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§ 52

Godkännande av dagordning

Sammanfattning

att godkänna dagordningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-20

§ 53

Redovisning av förvaltningschefen

Dnr TN 2019/0015

Sammanfattning

Tillförordnad förvaltningschef Heléne Öhrström informerar bland
annat om:

Ersättningsarvode kommer att utgå för deltagandet i
kommunkontorets internautbildningar.
Samtliga ombeds skall bevaka sina @lund.se-brevlådor för att inte
missa viktig information.
Den ekonomiska månadsrapporten per sista februari finns under
dagens anmälningar till nämnden.
Slutprognos för spårvägen visar på ett utfall om 850 miljoner kronor,
jämfört med ursprungsbudget om 776 miljoner kronor och
höstens prognos om 802 miljoner kronor.
I måndags höll kommunstyrelsens arbetsutskott dialog med tekniska
nämndens presidium beträffande budget 2020-2022.
Den 4 april hålls budgetdagen på Arenan mellan kl 9-11.
Slutligt budgetbeslut tas av fullmäktige i mitten av juni.
Igångsättningstillstånd för anläggningen av Kunskapsparken på
Brunnshög behandlas av kommunstyrelsen i april.
Lådcykelanpassade cykelparkeringar har anlagts på Bangatan.
Dialog pågår för att hålla Fortifikationsverkets bro över Klingavälsån
öppet.
Planeringen inför valborgsfirandet i Stadsparken pågår för att
minska skaderisken för både människor och park.
Den 12 april invigs stenkudden vid Kråkelyckan.
Rekrytering pågår av en trafikplanerare med inriktning
kollektivtrafik, färdtjänstchef, vattenrådssamordnare,
belysningsansvarig, exploateringsingenjör samt trafikövervakare.
Headhunting pågår till tjänsten som enhetschef för väg och drift
inom gatu- och trafikenheten.
En administrativa har anställts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Redovisning av ordförande

Dnr TN 2019/0149

Sammanfattning

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) informerar bland annat om:

Lunda kvintetten arbetar med näringspolitiken samt tillhörande
markfrågor. Föredragning har därför hållits med
exploateringschefen Anita Wallin för att se hur man arbetar med
detta långsiktigt.
Fullmäktige kräver systematisk redovisning av de fem
vattenplanerna. (Långsiktigt arbete som pågår inom VASYD kommer
därför att påverka nämnden).
De fem vattenplanerna och verksamhetsmarken påverkar
översiktsplanen för Källby, Västerbro och Brunnshög.
Nämnden har ett ansvar för att näringslivet skall ha möjlighet att
växa inom kommunen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Informationsärende - Färdtjänst

Dnr TN 2019/0020

Sammanfattning

Färdtjänstchef Lars Hellström informerar bland annat om:

Förvaltningsrätten har inte meddelat beslut i upphandlingsärendet.
Arbetet med Sverige Taxi fortsätter.
Sverige Taxi har för avsikt att fortsätta arbetet med att öka kvalitén
på färdtjänsten så länge de har uppdraget.
Kvalitén har ökat och förseningarna har minskat, vilket lett till att
vitena minskat.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Informationsärende - Spårväg Lund C - ESS

Dnr TN 2019/0019

Sammanfattning

Projektchef Pernilla von Strokirch informerar bland annat om:

Den sista stensättningen på Sankt Laurentii kommer att vara klart
inom kort.
Hållplatsen på Clemenstorget tar form.
Busshållplatsen vid sjukhusplatsen planeras att öppna vid
tidtabellsskiftet i Juni
Träden vid hållplatsen Solbjer är på plats.
Mellan ESS och MAXIV börjar stolparna komma på plats och
cykelbanan längs spåret är byggd.
Regionen är i full gång med arbetet på spårvagnsdepån.
På fredag offentliggörs namnen på spårvagnarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-03-20

§ 57

Informationsärende - Spårväg Lund C,
skriftlig ekonomiuppföljning

Dnr TN 2019/0019

Sammanfattning

Projektchef Pernilla von Strokirch informerar bland annat om:

I prognosarbetet har man tittat på kvarvarande risker och
möjligheter.
Den största osäkerheten är Kraftringen och deras kostnader.
Prognosökning på cirka 50 miljoner kronor har tidigare redovisats
på Tekniska nämndens nämndberedning och Kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Orsaken till den ökade prognosen är att Skanska missbedömt
konsekvenserna som störningarna och det komplexa arbetet fått på
framdriften, samt underskattat omfattningen och tiden för det
kvarvarande arbetet.
Resurser, så som till exempel maskiner kommer att behövas under
längre tid än väntat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om en second opinion
på ingående avtal med entreprenör, ledningsägare och regionen.
Den fasta delen i avtalet med Entreprenören omfattar täckning för
kostnader för entreprenörens datorer/program, mindre verktyg,
centraladministrativa kostnader, arvode, arbetskläder,
underentreprenadsarvoden med mera.
En jämförelse av kostnadsposter, samt nedbrytning av budgeten har
gjorts på nämndens efterfrågan.
Tekniska nämnden har tagit del av senaste slutkostnadsprognosen
P1 2019 med en utförlig redovisning av projektet samt fått möjlighet
att ställa frågor.
I övrigt avvaktar tekniska nämnden utfallet av den second opinion
som kommunstyrelsens arbetsutskott beställt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Informationsärende - Stadsbussarna;
aktuella miljö- och linjefrågor,
trafiksituationen på Bangatan vid
Clemenstorget respektive Spolegatan - Kung
Oscars väg.

