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Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
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Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), fram till och med kl 21:00 § 30
Steingrimur Jonsson (V)
Magnus Liljeroth (SD)

Ann-Christine Larsson (C), istället för Johan Nilsson (C)
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Per Jakobsson (M)
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Michael Andersson (SD)
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Heléne Öhrström, administrativ chef
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Mikael Fritzon, teknisk direktör
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef

Lena Fällström (S) med Magnus Liljeroth (SD) som ersättare
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§5

Godkännande av dagordning

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§6

Redovisning av teknisk direktör

Dnr TN 2020/0064

Sammanfattning

Teknisk direktör, Mikael Fritzon, informerar om de
utvecklingsområden som fokuseras på inom förvaltningen under
2020. Vidare informeras om den projektorganisation som håller på
att skapas vid förvaltningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§7

Redovisning av ordförande

Dnr TN 2020/0065

Sammanfattning

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) informerar bland annat om:
Arbete pågår för att skapa en effektivare nämndsprocess.

EVP-processen 2021-2023 har inletts med ett strategiskt
seminarium 2020-01-15, presentationerna finns tillgängliga via
lund.se.

Förberedelse för ny översiktsplan har inletts. Inom kort skall beslut
tas i tekniska nämnden och byggnadsnämnden om arbete med ett
nytt utbyggnads- och boendeprogram.

Lund har tagit in experter för att se över vilka möjligheter som finns
avseende avloppsrening. Inriktningsbeslut gäller från 2016 om nära
samarbete med VA-Syds övriga medlemskommuner. Alternativa
lösningar kommer eventuellt att tas under övervägande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§8

Informationsärende - Tunnelutredning

Dnr TN 2020/0072

Sammanfattning

Projektchef Pernilla von Strokirch redovisar status för projektet.
Lokaleringsutredning höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund,
samråd inleds. Som en del i samrådet genomförs öppna möten den 9
mars.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§9

Informationsärende - Spårväg Lund C - ESS

Dnr TN 2020/0067

Sammanfattning

Projektchef Pernilla von Strokirch redovisar status för projektet.
Skånetrafiken beslutar om trafikstart under februari, preliminärt
vagnleverans under våren med driftstart under hösten.
Väderskydden längs sträckan monteras innan provkörning.
Arbetet med tillståndsprocessen pågår.
Efterbesiktning sker i mitten av februari.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 10
Spårväg Lund C - ESS - skriftlig
ekonomiuppföljning
Dnr TN 2020/0067

Sammanfattning

Projektchef Pernilla von Strokirch redovisar den skriftliga
ekonomiuppföljningen.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 11
Remiss - Program för social hållbarhet i
Lunds kommun - Ett Lund för alla
Dnr TN 2019/0695

Sammanfattning

Kommunkontoret har tillsammans med förvaltningarna tagit fram
ett förslag till Program för social hållbarhet i Lunds kommun.
Programmet anger en gemensam riktning för arbetet med social
hållbarhet och lägger fast de långsiktiga prioriteringarna.

Programmet syftar till att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga
mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund - Ett Lund
för alla. Syftet är även att inspirera förtroendevalda och medarbetare
i Lunds kommun samt andra aktörer inom den offentliga sektorn,
lärosäten, näringslivet och civilsamhället till samverkan och dialog
om ett socialt hållbart Lund.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 december 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll § 266, daterat 7 oktober
2019.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad den 30 september 2019.
Förslag till program för social hållbarhet i Lunds kommun – Ett Lund
för alla, 2020-2026.

Yrkanden

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

Beslutsgång

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

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att yttra sej över förslag till program för social hållbarhet enligt
tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

2020-01-22

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 12
Remiss - Reglemente för styrelser och
nämnder i Lunds kommun
Dnr TN 2019/0739

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har till tekniska nämnden översänt
förslag till revidering av reglemente för styrelser och nämnder i
Lunds kommun.
Förslaget är remitterat till samtliga nämnder och styrelser, senast
den 31 januari ska nämndernas yttranden lämnas.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 december 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 279 daterat 28
oktober 2019.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2019.
Bilaga Presentation av förändringarna i reglementena.
Bilaga Reglemente – med förslag till förändringar.
Bilaga Mall för remissvar.

