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§ 185
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att behandla ärendet ”Upphandling av entreprenör för Norreholm, etapp 1” direkt
efter ärende 19 ”Vinterväghållning...” samt
att i övrigt godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 186
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Teknisk direktör Håkan Lockby informerar bland annat om:
Förvaltningen deltar i arbetet med mottagande av flyktingar
Lyckad skördefest i Stadsparken
Ansökan inom Stadsmiljöavtalet förbereds
Problem med nya mynt i parkeringsautomater
Nedtagning av riskträd
Omtag i linjenätsutredningen
Nya busshållplatser på Carl Bernlunds gata
Ansökan om bidrag för försök med körsimulator samt dagvattenhantering
Medarbetarsamtal genomförs under oktober/november
Omfördelningar enligt delårsbokslutet
Tydligare exploateringsredovisningar
Långsiktig investeringsplan
Verksamhetsplanering med internbudget 2016
Tekniska nämndens temamöte 3 november om mål och indikatorer

Justerare

Utdragsbestyrkande

3

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

4

Sammanträdesdatum

2015-10-21

§ 187
Informationsärende - Rapport från kommunala råd
Sammanfattning
Christer Wallström (FP) och Jean Niyongabo (MP) rapporterar från Kommunala
funktionshinderrådets utbildningsdag 20 oktober 2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 188
Informationsärende - Rapport från konferenser
Sammanfattning
Emma Berginger (MP) rapporterar från SKL:s Trafik- och gatudagar i
Stockholm 19-20 oktober 2015. I samband med konferensen hölls även
styrelsemöte och workshop i föreningen Svenska Cykelstäder där Lunds
kommun ingår.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 189
Informationsärende - Färdtjänst
Sammanfattning
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén informerar om det möte som hölls 16 oktober
med representanter för Fågelviksgruppen och Sverigetaxi. Fågelviksgruppen
arbetar med bättre samordning mellan sina bolag, bland annat gällande
tekniklösningar.
Inom Lunds färdtjänst kvarstår de problem som funnits en längre tid; långa
svarstider i beställningscentralen, försenade eller helt uteblivna bilar och brist på
bilar. För att minska problemen väljer Sverigetaxi från och med 20 oktober
att hyra in bilar som bara kör på Sverigetaxis uppdrag under vissa tider.
Sverigetaxi förstärker även bemanningen i beställningscentralen och satsar på
manuell planering istället för det datoriserade planeringssystemet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 190
Tekniska nämndens årsprogram och sammanträdestider
2016
Dnr TN 2015/0516
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för
tekniska nämnden och tekniska nämndens arbetsutskott 2016. Årsprogrammet
innehåller även förslag på datum för temamöten och en studieresa för nämnden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-01
Förslag till Årsprogram för tekniska nämnden 2016
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 anta förvaltningens förslag till sammanträdestider för tekniska nämnden,
tekniska nämndens arbetsutskott och datum för temamöten samt
att ge i uppdrag åt förvaltningen att boka och förbereda en studieresa för tekniska
nämnden 14-16 september 2016.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 191
Val av deltagare till VTI:s Transportforum 2016
Dnr TN 2015/0027
Sammanfattning
I januari varje år anordnar Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, VTI,
Transportforum som är Nordens största konferens för transportsektorn. 2016
infaller konferensen 12-13 januari.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-07
Tekniska nämnden beslutar
att fyra deltagare; Emma Berginger (MP), Ann Schlyter (V), Jan O Carlsson (M)
och Cecilia Barnes (FP) från tekniska nämnden deltar vid Transportforum 12-13
januari 2016 samt
att utse Gubb Marit Stigson (FI) och Lena Fällström (S) till ersättare för Emma
Berginger (MP) och Ann Schlyter (V).