Dnr TN 2019/0262

Sammanfattning

kollektivtrafikchef Ronnie Kalén informerar bland annat om:

Skånetrafiken har fått sparkrav. 1,4 miljoner kronor ska sparas i
kollektivtrafiken i Lund. Kommunen har reagerat kraftfullt mot de
föreslagna besparingarna.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att ge kommunerna möjlighet att
inkomma med synpunkter inför Kollektivtrafiknämnden
sammanträde den 29 mars då beslut tas kring frågorna.
Kommunstyrelsen har yttrat sig och lämnat förslag på alternativa
besparingar som bedöms ge lindrigare konsekvenser.
Lunds kommun har ett etablerat samarbete med Skånetrafiken
genom KollVision.
Gatuchef Per Eneroth informerar bland annat om:

Tekniska nämnden har som väghållare ansvar för en acceptabel
bullermiljö. Bullersanering sker i enlighet med gällande åtgärdsplan
för omgivningsbuller som antagits av kommunfullmäktige. Planen
har tagits fram i samråd med bland andra miljöförvaltningen.
Per Eneroth informerar om vidtagna åtgärder vid Spolegatan och
Kung Oskars väg. Bland annat hur erbjudanden om bullerbidrag
lämnat till fastighetsägarna.

Miljönämnden har utfärdat ett förslag till föreläggande för tekniska
nämnden. Detta för att fastighetsägarna ska vidta bullerreducerande
åtgärder. Åtgärderna ska vidtas inom två år. Om åtgärder inte vidtas
kan miljönämnden utfärda föreläggande mot fastighetsägarna.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Val av representant till Pensionärsrådet
2019-2022

Dnr TN 2019/0151

Sammanfattning

Tekniska nämnden ska utse två ordinarie ledamöter till
Pensionärsrådet 2019-2022. Vid tekniska nämndens sammanträde i
februari utsågs Lena Fällström (S) till representant.

Yrkanden

Lars Leonardsson (M) yrkar att Rolf Nilsson (FNL) skall utses till
representant i Pensionärsrådet.

Beslutsgång

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lars
Leonardssons (M) yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att

utse Rolf Nilsson (FNL) till representant i Pensionärsrådet.

Beslut expedieras till:
Akten
Pensionärsrådet
Rolf Nilsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Val av ny representant till Samverkansråd
Vombs fure

Dnr TN 2019/0234

Sammanfattning

Tekniska nämnden ska utse en ny representant till Samverkansråd
Vombs fure.

Yrkanden

Lars Leonardsson (M) yrkar att Per Jakobsson (M) skall utses till
representant i Samverkansråd Vombs fure.

Beslutsgång

Ordförande Jan Annerstedt (M) ställer proposition på Lars
Leonardssons (M) yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att utse Per Jakobsson (M) till representant i Samverkansråd
Vombs fure.
Beslut expedieras till:
Akten
Samverkansråd Vombs fure
Per Jakobsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-03-20

§ 61

Krisberedskapsplan med risk-och
sårbarhetsanalys (RSA) och övningsplan

Dnr TN 2019/0203

Sammanfattning

En ny krisberedskapsplan, risk-och sårbarhetsanalys samt
övningsplan utifrån en kommungemensam planeringen har tagits
fram.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 februari 2019.
Krisberedskapsplan, tekniska nämnden 2019.
Risk- och sårbarhetsanalys, tekniska nämnden 2019.
Övningsplan, tekniska nämnden 2019.

Yrkanden

Karin Svensson Smith (MP) yrkar med instämmande av Cecilia
Barnes (L), Lars Leonardsson (M), Lena Fällström (S) och
Steingrimur Jonsson (V) att anta krisberedskapsplan, risk och
sårbarhetsanalys samt övningsplan 2019 med följande tillägg:

1. att Risk- och sårbarhetsanalysen och Krisberedskapsplanen för
Lunds kommun bör utgå ifrån att det kan komma avbrott i
eldistributionen upp till en vecka eller mer. Detta ska klassificeras
som en möjlig (men ej sannolik) händelse som kan inträffa,

2. samt att Risk- och sårbarhetsanalysen och krisberedskapsplanen
för Lunds kommun bör utgå ifrån att det kan komma avbrott i
drivmedelsförsörjningen upp till en vecka eller mer. Detta ska
klassificeras som en möjlig (men ej sannolik) händelse som kan
inträffa.

Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Lars Leonardsson
(M), Cecilia Barnes (L), Karin Svensson Smith (MP) och Steingrimur
Jonsson (V) att Riskhändelse 10 Förorening av vatten ändras till
möjlig, som punkt 3 alltså kännbar.

Beslutsgång

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på
förvaltningens förslag till beslut och finner det vara bifallet.

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Karin
Svensson Smith (MP) med fleras första tilläggsyrkande och finner det
vara bifallet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-20
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Karin
Svensson Smith (MP) med fleras andra tilläggsyrkande och finner det
vara bifallet.
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena
Fällströms (S) med fleras tilläggsyrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att Risk- och sårbarhetsanalysen och Krisberedskapsplanen för
Lunds kommun bör utgå ifrån att det kan komma avbrott i
eldistributionen upp till en vecka eller mer. Detta ska
klassificeras som en möjlig (men ej sannolik) händelse som kan
inträffa,
att Risk- och sårbarhetsanalysen och krisberedskapsplanen för
Lunds kommun bör utgå ifrån att det kan komma avbrott i
drivmedelsförsörjningen upp till en vecka eller mer. Detta ska
klassificeras som en möjlig (men ej sannolik) händelse som kan
inträffa.

att Riskhändelse 10 Förorening av vatten ändras till möjlig, som
punkt 3 alltså kännbar, samt
att i övrigt anta krisberedskapsplan, risk-och sårbarhetsanalys
samt övningsplan 2019.

Protokollsanteckningar

Lo Nordahl (FI) inkommer med följande protokollsanteckning: FI
instämmer i Socialdemokraternas och Miljöpartiets yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (43)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-20

§ 62

Remissyttrande - Energiplan för Lunds
kommun med åtgärder 2019-2026

Dnr TN 2019/0072

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2017 att revidera den
befintliga energiplanen, med giltighet 2014-2017. Energiplanen ska
enligt beslutet förutom att uppfylla lagen om kommunal
energiplanering även bidra till att nå klimatmålet i LundaEko och
uppfylla kommunens åtaganden enligt Borgmästaravtalet. Ett förslag
till Energiplan för Lunds kommun har skickats ut på remiss till bland
annat tekniska nämnden för yttrande.
Energiplanen fokuserar på energianvändning i industri,
verksamheter, bostäder och drivmedelsförsörjning.
Transportsektorn har största utmaningen för att klara klimatmålen
2030 och behöver därför utvecklas inom kommunens arbete med
LundaMaTs III.

Tekniska nämndens yttrande grundas på vad kommunen kan göra
främst inom områden som berör transportsektorn. Inom nämndens
ansvarsområde ligger samordning av arbeten med hållbara
transporter, med LundaMaTs – Lunds kommuns strategi för ett
miljöanpassat transportsystem. Dessutom har nämnden ett ansvar
för energieffektiv gatubelysning, att säkerställa att kollektivtrafiken
får en trygg elförsörjning, samt att förvaltningens fordon har en
klimatanpassad energiförsörjning.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 februari 2019.
Energiplan för Lunds kommun - med åtgärder 2019-2016.

Yrkanden

Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut med följande tillägg;
1. att vad gäller övergripande mål för Energiplanen bör ytterligare
ett mål läggas till: Energiförsörjningen i Lunds kommun ska vara
långsiktigt hållbar och robust såväl vid normaltillstånd som vid
effekttoppar,

2. att Kommunkontorets miljöstrategiska enhet ges i uppdrag att i
samarbete med Renhållningsstyrelsen redovisa hur tillgången av
biogas i kommunen kan öka genom insamling av organiskt avfall från
restauranger, matbutiker, företag med mera.
Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (43)

Tekniska nämnden
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Cecilia Barnes (L) yrkar med instämmande av Lars Leonardsson (M)
och Johan Nilsson (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut
med följande tillägg;
1. att i åtgärd 3.2 Arbetsmaskiner och tunga fordon framföra; I syfte
att få ett större genomslag på marknaden bör man se över
möjligheten att skapa ett brett samarbete med andra myndigheter,
kommuner, organisationer, bolag och företag som också ska köpa in
fossilfria arbetsmaskiner,

2. att i åtgärd 3.6 Laddning av elfordon framföra; en kostnadseffektiv
lösning bör tas fram för de Lundabor som köper boendeparkering, så
att de kan erbjudas laddning av sina elfordon under natten, samt
3. att i åtgärd 3.10 Miljözon framföra: möjligheten att samordna
citylogistik och E-handel för att effektivisera varornas sista
kilometrar bör undersökas och tas tillvara.

