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Protokoll

1 (42)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-18

TN 2015/0662

Tekniska nämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2 plan 7, Brotorget 1, Lund, 2015-11-18 klockan
17.30–21.55, ajournering 18.55-19.20

Ledamöter

Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Jan O Carlsson (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (FP)
Ann Schlyter (V)
Lars-Göran Hansson (C)
Mio Fric (KD)

Ersättare

Felix Solberg (M)
Hanna Örnskär (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Christian Resebo (FP)
Christer Wallström (FP)
Anders Jarfjord (V)
Börje Hed (FNL)
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI)

Övriga

Håkan Lockby, teknisk direktör
Per Eneroth, gatuchef
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare
Anita Wallin, exploateringschef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Lena Bengtsson, exploateringsingenjör
Helén Wiklund, stadsbyggnadskontoret
Meta Gerle, nämndsekreterare

Justerare

Mikael Thunberg (S), ersättare Mats Helmfrid (M)

Paragrafer

§ 207-235

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 27 november 2015 kl. 8:00

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-18

TN 2015/0662

Underskrifter
Sekreterare

Meta Gerle

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Mikael Thunberg (S)

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

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2015-11-18

Paragrafer

§ 207-235

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Meta Gerle

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

§ 207

Godkännande av dagordning

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 208

Redovisning av förvaltningschefen

Sammanfattning
Teknisk direktör Håkan Lockby informerar bland annat om:
Synbarhetskampanj
Förmätning inför hastighetsöversyn
Evakueringsboende Källby
Julbelysning
Tändning av granen på Stortorget 27 november
Thomanders jul
Byggnationer fortgår enligt tidplan
Spårvägsprojektet
Miljörevisionen
Flera personalrekryteringar pågår
Möjligheter interna karriärvägar inom förvaltningen
Tekniska nämndens temamöte 3 november
Fokus på nämndens indikatorer
Bokslutsprognos per 30 november 2015
Ny layout för nämndens kallelser och protokoll
Ny version av Meetings
Julmiddag
Stadsmiljöavtalet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 209

Informationsärende - Rapport från
kommunala råd

Sammanfattning
Inget att rapportera.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-11-18

§ 210

Informationsärende - Rapport från
konferenser

Sammanfattning
Inget att rapportera.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 211

Informationsärende - Färdtjänst

Sammanfattning
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén informerar om de satsningar som
Sverigetaxi har genomfört. Ingen omedelbar förbättring för
färdtjänstresenärerna har noterats. Väntetider och antalet försenade bilar
ligger i nivå med tidigare statistik.
Ronnie Kalén sammanfattar Allmänna Reklamationsnämndens,
ARN:s, dom gällande färdtjänstutförandet. Nämnden menar att
anmälarens krav på ersättning inte kan bifallas då kommunen endast har
riktlinjer, ingen garanti, för att turer avgår på utsatt tid.
Tekniska nämndens presidium har träffat brukarrådet för att diskutera
färdtjänstens problem.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 212

Informationsärende - Konsekvenser
för personer med
funktionsnedsättning, pilotprojekt
2015-2016

Dnr TN 2015/0616

Sammanfattning
Nämndsekreterare Meta Gerle informerar om den nya rubriken
Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning, som nu finns i
förvaltningens tjänsteskrivelse. I Lunds kommuns handlingsplan
Delaktighet för alla finns som en åtgärd ett uppdrag till tekniska nämnden
och vård- och omsorgsnämnden. Nämnderna ska pröva möjligheterna att
genomföra beskrivningar av konsekvenserna för personer med
funktionsnedsättning samt följa upp projektet. Erfarenheter från arbetet
med barnkonsekvensanalyser bör prövas i arbetet.
Rubriken Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning kommer
finnas i alla förvaltningarnas tjänsteskrivelser framöver. Förvaltningarna
har gemensamt tagit fram ett metodstöd och genomfört workshops med
handläggarna. Pilotprojektet utvärderas sommaren 2016.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 213

Strategi för hållbart byggande

Dnr TN 2015/0479

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret har gemensamt tagit
fram ett förslag till Strategi för hållbart byggande – en arbetsprocess för
att stimulera hållbart byggande och verka för en god bebyggd miljö utan
att ställa särkrav i markanvisningsavtal. Ärendet gäller även beslut om
avveckling och övergångshantering av Miljöbyggprogram SYD.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens
gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-05
Promemoria om Miljöbyggprogram SYD:s framtid, 2014-11-25
Sammanfattning- workshop med byggherrarna den 20 maj 2015
Malmös stadsbyggnadsnämnds beslut 2015-06-11 § 196