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

9

Sammanträdesdatum

2015-10-21

§ 192
Markanvisning av del av fastigheten Östra Torn 27:2,
handelskvarter på Brunnshög, efter avslutad
markanvisning
Dnr TN 2014/0700
Sammanfattning
Fastigheten Östra Torn 27:2 ägs av Lunds kommun och utgörs idag av ett större
markområde på Brunnshög. Den aktuella markanvisningen är en del av
fastigheten som är belägen norr om Solbjersvägen, i det som kallas Centrala
Brunnshög. Lunds kommuns Brunnshögskontor har tagit fram en
dispositionsplan för området och i den föreslås ett centralt beläget handelskvarter
med en större dagligvaruhandel. För att få fram konkreta förslag på hur ett
sådant handelskvarter skulle kunna utformas och för att få priskonkurrens för
markköpet har en markanvisningstävling genomförts.
Projektchef Eva Dalman från kommunkontoret informerar om det vinnande
förslaget Bona Terra och juryns motivering. Det förslag som jurygruppen utsett
som det vinnande förslaget är inlämnat av ICA Sverige AB och Fojab arkitekter
AB. Inför det kommande planarbetet föreslås en markanvisning till det av juryn
utsedda vinnarförslaget utifrån det inlämnade förslaget.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-02
Tävlingsprogram för markanvisningsförfarande gällande handelskvarter i
Brunnshög
Utvärdering av tävlingsförslagen i steg 1
Utvärdering och bedömning av tävlingsförslagen i steg 2
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Cecilia Barnes
(FP), Lena Fällström (S), Ann Schlyter (V) och Johan Nilsson (C) 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 markanvisning för del av Östra Torn 27:2, cirka 6500 kvadratmeter
tomtyta, till förslagsställaren bakom förslag Bona Terra, huvudsakligen i
enlighet med det inlämnade tävlingsförslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 193
Motion (M) Främja bostadsbyggandet genom att avskaffa
särkraven
Dnr TN 2015/0509
Sammanfattning
I januari 2015 började en ny lagstiftning gälla som begränsar kommunernas
möjligheter att ställa krav på en byggnads tekniska egenskaper i samband med
genomförandet av detaljplaner. Innan lagändringen har Lunds kommun skrivit in
krav i markanvisningsavtal i form av ”Miljöbyggprogram SYD” och
basanpassningsprogrammet ”Bättre för alla”. Båda programmen innehåller till
vissa eller stora delar tekniska egenskapskrav som går utöver de nationella, så
kallade särkrav.
Moderaterna föreslår i motionen att Lunds kommun ska kartlägga vilka särkrav
som tillämpas i kommunen och att styrdokument ses över så att de
överensstämmer med den nya lagstiftningen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens gemensamma
tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-28
Motion (M) - Främja bostadsbyggandet genom att avskaffa särkraven
Yrkanden
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Johan Nilsson (C) och Cecilia Barnes
(FP) yrkar att motionen ska tillstyrkas samt att förvaltningarnas tjänsteskrivelse
överlämnas som remissvar på motionen till kommunstyrelsen.
Lena Fällström (S) med instämmande av Emma Berginger (MP) och Ann
Schlyter (V) yrkar att motionen ska avstyrkas samt att förvaltningarnas
tjänsteskrivelse överlämnas som remissvar på motionen till kommunstyrelsen.
Cecilia Barnes (FP) med instämmande av Lena Fällström (S), Emma Berginger
(MP), Ann Schlyter (V), Mats Helmfrid (M) och Johan Nilsson (C)
yrkar därutöver att de frågor som ingår i kommunens basanpassningsprogram
”Bättre för alla” ska ingå i förvaltningarnas förslag till byggherredialog.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Mats Helmfrids (M)
m.fl. yrkande inklusive Cecilia Barnes (FP) m.fl. tilläggsyrkande mot Lena
Fällströms (S) m.fl. inklusive Cecilia Barnes (FP) m.fl. tilläggsyrkande och
finner Lena Fällströms (S) m.fl. inklusive Cecilia Barnes (FP) m.fl.
tilläggsyrkande vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden beslutar
