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§ 28

Godkännande av dagordning

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att behandla ärende 22, Upphandling färdtjänst 2017, efter ärende 24,
Anmälningar till tekniska nämnden samt
att i övrigt godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 29

Redovisning av förvaltningschefen

Dnr TN 2017/0055

Sammanfattning
Teknisk direktör Håkan Lockby informerar bland annat om:
Första spadtaget för spårvägen 15 februari
Vinterväghållning
Beskärningsarbete i parker
Ombyggnad av stentrappa i Stadsparken
Belysning i Stadsparkens skatepark
Ansvar för ridstigar
Boende för nyanlända
Nya taxor i kollektivtrafiken 27 mars
Lund C
Personalomsättning på förvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

5 (37)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 30

Rapport från kommunala råd

Dnr TN 2017/0056

Sammanfattning
Inget att rapportera.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 31

Rapport från konferenser

Dnr TN 2017/0057

Sammanfattning
Inget att rapportera.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 32

Informationsärende - Spårväg Lund C ESS

Dnr TN 2017/0058

Sammanfattning
Projektchef för spårväg Lund C –ESS Pernilla von Strokirch informerar
bland annat om:
Beställning av fas två i projektet
Information om byggplanering till allmänhet och verksamheter
Möte med boende runt Clemenstorget
Flytt av träd
Nyhetsbrev
Naturvärdesinventering

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (37)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 33

Tekniska nämndens årsredovisning
2016

Dnr TN 2014/0680

Sammanfattning
Årsredovisningen regleras i kommunallagen och i lagen om kommunal
redovisning. I årsredovisningen redogörs för kommunens helhetsresultat
och utveckling under 2016 med medborgaren som målgrupp.
Nämnderna ska göras sina egna årsredovisningar som ska vara uppställda
och strukturerade i enlighet med instruktioner och mallar som utarbetats
av kommunkontoret. Syftet med årsredovisningen är dels att ge
kommunkontoret underlag till årsredovisning, personalredovisningen och
miljöredovisningen, dels att respektive nämnd ska få en samlad
redovisning. Tekniska förvaltningen har arbetat fram årsredovisning för
tekniska nämnden utifrån dessa anvisningar.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2 februari 2017
Årsredovisning 2016
Bilaga till Årsredovisningen, redovisning av indikatorer och mätetal
Bilaga till Årsredovisningen, kommentarer till delmålen inom LundaEko

Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Mikael Thunberg (S) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.

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

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa årsredovisningen för 2016 och översända den till
kommunstyrelsen.

Protokollsanteckningar
Gubb Marit Stigson (FI) med instämmande av Anders Jarfjord (V) får till
protokollet anteckna Feministiskt Initiativ hade velat se tydligare
målsättningar och indikatorer för förvaltningens jämställdhetsarbete,
såsom mer genomgående könsuppdelning av statistik samt införande av
exempelvis genusbudgetering.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 34

Tekniska nämndens begäran om
överföring av budgetavvikelse från
2016 till 2017

Dnr TN 2014/0680

Sammanfattning
Ansökan om överföring av budgetavvikelser skall redovisas till kommunstyrelsen. Huvudregeln är att uppkomna budgetavvikelser inom
driftverksamheten överförs till nämndens fond för eget kapital eller i
form av tilläggsbudget. Efter föreslagna regleringar redovisas för
balansräkningsenheten Brunnshög ett underskott om 1 692 000 kronor
vilka föreslås regleras inom balansräkningsenheten. För ordinarie
verksamhet redovisas efter föreslagna regleringar överskott om 10 062
000 kronor.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2 februari 2017

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 anhålla hos kommunstyrelsen om att 2016 års resultat regleras enligt
förvaltningens förslag samt
att 10 062 000 kronor läggs till tekniska nämndens fond för eget kapital.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 35

Avveckling Genarps skjutbana

Dnr TN 2015/0562

Sammanfattning
Inom naturreservat Risen finns en skjutbana som används av Genarps
Skytteportförening. I beslutet om naturreservat från 1980 står att
skjutbanan ska avvecklas. Det saknas skriftligt avtal för föreningens
verksamhet med kommunen, som är markägare.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningen tjänsteskrivelse, daterad 28 september 2016
Ansökan från Genarps Skyttesportförening, daterad 22 september 2015
PM från Genarps skyttesportförening, daterat 12 juni 2016, med bilägg
via e-post, inkommet 31 augusti 2016
Naturreservatsbestämmelser Risen, daterat 18 juni 1980
PM- Samlokalisering av skjutbanor på Revingehed (TF 2006/1742)