Lars Leonardsson (M) yrkar med instämmande av Lena Fällström (S)
och Johan Nilsson (C) bifall till Karin Svensson Smiths (MP) första
tilläggsyrkande, i övrigt bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar med instämmande av Lena
Fällström (S) bifall till Cecilia Barnes (L) första och tredje
tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på
förvaltningens förslag till beslut och finner det vara bifallet.

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Karin
Svenssons Smith (MP) med fleras första tilläggsyrkande och finner
det vara bifallet.
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Karin
Svensson Smiths (MP) andra tilläggsyrkande och finner det vara
avslagen.
Votering begärs och genomförs:

fem röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Johnny
Hultén (S), Margareta Kristensson (S), och Steingrimur Jonsson (V))
för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) andra tilläggsyrkande.
sex röster (Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Lars
Leonardsson (M), Johan Nilsson (C), Rolf Nilsson (FNL) och Magnus
Liljeroth (SD)) för avslag till Karin Svensson Smiths (MP) andra
tilläggsyrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Cecilia
Barnes (L) med fleras första tilläggsyrkande och finner det vara
bifallet.

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Cecilia
Barnes (L) med fleras andra tilläggsyrkande och finner det vara
bifallet.
Votering begärs och genomförs:

fem röster (Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Lars
Leonardsson (M), Johan Nilsson (C) och Rolf Nilsson (FNL)) för bifall
till Cecilia Barnes (L) med fleras andra tilläggsyrkande.
sex röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Johnny
Hultén (S), Margareta Kristensson (S), Steingrimur Jonsson (V) och
Magnus Liljeroth (SD)) för avslag till Cecilia Barnes (L) med fleras
andra tilläggsyrkande.
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Cecilia
Barnes (L) med fleras tredje tilläggsyrkande och finner det vara
bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att vad gäller övergripande mål för Energiplanen bör ytterligare ett
mål läggas till: Energiförsörjningen i Lunds kommun ska vara
långsiktigt hållbar och robust såväl vid normaltillstånd som vid
effekttoppar,

att i åtgärd 3.2 Arbetsmaskiner och tunga fordon framföra; I syfte
att få ett större genomslag på marknaden bör man se över
möjligheten att skapa ett brett samarbete med andra
myndigheter, kommuner, organisationer, bolag och företag som
också ska köpa in fossilfria arbetsmaskiner,
att i åtgärd 3.10 Miljözon framföra: möjligheten att samordna
citylogistik och E-handel för att effektivisera varornas sista
kilometrar bör undersökas och tas tillvara,

att i övrigt anta förvaltningens tjänsteskrivelse om sitt yttrande,
samt
att översända den till kommunstyrelsen.
Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (43)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Reservationer

2019-03-20

Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt
yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (43)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-20

§ 63

Detaljplan för del av Klostergården 2:9 m.fl.
(Centralköket) i Lund, Lunds kommun

Dnr TN 2019/0062

Sammanfattning

Detaljplanen för del av Klostergården 2:9 syftar till att pröva
lämpligheten av bostäder och verksamhet inom planområdets norra
del, samt förtätning med kontor och/eller skola inom planområdets
södra del. Befintliga byggnader och grönska med kulturhistoriskt
värde skyddas enligt skydds- och varsamhetsbestämmelser.
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 februari 2019.
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 29
november 2018.

Yrkanden

Johan Nilsson (C) yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP), Cecilia Barnes (L) och Lars Leonardsson (M) bifall till
förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg: att detaljplanen
säkerställer att allén som finns utmed tomtgränsen mot vägen
skyddas och bevaras när tomten åter bebyggs för att skydda dess
naturvärden som biotop
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på
förvaltningens förslag till beslut och finner det vara bifallet.

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Johan
Nilsson (C) med fleras tilläggsyrkande och finner det vara bifallet.
Votering begärs och genomförs:

åtta röster (Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Lars
Leonardsson (M), Johan Nilsson (C), Rolf Nilsson (FNL), Karin
Svensson Smith (MP), Steingrimur Jonsson (V) och Magnus Liljeroth
(SD)) för bifall till Johan Nilssons (C) med fleras tilläggsyrkande.
tre röster (Lena Fällström (S), Johnny Hultén (S) och Margareta
Kristensson (S)) för avslag till Johan Nilssons (C) med fleras
tilläggsyrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (43)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-20

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att detaljplanen säkerställer att allén som finns utmed tomtgränsen
mot vägen skyddas och bevaras när tomten åter bebyggs för att
skydda dess naturvärden som biotop, samt

att i övrigt tillstyrka bifall till planförslaget under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas.