Yrkanden

Jan Annerstedt (FNL) yrkar med instämmande av Karin Svensson
Smith (MP), Lena Fällström (S), Steingrimur Jonsson (V), Cecilia
Barnes (L), Lars Leonardsson (M), Rolf Nilsson (FNL) och AnnChristine Larsson (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på sitt eget med
fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande över
förslaget till reviderade reglementen, samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 13
Yttrande över Romeleås- och
Sjölandskapskommitténs skrivelse: Pröva
förutsättningarna för att även Skurups kommun
kopplas samman med Skåneleden
Dnr TN 2019/0825

Sammanfattning

Romeleås- och sjölandskapskommittén föreslår i en skrivelse till
kommunstyrelsen att Lund och Skurups kommun ska pröva
förutsättningarna för en ny Skåneledsetapp Skurup – Svaneholm
fram till befintlig Skåneled i Lunds kommun. Skrivelsen har
översänts till tekniska nämnden för yttrande till kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden föreslås ställa sig positiva till förslaget samt
rekommendera att Lunds kommun avvaktar vidare arbete i väntan
på initiativ från Skurups kommun.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 12 december 2019.
Romeleås- och sjölandskapskommitténs skrivelse till
kommunstyrelsen, daterad 11 november 2019.

Yrkanden

Cecilia Barnes (L) yrkar med instämmande av Lena Fällström (S),
Steingrimur Jonsson (V), Lars Leonardsson (M) och Ann-Christine
Larsson (C) 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 anta förvaltningens yttrande som sitt eget, samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 14

Avtal för färdtjänst 2020

Dnr TN 2019/0895

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att en direktupphandling ska genomföras och
avtal för nio månader ska tecknas i avvaktan på att nytt
färdtjänstavtal kan starta.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 december 2019.

Yrkanden

Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP) och Steingrimur Jonsson (V) bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång

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

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna att en direktupphandling genomförs med Taxi
Helsingborg för perioden 1 april 2020 – 31 december 2020

att uppdra åt teknisk direktör teckna erforderliga avtal med Taxi
Helsingborg, samt
att ärendet justeras direkt efter sammanträdet, onsdag den 22
januari 2020.

Reservationer

Steingrimur Jonsson (V) inkommer med skriftlig reservation, se
bilaga.

Protokollsanteckningar

Karin Svensson Smith (MP) inkommer med följande
protokollsanteckning: Miljöpartiet beklagar att lagstiftningen
hindrar Lunds kommun att åstadkomma en lösning som är bra för
färdtjänstresenärer och anställda.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut expedieras till:
Akten
Taxi Helsingborg / Sverige Taxi

Justerare

2020-01-22

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 15
Granskningsrapport för intern kontroll
inom tekniska nämndens ansvarsområde 2019
Dnr TN 2018/0698

Sammanfattning

Enligt reglementet för intern kontroll skall nämnderna senast den 31
januari årligen lämna sin granskningsrapport till kommunstyrelsen.
Granskningen utgår från de kommungemensamma kontrollaktiviteterna som beslutats av kommunstyrelsen samt de nämndsspecifika kontrollaktiviteter som tekniska nämnden antog i januari
2019.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 19 december 2019.
Bilaga, granskningsrapport intern kontroll
TN beslut § 13, daterat 16 januari 2019.
KS beslut § 313, daterat 7 november 2018.

Yrkande

Lars Leonardsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång

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

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna rapporten avseende intern kontroll 2019, samt
att översända den till kommunstyrelsen
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 16
Kontrollplan för intern kontroll 2020 inom
tekniska nämndens ansvarsområde
Dnr TN 2019/0797

Sammanfattning

Arbetet med intern kontroll styrs sedan 2019 av Kommunallagen.
Kommunstyrelsen har beslutat om gemensamma intern
kontrollaktiviteter för 2020 och därutöver har förvaltningen tagit
fram förslag till nämndspecifika kontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 19 december 2019.
Bilaga, Handlingsplan intern kontroll 2020.
Kommunstyrelsens beslut § 269 daterat 6 november 2019.

Beslutsgång

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

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att anta handlingsplan för intern kontroll 2020, samt
att översända den till kommunstyrelsen
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Ajournering 18:58 19:20

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 17
Återföring från kommunstyrelsen - Ändring
av arrendevillkoren för koloni- och
odlingslottsverksamheten
Dnr TN 2018/0318