Yrkanden
Anders Jarfjord (V) med instämmande av Johan Nilsson (C) och Felix
Solberg (M) yrkar på att föreningen får behålla sin skjutbana i 50metersutförande i avvaktan på att kommunen kan erbjuda ett fullgott
alternativ.
Emma Berginger (MP) med instämmande av Mikael Thunberg (S), Lena
Fällström (S), Margareta Kristensson (S) och Jens Gynnerstedt (MP)
yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag:
- att klargöra på vilket sätt reservatsbeslutet behöver ändras samt hur
Länsstyrelsen ställer sig i frågan,
- att beskriva föreningens aktuella verksamhet inklusive hur stor del av
verksamheten som riktar sig till barn,
- att genomföra en barnkonsekvensanalys,
- att undersöka om kultur- och fritidsnämnden är beredda att utreda
förutsättningarna för att omlokalisera 50metersbanan samt
- att klargöra hur det ser ut med miljötillstånd för verksamheten.
Ajournering 19.00 – 19.25
Aleksander Mlynarczyk (KD) med instämmande av Mats Helmfrid (M)
yrkar avslag på förvaltningens förslag med motiveringen att Lunds
kommun inte lyckats hitta en ny lämplig plats för en skjutbana.
Cecilia Barnes (L) yrkar att föreningen får behålla sin 50meters skjutbana
i en femårsperiod med möjlighet till förlängning i femårsintervallar i
avvaktan på att kommunen kan erbjuda ett fullgott alternativ.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

Ajournering 19.30 – 19.40

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget med
fleras återremissyrkande och finner att ärendet ska återremitteras.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg
(S), Margareta Kristensson (S) och Jens Gynnerstedt (MP)) för bifall till
återremissyrkandet.
6 röster (Mats Helmfrid (M), Felix Solberg (M), Cecilia Barnes (L),
Johan Nilsson (C), Aleksander Mlynarczyk (KD) och Anders Jarfjord
(V)) för bifall till att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Anders Jarfjord
(V) med fleras yrkande mot Aleksander Mlynarczyk (KD) med fleras
yrkande och Cecilia Barnes (L) yrkande och finner Anders Jarfjord (V)
med fleras yrkande vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreningen får behålla sin skjutbana i 50-metersutförande i avvaktan
på att kommunen kan erbjuda ett fullgott alternativ.

Reservationer
Emma Berginger (MP), Jens Gynnerstedt (MP), Lena Fällström (S),
Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S) reserverar sig till
förmån för sitt återremissyrkande.
Cecilia Barnes (L) inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga.
Mats Helmfrid (M) inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga.

Protokollsanteckningar
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt
Initiativ stödjer förslaget om att avveckla skjutbanan.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Länsstyrelsen i Skåne
Genarps skyttesportförening

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärende Avveckling Genarps skjutbana
Genarps skytteförening bedriver verksamhet både för unga och vuxna i Genarp. Utomhusskytte
bedrivs på 50, 100, 200 och 300 meters banor, och inomhus i Medborgarhuset finns det
luftgevärsskytte för ungdomar. Vuxna ledare har hand om inomhusskyttet.
Förslag har nu lagts att allt utomhusskytte ska avvecklas. Detta menar Liberalerna är en dålig idé. Om
hela utomhusskyttet tvingas läggas ner riskerar detta att få stora konsekvenser för luftgevärsskyttet
för unga då de vuxna troligtvis flyttar till en annan klubb.
När naturreservatsbeslutet om Risen togs 1980 så sades det i beslutet att kommunen skulle ta fram
en alternativ skjutbana. Detta har kommunen inte lyckats göra.
Föreningen överklagade reservatsbeslutet till Jordbruksdepartementet som i ett beslut 1981 skrev
följande: ”Regeringen uttalade i beslut den den 2 februari 1978 att såvitt handlingarna i då
förevarande ärende utvisade, tillräckliga skäl inte förelåg att förhindra skjutverksamhet på
skjutbanan. Eftersom några nya omständigheter i detta hänseende INTE förebragts bör
bestämmelsen förstås så att skjutbanan avvecklas så snart Lunds kommun kan hänvisa skyttarna till
annan bana.” Detta har inte skett och då bör skjutbanan kunna fortsätta finnas.
Föreningen är nu beredd att lägga ner de långa banorna, de banor som orsakar starkt ljud och kan
nöja sig med att bara ha kvar 50m banan. En sådan korthållsbana har väldigt liten ljudpåverkan på
omgivningen. Liberalerna menar att här får både kommun och förening ge och ta. Föreningen går
med på att avveckla långhållsbanorna som stör mest. Då kan kommunen acceptera korthållsbanan.
Vi menar också att det är rimligt att ge föreningen en nyttjandeperiod på minst fem år.
Med detta vill Liberalerna reservera sig till förmån för vårt eget yrkande i nämnden:
Att
Föreningen får behålla 50m skjutbanan i en femårsperiod med möjlighet till förlängning i
femårsintervaller i avvaktan på att kommunen kan erbjuda ett fullgott alternativ.

Cecilia Barnes (L)

Christian Resebo (L)
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RESERVATION
Tekniska nämnden 2017-02-15 ärende 8

Genarps skjutbana
Beslutet om att skjutbanan ska avvecklas när kommunen hittat ett alternativ är från 1980.
Moderaterna ser ingen anledning att avveckla skjutbanan just nu innan villkoret är uppfyllt. Särskilt
som det finns en aktiv skytteklubb.
Vi ser ett värde för Genarp och hela kommunen att behålla banan. Vi hade helst sett att både den
långa och den korta banan hade fått vara kvar. Det finns en risk att röra i frågan innan kommunen
hittat en ersättning.
Den korta banan är viktigast för ungdomsverksamheten. Vi ser det därför som en bra
andrahandsyrkande att behålla den korta banan och en av oss instämde därför med vänsterpartiets
yrkande att behålla den korta banan.