Yrkanden
Ann Schlyter (V) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen med
uppdrag:
- att till målen läggs att anslutning till fjärrvärme prioriteras i lägen där
det är möjligt,
- att strategin utökas med ett avsnitt om miljöpåverkan samt sociala
hänsyn under byggprocessen,
- att strategin utökas med en dimension som omfattar kultur- och
estetiska värden,
- att strategin innefattar användandet av tomträttsinstitutet för att på sikt
säkerställa kommunens inflytande över bebyggelsen samt
- att Lund liksom Göteborg och Stockholm prövar att ställa särdrag, det
vill säga att vi använder Miljöbyggprogram Syd.
Emma Berginger (MP) med instämmande av Cecilia Barnes (FP), Ann
Schlyter (V) och Lars-Göran Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens
förslag med revidering av den tredje att-satsen till ”Att uppdra åt
byggnadsnämnden och tekniska nämnden att gemensamt aktualisera och
revidera strategin vid behov, dock minst en gång per mandatperiod”.
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Jan O Carlsson (M) och Mio
Fric (KD) yrkar att tekniska nämnden avslår förslag till Strategi för
hållbart byggande.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Ann Schlyters
(V) återremissyrkande och finner att yrkandet avslås.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs och genomförs.
10 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg
(S), Margareta Kristensson (S), Jens Gynnerstedt (MP), Mats Helmfrid
(M), Jan O Carlsson (M), Cecilia Barnes (FP), Lars-Göran Hansson (C)
och Mio Fric (KD)) för avslag på Ann Schlyters (V) återremissyrkande
1 röst (Ann Schlyter (V)) för bifall till Ann Schlyters (V)
återremissyrkande.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl.
yrkande mot Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande och finner sitt eget m.fl.
yrkande vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att Lunds kommun inte längre ska
tillämpa Miljöbyggprogram SYD på annat sätt än att redan
ingångna avtal slutförs,
att tillstyrka förslag till strategi för hållbart byggande, samt föreslå
kommunfullmäktige att godkänna detsamma, samt
att uppdra åt byggnadsnämnden och tekniska nämnden att gemensamt
aktualisera och revidera strategin vid behov, dock minst en gång
per mandatperiod.

Reservationer
Ann Schlyter (V) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Mats Helmfrid (M) och Jan O Carlsson (M) inkommer med skriftlig
reservation, se bilaga.
Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 214

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.
Ärendet bordlades vid tekniska nämndens sammanträde 21 oktober 2015.

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) med instämmande av Lena Fällström (S), Ann
Schlyter (V) och Lars-Göran Hansson (C) yrkar att ärendet återremitteras
till förvaltningen med uppdrag att:
- se över behovet av och förutsättningarna för att öka avsättningarna av
bostäder till sociala ändamål i samband med markanvisningar,
- ge fortsatt goda möjligheter till utveckling och service i de östra
tätorterna och öka bostadsbyggandet i kollektivtrafiknära lägen inom
orterna,
- premiera en mer stadsmässig utformning av bostadsbyggandet i de
centrala delarna av de östra tätorterna,
- komplettera förslaget med ytterligare en målbild ”Lund ska medverka
till att binda samman västra och östra Skåne”,
- fleråriga avtal och tomträtt som möjliga verktyg i markpolicyn,
- avtal om ökat bostadsbyggande ska användas som verktyg i
markpolicyn.
samt att revidera strategin enligt följande:
- under ”Några utgångspunkter för strategin”, sidan 8-9, komplettera med

Justerare

Utdragsbestyrkande
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” Öka bostadsbyggandet upp mot 1200 bostäder per år,
- Under ”Utbyggnadsstrategier 2015”, sidan 26, komplettera med ”Nya
utbyggnadsprojekt med stor genomförbarhet ska kunna komplettera övrig
utbyggnad under förutsättning att de inte strider mot strategins
övergripande inriktning och översiktsplanen” under rubriken Fokusera
och ”Fler bostäder ska kunna byggas i kollektivtrafiknära lägen i de östra
tätorterna” under Hela Lund ska leva.
Lars-Göran Hansson (C) med instämmande av Emma Berginger (MP),
Ann Schlyter (V) och Lena Fällström (S) yrkar att ärendet återremitteras
till förvaltningen med uppdrag att:
- komplettera strategin och markpolicyn med tydliga formuleringar och
mål om att verksamhetsmark i framtiden ska bebyggas tätt och att
förtätning bör ske i den mån det är möjligt på redan bebyggd
verksamhetsmark, för att spara på natur och åkermark.
samt att revidera strategin enligt följande:
- att meningen ”Vid utbyggnad på åkermark ska en, förhållande till
platsen, hög exploatering eftersträvas” under rubriken Klimatsmarta
Lund, Geografiska område 9. Dalby, också lyfts in under Klimatsmarta
Lund i 6. Hasslanda, och 8. Inre Stångby,
- att stycket på sidan 71 som lyder ”Kommunens ambition är att
etablerade företag och institutioner inte behöver flytta eller förlägga sin
verksamhet utanför kommunen på grund av bristande markresurs” stryks.
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Cecilia Barnes (FP), Mio Fric
(KD) och Jan O Carlsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till
förvaltningen med uppdrag att området Linero Norränga arbetas in i
strategin.
Ajournering 18:55 - 19:20

