remiss till berörda förvaltningar,
intresseorganisationer, myndigheter, näringsidkare och fastighetsägare.

Beslutsgång
Emma Berginger (MP) yrkar avslag på Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Mats Helmfrids (M)
m.fl. yrkande och finner att yrkandet avslås.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner det vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

25

Sammanträdesdatum

2015-08-19

Tekniska nämnden beslutar
att flytt av regionbusshållplatser för linjerna SkåneExpressen 5, 108, 123, 155,
160, 165 och 365 till Carl Bernlunds gata, utvecklad vägvisning för gående samt
kommunikation med allmänheten enligt förvaltningens förslag samt
att sända förslag att Bangatan och del av Sankt Petri Kyrkogata ska fungera som
bussgata mellan klockan 15-18, måndag till fredag på remiss till berörda
förvaltningar, intresseorganisationer, myndigheter, näringsidkare och
fastighetsägare.

Reservationer
Mats Helmfrid (M) och Jan O Carlsson (M) inkommer med skriftlig reservation,
se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande

TN Bilaga 2015-08-19 § 157

Reservation, ärende 17

Tekniska nämndens sammanträde 2015-08-19

Ang Förslag på akuta åtgärder på Bangatan
Traﬁksituationen på Bangatan är besvärlig särskilt under eftermiddagsrusningen. Det
behövs ett helhetsgrepp i samband med förnyelse av Lund C för att lösa
problematiken. En tillfällig lösning kan eventuellt förbättra situationen.
Vi tycker att förslagen att flytta busshållplatser och stänga Bankgatan för biltraﬁk
under del av dagen hör ihop och därför bör alla få yttra sig inte bara om
avstängningen utan även om flytten av hållplatserna. Vi yrkade därför att alla förslag
på förändringar skulle remitteras.
Vi reserverar oss därför till förmån för vårt förslag.

Mats Helmfrid (M)

Jan O Carlsson (M)

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

26

Sammanträdesdatum

2015-08-19

§ 158
Parkeringsplan för Lunds stadskärna
Dnr TN 2015/0402
Sammanfattning
Det finns sedan länge ett behov att klarlägga planer och strategier för
bilparkeringen till Lunds stadskärna. En plan bör tas fram i samarbete mellan
tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret och Lunds Kommuns Parkerings
AB samt samordnas med arbetet inom Centrumlyftet. Målsättningen med planen
föreslås vara att behålla dagens antal bilplatser, både på kort och lång sikt.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-19

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Emma Berginger (MP) och Ann
Schlyter (V) yrkar
1) att parkeringshuset Arena Park ska tas med i planen,
2) att parkering i parkeringshus ska prioriteras framför markparkering samt
3) att i övrigt bifall till förvaltningens förslag.
Mats Helmfrid (M), Lars-Göran Hansson (C) och Mio Fric (KD) instämmer i
Lena Fällströms (S) m.fl. första samt tredje yrkande.
Ann Schlyter (V) med instämmande av Emma Berginger (MP) yrkar
att parkeringsplanen för stadskärnan ska syfta till ett minskat antal
parkeringsplatser samt i övrigt bifall till förvaltningens förslag.
Jens Gynnerstedt (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och Emma
Berginger (MP) yrkar att avgränsningen för området bör följa vägnätet för att
tydliggöra området samt i övrigt bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. första yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. andra yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Jens Gynnerstedts
(MP) m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Ann Schlyters (V) m.fl.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-08-19

yrkande och finner att yrkandet avslås.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. tredje yrkande och finner det vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram parkeringsplan för Lunds stadskärna,
att parkeringshuset Arena Park ska tas med i planen,
att parkering i parkeringshus ska prioriteras framför markparkering,
att avgränsningen för området bör följa vägnätet för att tydliggöra området samt
att planen i övrigt följer tjänsteskrivelsens beskrivning.

Reservationer
Ann Schlyter (V) och Emma Berginger (MP) reserverar sig till förmån för sitt
yrkande.