Mats Helmfrid (M)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 36

Program för urban odling på allmän
platsmark och kvartersmark planlagd
för odling

Dnr TN 2015/0494

Sammanfattning
Program för urban odling på allmän platsmark och kvartersmark planlagd
för odling, är ett program för utvecklingsarbetet med odling i
tätortsmiljö. En förslagsversion av programmet remitterades efter beslut i
tekniska nämnden i maj 2016 till 14 instanser. Programmet har under
hösten bearbetats.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 24 januari 2017
Program för urban odling, daterad 24 januari 2017

Yrkanden
Anders Jarfjord (V) med instämmande av Emma Berginger (MP) och
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att
uppdra åt förvaltningen att genomföra en redaktionell textbearbetning.
Cecilia Barnes (L) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Aleksander
Mlynarczyk (KD) och Johan Nilsson (C) yrkar att följande i inarbetas i
programmet:
- i samarbete med studieförbunden anordna kurser, etc... (sidan 22),
- ta fram förslag på åtgärder på hur obrukade lotter kan återgå till
kommunen (sidan 24)
samt att i övrigt anta förvaltningens förslag till program.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Anders Jarfjord
(V) med fleras yrkande mot Cecilia Barnes (L) med fleras yrkande och
finner Anders Jarfjord (V) med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg
(S), Margareta Kristensson (S), Jens Gynnerstedt (MP) och Anders
Jarfjord (V)) för bifall till Anders Jarfjord (V) med fleras yrkande.
5 röster (Mats Helmfrid (M), Felix Solberg (M), Cecilia Barnes (L),
Johan Nilsson (C) och Aleksander Mlynarczyk (KD)) för bifall till
Cecilia Barnes (L) med fleras yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (37)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta Program för urban odling samt
uppdra åt förvaltningen att genomföra en redaktionell textbearbetning.

Reservationer
Cecilia Barnes (L), Mats Helmfrid (M), Felix Solberg (M) och
Aleksander Mlynarczyk (KD) reserverar sig till förmån sitt yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

15 (37)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 37

Skrivelse (S), (C) - Utveckla ett
rekreationsstråk längs Höje å samt
möjligheter till cykling på delar av
sträckan

Dnr TN 2016/0256

Sammanfattning
I en skrivelse från Socialdemokraterna och Centerpartiet framförs
önskemål om att anlägga ett rekreationsstråk längs Höje å samt
möjligheter till cykling på delar av sträckan.
Tekniska förvaltningen föreslår att stråket inte prioriteras nu med
motiveringen att det är svårt och kostsamt att anlägga cykelväg på
privatägd mark, att sträckningen Genarp - Dalby bedöms vara mer
prioriterad samt att det enligt tidigare beslut finns mer angelägna
cykelutbyggnader som bedöms få större total nytta.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse inklusive, daterad 17 november
2016
Kartbilaga
Skrivelse (S), (C) - Utveckla ett rekreationsstråk längs Höje å samt
möjligheter till cykling på delar av sträckan, inkommen 5 april 2016
Trafikverkets förstudie, Esarpsvägen, väg 798

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Johan Nilsson (C), Anders
Jarfjord (V), Emma Berginger (MP) och Mikael Thunberg (S) yrkar att
skrivelsens förslag till cykelvägsträckning prövas i samband med beslut
om utbyggnadsplan för cykel.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällström
(S) med fleras yrkande och finner yrkandet vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att skrivelsens förslag till cykelvägsträckning prövas i samband med
beslut om utbyggnadsplan för cykel.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

Protokollsanteckningar
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt
Initiativ instämmer i Lena Fällström (S) med fleras yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Höje Å vattenråd
Medborgarkontoret Genarp
Socialdemokraterna
Centerpartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 38

Skrivelse (C) - Cykelväg längs
Häckebergavägen i Genarp

Dnr TN 2016/0541

Sammanfattning
Centerpartiet har kommit med en skrivelse om byggnation av cykelväg
längs Häckebergavägen i Genarp.
Förvaltningen föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka
förutsättningar och kostnader för att bygga den planerade cykelvägen
längs Häckebergavägen och presentera ett förslag för hur kommunen
själv gå kan vidare med planerna, under förutsättning att inga RTI-medel
beviljas 2017.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 1 februari 2017
Skrivelse (C) – Bygg en cykelväg längs Häckebergavägen i Genarp

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

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

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att besvara skrivelsen med vad förvaltningen anför i skrivelsen.