Sammanfattning

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet kring
kolonilottsarrenden till tekniska nämnden för omprövning samt
beslut av samtliga arrende-villkor i kommunfullmäktige. Tekniska
förvaltningen föreslår att tekniska nämnden på nytt föreslår
kommunfullmäktige att fastställa de föreslagna nya
arrendeavgifterna för kolonilotterna, samt att även förslag på nytt
arrendeavtal inkluderat samtliga villkor förs vidare till
kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 17 december 2019.
Förslag till nytt arrendeavtal daterat den 17 december 2019.
Kommunstyrelsens beslut den 6 november 2019.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2019.
Tekniska nämndens beslut den 21 augusti 2019.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 5 augusti 2019.
Delphis PM angående rättslig bedömning avseende möjlighet till
förtida uppsägning av arrendeavtal 10 juli 2019.
LKC:s skrivelse Konsekvenser 5-åriga arrendeavtal" 3 maj 2019.
Tekniska nämndens beslut 10 april 2019.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 mars 2019.
LKC:s skrivelse "Motbegäran arrendetider kolonilotter" 19 mars
2019.
ÖP 2018 markanvändning och hänsyn
https://www.lund.se/globalassets/lund.se/traf_infra/oversiktsplan/
lunds-kommuns-oversiktsplan-del-2-markanvandning-och-hansynantagen.pdf

ÖP 2010 förändringskarta,
https://www.lund.se/globalassets/lund.se/traf_infra/oversiktsplan/
op2010/op-forandringskarta-sbk.pdf

Yrkanden

Karin Svensson Smith (MP) yrkar med instämmande av Steingrimur
Jonsson (V), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S), Margareta
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22
Kristensson (S), Ann-Christine Larsson (C), Cecilia Barnes (L), Lars
Leonardsson (M) och Magnus Liljeroth (SD) avslag till förvaltningens
förslag till beslut

Beslutsgång

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

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att avslå förvaltningens förslag till beslut.
Beslut expedieras till:
Akten
LKC
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 18
Ordförandeskrivelse - Nya koloniområden
och annan stadsodling i Lunds kommun
Dnr TN 2019/0836

Sammanfattning

Denna skrivelse till tekniska nämnden innehåller ett förslag till
uppdrag till tekniska förvaltningen att i samråd med
stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och kommunkontoret
undersöka möjligheter att etablera nya koloniområden i Lund
respektive i kommunens tätorter.

Undersökningen ska ta hänsyn till övergripande stadsplanering av
hållbar urban utveckling, härunder ny markanvändning för park- och
odlingsändamål, aktuella frågor om utveckling i Lund av
grönstrukturer och lokala ekosystemtjänster och av miljö- och
hälsoskydd och för rekreation.
Stadsodling på nya koloniområden kan innebära ett grönare Lund
med ökad biologisk mångfald och mera av lokal
livsmedelsproduktion och samtidigt öppna upp för fler lundabor att
finna nya platser för vila och återhämtning inom gång- och
cykelavstånd från hemmet eller arbetsplatsen. Med ökad
tillgänglighet kan koloniområden och odlingslotter bidra till den
sociala och kulturella integrationen, mål och ambitioner aktuella
redan vid kolonirörelsens begynnelse i början på 1900-talet.

Beslutsunderlag

Flodin Furås, Ulrika: Kålgårdar, kolonier och asfaltsblommor:
Stadsodlingens historia, Karlstad: Votum, 2019.
Grönprogram för Lunds kommun, Lund: Lunds kommun,
2018/2019. (Beslut i kommunfullmäktige förväntas inom kort.)
LundaEko II. Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar
utveckling 2014-2020, Lund: Lunds kommun, 2017.
Program för urban odling på allmän platsmark och kvartersmark
planlagd för odling, Lund: Lunds kommun, tekniska nämnden, 2017.
På landet i Lund: Om koloniområden då och nu, Lund: Föreningen
Gamla Lund, 2012.
Streijffert, Peter, Odla i stan, Stockholm: Blue Publishing, 2019.
Översiktsplan för Lunds kommun 2018 (beslutad, men har inte
vunnit laga kraft) samt ÖP PM 9 Grön infrastruktur och
ekosystemtjänster, Lunds kommun: Stadsbyggnadskontoret, 2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Yrkanden

2020-01-22

Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP) bifall till attsats:
1. att tekniska förvaltningen får i uppdrag att i samråd med
stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och kommunkontoret
undersöka möjligheter att etablera nya koloniområden i Lunds
kommun.

2. att undersökningen tar hänsyn till relevanta styrdokument som
berör övergripande och annan stadsplanering av hållbar urban
utveckling, härunder ny markanvändning för park- och
odlingsändamål, aktuella frågor om utveckling i Lund av
grönstrukturer och lokala ekosystemtjänster och av miljö- och
hälsoskydd samt för rekreation.