Protokollsanteckningar

Karin Svensson Smith (MP) och Cecilia Barnes (L) inkommer med
följande protokollsanteckning: gångtrafiken bör skiljas från
cykeltrafik genom tydlig åtskillnad och cykelbanorna enkelriktas. En
handlingsplan för minskad motortrafik bör tas fram. Samspelet
mellan cykeltrafik genom tydlig åtskillnad och cykelbanorna
enkelriktas.
Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (43)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-20

§ 64

Yttrande över Förslag till nytt beslut samt
skötselplan för naturreservatet Dalby
Norreskog

Dnr TN 2019/0178

Sammanfattning

Förslaget omfattar en uppdatering av skyddet för området, samt att
en rad förtydliganden görs kring områdets skötsel.

Förvaltningen är positiv till att Länsstyrelsen ser över och reviderar
beslutet och skötselplaner. Förvaltningen ser det som mycket
positivt att man med förtydligade föreskrifter och instruktioner för
skötseln bland annat möjliggör en återställning av vattenmiljöer som
tidigare funnits i området.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 26 februari 2019.
Länsstyrelsens föreläggande inklusive bilagor, daterade 12 februari
2019.
Länsstyrelsens förslag till nytt beslut inklusive bilagor, daterade 12
februari 2019.

Yrkanden

Margareta Kristensson (S) yrkar med instämmande av Lars
Leonardsson (M), Cecilia Barnes (L), Rolf Nilsson (FNL), Johan
Nilsson (C) och Magnus Liljeroth (SD) bifall till förvaltningens förslag
till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Margareta
Kristensson (S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (43)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-20

§ 65

Yttrande över Samrådshandling Väg 936
Lund-Örtofta, delen Stångby-Håstad, gångoch cykelväg, TRV 2017/34818

Dnr TN 2018/0142

Sammanfattning

Trafikverket har tagit fram en samrådshandling för gång- och
cykelväg mellan Stångby och Håstad. Tekniska nämnden har tidigare
yttrat sig över samrådsunderlaget och förordade då den valda
sträckningen utmed väg 936. Tekniska nämnden ges nu möjlighet att
yttra sig över samrådshandling – utformning av planförslag.
Samrådshandling är det andra skedet i vägplaneprocessen. I detta
skede utformas och färdigställs planförslaget för att klarlägga
markbehoven.

Tekniska förvaltningen ser mycket positivt på Trafikverkets arbete
med en gång- och cykelväg mellan Stångby och Håstad. Gång- och
cykelvägen bidrar till ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för
gående och cyklister och är en del i ett viktigt sammanhållet
regionalt gång- och cykelstråk mellan Lund och Eslöv.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 12 februari 2019.
Igångsättningstillstånd, Protokoll Kommunstyrelsen, daterad 3 maj
2016, § 166.
Yttrande över samrådsunderlag, Protokoll Tekniska nämnden,
daterad 23 maj 2018, § 128.
Bilaga 1, Avtal om medfinansiering och samverkan – Cykelväg mellan
Stångby och Håstad.
Bilaga 2-8, Samrådshandling, Väg 936 Lund-Örtofta, delen StångbyHåstad, gång- och cykelväg.

Yrkanden

Johnny Hultén (S) yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP), Cecilia Barnes (L), Johan Nilsson (C), Lars Leonardsson (M) och
Rolf Nilsson (FNL) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Johnny
Hultén (S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (43)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut

2019-03-20

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (43)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-20

§ 66

Motion (V) & (C) - Vi måste prata om
smågatstenen

Dnr TN 2019/0082

Sammanfattning

I motionen ”Vi måste prata om smågatstenen” yrkar Vänsterpartiet
och Centerpartiet på en översyn av de styrdokument som berör
smågatsten som gatubeläggning, samt att de gator i stadskärnan som
har mycket kollektivtrafik och cykeltrafik ska läggas om.
Tekniska förvaltningen lämnar följande yttrande:

Sammantaget anser tekniska förvaltningen att smågatsten är viktig
för stadsbilden och kulturmiljön i Lunds stadskärna.

Förvaltningen anser att de av kommunfullmäktige antagna
riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen för Lunds stad ”Värna
och vinna staden” bör kompletteras och förtydligas enligt nedan:

1
Vid ombyggnader av gator som bär stor andel tung trafik och
kollektivtrafik dimensionera upp överbyggnaden för att i möjligaste
mån undvika sättningar och gropighet.
2
På gångytor och passager över gator används släta ytmaterial
för att erbjuda sammanhängande tillgängliga stråk.

3
När de större cykelstråken, som har sin sträckning i gatunätet
byggs om, kan ytor med slät smågatsten med fördel anläggas för att
öka komforten.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 6 mars 2019.
Motion ”Vi måste prata om smågatstenarna” daterad 8 januari 2019.
Utdrag ut ”Värna vinna staden”, daterad 27 oktober 2005.