Reservationer
Johan Nilsson (C) inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga.
Beslut expedieras till:
Akten
Centerpartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (37)

C Reservation 2017-02-15 § 38

RESERVATION:
Tekniska nämndens sammanträde 15 februari 2017

Skrivelse (C) – Bygg cykelvägen längs Häckebergavägen i Genarp
Centerpartiet hoppas att Trafikverket kommer ge ett positivt besked på nämndens RTIansökan och att byggnationen av en cykelväg längst med Häckebergavägen i Genarp kan
komma till stånd snarast möjligt. Trots att Trafikverket som väghållare borde stå för 100% av
finansieringen har Lunds kommun erbjudit sig att medfinansiera upp till 50% av kostnaderna.
Förhoppningsvis resulterar erbjudandet i att Trafikverket tar sitt förnuft till fånga och inte
fortsätter skjuta cykelvägen på framtiden.
Av den anledningen delar vi förvaltningens uppfattning att nämnden bör avvakta resultatet av
RTI-ansökan innan vi går vidare och undersöker alternativa lösningar. Samtidigt som vi anser
att nämnden inte bör gå händelserna i förväg, vill vi ändå tydligt markera att det är viktigt att
nämnden agerar ifall Trafikverket än en gång skulle säga nej till att finansiera cykelvägen. Av
den anledningen har vi valt att reservera oss i ärendet.
Jag tror att det finns ett starkt samband mellan att cykla i unga år och att fortsätta cykla som
vuxen. Om föräldrar i Genarp inte vågar låta sina barn cykla till skola och träning p.g.a.
trafiksäkerheten vid Häckebergavägen gör det att en hel generation av cyklister går förlorad i
byn.
Lunds kommun har drivit frågan om en cykelväg längs Häckebergavägen under femton års
tid. Det är dags att cykelvägen faktiskt byggs. Visar det sig att RTI-ansökan inte ger något
resultat den här gången heller är det vår uppfattning att nämnden måste utreda andra lösningar
för att säkerställa att cykelvägen kan byggas.

Johan Nilsson (C)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 39

Remiss av Transportstyrelsens
rapport Miljözoner för lätta fordon

Dnr TN 2017/0089

Sammanfattning
Regeringskansliet har översänt Transportstyrelsens redovisning av
regeringsuppdraget Miljözoner för lätta fordon på remiss till Lunds
kommun. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till miljönämnden och
tekniska nämnden för yttrande. Förvaltningarna framför att föreslaget
regelverk om miljözoner kan vara en viktig del av kommunernas arbete
med att klara gällande miljökvalitetsnormer.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningen och tekniska förvaltningens gemensamma
tjänsteskrivelse, daterad 23 januari 2017
Regeringskansliet remiss, daterad 12 december 2016
Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon
Kommunstyrelsens beslut 6 oktober 2010 § 348
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 19 augusti 2010
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 22 juli 2010

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 förvaltningarnas yttrande som sitt eget.

Protokollsanteckningar
Anders Jarfjord (V) med instämmande av Gubb Marit Stigson (FI) får till
protokollet anteckna Lunds kommun bör utreda hur kommunen kan
tillämpa en skärpning av miljözoner.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (37)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 40

Parkeringsreglering på Nilstorp

Dnr TN 2016/0358

Sammanfattning
Generösa parkeringsregler på Nilstorp i kombination med nya
verksamheter på kvarteret Jöns Petter Borg har medfört att en del gator
på Nilstorp används till parkering dygnet runt respektive arbetsparkering.
Detta trots att det finns ett parkeringshus som är avsett för
verksamheterna.
Förvaltningen har tagit emot många klagomål om detta och med
anledning av det har förvaltningen genomfört ett samråd med de boende
på Nilstorp om förslag på ändrade parkeringsreglering, enligt beslut i
teknisk nämnd i juni 2016. Med hänsyn till de yttranden som har kommit
in föreslår förvaltningen att parkeringsreglering införs som innebär att
fordon får parkeras under högst två timmar i följd utan avgift, vardagar,
utom dag före sön- och helgdag, mellan klockan 09.00 och klockan
18.00. Även boendeparkering föreslås införas och tillåtas mer generöst.
Befintlig förbjuden parkering kommer att vara kvar, precis som idag.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 4 januari 2017
Parkeringsreglering nuläge
Förslag ny parkeringszon
Tekniska nämndens beslut 8 juni 2016 § 106

Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och
Anders Jarfjord (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Cecilia Barnes (L), Johan
Nilsson (C) och Aleksander Mlynarczyk (KD) yrkar att tekniska
förvaltningen ges i uppdrag att införa ny parkeringsreglering på Nilstorp
enligt:
- att fordon får parkeras under högst 2 timmar i följd utan avgift, på
Persikovägens södra sida, vardagar, utom dag före sön- och helgdag,
mellan klockan 09.00 och klockan 18.00
- att befintliga gator med förbjuden parkering behålls, precis som idag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition sitt eget med fleras
yrkande mot Mats Helmfrid (M) med fleras yrkande och finner sitt eget
med fleras yrkande vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (37)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg
(S), Margareta Kristensson (S), Jens Gynnerstedt (MP) och Anders
Jarfjord (V)) för bifall till Emma Berginger (MP) med fleras yrkande.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att införa ny parkeringsreglering
på Nilstorp enligt redovisat förslag.