att avstyrka motionen Främja bostadsbyggandet genom att avskaffa särkraven,
att överlämna förvaltningarnas tjänsteskrivelse som remissvar på motionen till
kommunstyrelsen samt
att därutöver de frågor som ingår i kommunens basanpassningsprogram ”Bättre
för alla” ska ingå i förvaltningarnas förslag till byggherredialog.
Reservationer
Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M) och Felix Solberg (M) reserverar sig till
förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 194
Motion (M) Minska buller och stoftspridning från
järnvägen vid den så kallade armaturfabriken
Dnr TN 2015/0503
Sammanfattning
Moderaterna har inkommit med en motion där man föreslår kommunfullmäktige
att uppdra åt byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden att, i
samverkan med markägarna längs med järnvägen, ta fram förslag på hur
problem med buller och stoftspridning längs järnvägen kan minimeras. I
motionen föreslås även byggnadsnämnden och tekniska nämnden ta fram ett
förslag på hur järnvägen längs sträckan från Trollebergsviadukten och söderut
kan byggas in i ett tunnelliknande skydd mot buller och stoft från tågtrafiken.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets, tekniska förvaltningens och miljöförvaltningens
gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-22
Motion (M) - Minska buller och stoftspridning från järnvägen vid den så kallade
armaturfabrikskurvan
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Margareta Kristensson (S) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Mats Helmfrid (M) yrkar att motionen ska tillstyrkas samt att översända
förvaltningarnas yttrande som nämndens yttrande.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
mot Mats Helmfrids (M) yrkande och finner sitt eget m.fl. yrkande vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningarnas yttrande som sitt eget.
Reservationer
Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M) och Felix Solberg (M) reserverar sig till
förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 195
Medborgarförslag - Slå vakt om stadsvallen
Dnr TN 2015/0363
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att Lunds kommun ska informera om Lunds
medeltida stadsvall dels i Stadsparken, dels vid Kråkelyckan 6 intill S:t
Laurentiigatan. Stadsvallen/Högevall kommer att skyltas upp i Stadsparken
under nästkommande år. Gällande skyltning och information vid Kråkelyckan
hänvisas till Statens fastighetsverk som är fastighetsägare.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-09-28
Medborgarförslag - Slå vakt om stadsvallen, inkommet 2015-05-19
Yrkanden
Emma Berginger (MP) yrkar att nämnden med skylt eller dylikt märker ut Lunds
medeltida stadsvall i Stadsparken samt att kommunfullmäktige föreslås bifalla
medborgarförslaget genom att tekniska nämnden märkt ut Lunds medeltida
stadsvall i Stadsparken med skylt eller dylikt.
Ann Schlyter (V) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Ronny Hansson (S),
Cecilia Barnes (FP) och Johan Nilsson (C) yrkar därutöver att tekniska nämnden
gärna ser att Statens fastighetsverk följer kommunens exempel och med en skylt
märker ut lämningarna av Lunds stadsvall i Kråkelyckan.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner det vara bifallet.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Ann Schlyters (V) m.fl.
tilläggsyrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att med skylt eller dylikt märka ut Lunds medeltida stadsvall i Stadsparken,
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget genom att tekniska
nämnden märkt ut Lunds medeltida stadsvall i Stadsparken med skylt eller dylikt
samt
att tekniska nämnden gärna ser att Statens fastighetsverk följer kommunens
exempel och med en skylt märker ut lämningarna av Lunds stadsvall i
Kråkelyckan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