4. att förvaltningen återkommer till tekniska nämnden med förslag
till budget- och tidsram samt hur uppdraget i övrigt kan göras
målriktat och kostnadseffektivt.
Vidare yrkar Lena Fällström (S) med instämmande av Karin
Svensson Smith (MP) att attsats tre ändras till;

3. att samråd sker - när lämpligt underlag föreligger - bland
kolonister och deras organisationer, innehavare av odlingslotter
intresserade av kolonilotter och andra som uttryckt särskilt intresse
för urban odling i Lunds kommun.

Beslutsgång

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

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att tekniska förvaltningen får i uppdrag att i samråd med
stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och
kommunkontoret undersöka möjligheter att etablera nya
koloniområden i Lunds kommun.

att undersökningen tar hänsyn till relevanta styrdokument som
berör övergripande och annan stadsplanering av hållbar urban
utveckling, härunder ny markanvändning för park- och
odlingsändamål, aktuella frågor om utveckling i Lund av
grönstrukturer och lokala ekosystemtjänster och av miljö- och
hälsoskydd samt för rekreation.
Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22
att samråd sker - när lämpligt underlag föreligger - bland kolonister
och deras organisationer, innehavare av odlingslotter
intresserade av kolonilotter och andra som uttryckt särskilt
intresse för urban odling i Lunds kommun.
att förvaltningen återkommer till tekniska nämnden med förslag till
budget- och tidsram samt hur uppdraget i övrigt kan göras
målriktat och kostnadseffektivt.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 19
Försäljning av mark inom detaljplan för
Pilgrimen 2 m.fl. till OBOS Mark AB
Dnr TN 2019/0846

Sammanfattning

Detaljplaneläggning samt en föregående markanvisningstävling har
genomförts för fastigheterna Pilgrimen 2 och del av Stora Råby
36:22. Detaljplaneområdet ligger inom stadsdelen Södra Råbylund.
OBOS Mark AB (OBOS) är ett av två bolag som erhållit en
markanvisning efter inlämnande av det vinnande bidraget. OBOS ska
genomföra bebyggelse av 29 radhus innehållande cirka 51
lägenheter. Bostäderna är tänkta att upplåtas med bostadsrätt.

Det är nu möjligt att följa upp markanvisningen med en försäljning
av det anvisade området . Ett köpekontrakt har därför upprättats.
Innan beslutet om försäljning verkställs genom ett undertecknande
av köpekontraktet, ska OBOS ha påbörjat sin byggnation. Efter beslut
om försäljning utarrenderas marken till OBOS fram tills dess att
byggnation påbörjats. Därefter undertecknas köpekontraktet.

Köpeskillingen uppgår till 15 500 000 kronor och baseras på en
byggrätt om 5 000 kvadratmeter BTA. Vid en större byggnation har
kommunen rätt till kompensation genom en i köpekontraktet
reglerad tilläggsköpeskilling.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 6 december 2019.
Köpekontrakt med OBOS Mark AB.
Arrendeavtal med OBOS Mark AB.
Kommunstyrelsens beslut, §129, den 2 maj 2019.

Yrkanden

Steingrimur Jonsson (V) yrkar att marken skall upplåtas med
tomträtt.

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

Beslutsgång

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Steingrimur
Jonssons (V) yrkande mot Cecilia Barnes (L) med fleras yrkande och
finner Cecilia Barnes (L) med fleras yrkande vara bifallet.
Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut

2020-01-22

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljningen av den
blivande fastigheten för 15 500 000 kronor till OBOS Mark AB
org nr 556070-7464, alternativt till annat av OBOS Mark AB
bildat bolag eller bostadsrättsförening och i huvudsak på de
villkor som framgår av köpekontraktet.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
OBOS Mark AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 20
Begäran om planändring för del av
Guldåkaren 1 och Ortocertiten 1
Dnr TN 2019/0719

Sammanfattning

Guldåkern 1 och Ortoceratiten 1 ligger inom stadsdelen Södra
Råbylund. Gällande detaljplan Stora Råby 36:22 med flera (Södra
Råbylund I) för Guldåkern 1 anger att det inom fastigheten kan
uppföras byggnader för skoländamål. Sedan Detaljplanen för Södra
Råbylund I togs fram har den planerade nya grundskolan tilldelats
ett annat läge. Gällande detaljplan Stora Råby 33:15 m.fl. (Södra
Råbylund II) för Ortoceratiten 1 medger idag bostadsändamål men
begränsar byggnationen till friliggande småhus.