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget och
Lars-Göran Hanssons (C) m.fl. återremissyrkanden mot Mats Helmfrids
(M) m.fl. återremissyrkande och finner sitt eget och Lars-Göran
Hanssons (C) m.fl. återremissyrkanden vara bifallna.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att:
- se över behovet av och förutsättningarna för att öka
avsättningarna av bostäder till sociala ändamål i samband med
markanvisningar,
- ge fortsatt goda möjligheter till utveckling och service i de östra
tätorterna och öka bostadsbyggandet i kollektivtrafiknära lägen

Justerare
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inom orterna,
- premiera en mer stadsmässig utformning av bostadsbyggandet i
de centrala delarna av de östra tätorterna,
- komplettera förslaget med ytterligare en målbild ”Lund ska
medverka till att binda samman västra och östra Skåne”,
- fleråriga avtal och tomträtt som möjliga verktyg i markpolicyn,
- avtal om ökat bostadsbyggande ska användas som verktyg i
markpolicyn,
- komplettera strategin och markpolicyn med tydliga formuleringar
och mål om att verksamhetsmark i framtiden ska bebyggas tätt och
att förtätning bör ske i den mån det är möjligt på redan bebyggd
verksamhetsmark, för att spara på natur och åkermark samt
att revidera strategin enligt följande:
- under ”Några utgångspunkter för strategin”, sidan 8-9,
komplettera med ” Öka bostadsbyggandet upp mot 1200 bostäder
per år,
- Under ”Utbyggnadsstrategier 2015”, sidan 26, komplettera med
”Nya utbyggnadsprojekt med stor genomförbarhet ska kunna
komplettera övrig utbyggnad under förutsättning att de inte strider
mot strategins övergripande inriktning och översiktsplanen” under
rubriken Fokusera och ”Fler bostäder ska kunna byggas i
kollektivtrafiknära lägen i de östra tätorterna” under Hela Lund ska
leva.
- att meningen ”Vid utbyggnad på åkermark ska en, förhållande till
platsen, hög exploatering eftersträvas” under rubriken
Klimatsmarta Lund, Geografiska område 9. Dalby, också lyfts in
under Klimatsmarta Lund i 6. Hasslanda, och 8. Inre Stångby,
- att stycket på sidan 71 som lyder ”Kommunens ambition är att
etablerade företag och institutioner inte behöver flytta eller förlägga
sin verksamhet utanför kommunen på grund av bristande
markresurs” stryks.

Protokollsanteckningar
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt
Initiativ instämmer i Emma Bergingers (MP) m.fl. respektive Lars-Göran
Hanssons (C) m.fl. yrkanden.
Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 215

Handlingsplan för fossilbränslefri
kommun 2020 med fordonsinriktning

Dnr TN 2011/0282

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att Lunds kommun ska bli en 100 %
fossilbränslefri organisation till 2020. Kommunfullmäktige har uppdragit
åt kommunstyrelsen att göra en strategi och handlingsplan för att uppnå
detta mål.
Handlingsplanen innehåller en inventering av nuläget som visar hur stor
andel av kommunens energianvändning som är fossilbränslefri i
dagsläget, en lista över de åtgärder som behöver vidtas för att vi ska
komma så nära målet som möjligt samt en beskrivning av hur kommunen
ska följa upp åtgärderna och andelen fossilbränslefrihet. Några av
åtgärderna inom fordonsområdet har dessutom fördjupats och presenteras
som fordonsriktlinjer.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har beslutat att sända
handlingsplanen på remiss och föreslår att nämnder och styrelser i sina
remissvar bedömer åtgärderna och deras eventuella konsekvenser och
kostnader.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-05
Handlingsplan för fossilbränslefrihet, daterad 2015-06-15
Inventering av Lunds kommuns motorfordonsflotta, daterad 2015-06-12

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.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.
Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 216

Remiss - Fördjupning av
översiktsplanen för Öresundsvägen
med omnejd i Lund, Lunds kommun

Dnr TN 2015/0548

Sammanfattning
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att formulera en vision
för den framtida stadsmiljöns innehåll och uttryck för området kring
Öresundsvägen med omnejd samt utveckla strategier och mål för
genomförande i samverkan med områdets intressenter.
Målsättningen är att möjliggöra en dynamisk stadsutveckling över tid
mot en hållbar, grön och attraktiv stadsmiljö som helhet. Genom
planprocessen kan områdets aktörer samlas till en gemensam diskussion
om områdets utveckling på kort och lång sikt.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-02
Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd,
samrådshandling daterad 2015-08-06

Yrkanden
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Lars-Göran Hansson (C),
Cecilia Barnes (FP), Mio Fric (KD), Jan O Carlsson (M), Emma
Berginger (MP) och Ann Schlyter (V) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Ann Schlyter (V) yrkar även tillägget att andelen bostäder i de centralaste
delarna görs så stor som möjligt.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Mats Helmfrids
(M) m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Ann Schlyters
(V) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat ramprogram under hänvisning till vad
förvaltningen anfört.