15

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

16

Sammanträdesdatum

2015-10-21

§ 196
Skrivelse (S) i Dalby - Utveckla Dalby enligt
målsättningarna i översiktsplanen, ÖP 2010
Dnr TN 2015/0443
Sammanfattning
Socialdemokraterna i Dalby har inkommit med en skrivelse till
kommunstyrelsen med förslag till riktlinjer och åtgärder i arbetet med att
utveckla Dalby. Kommunkontoret har översänt ärendet till tekniska nämnden för
yttrande. I tjänsteskrivelsen kommenterar förvaltningen de punkter som berör
tekniska nämndens verksamhet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-05
Skrivelse Socialdemokraterna i Dalby, daterad 2015-05-07
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (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 anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 197
Utbyggnads och boendestrategi 2025, remissutskick
Dnr TN 2015/0526
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret har gemensamt tagit fram ett
förslag till Utbyggnads- och boendestrategi där det strategiska förhållningssättet
till utbyggnaden av staden och tätorterna utvecklas. Strategin ska bidra till att
effektivisera och kraftsamla kommunens resurser till prioriterade
utbyggnadsområden. I dokumentet anges även kommunens bostadspolitiska mål
samt hur kommunen arbetar med markanvisningar och exploateringsavtal.
Som ett led i detta arbete föreslås Utbyggnads- och boendestrategi 2025 skickas
ut på remiss till berörda instanser. Utbyggnads- och boendestrategin ska
uppdateras varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets
gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-05
Förslag till Utbyggnads- och boendestrategi 2025 samt bilagor
Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun, beslutad i
kommunfullmäktige 2013-11-28
Yrkanden
Emma Berginger (MP) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget
bordläggningsyrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 198
Utvärdering av LundaEko II
Dnr TN 2015/0438
Sammanfattning
Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling 2014-2020,
LundaEko II, är kommunfullmäktiges styrdokument. LundaEko II anger vad
som ska prioriteras i miljöarbetet, både för det geografiska området Lunds
kommun och inom den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen ska under
2015 lämna en utvärdering till kommunfullmäktige. Tekniska förvaltningen ska
redovisa till kommunkontoret vidtagna och planerade åtgärder.
Teknisk direktör Håkan Lockby informerar om hur förvaltningen arbetar med
LundaEko II.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-06
Redovisningsmall för LundaEko II
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-30
LundaEko II, antaget 2014-05-22
Bilaga till LundaEko II, förslag till indikatorer
Tekniska nämnden beslutar
att lägga redovisningen av vidtagna och planerade åtgärder inom LundaEko II
till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 199
Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter
Dnr TN 2015/0504
Sammanfattning
Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen utformat ett förslag till normaltaxa
för kommunala gatuavgifter. I uppdraget har även ingått att utarbeta alternativa
taxeförslag samt att redovisa konsekvenserna av förslagen. Uppdraget har
genomförts i samverkan med Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL. Samråd har skett med Ekonomistyrningsverket och Villaägarnas
Riksförbund. Kommunstyrelsen har översänt förslaget till tekniska nämnden för
yttrande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-06
Näringsdepartementets remissbrev, daterat 2015-08-25
Lantmäteriets förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter
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 anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 200
Förslag till GNP - projekt- och anläggningslista 2016-2018
Dnr TN 2015/0389
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade i april 2015 att åtgärdsprogrammet för grönstruktur
och naturvård i Lunds kommun, GNP, tas upp för aktualisering en gång per
mandatperiod efter en bred remiss till berörda nämnder och styrelser samt
fastställande i kommunfullmäktige och att tekniska nämnden årligen fastslå en
projekt- och anläggningslista.
Projekt- och anläggningslistan innehåller kortfattat ny uppdaterad information
om åtgärdsprojekt inom park och natur samt planerade parkanläggningar
(exploateringsfinansierade) inom kommunen under åren 2016-2018. De
exploateringsfinansierade parkanläggningarna följer planeringen för
bostadsprojekt i Lunds kommun som presenteras i ”Projektlista 2016-2018 med
utblick mot 2020, bostadsprojekt i Lunds kommun”.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-30
Förslag till GNP – projekt- och anläggningslista 2016-2018
Projektlista 2016-2018 med utblick mot 2020, bostadsprojekt i Lunds kommun
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 anta GNP – projekt- och anläggningslista 2016-2018

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-10-21

§ 201
Exploateringsavtal med AF bostäder och Akademiska Hus
rörande detaljplan för del av Helgonagården 6:16
(korsningen Tornavägen-Tunavägen)
Dnr TN 2015/0555
Sammanfattning
Exploateringsavtal reglerar genomförandet av detaljplan för del av
Helgonagården 6:16 (korsningen Tornavägen – Tunavägen). Detaljplanen
möjliggör byggnation av cirka 200 studentbostäder. Projektet är ett
förtätningsprojekt där ingen ny parkmark tillskapas. Avtalet innebär att del av
mark som enligt detaljplanen är utlagd som gatumark överförs till kommunen
och att AF-bostäder bidrar till en multisportarena i Tunaparken.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-21
Tekniska nämndens beslut, 2014-11-19 § 225
Exploateringsavtal med AF bostäder och Akademiska hus rörande detaljplan för
del av Helgonagården 6:16
Detaljplan, antagandehandling TornaTuna-2015-08-26
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Johan Nilsson
(C), Cecilia Barnes (FP) och Ronny Hansson (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 godkänna föreliggande förslag till exploateringsavtal mellan kommunen, AF
bostäder och Akademiska Hus som reglerar genomförandet av detaljplan för del
av Helgonagården 6:16 (korsningen Tornavägen – Tunavägen) i Lund, Lunds
kommun.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Byggnadsnämnden
AF Bostäder
Akademiska Hus

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

22

Sammanträdesdatum

2015-10-21

§ 202
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 och föreslår att de beslutas om
införande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-05
Sammanställning av inkomna synpunkter från allmänheten
Kartor över nya hastighetsgränser
Tekniska nämndens beslut 2012-01-18 § 21
Tekniska nämndens beslut 2015-04-15 § 84
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 uppdra åt tekniska förvaltningen att genomföra förslaget om nya
hastighetsgränser i Lund, Vallkärra och Stångby samt
att kostnaderna, 600 000 kronor, belastar verksamhet 2510, projekt 6223
Trafiksanering och trafiksäkerhet.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-10-21