Fastigheterna är idag obebyggda och, till skillnad från övriga delar av
detaljplanerna, inte anvisade eller sålda till någon byggaktör.
Begäran om detaljplaneändring avser Guldåkern 1 samt
Ortoceratiten 1.
Planändringen bör eftersträva en flexibel markanvändning som är
hållbar över tid. Gällande detaljplaner för Guldåkern 1 och
Ortoceratiten 1 har idag begränsade användningsområden.

Efterfrågan på att köpa eller hyra bostäder inom stadsdelen är stor
och förutsättningarna för ytterligare bostadsbyggnation inom
området bedöms som mycket goda. Förvaltningen ser dock att
planändringen särskilt bör beakta behovet av särskilda bostäder
såsom äldreboende och gruppbostad.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 november
2019.
Gällande detaljplan för Guldåkern 1.
Gällande detaljplan för Ortoceratiten 1.

Yrkanden

Cecilia Barnes (L) yrkar med instämmande av Ann-Christine Larsson
(C), Lars Leonardsson (M), Magnus Liljeroth (SD), Steingrimur
Jonsson (V) och Margareta Kristensson (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.
Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut

2020-01-22

Tekniska nämnden beslutar
att hos byggnadsnämnden begära planändring av Guldåkern 1 och
Ortoceratiten 1 i enlighet med förutsättningar som anges i
förvaltningens tjänsteskrivelse, samt
att uppdra åt exploateringschefen i Lunds kommun att teckna
planavtal för planändringen.

Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Vård- och omsorgsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 21
Markreservation för LKF vid Kävlingevägen,
Nöbbelöv
Dnr TN 2020/0024

Sammanfattning

Arbete med ett planprogram har påbörjats för att utreda
förutsättningarna för förtätning med nya bostäder vid Kävlingevägen
i Nöbbelöv. I planprogramområdet berörs ett flertal fastigheter med
olika ägare, bland annat LKF som har ett stort befintligt
bostadsområde i anslutning till den kommunägda mark där en stor
del av förtätningen föreslås.
Den kommunägda delen av förtätningsområdet kommer i stor grad
att behöva integreras och dela funktioner med redan befintliga
bostadsområden, särskilt avseende LKF:s bostadsområde vid
Kävlingevägen. Det är därför lämpligt att utveckling av
förtätningsområdet i denna del genomförs i samarbete med LKF med
målsättningen att genom markanvisning överlåta marken till LKF för
bostadsbyggande.
Lunds kommun har tillsammans med LKF funnit det lämpligt att
besluta om en markreservation för den kommunala marken som
berörs under tiden för planarbetet för att kunna pröva frågan om en
eventuell försäljning i slutet av planprocessen.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 1 november
2019.
Tekniska nämndens beslut § 140, daterat 23 augusti 2017.
Byggnadsnämndens beslut § 29, daterat 15 februari 2018.

Yrkanden

Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP), Steingrimur Jonsson (V) Cecilia Barnes (L), Lars Leonardsson
(M) och Ann-Christine (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut

2020-01-22

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna markreservationen i
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Protokollsanteckningar

Jan Annerstedt (FNL) inkommer med följande protokollsanteckning:
I detta ärende, liksom i liknande markärenden, är det önskvärt med
markanvisningstävling som genomförs efter att detaljplan
upprättats. Lund gynnas av att främja kreativitet och förnyelse
genom konkurrens mellan byggaktörer.
Beslut expedieras till:
Akten
LKF AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

29 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 22
Igångsättningstillstånd avseende
ledningsomläggning på Ejdervägen
Dnr TN 2019/0889

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen begär härmed igångsättningstillstånd för
upphandling av entreprenad av ledningsomläggning på Ejdervägen i
Lund.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 23 december 2019.

Yrkanden

Mikael Thunberg (S) yrkar med instämmande av Lars Leonardsson
(M) och Magnus Liljeroth (SD) bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång

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

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt teknisk direktör att upphandla entreprenör för i
förvaltningens tjänsteskrivelse beskrivna åtgärder.
Beslut expedieras till:
Akten
LKF AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 23
Intraprenadupphandling av skogsskötsel,
naturvård och friluftsliv under 2020
Dnr TN 2019/0626

Jäv

Shahad Lund (MP) anmäler jäv.