Justerare
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Protokollsanteckningar
Lena Fällström (S) får till protokollet anteckna att Socialdemokraterna
ser gärna att fler bostäder ryms inom planområdet.
Börje Hed (FNL) får till protokollet anteckna att översiktsplanen inte bör
förutsätta framtida spårvägstrafik.
Emma Berginger (MP) får till protokollet anteckna att detta område
lämpar sig särskilt väl för en bilsnål planering. Särskilda satsningar på
kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik bör prioriteras än mer. Bilfria
områden och minimering av parkeringar behöver eftersträvas och
kapacitetshöjande åtgärder för biltrafiken undvikas.
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt
Initiativ instämmer i Ann Schlyters (V) tilläggsyrkande och Börje Heds
(FNL) respektive Emma Bergingers (MP) protokollsanteckningar.
Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 217

Detaljplan för Genarp 6:53 i Genarp,
Lunds kommun (Björkvallastigen)

Dnr TN 2015/0578

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra friliggande
villabebyggelse inom fastigheten Genarp 6:53.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-05
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2015-09-04

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.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerad detaljplan under hänvisning till vad
förvaltningen anfört.
Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 218

Detaljplan för Stora Råby 32:22 m.fl. i
Lund, Lunds kommun (Hasslanda III)

Dnr TN 2011/0448

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att bygga ut ett
verksamhetsområde öster om Råby trafikplats, söder om Sydöstra vägen
och norr om kommungränsen mot Staffanstorps kommun och därmed
fortsätta utbyggnaden av Hasslanda företagsområde i enlighet med
gällande översiktsplan.
Tekniska nämnden beslutade 2011-10-18, § 204, att begära
detaljplaneläggning av södra Hasslanda.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-05
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2015-08-06

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Emma
Berginger (MP), Cecilia Barnes (FP) och Mio Fric (KD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Lars-Göran Hansson (C) yrkar på att tekniska nämnden avstyrker förslag
till detaljplan för Stora Råby 32:22 m.fl.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms
(S) m.fl. yrkande mot Lars-Göran Hanssons (C) yrkande och finner Lena
Fällströms (S) m.fl. vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas.

Reservationer
Lars-Göran Hansson (C) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.
Emma Berginger (MP) och Jens Gynnerstedt (MP) inkommer med
skriftlig reservation, se bilaga.

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (42)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

Protokollsanteckningar
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt
Initiativ instämmer i Lars-Göran Hanssons (C) avslagsyrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (42)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

§ 219

Medborgarförslag om att inte pynta
staden med oetiskt material

Dnr TN 2015/0587

Sammanfattning
Förslagställaren pekar på den djuretiska frågan vid inköp av påskfjädrar.
Förslagställaren tycker att Lunds kommun ska sluta använda
restprodukter från djur och istället dekorera staden med etiskt bättre
alternativ.
Förvaltningen instämmer i att etik och moral är en viktig fråga vid alla
inköp och att det är viktigt att fortsätta avkräva intyg för att sätta tryck på
såväl produktionsleden som importkedjan i dessa frågor, men att
möjligheten för påskfjädrar inte bör uteslutas på dessa grunder.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-01
Inkommet medborgarförslag, Pynta inte staden med oetiskt material,
inkommet 2015-09-28
Certificate note 2014-11-16

Yrkanden
Emma Berginger (MP) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen
med uppdrag att utreda möjligheten att hitta mer miljövänliga, ickeanimaliska alternativ till påskpynt.
Mats Helmfrid (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget
återremissyrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Cecilia Barnes (FP),
Lars-Göran Hansson (C), Mio Fric (KD) och Ann Schlyter (V)) för
avslag på Emma Bergingers (MP) återremissyrkande
2 röster (Emma Berginger (MP) och Jens Gynnerstedt (MP)) för bifall till
Emma Bergingers (MP) återremissyrkande.
Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S)
avstår från att rösta.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Mats Helmfrids
(M) yrkande och finner det vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (42)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som
svar.