Protokollsanteckning
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt Initiativ
instämmer i Ann Schlyters (V) m.fl. yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-08-19

§ 159
Upphandling av entreprenör för nyanläggning av byggator
på Idalafältet 1
Dnr TN 2015/0250
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för nybyggnation av byggator,
belysning, park inklusive dagvattenmagasin, grovterrassering av tomtmark samt
vatten- och avloppsanläggningar för det nya exploateringsområdet Idalafältet 1 i
Veberöd.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-29
Planritning
Anbudsutvärdering

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt teknisk direktör att teckna erforderligt avtal/kontrakt med
anbudsgivare 2, Bo Ahlquist Maskin AB,
att uppdra åt teknisk direktör att teckna särskild överenskommelse om
finansieringen med VA SYD samt
att projektet får finansieras med medel från exploateringskonto 2960/4410.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-08-19

§ 160
Försäljning av fastigheten Kvartsen 8 till Arkivet Lund
fastighets AB för utbyggnad och uthyrning av
Arkivcentrum Syd
Dnr TN 2015/0110
Sammanfattning
Ärendet gäller försäljning av fastigheten Kvartsen 8 till Arkivet Lund Fastighets
AB. Arkivcentrum Syd har sedan 2004 en markreservation inom Gastelyckan.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-05
Brev från Region Skåne, Lunds universitet, Riksarkivet/Landsarkivet i Lund,
daterat 2015-04-07
Överenskommelse om fastighetsreglering
Tekniska nämndens beslut 2004-06-16 § 144
Förslag till stadsplan för delar av stg 2160 m.fl. i Lunds kommun, B1149 nr 422,
upprättad 1979-09-10

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljning av Kvartsen 8, 10 541
kvadratmeter, till Arkivet Lund Fastighets AB, 556814-6202, för en köpeskilling
av 1000 kronor per kvadratmeter.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen
Arkivet Lund Fastighets AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-08-19

§ 161
Markanvisning av fastigheten Helgonagården 7:10 till
Medicon Village AB efter avslutad markanvisningstävling
Dnr TN 2014/0603
Sammanfattning
Fastigheten Helgonagården 7:10 ägs av Lunds kommun och utgörs idag av del
av Scheelevägen, markparkering samt en mindre gräsyta. Stadsbyggnadskontoret
har tagit fram ett ramprogram för Medicon Village och företagsstråket
Sölvegatan. För att få fram konkreta förslag på hur Helgonagården 7:10 skulle
kunna utformas och gestaltas har en markanvisningstävling genomförts.
Det förslag som jurygruppen utsett som det vinnande förslaget är inlämnat av
Medicon Village AB i samarbete med Gunilla Svensson/Reflex arkitekter. Inför
det kommande planarbetet föreslås en markanvisning till Medicon Village AB
utifrån det inlämnade förslaget.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-08
Tävlingsprogram för markanvisningsförfarande gällande Helgonagården 7:10,
2014-10-24, reviderad 2015-02-02
Utvärdering av tävlingsförslagen i steg 1
Utvärdering av tävlingsförslagen i steg 2
Samlad bedömning av de fyra förslagen i steg 2
Tävlingsförslaget Troja

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markanvisning av Helgonagården 7:10, cirka 7000 kvadratmeter
tomtyta, till Medicon Village, 556824-7646, huvudsakligen i enlighet med det
inlämnade tävlingsförslaget.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Medicon Village AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 162
Markanvisning till LKF beträffande servicebostäder inom
Koggen 1
Dnr TN 2015/0449
Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen har anmält behov av gruppboende/
serviceboenden inom kommunen. En genomgång av den kommunala
markreserven visade att fastigheten Koggen 1 är en lämplig fastighet. Lunds
Kommuns Fastighets AB (LKF) kan erbjuda vård- och omsorgsförvaltningen att
uppföra denna typ av bebyggelse förutsatt att detaljplanen ändras. Förvaltningen
föreslår att markanvisning ges till LKF så att tomtutredningar/skisser kan
påbörjas och ligga till grund för en kommande planbeställning och därefter en
slutlig försäljning av marken till LKF.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-08
Detaljplan för del av Linero 2:1 i Lund