Yrkanden

Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till motionen första attsats,
samt till motionens andra attsats vid om- och nybyggnationer av
större gator där många stadsbussar eller cyklister färdas ska läggas
om vid om- och nybyggnationer så att de har en gatubeläggning som
ger bekvämare och säkrare trafik.
Margareta Kristensson (S) yrkar med instämmande av Steingrimur
Jonsson (V), Lars Leonardsson (M), Cecilia Barnes (L) och Johan
Nilsson (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (43)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslutsgång

2019-03-20

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Karin
Svensson Smiths (MP) yrkande mot Margareta Kristensson (S) med
fleras yrkande och finner Margareta Kristensson (S) yrkande vara
bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att översända förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen.

Reservationer

Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig till förmån för sitt
yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (43)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-20

§ 67

Partneringavtal avseende
körbanerenhållning i Lunds kommun

Dnr TN 2018/0706

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade i juni 2012 att Lunds Renhållningsverk
skulle handlas upp för körbanerenhållningen 2013-2016 med en
option om förlängning på två år. Förvaltningens skrivelse innehåller
förslag om hur renhållning skall handlas upp under perioden 2019–
2020.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 6 mars 2019.
Förslag till avtal ”Partneringavtal avseende körbanerenhållning i
Lunds kommun”, daterat 12 december 2018.

Yrkanden

Cecilia Barnes (L) yrkar med instämmande av Lars Leonardsson (M)
och Lena Fällström (S) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Cecilia
Barnes (L) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningschef att teckna avtal med
Renhållningsverket avseende körbanerenhållning i Lunds
kommun
Beslut expedieras till:
Akten
Renhållningsverket

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (43)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-20

§ 68

Begäran om planläggning av del av
fastigheten Dalby 63:1 i Lund

Dnr TN 2019/0182

Sammanfattning

Aktuell del i ansökan om detaljplaneläggning gäller en cirka 4,2
meter bred och cirka 270 meter lång markremsa där Dalbys
allmänna dagvatten från ett cirka 49 hektar stort tillrinningsområde
rinner i ett öppet dike för att slutligen bilda en damm inom en
privatägd fastighet.
Dammen saknar fördröjande förmåga och kommunen saknar idag
juridiskt rättighet till dagvattnet, diket och möjligheter att
säkerställa dagvattnets fördröjning.

Syftet med detaljplaneläggningen är att få rådighet över det allmänna
dagvattnet och möjliggöra omledning till den allmänna
Tegelbruksparken för att säkerställa dagvattnets fördröjning inom
allmän platsmark. Markremsan som är föremål för begäran om
planläggning, angränsar till den detaljplanelagda Tegelbruksparken.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 februari 2019.
Dagvattenplan för Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige
den 22 mars 2018.

Yrkanden

Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP), Cecilia Barnes (L), Steingrimur Jonsson (V) och Johan Nilsson
(C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena
Fällström (S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ansöka hos byggnadsnämnden om detaljplaneläggning av del av
Dalby 63:1 som allmän platsmark.

Justerare

Utdragsbestyrkande

29 (43)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Protokollsanteckningar

2019-03-20

Lars Leonardsson (M) inkommer med följande protokollsanteckning:
principiellt är jag emot expropriering av fastigheter, dock finns i
detta fall goda skäl. Viktigt att det säkerställs att ägare som inte gett
sig till känna har rätt till ersättning.
Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
VA SYD

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (43)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-20

§ 69

Försäljning av del av Genarp 3:3, för
verksamhetsändamål

Dnr TN 2019/0195

Sammanfattning

Försäljning av del av Genarp 3:3, cirka 4700 kvadratmeter, inom
Genarps verksamhetsområde, till Ryttarcompaniet Trading Sweden
AB, 556883-9509, för ändamålet lager, kontor med mera.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 21 februari 2019.
Detaljplanen för del av Genarp 8:9 m. fl. i Genarp, Lunds kommun
(PÄ 35/2016 PÄ64/99), laga kraftvunnen 29 mars 2006.
Bilaga, personuppgifter köpare.

Yrkanden

Johnny Hultén (S) yrkar med instämmande av Magnus Liljeroth (SD),
Johan Nilsson (C), Lena Fällström (S), Lars Leonardsson (M) och
Cecilia Barnes (L) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Steingrimur Jonsson (V) yrkar att Genarp 3:3 upplåts med tomträtt.
Johan Nilsson (C) yrkar med instämmande av Lena Fällström (S),
Lars Leonardsson (M) och Cecilia Barnes (L) avslag på Steingrimur
Jonssons (V) yrkande.

Beslutsgång

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Johnny
Hultén (S) med fleras yrkande mot Steingrimur Jonsson (V) yrkande
och finner Johnny Hulténs (S) vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av del av Genarp 3:3, cirka 4700
kvadratmeter, inom Genarpsverksamhetsområde till
Ryttarcompaniet Trading Sweden AB (org. nr. 556883-9509)
eller tillhörande fastighetsförvaltningsbolag med Christopher
Fredriksson (pers. nr. 1975-08-24-xxxx) i styrelsen, för en
köpeskilling av 150 kronor/kvadratmeter och i övrigt enligt
förvaltningens redovisade villkor.