Reservationer
Emma Berginger (MP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Protokollsanteckningar
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt
Initiativ instämmer i Emma Bergingers (MP) återremissyrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (42)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

§ 220

Ansökan om bidrag till lokala
naturvårdsprojekt (LONA) 2016

Dnr TN 2015/0645

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har utarbetat ett förslag till ansökan om statliga
bidrag till LONA-projekt för 2016. De föreslagna projekten är: Förstudie
för biosfärsområde Vombsjösänkan, På vakt i naturen – Naturvårdsvakt i
skog och mark och Folder Fäladsmarker.
Total budget för projekten beräknas till 2 670 000 kronor, varav det sökta
statsbidraget utgör 50 % och för Lunds del motsvarande 799 000 kronor
fördelat över hela projektperioden 2016-2019.
Den kommunala finansieringen för genomförande av samtliga projekt
ryms inom beslutade ramar för tekniska nämndens driftsbudget. Inga
tillkommande driftskostnader kommer att uppstå genom projekten.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-29
Utkast till ansökan - Förstudie för biosfärsområde Vombsänkan

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

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Ann Schlyters
(V) m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till projektansökan avseende statliga
bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) 2016 samt
att uppdra åt tekniska förvaltningen att sända in färdiga
ansökningshandlingar före 1 december 2015.
Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (42)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

§ 221

Skrivelse (MP) - Tillämpning av
jämställdhet i trafiken

Dnr TN 2013/0754

Sammanfattning
Miljöpartiet inkom med en skrivelse i december 2013 avseende
tillämpning av jämställdhet i trafiken som behandlades i tekniska
nämndens arbetsutskott i januari 2014. Arbetsutskottet beslutade att
skrivelsen skulle beredas för behandling i tekniska nämnden. Miljöpartiet
kom därefter in med motionen Jämställdhet i trafiken i mars 2014, med
likartat innehåll. Tekniska nämnden yttrade sig över motionen i maj 2014
inför beslut i kommunfullmäktige i september 2014. Skrivelsen till
nämnden blev dock inte besvarad.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-02
Tekniska nämndens arbetsutskott 2014-01-28 § 7
Inkommen skrivelse (MP), inkommen 2013-12-18

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.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att besvara skrivelsen med det förvaltningen anför.

Protokollsanteckningar
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt
initiativ ställer sig mycket positiva till såväl skrivelsen som till
förvaltningens svar. Glädjande är att förvaltningen inte fastnar i
stereotypa föreställningar om kön, utan arbetar vidare för att säkerställa
en trafikmiljö som är såväl socialt som ekologiskt hållbar.
Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Miljöpartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (42)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

§ 222

Skrivelse (MP) - Ta fram ett snabbt
åtgärdspaket för renhållning på Lund
C

Dnr TN 2014/0525

Sammanfattning
Ärendet avser skrivelse från Miljöpartiet som hänvisar till en skräpig och
smutsig situation på Lund C. Det behövs snabba åtgärder på kort sikt.
Därför föreslås att Lunds kommun tar initiativ till att det i samverkan
med Trafikverket och Jernhusen tas fram ett åtgärdspaket för att lyfta
miljön på och omkring Lund C. Ett sådant åtgärdspaket ska innehålla
konkreta såväl som förebyggande åtgärder. Kommunkontorets
näringslivsavdelning, kultur- och fritidsförvaltning och tekniska
förvaltningen inbjuds att delta i projektet.
Tekniska nämnden konstaterar att efterfrågad samverkan sedan länge
finns på plats, samt att Stationsrådet bör bevaka detta i sin löpande
bedömning av brister och åtgärdsbehov.
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2015 att skrivelsen skulle
överlämnas till tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-28
Kommunstyrelsens beslut den 7 januari 2015, § 16
Tekniska nämndens beslut den 15 oktober 2014§ 194
Skrivelse (MP), daterad 2014-01-16

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.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att besvara skrivelsen med det förvaltningen anför.
Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (42)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

Kommunstyrelsen
Miljöpartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (42)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

§ 223

Nordsydligt cykelstråk genom Lunds
stadskärna - etapp 1

Dnr TN 2014/0343

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag på nya gång- och
cykelbanor längs Stora Södergatan, mellan Gyllenkroks allé och cirka 60
meter norr om Magnus Stenbocksgatan. Ärendet innehåller också förslag
på etappindelning för åtgärder längs resterande sträcka till Allhelgona
kyrkan.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-19
Tekniska nämndens arbetsutskott 2015-09-29 § 51
Ritning över förslaget

Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och Ann
Schlyter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Lars-Göran Hansson (C), Jan O
Carlsson (M), Cecilia Barnes (FP) och Mio Fric (KD) yrkar att ärendet
återremitteras till förvaltningen med uppdrag att ta fram lösningar för
samtliga etapper av stråket.
Emma Berginger (MP) yrkar avslag på Mats Helmfrids (M) m.fl.
återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Mats Helmfrids
(M) m.fl. återremissyrkande 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 Mats Helmfrids (M) m.fl. återremissyrkande.
5 röster (Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Cecilia Barnes (FP),
Lars-Göran Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till Mats
Helmfrids (M) m.fl. återremissyrkande.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.
Omröstning begärs och ska genomföras.