Sammanfattning

Tekniska nämndens internupphandling med Serviceförvaltningens
Markentreprenad avseende skogsskötsel, naturvård och friluftsliv är
ettårig och behöver förnyas. Upphandlingen enligt bifogad
överenskommelse avser tiden 1 januari 2020 till 31 december 2020
och uppgår till totalt 4 497 000 kronor.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 29
november 2019.
Inkommen offert, daterat 21 november 2019.
Förslag till Beställningsskrivelse avseende Intraprenadupphandling
gällande åtgärder inom skogsskötsel, naturvård och friluftsliv 2020.

Beslutsgång

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

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att av Serviceförvaltningens Markentreprenad under 2020
internupphandla åtgärder inom skogsskötsel, naturvård och
friluftsliv enligt tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

31 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 24

Skrivelse (C) - vägdragning vid Björkhaga

Dnr TN 2019/0653

Sammanfattning

Skrivelsen föreslår en ny anslutningsväg mellan trafikplatsen i
Veberöds västra utkant och det planerade verksamhetsområdet vid
Lökadal, samt att diskussioner ska inledas med Trafikverket om ett
bullerplank längs väg 11.

I detaljplanen för Veberöd 2:113 med flera, som har varit ute på
samråd och granskning, planeras en väg parallellt söder om väg 11.
Tekniska nämnden har yttrat sig att vägen bör utgå ur detaljplanen.
Dock vidhåller stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden att
vägen fortsatt ska ingå.

Det kan vara motiverat att skjuta på utbyggnaden av vägen till dess
att verksamhetsområdena, som redovisas i översiktsplanen norr om
vägen, är aktuella för detaljplaneläggning och genomförande.
Möjligheterna att bygga ut en tillfartsväg från Veberöds västra
trafikplats finns men behöver föregås av en detaljplaneprocess och
finansieringen lösas.

Bullernivåerna vid fastigheterna i norra delen av Björkhagaområdet
understiger Naturvårdsverkets riktvärden och därför anser tekniska
förvaltningen att det i dagsläget inte är motiverat att föra en dialog
med Trafikverket om bullerfrågan.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 16 december 2019.
Skrivelse från Centerpartiet om vägdragning vid Björkhaga i
Veberöd, daterad 21 augusti 2019.

Yrkanden

Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Karin
Svensson Smiths (MP) yrkande och finner det vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut

2020-01-22

Tekniska nämnden beslutar
att anta tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar på
Centerpartiets skrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Centerpartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 25
Skrivelse (M) - Inköp av återstående mark
Vombs fure av Malmö stad
Dnr TN 2019/0774

Sammanfattning

Skrivelsen föreslår en utredning av möjligheterna till inköp av
Malmö stads återstående markinnehav i Vombs fure. Tekniska
förvaltningen föreslås därför ges i uppdrag att undersöka
förutsättningarna för inköp av återstående mark från Malmö stad.

Området har mycket stora värden för friluftslivet och är viktigt för
skydd av bland annat kronhjort och rovfåglar. Att äga mark i
området skulle ge kommunen kraftigt förbättrade möjligheter att
agera konstruktivt i frågor där olika former av friluftsliv, naturvård
och produktion av dricksvatten behöver vägas samman och även till
naturvårds- och friluftslivsanpassad skötsel. Utveckling av
friluftslivet i området skulle också kunna bidra med att avlasta
kommunens övriga friluftsområden där det i dagsläget är ett mycket
högt besökstryck.
Förvaltningen ställer sig därför positiv till skrivelsens yrkande att
undersöka förutsättningarna att förvärva Malmö stads återstående
markinnehav i Vombs fure.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 19 december 2019.
Skrivelse (M) Inköp av återstående mark Vombs fure av Malmö stad,
daterad 12 november 2019.

Yrkanden

Karin Svensson Smith (MP) yrkar med instämmande av Steingrimur
Jonsson (V), Lena Fällström (S) och Lars Leonardsson (M) bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

34 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut

2020-01-22

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniska förvaltningen att undersöka
förutsättningarna för inköp av Malmö stads återstående
markinnehav i Vombs fure.

Beslut expedieras till:
Akten
Moderaterna

Justerare

Utdragsbestyrkande

35 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 26
Återremiss: Lundaförslag - Lekplats i
Björnstorp
Dnr TN 2019/0422

Sammanfattning

Förslagsställaren önskar att kommunen anlägger en lekplats i byn
Björnstorp. Tekniska nämnden har i en återremiss uppdragit åt
tekniska förvaltningen att se över vilken mark som kan tas i anspråk
för detta och vilken kostnad det kan innebära att genomföra
förslaget.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 december 2019.
Tekniska nämndens beslut, daterat 17 september 2019.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2 september 2019.
Lundaförslaget Lekplats i Björnstorp, daterat 3 mars 2019.