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markanvisning av Koggen 1 till Lunds Kommuns Fastighets AB i
syfte att klargöra och initiera utredning av gruppboende/serviceboende inom
fastigheten.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Vård- och omsorgsnämnden
Servicenämnden
Byggnadsnämnden
LKF

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 163
Exploateringsavtal med AF Bostäder angående del av Lilla
Råby 18:38
Dnr TN 2015/0440
Sammanfattning
Förslag på detaljplan har tagits fram för att kunna möjliggöra en utbyggnad av en
dagligvaruhandel belägen inom fastigheten Satelliten 1. Förslaget innebär att en
del av allmän plats inom fastigheten Lilla Råby 18:38 övergår till att bli
kvartersmark för handelsändamål. Satelliten 1 ägs av AF Bostäder och Lilla
Råby 18:38 av Lunds kommun. Förslag på exploateringsavtal har därmed
upprättats mellan parterna och reglerar en marköverlåtelse samt ansvars- och
kostnadsfördelning med mera i samband med detaljplanens genomförande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-10
Förslag till exploateringsavtal med AF Bostäder
Detaljplan för del av Satelliten 1

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande förslag till exploateringsavtal mellan AF Bostäder och
Lunds kommun angående del av Lilla Råby 18:38 i Lund, innebärande bland
annat en försäljning av kvartersmark mot en ersättning om 375 000 kronor.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
AF Bostäder

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 164
Markreservation om cirka 20 000 kvadratmeter till Region
Skåne inom verksamhetsområde Hasslanda III
Dnr TN 2015/0392
Sammanfattning
Region Skåne letar nya lokaliseringar för en samordning av olika verksamheter.
Syftet är att starta planering av nya lokaler för att ersätta rivningslokaler för
Skånetransports åkeri och att samordna hjälpmedelsverksamhet från fyra olika
lokaler i Malmö/Lund-området. För detta ändamål önskar region Skåne en
markreservation inom verksamhetsområdet Hasslanda III som är under
planläggning.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-05
Skrivelse från Region Skåne

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Cecilia Barnes (FP), Ann Schlyter (V)
och Emma Berginger (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lars-Göran Hansson (C) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Jan O
Carlsson (M) och Mio Fric (KD) yrkar att förvaltningens förslag till
markreservation för Region Skåne avslås.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande mot Lars-Göran Hanssons (C) m.fl. yrkande och finner Lena
Fällströms (S) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
7 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Ronny Hansson (S), Jens Gynnerstedt (MP), Ann Schlyter (V) och Cecilia
Barnes (FP)) för bifall till Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande
4 röster (Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Lars-Göran Hansson (C) och
Mio Fric (KD)) för bifall till Lars-Göran Hanssons (C) m.fl. avslagsyrkande.

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markreservation om cirka 20 000 kvadratmeter inom
verksamhetsområde Hasslanda III, till Region Skåne för en köpeskilling som
fastställs vid försäljningstidpunkten av tekniska nämnden och i övrigt enligt
tjänsteskrivelsens redovisade villkor.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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Reservationer
Lars-Göran Hansson (C) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.
Mats Helmfrid (M) och Jan O Carlsson (M) inkommer med skriftlig reservation,
se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Region Skåne

Justerare

Utdragsbestyrkande

TN Bilaga 2015-08-19 § 164

RESERVATION
Tekniska nämndens sammanträdande 2015-08-19

Markreservation om ca 20 000m2 till Region Skåne inom
verksamhetsområde Hasslanda III. (Dnr 15/392)
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
Centerpartiet ser hur ineffektivt verksamhetsområdet Hasslanda hanterats med stora
ytor för stort sett parkeringar för bilföretag. Det är med oro vi ser hur illa man hantera
den begränsade resursen Sveriges bästa åkermark. I kommunen finns områden med
sämre mark för sådana ändamål. Vi accepterar Länsstyrelsens "Nollvison" för
byggnation på 10+ jord.

Med anledning av ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt eget
yrkande.