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (42)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

6 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg
(S), Margareta Kristensson (S), Jens Gynnerstedt (MP) och Ann Schlyter
(V)) för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.
Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Cecilia Barnes (FP), LarsGöran Hansson (C) och Mio Fric (KD) avstår från att rösta.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att Stora Södergatan, mellan Gyllenkroks allé och 60 meter norr om
Magnus Stenbocks gata byggs om enligt tekniska förvaltningens
förslag,
att åtgärden finansieras med medel från Verksamhet 2480
Infrastrukturinvestering, projekt 62XXXX Cykelvägar pendelstråk,
med 3 500 000 kronor samt Verksamhet 2480
Infrastrukturinvesteringar, projekt 6244XX Centrumlyftet, med 300
000 kronor,
att teknisk direktör ges i uppdrag att handla upp entreprenaden samt
att godkänna föreslagen etappindelning av nordsydliga stråket.

Reservationer
Mats Helmfrid (M) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Protokollsanteckningar
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

27 (42)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

§ 224

Förslag på att Bangatan och del av
Sankt Petri Kyrkogata ska vara
bussgata

Dnr TN 2015/0415

Sammanfattning
På Bangatan är framkomligheten som lägst för kollektivtrafiken på
eftermiddagarna, vardagar mellan klockan 15 och 18. För att förbättra
framkomligheten föreslår förvaltningen att endast bussar i linjetrafik
samt behörig trafik tillåts dels på Bangatan mellan Klostergatan och
Clemenstorgets norra körbana, dels Sankt Petri Kyrkogata mellan
Clemenstorgets östra körbana och Bangatan, samt att förbud mot att
motorfordon förs i genomfart mellan Sankt Laurentiigatan och Bangatan,
via Clemenstorgets östra körbana under samma tidsperiod.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-28
Tekniska nämndens beslut 2015-08-19 § 157
Sändlista till remissinstanser
Sammanställning av inkomna yttranden

Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V), Lena
Fällström (S), Cecilia Barnes (FP) och Lars-Göran Hansson (C) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Jan O Carlsson (M) och Mio
Fric (KD) yrkar avslag på 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 m.fl.
yrkande vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att Bangatan och Sankt Petri Kyrkogatas västra del upplåts för fordon i
linjetrafik (buss) samt behörig trafik mellan klockan 15 och 18
under vardagar, utom dag före helgdag och söndag,
att förbud mot att motorfordon förs i genomfart mellan Sankt
Laurentiigatan och Bangatan, via Clemenstorgets östra körbana

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (42)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

mellan klockan 15 och 18 under vardagar, utom dag före helgdag
och söndag samt
att vägvisning och informationsskyltning genomförs enligt förvaltningens
förslag.

Reservationer
Mats Helmfrid (M) och Jan O Carlsson (M) inkommer med skriftlig
reservation, se bilaga.
Mio Fric (KD) reserverar sig tillförmån för Mats Helmfrids (M) m.fl.
yrkande.

Protokollsanteckningar
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

29 (42)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

§ 225

Förändrat väghållningsområde för del
av Vallkärravägen i Stångby och för
del av Odarslövsvägen på Brunnshög

Dnr TN 2015/0656

Sammanfattning
Lunds kommun har exploateringsplaner för området längs
Vallkärravägen i Stångby samt Odarslövsvägen vid ESS området. För att
förverkliga förändringsplanerna för områdena samt anpassa av
Vallkärravägen och Odarslövsvägen till den omgivande miljön, krävs det
att delar av Vallkärravägen och delar av Odarslövsvägen övergår till
kommunalt väghållaransvar. De berörda delarna av såväl Vallkärravägen
som Odarslövsvägen ingår idag i statligt väghållaransvar.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-04
Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde i Lunds kommun,
samt förslag till förändrat väghållaransvar för delar av väg 928 i Stångby
samt del av väg 946 Odarslövsvägen, daterat 2015-10-26

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.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att teckna avtal med Trafikverket angående förändrat
väghållningsområde i Lunds kommun, samt förslag till förändrat
väghållaransvar för delar av väg 928 i Stångby samt del av väg 946
Odarslövsvägen i Lund.
Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (42)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

§ 226

Trafikförsörjningsplan färdtjänst 2016

Dnr TN 2015/0615

Sammanfattning
Trafikförsörjningsplanen redovisar omfattningen av färdtjänsten och
prissättning för dessa resor. I Lunds kommun har 2 753 personer
färdtjänstlegitimation och reser obegränsat inom Skåne län. Under ett år
görs cirka 125 000 resor. Resenärens avgift är från 20 kronor och upp till
140 kronor beroende på resan längd. Reducerad taxa tillämpas för
barn/ungdom.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-23

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande trafikförsörjningsplan färdtjänst 2016.
Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande

31 (42)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

§ 227

Framtida organisation och
upphandling av färdtjänsten

Dnr TN 2015/0094

Jäv
Börje Hed (FNL) lämnar sammanträdet under ärendets behandling.