Reservationer
Mats Helmfrid (M) och Felix Solberg (M) inkommer med en skriftlig
reservation, se bilaga.
Cecilia Barnes (L) inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga.
Johan Nilsson (C) och Aleksander Mlynarczyk (KD) reserverar sig till
förmån Mats Helmfrid (M) med fleras yrkande.

Protokollsanteckningar
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt
Initiativ ser positivt på parkeringsreglering i området och ser gärna att
denna skärps successivt i framtiden.
Börje Hed (FNL) får till protokollet anteckna att en majoritet av de
boende inte vill ha reglering. Då bör den inte införas.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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M Reservation 2017-02-15 § 40

RESERVATION
Tekniska nämnden 2017-02-15 ärende 13

Parkeringsreglering på Nilstorp
Från moderaternas sida tillsammans med övriga Alliansen, föreslog vi att två timmars parkering
införs på Persikovägens norra sida och att bestämmelserna i övrigt lämnas orörda. Majoriteten
beslutade dock att följa förvaltningens förslag att begränsa parkeringen på hela Nilstorp.

Vi anser inte att den beslutade regleringen behövs. Detta stöds också av de boendes enkätsvar.
Istället verkar beslutet motiverat med den allmänna önskan att så mycket som möjligt försvåra och
fördyra för de som äger och använder bil. Genom att införa boendeparkering ökar man kostnaden
för de som inte har möjlighet att parkera på egen tomt. Det motiverar att ta bilen till jobbet istället
för kollektivtrafik och därmed inte behöva betala för parkering i bostadsområdet under dagtid.

Regleringen av Persikovägen önskas av de boende då parkeringen främst används av anställda på
arbetsplatser söder om Nilstorp.

Vi reserverar oss till förmån för vårt förslag.

Mats Helmfrid (M)

Felix Solberg (M)

L Reservation 2017-02-15 § 40

Reservation Parkeringsreglering på Nilstorp
Efter att tekniska förvaltningen tagit emot en del klagomål om parkerade bilar längs lokalgatorna på
Nilstorp så gjordes en enkät i området där man frågade efter de boendes åsikt i frågan. Enkäten
visade att det var enbart på Persikovägen som majoriteten av de boende var positiva till en
parkeringsreglering. I övriga områden så fanns ingen majoritet för att ändra befintlig situation.
Liberalerna menar därför att man i nuläget kan nöja sig med att reglera parkeringen på Persikovägen
Vi vill därför reservera oss till förmån för alliansens yrkande i frågan.

Cecilia Barnes (L)

Christian Resebo (L)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 41

Riktlinjer för möblering, Lunds
kommun

Dnr TN 2016/0425

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har i samverkan med stadsbyggnadskontoret
arbetat fram förslag till riktlinjer för möblering och färgsättning.
Möbleringsprogrammet innehåller riktlinjer för möbleringen av
de offentliga rummen i Lund. Dokumentet ska vara ett stöddokument
både internt och externt vid förnyelse och förändringar. Riktlinjerna
anger bassortiment för möblering av allmän platsmark i staden,
exempelvis parker, gator, trottoarer, passager och mindre platser.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 januari 2017
Riktlinjer för möblering, Lunds kommun, daterad 27 januari 2017
Tekniska nämndens beslut 17 augusti 2011 § 157

Yrkanden
Emma Berginger (MP) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen
för en omarbetning av förslaget enligt den i nämnden förda diskussion.

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

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att återremitteras ärendet till förvaltningen för en omarbetning av
förslaget enligt den i nämnden förda diskussion.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 42

Begäran om planändring del av
fastigheten Norra Fäladen 4:1

Dnr TN 2017/0105

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen vill hos byggnadsnämnden begära planändring av
del av fastigheten Norra Fäladen 4:1 för ändamålet bostäder. Området är
idag en parkyta som ingår i ett större sammanhängande parkstråk i norra
Lund. Kommunen arbetar på olika spår för att identifiera nya lägen för
bostäder. Tekniska förvaltningen ser detta som en möjlig förtätningsyta
för bostäder för nyanlända. Det finns ingen bestämd byggherre än.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 januari 2017

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Aleksander Mlynarczyk (KD)
och Johan Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällström
(S) med fleras yrkande och finner yrkandet vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att hos byggnadsnämnden begära planläggning av del av Norra Fäladen
4:1 enligt tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.