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.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att avslå Lundaförslaget i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Medborgarcenter
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

36 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 27

Avsiktsförklaring avseende elskotrar i Lund

Dnr TN 2019/0760

Sammanfattning

Lundakvintetten inkom i november 2019 med en skrivelse avseende
samverkan och dialog mellan Lunds kommun och aktörer som hyr ut
elskotrar i Lund. Vid tekniska nämndens sammanträde den 20
november 2019 beslutades att uppdra åt tekniska förvaltningen att, i
dialog med de aktörer som hyr ut elsparkcyklar i Lunds kommun,
upprätta ett samverkansavtal som innehåller gemensamma riktlinjer
och principer för exempelvis dialog, hållbarhetsfrågor,
parkeringslösningar, delning av elsparkcyklarnas trafikdata och
tekniska lösningar i gaturummet.
I Lund finns ett antal elskoterbolag som hyr ut elsparkcyklar
(elskotrar). Idag är två av fem företag aktiva och har sammanlagt
320 elskotrar utplacerade i staden. Dessa har varit sedan februari
2019. Under året har problem funnits med felparkerade elskotrar,
ofta liggande på gångytor, samt att de ofta framförs på gångbanor.
Sedan i somras har regelbundna dialogmöten skett mellan
förvaltningen och företagen. Detta har lett fram till att en
avsiktsförklaring förankrats med bolagen, som nu är klar för att
undertecknas av kommunen.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 december 2019.
Tekniska nämndens beslut § 294, daterat 20 november 2019.
Förslag till avsiktsförklaring elskotrar i Lund, daterad 5 november
2019.
Skrivelse från Lundakvintetten, daterad 2 november 2019.

Yrkanden

Steingrimur Jonsson (V) yrkar med instämmande av Rolf Nilsson
(FNL) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vidare yrkar Steingrimur Jonsson (V) att tekniska förvaltningen skall
föra för en dialog om arbetsförhållanden när det gäller de som
hanterar el-cyklarna.

Mikael Thunberg (S) yrkar att ärendet återremitteras med uppdrag
till tekniska förvaltningen att se över formuleringen i
avsiktsförklaringen kring körningen på gångbana.

Justerare

Utdragsbestyrkande

37 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslutsgång

2020-01-22

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på
förvaltningens förslag till beslut mot Mikael Thunbergs (S) yrkade
och finner Mikael Thunbergs (S) yrkande vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ärendet återremitteras med uppdrag åt tekniska förvaltningen
att se över formuleringen i avsiktsförklaringen kring körningen
på gångbana.
Beslut expedieras till:
Akten
Lundakvintetten

Justerare

Utdragsbestyrkande

38 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 28
Motion (V) - Dags att reglera
elsparkcyklarna!
Dnr TN 2019/0746

Sammanfattning

Motionen föreslår att tekniska nämnden ska föreslå föreskrifter som
reglerar elsparkcyklarnas närvaro i det offentliga rummet, så att
företag som vill tillhandahålla cyklar också säkerställer att det inte
blir hinder. Föreskrifterna kan även omfatta tillståndsgivning
förbundet med specifika krav, avgifter och begränsat antal fordon.
Vidare föreslås att nämnden får i uppdrag att undersöka
arbetsvillkoren för hantering av elsparkscyklar och verksamhetens
miljöpåverkan samt se över möjligheterna att förhindra verksamhet
från de företag som inte erbjuder kollektivavtalsmässiga villkor.
I Lund finns ett antal elskoterbolag som hyr ut elsparkcyklar
(elskotrar). Idag är tre av fem bolag aktiva och har sammanlagt 320
elskotrar utplacerade i staden. Dessa har varit aktiva på våra gator
sedan februari 2019. Under året har problem funnits med
felparkerade elskotrar, ofta liggande på gångytor, samt att de ofta
framförs på gångbanor.
Sedan i somras har regelbundna dialogmöten skett mellan
förvaltningen och bolagen. Detta har lett fram till att en
avsiktsförklaring förankrats med dessa.

Eftersom utvecklingen är positiv inom flera av problemområdena,
och en avsiktsförklaring har tagits fram och är klar att underteckna,
föreslår förvaltningen att reglerande föreskrifter och tillståndskrav
avvaktas. Kontroll av bolagens efterlevnad av arbetsvillkor,
kollektivavtal och miljöpåverkan överlåtes till polis, skattemyndighet
och övrig lagstiftning.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 december 2019.
Motion (V) – Dags att reglera elsparkcyklarna, daterad 31 oktober
2019.