Sammanfattning
Nuvarande avtal för färdtjänsten gäller till och med september 2017.
Utredningsarbetet inför upphandling och val av organisation för
utförandet av färdtjänsten har påbörjats. I förvaltningens lägesrapport
konstateras att alternativet med egen beställningscentral och att
Skånetrafiken övertar trafiken inte är aktuella att utreda vidare.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 2 november 2015
Danielsson&co, rapport Framtida organisation av färdtjänsten i Lund,
daterad 2015-09-04
LindmarkWelinder, PM Utvärdering av upphandlingen av färdtjänst,
september 2015

Yrkanden
Mikael Thunberg (S) instämmande av Lena Fällström (S), Emma
Berginger (MP) och Ann Schlyter (V) yrkar att första att-satsen i
förvaltningens förslag stryks och att förvaltningen ges i uppdrag att
fortsätta utredningsarbetet.
Ann Schlyter (V) yrkar även att de utförare kommunen anlitar för
färdtjänstuppdrag ska ha avtal med sina anställda motsvarande minst
svenska kollektivavtal och att detta tas med som förutsättning i det
fortsatta utredningsarbetet.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Mikael
Thunbergs (S) m.fl. yrkande och finner yrkandet vara bifallet.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Ann Schlyters
(V) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Cecilia Barnes (FP),
Lars-Göran Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Ann Schlyters
(V) tilläggsyrkande
1 röst (Ann Schlyter (V)) för bifall till Ann Schlyters (V) tilläggsyrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (42)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Jens Gynnerstedt (MP) avstår från att
rösta.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet.

Protokollsanteckningar
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt
Initiativ instämmer i Ann Schlyters tilläggsyrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (42)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

§ 228

Intraprenadupphandling av
skogsskötsel och naturvård under
2016

Dnr TN 2015/0568

Sammanfattning
Tekniska nämndens internupphandling med serviceförvaltningens
Markentreprenad avseende skogsskötsel och naturvård är ettårig och
måste förnyas. Upphandlingen enligt bifogad överenskommelse avser
helåret 2016 och uppgår till totalt 3 922 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-02
Anbud inkommet 2015-11-02
Utkast till beställningsskrivelse, daterad 2015-11-02

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.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att av serviceförvaltningens Markentreprenad under 2016
internupphandla åtgärder inom skogsskötsel, naturvård och
friluftsliv enlig ovan redovisat förslag.
Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande

34 (42)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

§ 229

Begäran om detaljplan för
Helgonagården 7:10

Dnr TN 2015/0642

Sammanfattning
Fastigheten Helgonagården 7:10 ägs av Lunds kommun och utgör idag
en del av Scheelevägen, markparkering samt en mindre gräsyta. Totalt är
den byggbara ytan drygt 7000 kvadratmeter stor. För att få fram konkreta
förslag på hur Helgonagården 7:10 skulle kunna utformas och gestaltas
har en markanvisningstävling genomförts. Vinnande förslag är Troja,
framtaget av Medicon Village.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-29
Tekniska nämndens beslut 2015-08-19 § 161
Balanseringsbedömning inom fastigheten Helgonagården 7:10, daterad
2015-10-29

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att hos byggnadsnämnden begära detaljplaneläggning för Helgonagården
7:10 baserad på förvaltningens redovisade avgränsning och
förvaltningens redovisade önskemål.
Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 230

Försäljning av del av fastigheten
Revinge 11:56

Dnr TN 2015/0648

Sammanfattning
Del av fastigheten Revinge 11:56 består idag av en skolbyggnad som inte
används för någon verksamhet. Kommunen ser inget behov av att äga
rubricerad fastighet och tekniska förvaltningen föreslår därför försäljning
av den delen av fastigheten Revinge 11:56 som innefattar
skolbyggnaden.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-30
Detaljplan för Revinge 11:56
Värdeutlåtande avseende del av Revinge 11:56 i Lunds kommun
genomfört av Faqtum Fastighetsutveckling AB, daterad 2015-05-21
Köpeavtal med 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.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av del av Revinge 11:56 enligt framtaget
köpeavtal.
Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Xxxx Xxxx