Lars-Göran Hansson (C)

Johan Nilsson (C)

TN Bilaga 2015-08-19 § 164

Reservation, ärende

Tekniska nämndens sammanträde 2015-08-19

Ang Markreservation om ca 20 000 kvm till Region Skåne inom
verksamhetsområde Hasslanda III
Att Region Skånes verksamhet Skånetransport och hjälpmedelshantering blir kvar och
koncentreras till Lund är positivt.
Det är ont om framtida verksamhetsmark kring tätorten Lund. Att förlägga
utrymmeskrävande logistikverksamhet till Hasslanda är därför inte helt lyckat. Vi
hade gärna sett en annan placering.
Med hänvisning till ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt avslagsyrkande.

Mats Helmfrid (M)

Jan O Carlsson (M)

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-08-19

§ 165
Delegationsbeslut för anmälan 2015-08-19
Dnr TN 2015/0049
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 19 augusti anmäls.

Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 166
Anmälningar till tekniska nämnden 2015-08-19
Dnr TN 2015/0051
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 19 augusti
2015:
Kommunstyrelsen, dnr. 13/272
§ 205 Detaljplan för norra delen av Galgevången 2:10 i Lund, Lunds kommun –
Hemställan
Byggnadsnämnden, dnr. 13/406
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Postterminalen 1 m.fl. i Lund,
Lunds kommun (Fabriksgatan)
Byggnadsnämnden, dnr. 13/555
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Veberöd 8:136 m.fl. i Veberöd,
Lunds kommun (Tegelmästarevägen)
Kommunfullmäktige, dnr. 13/610
§ 111 Motion från Emma Berginger (MP) samt Petter Forkstam (MP) ”Gör
torgen mer levande, gröna, attraktiva mötesplatser
Förvaltningsrätten i Malmö, dnr. 14/573
Beslut – Laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om rättidsprövning
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 14/698
Beslut – Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet ”Guide i en låda” i
Lunds kommun
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 14/698
Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet ”Ökad biologisk mångfald i
åkerlandskap” i Lunds kommun
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 14/733
Beslut - Underställning enligt 5 kap 20 § fastighetsbildningslagen
Kommunstyrelsen, dnr. 14/800
§ 206 Försäljning av cirka 13 000 kvadratmeter av del av Flygmotorn 1 samt del
av Stora Råby 34:1, inom Hasslanda verksamhetsområde
Jens Stålberg, dnr. 15/9
Inkommen skrivelse angående spårvägen ”En medborgares betraktelser och
farhågor – projektet spårväg Lund C – ESS”

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 15/47
Protokoll 2015-05-12
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 15/150
Beslut – Ansökan om dispens från Länsstyrelsens i Malmöhus län föreskrifter
(12FS 1990:20) om förbud mot trafik med motordrivna farkoster i Krankesjön i
Lunds kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 15/198
§ 101 Sänkt taxa i färdtjänsten
Kävlingeåns vattenråd, dnr. 15/227
Protokoll 2015-05-21 Konstituerande styrelsesammanträde
Kävlingeåns vattenråd, dnr. 15/227
Protokoll 2015-05-21 Årsstämma
Byggnadsnämndens arbetsutskott, dnr. 15/234
§ 16 Detaljplan för del av Östra Torn 29:8 (Kunskapsparken). Planuppdrag –
utökat förfarande
Region Skåne, koncernkontoret, dnr. 15/378
Samarbetsavtal för SPIS
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 15/409
Beslut – Förbud mot uppförande av byggnader m.m. vid allmän väg
Kommunala funktionshinderrådet, dnr. 15/411
Protokoll 2015-06-02
Jordens vänner i Skåne, Dnr. 15/416
Sydsverige kan visa vägen till bilfritt cykelsverige
Försvarsmakten, dnr. 15/426
Protokoll 2015-06-15 Revingerådet
Skanska Sverige AB m.fl. Dnr. 15/431
Avsiktsförklaring för utveckling av kv. Galten i Lund
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden
Pågående arbeten v. 21 – 22
Pågående arbeten v. 23 – 24
Pågående arbeten v. 25 – 26
Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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Pågående arbeten v. 27 – 29

Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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