§ 203
Vinterväghållning avseende uppföljning samt
genomförande 2015-2016
Dnr TN 2015/0563
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen uppdaterar årligen befintlig vinterväghållningspolicy
samt redovisar utfallet av föregående års vinterväghållning. Skrivelsen syftar
också till att nämnden skall besluta om ambitionsnivån inför kommande vinter.
Förslaget är anpassat till de resurser förvaltningen har till förfogande.
Den gångna vintern 2014-2015 var en mild skånsk vinter. Dagarna med snöfall
var få och även dagar med risk för halka var begränsade, vilket innebär en låg
kostnad för vinterväghållningen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-29
Policy för vinterväghållningen, daterad 2015-09-29
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Cecilia Barnes (FP), Lena
Fällström (S) och Ann Schlyter (V) yrkar att tekniska nämnden antar följande
övergripande mål för snöröjningen.
Vinterväghållningen skall bedrivas så:
- att cyklister och fotgängares vägar prioriteras, det vill säga
cykelbanor, gångbanor, busshållplatser och övergångsställen prioriteras, samt att
cykelfält inte beläggs med snödrivor.
- att trafikanterna kan gå och cykla till och från förskolor/arbete/skolor/
busshållplatser på vägar som är snöröjda/halkbekämpade
- att risken för olyckor med prioritet mot oskyddade trafikanter minimeras
- att saltanvändningen minimeras
- att framkomligheten i huvudvägnätet blir god och busstrafiknätet erhåller en
hög standard
samt
att i övrigt anta förvaltningens förslag.
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Jan O Carlsson (M) och Johan Nilsson
(C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
mot Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande och finner sitt eget yrkande m.fl. vara
bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-10-21

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till förändringar beträffande
vinterväghållningen av gator och gång- och cykelvägarna under vintern 20152016,
att anta följande övergripande mål för snöröjningen.
Vinterväghållningen skall bedrivas så:
- att cyklister och fotgängares vägar prioriteras, det vill
säga cykelbanor, gångbanor, busshållplatser och övergångsställen prioriteras,
samt att cykelfält inte beläggs med snövallar.
- att trafikanterna kan gå och cykla till och från
förskolor/arbete/skolor/busshållplatser på vägar som är snöröjda/halkbekämpade
- att risken för olyckor med prioritet mot oskyddade trafikanter minimeras
- att saltanvändningen minimeras
- att framkomligheten i huvudvägnätet blir god och busstrafiknätet erhåller en
hög standard
samt
att i övrigt godkänna förvaltningens policy för vinterväghållning.
Reservationer
Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M) och Felix Solberg (M) inkommer med
skriftlig reservation, se bilaga.
Protokollsanteckning
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt Initiativ
instämmer i Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningsdirektören

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-10-21

§ 204
Upphandling av entreprenör för Norreholm, etapp 1
Dnr TN 2014/0414
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för nybyggnation av byggator
inklusive belysning och vatten- och avloppsanläggning samt uppfyllnad på
tomtmark och ny stadsdelspark för det blivande bostadsområdet ”Norreholm
etapp 1”.
Tekniska nämnden beslutade i mars 2015, att tilldela Barslund uppdraget.
Tilldelningen överklagades till Förvaltningsrätten och domen blev att en ny
anbudsutvärdering skulle utföras och att Barslunds anbud inte fick beaktas i
denna utvärdering. Förvaltningsrättens dom överklagades till Kammarrätten och
de har beslutat att inte ta upp ärendet utan att förvaltningsrättens dom kvarstår.
Tekniska förvaltningen har utfört en ny utvärdering som följer
Förvaltningsrättens samt Kammarrättens domar.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-19
Tekniska nämndens beslut 2015-03-18 § 54
Anbudsutvärdering
Tekniska nämnden beslutar
att utse anbudsgivare 5, MJ Eriksson, som entreprenör för rubricerad
entreprenad,
att uppdra åt teknisk direktör att teckna erforderligt avtal/kontrakt med
upphandlad entreprenör,
att uppdra åt teknisk direktör att teckna erforderligt avtal/kontrakt för option av
färdigställandet om denna avropas enligt utsatt tid,
att uppdra åt teknisk direktör att teckna särskild överenskommelse om
kostnadsfördelningen mellan tekniska förvaltningen och VASYD samt
att projektet får finansieras med medel från exploateringsområdet Norreholm
med konto 2960/4301, kostnader som vidarfaktureras Skånemark enligt
exploateringsavtal.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-10-21