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 231

Hardebergabanan 4, preliminär
markanvisning till Fastighets AB
Hardebergabanan

Dnr TN 2015/0537

Sammanfattning
The More Hotel bedriver en liten hotellverksamhet i de gamla
lokstallarna på fastigheten Hardebergabanan 5. I syfte att ge bättre
förutsättningar för en fortsatt verksamhet anvisas fastighet
Hardebergabanan 4 till Fastighets AB Hardebergabanan.
Markanvisningen förutsätter en detaljplaneläggning för hotelländamål.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-02

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anvisa del av Hardebergabanan 4 till Fastighets AB
Hardebergabanan i enlighet med förutsättningar som stipuleras i
tjänsteskrivelsen.
Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Fastighets AB Hardebergabanan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

§ 232

Hardebergabanan 4, planbegäran

Dnr TN 2015/0337

Sammanfattning
The More Hotel bedriver en liten hotellverksamhet i de gamla
lokstallarna på fastighet Hardebergabanan 5. I syfte att ge bättre
förutsättningar för en fortsatt verksamhet begärs detaljplaneläggning för
hotelländamål. En markanvisning till Fastighets AB Hardebergabanan,
ägare till The More Hotel, förutsätter en detaljplaneläggning för
hotelländamål.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-02
Utredning enligt balanseringsprincipen

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att ansöka om detaljplaneläggning av fastighet Hardebergabanan 4 med
avsikt att möjliggöra byggnation av hotell.
Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

§ 233

Avtal mellan kommunen och
fastighetsägarna av Kryptan 7 och
Kryptan 8 i Södra Sandby

Dnr TN 2015/0647

Sammanfattning
Kommunen har för avsikt att förtäta inom kvarteret Kryptan i centrala
Södra Sandby. Inom kvarteret Kryptan ska bostäder och lokaler för
centrumverksamheter samt vårdcentral byggas. För att möjliggöra
exploateringen krävs det att cirka 400 kvadratmeter mark från den
privatägda fastigheten Kryptan 7 övergår till kommunens
fastighet Kryptan 10. Inom markområdet finns befintligt garage som
kommer rivas, samt åtta parkeringsplatser som behöver flyttas. Avtalet
reglerar ersättning för marken, parkeringsplatser och garaget till
fastighetsägarna av Kryptan 7.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-30
Detaljplan för kvarteret Kryptan m.fl. i Södra Sandby
Avtal med bilagor

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna avtal med fastighetsägarna av Kryptan 7 och Kryptan 8.
Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Mats och Ulf Lindgren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

§ 234

Delegationsbeslut för anmälan
2015-11-18

Dnr TN 2015/0049

Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 18 november
2015 anmäls.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

§ 235

Anmälningar till tekniska nämnden
2015-11-18

Dnr TN 2015/0051
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 18
november 2015:
Byggnadsnämndens arbetsutskott, dnr. 13/40
§ 33 Detaljplan för norra delen av Paradis 51 m.fl. Avskrivning
Byggnadsnämnden, dnr. 14/736
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Genarp 3:3 i
Genarp, Lunds kommun (Genvägen)
Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 15/47
Protokoll 2015-09-15
Kommunstyrelsen, dnr. 15/110
§ 321 Försäljning av fastigheten Kvartsen 8 till Arkivet Lund fastighets
AB för utbyggnad och uthyrning av Arkivcentrum Syd
Byggnadsnämnden, dnr. 15/252
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Satelliten 1 m.fl. i
Lund, Lunds kommun (Solvägen-Råbyvägen)
Kommunala funktionshinderrådet, dnr. 15/411
Protokoll 2015-10-20
Kommunstyrelsen, dnr. 15/454
§ 333 Näringsdepartementets remiss: Promemoria Investeringsstöd för
anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande
Kommunstyrelsen, dnr. 15/487
§ 335 Mark- och miljödomstolen avseende Ansökan i miljömål angående
befintlig vattenkraftsanläggning
Kommunstyrelsen, dnr. 15/487
§ 336 Mark- och miljödomstolen/Växjö tingsrätt avseende Ansökan i
miljömål angående lagligförklaring av befintlig vattenkraftsanläggning
samt tillstånd för elkraftproduktion för avledning av vattenmängd
Kommunstyrelsen, dnr. 15/487
§ 337 Mark- och miljödomstolen/Växjö tingsrätt avseende Ansökan i

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-11-18

miljömål angående lagligförklaring, alternativt tillstånd avseende
befintlig vattenkraftsanläggning samt tillstånd att för elkraftproduktion
driva anläggningen för en drivvattenföring
Kävlingeåns vattenråd, dnr. 15/554
Protokoll 2015-10-01 Styrelsen för Kävlingeåns vattenråd
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll 2015-09-29
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden
Pågående arbeten v. 41 - 42
Pågående arbeten v. 43 - 44

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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