Reservationer
Cecilia Barnes (L) inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga.
Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (37)

L Reservation 2017-02-15 § 42

Reservation

Begäran om planändring del av fastigheten Norra Fäladen 4:1
Det föreslagna området, Norra Fäladen 4:1, är väl använd parkmark där det även går en GC‐väg.
Området används som genomfartsområde, som lekområde och som strövområde för invånare i hela
östra Norra fäladen. OM området befinnes var lämpligt för bebyggelse är det viktigt att dessa
kvaliteter inte går förlorade. Liberalerna menar att man bör överväga att bara ta den södra halvan av
området till bebyggelse.
För Liberalerna
Cecilia Barnes (L)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 43

Markanvisningsförfarande i Centrala
Brunnshög

Dnr TN 2017/0140

Sammanfattning
Ytterligare fyra byggrätter om cirka 18 000 kvadratmeter BTA i Centrala
Brunnshög ska fördelas. Fördelningen sker genom tävling med en allmän
inbjudan med ett fast pris, baserat på värdering gjord efter försäljningen i
Södra Brunnshög. Inbjudan går ut i samband med fastighetsmässan
Mipim och presenteras också i en kortversion på engelska.
Inlämnat anbud innebär att anbudslämnaren accepterar det förslag till
avtal, den process och den målbild som finns i inbjudan utan
förbehåll. Tilldelning kan sedan göras till den eller de byggherrar som
erbjudit högsta kvalitet till det fasta priset.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 januari 2017
Brunnshög - Sammanfattning av visioner, strategier och mål (godkänd av
kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering 16
september 2016)

Yrkanden
Emma Berginger (MP) yrkar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att i
nära samarbete med Projektkontoret Brunnshög genomföra
markanvisningstävling i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Anders Jarfjord (V) yrkar bifall till Emma Bergingers (MP) yrkande med
tillägget att 25 procent reserveras till kommunen för sociala ändamål och
resterande 75 procent delas upp i hälften hyresrätter och hälften
bostadsrätter.
Cecilia Barnes (L) yrkar bifall till Emma Bergingers (MP) yrkande med
tillägget att urvalskriterierna kompletteras med följande text: I händelse
av att samma byggherre får angränsande tomter ska det finnas variation
mellan husen.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget
yrkande mot förvaltningens förslag till beslut och finner sitt eget yrkande
vara bifallet.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Anders
Jarfjords (V) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (37)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Cecilia Barnes
(L) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
ge tekniska förvaltningen i uppdrag att i nära samarbete med
Projektkontoret Brunnshög genomföra markanvisningstävling i
enlighet med tjänsteskrivelsen.

Reservationer
Cecilia Barnes (L) inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga.

Protokollsanteckningar
Mats Helmfrid (M) får till protokollet anteckna att en
markanvisningstävling är dyrt för deltagande företag. Nackdelen blir att
mindre aktörer inte har råd att delta.
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt
Initiativ instämmer i Anders Jarfjords (V) yrkande.
Börje Hed (FNL) får till protokollet anteckna att markanvisning inte bör
ske på skönsmässiga grunder. Högsta pris bör gälla.
Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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L Reservation 2017-02-15 § 43

Ärende Markanvisningsförfarande i Centrala Brunnshög
Brunnshög är på väg att bebyggas. I det här ärendet är det 18000 kvm BTA i Centrala Brunnshög som
ska markanvisas. Det är ett mycket centralt liggande område i Brunnshög och hur det kommer att se
ut kommer att ha stor inverkan på området. Att det är både funktionellt och estetiskt tilltalande är
därför av yttersta vikt. Ju mer attraktivt ett område är desto mer vill människor röra sig i området och
ju längre stannar man kvar där. Det räcker inte med att området är högtstående vad gäller
hållbarhet. Estetiken är minst lika viktig.
Det är flera byggrätter som nu ska anvisas. Dessa byggrätter gränsar till varandra och därför finns det
en risk/möjlighet att samma byggherre får angränsande områden. Det finns däremot inga tydliga
kriterier som hindrar byggherren att bygga likadant på sina byggrätter. Detta menar Liberalerna är
riskabelt. Ensartat byggande har vi för mycket av i Lund. Det bör därför stå uttryckligen i
urvalskriterierna att variation SKA finnas mellan tomterna.
Liberalerna reserverar därför sig till förmån för vårt eget yrkande:
Att urvalskriterierna kompletteras med följande text: I händelse av att samma byggherre får
angränsande tomter, ska det finnas variation mellan husen.
Cecilia Barnes (L)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 44

Försäljning av fastigheten Lund
Hängmattan 3 till DGV Kraft AB

Dnr TN 2017/0139

Sammanfattning
Enligt tekniska nämndens beslut i maj 2016 erhöll DGV Kraft AB
markanvisning för den nu bildade fastigheten Lund Hängmattan 3 efter
genomförd anbudstävling i södra Brunnshög. Försäljningsavtal har nu
upprättats med DGV Kraft AB som anger villkoren för att förvärva
fastigheten.
DGV Kraft AB planerar att uppföra cirka 30 bostäder med
upplåtelseformen bostadsrätt på fastigheten. Köpeskillingen är satt till
13 123 100 kronor.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 januari 2017
Avtal om lägenhetsarrende
Köpekontrakt
Detaljplan för del av Lund Östra Torn 27:2, PÄ 17/2010
Tekniska nämndens beslut 11 maj 2016 § 79

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 föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljning av fastigheten Lund
Hängmattan 3 till DGV Kraft AB för en köpeskilling om 13 123
100 kronor och i övrigt vad som framgår av försäljningsavtalen.