Justerare

Utdragsbestyrkande

31 (43)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-20

Beslut expedieras till:
Akten
Ryttarcompaniet Trading Sweden AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (43)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-20

§ 70

Exploateringsavtal med Stiftelsen Herulero i
Lund (Blekingska nation) och Akademiska
Hus AB avseende detaljplan för del av
fastigheten Studentkåren 4 (PÄ 21/2016a)

Dnr TN 2019/0205

Sammanfattning

Kommunen har tillsammans med aktörerna på företagsområdet
Ideon/Medicon Village/Pålsjö i Lund arbetat fram ett ramprogram i
syfte att stärka området, skapa en attraktiv stadsdel och tillföra nya
kvaliteter. Programområdet ska förtätas med bland annat nya
volymer av kontor, centrumverksamhet, forskning och bostäder.

Fastigheten Studentkåren 4 ägs idag av Akademiska Hus och är
belägen i ovan nämnda ramprogramområde. Akademiska Hus har
tillsammans med Stiftelsen Herulero (Blekingska nation) ansökt om
planändring för att möjliggöra förtätning med cirka 150-200
studentbostäder med nationslokaler i bottenvåningen.
Ett förslag till exploateringsavtal har tecknats mellan Lunds
kommun, Stiftelsen Herulero och Akademiska Hus i syfte att reglera
kostnader och genomförande av detaljplanen. Därtill har även ett
tilläggsavtal tecknats med Akademiska Hus AB och Lunds kommun
avseende en punkt om ställande av säkerhet som föll bort ur
ursprungsavtalet.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 22 februari 2019.
Förslag till exploateringsavtal mellan Stiftelsen Herulero i Lund,
Akademiska Hus AB och Lunds kommun inklusive tilläggsavtal
mellan Akademiska Hus AB och Lunds kommun.
Byggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av Studentkåren 4
m fl i Lund, PÄ 21/2016a granskningshandling.
Ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde, daterat 8 april
2010.
Ramprogram Medicon Village och Företagsstråket Sölvegatan,
daterad 5 maj 2014.

Yrkanden

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (43)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslutsgång

2019-03-20

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena
Fällströms (S) yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till exploateringsavtal med Stiftelsen Herulero
i Lund och Akademiska Hus AB för detaljplan PÄ 21/2016a
inklusive tilläggsavtal mellan Akademiska Hus AB och Lunds
kommun avseende ställande av säkerhet.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
VA-syd
Akademiska Hus AB
Stiftelsen Herulero i Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande

34 (43)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-20

§ 71

Markanvisning Gryningen 1 i Brunnshög
(SEKRETESS)

Dnr TN 2018/0328

Sammanfattning

Projektkontoret Brunnshög fick av tekniska nämnden den 5 juni
2018 i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för
försäljning av byggrätter i Brunnshög. En tävling om en byggrätt för
hyresbostäder har genomförts och det finns nu ett förslag till vinnare
som förordas av tävlingsjuryn.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 februari 2019.
Juryutlåtande markanvisningstävling Gryningen 1.
Prospekt-tävlingsunderlag Gryningen 1, daterat 19 september 2018.
Inkomna tävlingsanbud (8 anbud), den 18 oktober 2018.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2019 dnr KS
2018/0990.
Tekniska nämndens beslut den 5 juni 2018, § 162 dnr 2018/0328.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 28 maj 2018 dnr
2018/0328.
Tekniska nämndens beslut den 23 maj 2018, § 131 2018/0328.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2 maj 2018 dnr
2018/0328.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts strategiska samhällsplanerings
beslut den 23 april 2018, § 11 dnr KS 2018/0331.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 16 april 2018 dnr KS
2018/0331.
Lagakraftvunnen detaljplan för del av Lund Östra Torn 27:2 PÄ
17/2010.

Yrkanden

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

Beslutsgång

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena
Fällströms (S) yrkande och finner det vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

35 (43)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut

2019-03-20

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna markanvisning av
fastigheten Gryningen 1 till Tornet Bostadsproduktion AB
enligt juryns rekommendation.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

36 (43)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-20

§ 72

Återremiss - Markanvisningsavtal med LKF
avseende Södra Råbylund III söder

Dnr TN 2018/0642

Sammanfattning

Vid tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2018
beslutade tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsen att
godkänna upprättat markanvisningsavtal med Lund Kommuns
Fastighets AB, (LKF AB), avseende två områden inom Södra
Råbylund III söder. I sammanfattningen till ärendet framgick
följande:

Detaljplanen för Södra Råbylund III söder är under framtagande.
Inom planområdet föreslås två områden markanvisas till LKF. Ett
område i korsningen Sydöstra vägen och Råbylundsvägen för
flerbostadshus, och ett område vid Råby sjöpark för äldreboende. Ett
markanvisningsavtal har upprättats för LKFs ensamrätt att förhandla
om exploatering och förvärv samt för att definiera inriktningen för
de framtida marköverlåtelserna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 januari 2019, att
återremittera ärendet till tekniska nämnden för att ta fram nytt avtal
för markanvisning till LKF AB för att endast omfatta byggandet av
flerbostadshus i området korsningen Sydöstra vägen och
Råbylundsvägen.
Ett nytt markanvisningsavtal endast omfattande området för
flerbostadshusen har därför upprättats med LKF.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 11 februari 2019.
Markanvisningsavtal Södra Råbylund III söder – Flerbostadshus,
LKF.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterat 29 oktober 2018.
Tekniska nämnden beslut, den 21 november 2018, § 268.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, den 28 januari 2019, § 20.

Yrkanden

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

Beslutsgång

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena
Fällströms (S) yrkande och finner det vara bifallet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut

2019-03-20

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna och underteckna
upprättat markanvisningsavtal med Lunds Kommuns
Fastighets AB inom Södra Råbylund III söder.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Lunds Kommuns Fastighets AB
Serviceförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-20

§ 73

Informationsärende - Rapport från
kommunala råd

Dnr TN 2019/0016

Sammanfattning

Johan Nilsson (C) informerar nämnden om studentrådets första möte
som introducerade representanterna i studentorganisationernas
arbete.
Lena Fällström (S) informerar om att pensionärsrådets första möte
den 26 mars med start kl 15:00.

Joar Lindén (L) informerar om funktionshinderrådets möte och dess
huvudpunkter. Funktionshinderrådet vill lyfta behovet av vägledning
för syn- och hörselskadade. Rådet önskar förbättring av
tillgängligheten av nämndhandlingar. Funktionshinderrådet är
positivt inställda till tillgänglighetskonsekvensbeskrivningarna i
planer för ombyggnationer.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-20

§ 74

Informationsärende - Rapport från
konferenser

Dnr TN 2019/0017

Sammanfattning

Inget att rapportera.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-20

§ 75

TN Delegationsbeslut för anmälan 2019-0320

Dnr TN 2019/0044

Sammanfattning

Delegationsbesluten till tekniska nämndens
sammanträde 20 mars 2019 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

2019-03-20

§ 76

Anmälningar till tekniska nämnden 2019-0320

Dnr TN 2019/0043
Anmälningar

till tekniska nämndens sammanträde den 20 mars 2019

TN 16/204 Kommunfullmäktige beslut 2019-01-31
§ 17 Fastställande av Torgstrategi

TN 17/623 Byggnadsnämnden beslut 2019-01-24
§ 9 Detaljplan för del av Sandby 67:2 (Kyrkogången) i Södra Sandby
TN 18/111 Byggnadsnämnden 2019-02-20
Meddelande om laga kraft – detaljplan för Aspeholm 1 i Genarp,
Lunds kommun.

TN 18/229 Byggnadsnämnden 2019-02-27
Meddelande om laga kraft – detaljplan för del av Östra Torn 27:13 i
Lund, Lunds kommun

TN 18/503 Kommunstyrelsen beslut 2019-02-06
§ 35 Markanvisning rörande del av Stångby 5:28 Stångby Väster II till
Kudu AB
TN 18/519 Byggnadsnämnden beslut 2019-01-24
§ 8 Detaljplan för del av Lilla Råby 18:38
TN 18/558 Tekniska förvaltningen, ekonomi
Månadsrapport februari 2019

TN 18/561 Kommunstyrelsen beslut 2019-02-06
§ 36 Förvärv av Vallkärratorn 5:75

TN 18/607 Kommunstyrelsen beslut 2019-02-06
§ 34 Markanvisningsavtal rörande del av Grynmalaren 37 och
Innerstaden 2:1 i Lund till Seniorgården AB

TN 18/627 Byggnadsnämnden beslut 2019-01-24
§ 12 Ändring av detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala
Brunnshög Parkkvarteren Antagande)

TN 18/627 Byggnadsnämnden 2019-02-26
Meddelande om laga kraft – Ändring i detaljplan för del av Östra
Torn 27:2 (Centrala Brunnshög Parkkvarteren) i Lund, Lunds
kommun
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-20
TN 19/87 Tekniska förvaltningen Samverkansgruppen
Protokoll 2019-02-06

TN 19/97 Naturvårdverket beslut 2019-02-12
Bidrag till naturum Skrylle avseende anslaget 1:3, åtgärder för
värdefull natur, anslagspost 2, för budgetåret 2019
TN 19/110 Länsstyrelsen Skåne beslut 2019-03-04
Dispens från reservatsföreskrifter i efterhand för jakt inom
naturreservatet Risen i Lunds kommun

TN 19/196 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-28
§ 73 Förslag till förändringar av kollektivtrafiken från Region Skåne
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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