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 205
Delegationsbeslut för anmälan 2015-10-21
Dnr TN 2015/0049
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 21 oktober 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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§ 206
Anmälningar till tekniska nämnden 2015-10-21
Dnr TN 2015/0051
Kommunstyrelsen, dnr. 10/506
§ 291 Detaljplan för Kung Oskar 3 och 4 m.fl. i Lund, Lunds kommun,
antagande
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 12/33
Beslut – väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av Godsmagasinet i Lund,
fastigheten Innerstaden 3:17, Lunds kommun
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden, dnr. 13/193
Reviderad Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025
Kommunstyrelsen, dnr. 13/623
§ 267 Nämndernas beslut avseende åtgärdsplan för ekonomi i balans
Kommunfullmäktige, dnr. 13/623
§ 170 Nämndernas beslut avseende åtgärdsplan för ekonomi i balans
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/643
Delbeslut – ansökan om förlängning av projekttid för det lokala
naturvårdsprojektet ”Natur i Rökepipan” i Lunds kommun
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 14/577
Sammanställning av remissvar för Naturvårdsstrategi för Skåne
Kommunfullmäktige, dnr. 14/586
§ 196 Medborgarförslag om energikälla med hållbarhetsperspektiv
Byggnadsnämnden, dnr. 14/736
§ 169 Detaljplan för del av Genarp 3:3 i Genarp. Antagande (Genvägen)
Kommunfullmäktige, dnr. 14/770
§ 174 Revidering av reglemente för tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 15/47
Protokoll 2015-08-18
Kommunfullmäktige, dnr. 15/15
§ 145 Motion från Marie Henschen (FNL) om formgivning i det offentliga
rummet
Kommunfullmäktige, dnr. 15/165
§ 199 Medborgarförslag angående trafiken vid E22 Norra ringvägen i Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige, dnr. 15/200
§ 147 Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) om
uppsättning av hastighetsvisare
Byggnadsnämnden, dnr. 15/234
§ 166 Detaljplan för del av Östra Torn 29:8 m.fl. Samråd Kunskapsparken
Kommunala Studentrådet, dnr. 15/269
Protokoll 2015-09-15
Kommunfullmäktige, dnr. 15/299
§ 206 Medborgarförslag om monumental fontän på Stortorget
Kommunstyrelsen, dnr. 15/345
§ 293 Exploateringsavtal med Lorentzon Lund AB rörande kv. Kung Oskar i
Lund, Lunds kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 15/345 § 292 Lunds kommuns Parkerings AB avseende
försäljning av fastigheten Kung Oskar 3 i Lund, Lunds kommun
Kommunrevisionen, dnr. 15/351
Revisionsrapport om granskning av kommunstyrelsens och nämndernas
verkställande av kommunfullmäktiges beslut
Kommunala funktionshinderrådet, dnr. 15/411
Protokoll 2015-09-08
Kommunstyrelsen, dnr. 15/441
§ 294 Lunds kommuns Parkerings AB avseende köp av del av fastigheten
Galgevången 2:10 i Lund, Lunds kommun
Tekniska förvaltningen, dnr. 15/491
Uppföljning av handlingsplan för allergiförebyggande arbete i Lunds kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 15/492
§ 135 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2016
Kommunstyrelsen, dnr. 15/530
§ 288 Granskning av projekt Spårväg Lund C- ESS
Höje å vattenråd, dnr. 15/554
Protokoll 2015-02-24 Styrelsen
Höje å vattenråd, dnr. 15/554
Protokoll 2015-05-05 Styrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Höje å vattenråd, dnr. 15/554
Protokoll 2015-06-02 Årsstämma
Höje å vattenråd, dnr. 15/554
Protokoll 2015-06-02 Konstituerande styrelsesammanträde
Höje å vattenråd, dnr. 15/554
Protokoll 2015-09-25 Styrelsen för Höje å vattenråd
Byggnadsnämndens arbetsutskott, dnr. 15/558
§ 30 Detaljplan för Dalby 60:19 m.fl. i Dalby. Avskrivning
Höje å vattenråd, dnr. 15/554
Protokoll 2015-09-25 Styrelsen för Höje å vattenråd
Byggnadsnämndens arbetsutskott, dnr. 15/558
§ 30 Detaljplan för Dalby 60:19 m.fl. i Dalby. Avskrivning
Kommunfullmäktige, dnr. 15/593
§ 204 Medborgarförslag – Lund en tidlös stad – uppsättning av klocka i stadens
centrum
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll 2015-08-11
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll 2015-09-01
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden
Pågående arbeten v. 37 - 38
Pågående arbeten v. 39 - 40
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