Protokollsanteckningar
Anders Jarfjord (V) med instämmande av Gubb Marit Stigson (FI) får till
protokollet anteckna att tomträtt är ett bättre och långsiktigt
fördelaktigare sätt att markanvisa med hänsyn till ekonomi och
inflytande.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (37)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 45

Markanvisningsförfarande beträffande
Najaden 1 i Södra Råbylund

Dnr TN 2016/0683

Sammanfattning
En markanvisningstävling föreslås i syfte att anvisa och sälja fastigheten
Najaden 1 i Södra Råbylund. För att upprätthålla en god fördelning
mellan upplåtelseformerna föreslås bostadsrätt vara en förutsättning i
tävlingen. För urvalet av byggherrar kommer gestaltning och pris att
bedömas för inlämnade tävlingsbidrag. Urvalet kommer att göras av en
jury bestående av representanter från stadbyggnadskontoret, tekniska
förvaltningen samt av två externa deltagare med erfarenhet inom
området. För de tävlingsbidrag som får högst gestaltnings- och
hållbarhetspoäng kommer lämnat pris att vara utslagsgivande. Lägsta pris
som kommer att accepteras är 3 250 kronor per kvadratmeter BTA.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 januari 2017
Detaljplan för Stora Råby 33:15 med flera i Lund, Lunds kommun

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

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

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna markanvisningsförfarandet
beträffande fastigheten Najaden1 i huvudsak i överensstämmelse
med tjänsteskrivelsen.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 46

Försäljning av fastigheten Nymfen 1
till LKF

Dnr TN 2016/0347

Sammanfattning
Lunds kommuns fastighets AB, LKF, har en betydelsefull roll när det
gäller att förse kommunen med bostäder för kommunens förtursbehov.
Till följd av att fler personer som fått uppehållstillstånd har anvisats Lund
behöver ytterligare bostäder kunna tillgodogöras ur LKF:s befintliga
lägenhetsbestånd. För att undvika större påfrestning på bostadskön är det
nödvändigt att LKF ges möjlighet att möta upp med ytterligare
bostadsbyggnation. Med anledning av detta markanvisades fastigheten
Nymfen 1, genom beslut i tekniska nämnden i augusti 2016 till LKF.
Lunds kommun föreslås nu följa upp markanvisningen och genomföra
försäljningen.
Inom Nymfen 1 planerar LKF för en byggnation av 73 lägenheter. Efter
en överlåtelse ska motsvarande antal lägenheter i LKF:s befintliga
bestånd erbjudas kommunen. Köpeskillingen har beräknats med
utgångspunkt i den värdering som förvaltningen låtit utföra och bestämts
till 8 430 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 23 januari 2017
Förslag till Köpekontrakt för Nymfen 1
Tekniska nämndens beslut 17 augusti 2016 § 137
Detaljplan för del av Stora Råby 33:15 m.fl. i Lund, Lunds kommun

Yrkanden
Anders Jarfjord (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Anders
Jarfjords (V) yrkande och finner yrkandet vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna och underteckna upprättat
köpekontrakt med Lunds Kommuns Fastighets AB avseende
försäljning av fastigheten Nymfen 1 för 8 430 000 kronor.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

Kommunstyrelsen
Lunds kommuns fastighets AB, LKF

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (37)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 47

Exploateringsavtal för fastigheterna
Sankt Jakob 4 och 13 i Lund med
Possedo AB

Dnr TN 2017/0142

Sammanfattning
Ett exploateringsavtal som berör fastigheterna Sankt Jakob 4 och 13 i
Lund har upprättats med Possedo AB. Possedo AB avser att förtäta
fastigheterna genom att uppföra ny gårdsbebyggelse för bostäder och
lokaler. Exploateringsavtalet berör frågan om risk för omkringliggande
fastigheter i samband med förtätning.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 januari 2017
Exploateringsavtal för Sankt Jakob 4 och 13 med Possedo AB
Förslag till detaljplan för Sankt Jakob 4 och 13 i Lund, PÄ 08/2015a

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms
(S) och finner yrkandet vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till exploateringsavtal mellan Possedo AB och
kommunen beträffande exploatering av Sankt Jakob 4 och 13 i
Lund.

Protokollsanteckningar
Gubb Marit Stigson (FI) med instämmande av Anders Jarfjord (V) får till
protokollet anteckna att Feministiskt Initiativ hade velat se ett färre antal
parkeringsplatser.
Beslut expedieras till:
Akten
Possedo AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 48

Försäljning av del av fastigheten
Innerstaden 2:1 i Lund till
Förvaltningsbolaget Grand Hotell i
Lund KB

Dnr TN 2017/0106

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen avser att bygga om Bantorget under våren och
sommar 2017. Samtidigt vill Grand Hotell i Lund bygga till två verandor
på framsidan av hotellet.
En överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats med
Förvaltningsbolaget Grand Hotell i Lund Kommanditbolag. Enligt
överenskommelsen ska Grand Hotell betala en ersättning om 200 000
kronor till Lunds kommun för marken som ska överföras. Vidare ska
Grand Hotell stå för kostnader för ledningsflytt och för
lantmäteriförrättningen. Överenskommelsen ska undertecknas först efter
att Grand Hotell har tecknat entreprenadkontrakt för tillbyggnaden.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 januari 2017
Överenskommelse om fastighetsreglering med Förvaltningsbolaget
Grand Hotell i Lund Kommanditbolag rörande del av Innerstaden 2:1

Yrkanden
Jens Gynnerstedt (MP) med instämmande av Mats Helmfrid (M) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Jens
Gynnerstedt (MP) med fleras yrkande och finner yrkandet vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av del av fastigheten Innerstaden 2:1 till
Förvaltningsbolaget Grand Hotell i Lund Kommanditbolag för en
överenskommen ersättning om 200 000 kronor och i övrigt enligt
bilagd överenskommelse om fastighetsreglering samt
att uppdra åt teknisk direktör att teckna överenskommelsen om
fastighetsreglering rörande del av Innerstaden 2:1 med

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

Förvaltningsbolaget Grand Hotell i Lund Kommanditbolag, dock
längst fram till 30 juni 2018.
Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningsbolaget Grand Hotell i Lund Kommanditbolag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 49

Delegationsbeslut för anmälan

Dnr TN 2017/0061

Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 15 februari
2017 anmäls.

Beslutsunderlag
Sammanfattning av fattade delegationsbeslut, redovisade per delegat.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 50

Anmälningar till tekniska nämnden
2017-02-15

Dnr TN 2017/0068
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 15
februari 2017:
Byggnadsnämnden, dnr. 15/642
§ 8 Detaljplan för Helgonagården 7:10. Antagande
Byggnadsnämnden, dnr. 16/591
Underrättelse/Lagakraftbevis – Ändring av detaljplan för Tumstocken 4 i
Lund, Lunds kommun (Parkvägen 1)
Kommunstyrelsen, dnr. 16/599
§ 26 Remiss – Romeleåsen och Sjölandskapet – en
kunskapssammanställning med analyser samt redovisning av
förutsättningar och möjligheter
Byggnadsnämnden, dnr. 16/642
§ 6 Detaljplan för kvarteret Kuylenstjerna i Genarp. Planuppdrag,
standardförfarande i delegation
Kommunstyrelsen, dnr. 16/662
§ 12 Markanvisning Castellum – Ideon
Kommunstyrelsen, dnr. 16/670
§ 13 Markanvisningstävling bostäder för nyanlända, Ängsladan
Arbetsmiljöverket, dnr. 16/672
Inspektionsmeddelande – Resultatet av inspektionen 6 december 2016.
Arbetsmiljöarbete, Trafikvaktkåren
Kommunstyrelsen, dnr. 16/682
§ 14 Markanvisning Skymningen LKF kontor/bostäder Brunnshög
Kommunstyrelsen, dnr. 16/684
§ 17 Försäljning av fastigheten Lund Parasollet 1 till K2A Knaust &
Andersson Fastigheter AB
Kommunstyrelsen, dnr. 16/693
§ 15 Försäljning av fastigheten Lund Skymningen 1 till Slättö förvaltning
AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

Kommunstyrelsen, dnr. 16/394
§ 16 Försäljning av fastigheten Lund Parasollet 2 till Slättö förvaltning
AB
Naturvårdsverket, dnr. 16/715
Avslagsbeslut – Ansökan om klimatinvesteringsstöd
Jennifer Jansson, dnr. 16/719
Restaurang Mediterranean, uteserveringen
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 17/2
Beslut – Tävling på väg, FK Trampens allians, 2017-04-26
Kommunstyrelsen, dnr. 17/97
§ 10 Beställning av ny förskola på Revingelyckan (Hardebergabanan)
Kommunstyrelsen, dnr. 17/101
§ 22 Lönekartläggning 2016
Kommunstyrelsen, dnr. 17/103
§ 18 Sverigeförhandlingen – Ramavtal och objektavtal för ökad
tillgänglighet och bostadsbyggande i storstäderna, (KF)
Byggnadsnämnden, dnr. 17/120
§ 10 Motion om att riva folkparksbyggnaden, Hans-Olof Andersson (SD)
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 17/125
Föreläggande enligt miljöbalken samt dispens från
biotopskyddsbestämmelserna för anläggning av markkabel på fastigheten
Östra Torn 29:8 och 27:2
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-15

§ 51

Upphandling färdtjänst 2017

Dnr TN 2016/0277

Jäv
Börje Hed (FNL) närvarar ej under ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning
Färdtjänsten i Lunds kommun utförs för närvarande av Taxi
Helsingborg/Sverigetaxi. Avtalet gäller till och med september 2017.
Upphandling görs inför nytt avtal från den 1 oktober 2017.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 2 februari 2017
Utvärderingsprotokoll

Yrkanden
Anders Jarfjord (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och
Johan Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Anders
Jarfjords (V) yrkande mot Emma Berginger (MP) med fleras yrkande och
finner sitt eget yrkande vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att teckna avtal med DRT Solution samt
att omedelbart justera ärendet.

Reservationer
Anders Jarfjord (V) reserverar sig till förmån sitt yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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