Yrkanden

Steingrimur Jonsson (V) yrkar bifall till motionen.

Magnus Liljeroth (SD) yrkar med instämmande av Lars Leonardsson
(M) och Ann-Christine Larsson (C) bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Justerare

Utdragsbestyrkande

39 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslutsgång

2020-01-22

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Steingrimur
Jonssons (V) yrkande mot Magnus Liljeroths (SD) med fleras yrkande
och finner Magnus Liljeroths (SD) med fleras yrkande vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig över motionen enligt tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse, samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Reservationer

Steingrimur Jonsson (V) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Lundakvintetten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

40 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 29

Motion (V) - Bygg ut Lundahoj!

Dnr TN 2019/0765

Sammanfattning

Motionen förslår att tekniska nämnden utreder placering av
stationer för Lundahoj i olika stadsdelscentrum.

Tekniska förvaltningen anser att Lundahoj behöver utvecklas för att
öka användningen av systemet. Införande av fler hyrcykelstationer
skulle vara välgörande och likaså en översyn av hyresvillkoren. Det
är viktigt att förstå att införande av fler hyrcykelstationer troligen
innebär införande av fler reklambärare eller digitala reklambärare i
stadsrummet.
Tekniska förvaltningen inleder gärna en dialog med JCDecaux om
utveckling av Lundahoj.

Tekniska nämnden föreslås besluta att anta tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse som sitt yttrande, att tillstyrka motionen samt
översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 17 december 2019.
Motion (V) – Bygg ut Lundahoj! daterad 31 oktober 2019.

Yrkanden

Steingrimur Jonsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Steingrimur
Jonssons (V) yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig över motionen enligt tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse, samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen
Beslut expedieras till:
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

42 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 30
Motion (MP) - Snabba på snabbcykelvägen
Malmö-Lund
Dnr TN 2019/0786

Sammanfattning

Motionen förslår att tekniska nämnden ges i uppdrag att tillsammans
med Malmö Stad, Burlövs och Staffanstorps kommuner, samt Region
Skåne fullfölja upprustningen av den nuvarande cykelvägen till en
godtagbar snabbcykelvägsstandard.
Även om byggande av en ny snabbcykelväg mellan Malmö och Lund,
inte finns med i den nationella planen just nu, är det viktigt att påtala
behovet vid kommande uppdatering av dokumentet. Tekniska
förvaltningen anser att berörda kommuner, Region och Trafikverket
behöver fortsätta planera för det framtida snabbcykelstråk. Parallellt
med att dagens cykelstråk förbättras och blir allt mer framkomligt
och tillgängligt.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 17 december 2019.
Motion (MP) – Snabba på snabbcykelvägen Malmö-Lund, daterad 21
september 2019.

Yrkanden

Karin Svensson Smith (MP) yrkar med instämmande av Steingrimur
Jonsson (V), och Lena Fällström (S) bifall till förvaltningens förslag
till beslut med följande tillägg;

att tekniska förvaltningen ges i uppdrag att bjuda in andra berörda
kommuner, Region Skåne och Trafikverket för att gemensamt
hantera överenskommelsen om att rusta upp den befintliga
cykelvägen mellan Malmö och Lund.

att nord-sydliga cykelstråket i centrala Lund slutförs i enlighet med
tidigare beslutad plan.
Cecilia Barnes (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Magnus Liljeroth (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Karin
Svensson Smiths (MP) yrkande mot Magnus Liljeroths (SD) yrkande
och finner Karin Svensson Smiths (MP) yrkande vara bifallet.
Justerare

Utdragsbestyrkande

43 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Karin
Svensson Smiths (MP) med fleras tilläggsyrkande, att tekniska
förvaltningen ges i uppdrag att bjuda in andra berörda kommuner,
Region Skåne och Trafikverket för att gemensamt hantera
överenskommelsen om att rusta upp den befintliga cykelvägen
mellan Malmö och Lund, och finner det vara avslaget.

Votering begärs och genomförs:

fem röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael
Thunberg (S) Margareta Kristensson (S) och Steingrimur Jonsson
(V)) för bifall till Karin Svenssons Smiths (MP) med fleras
tilläggsyrkande.
tre röster (Jan Annerstedt (FNL), Rolf Nilsson (FNL) och Magnus
Liljeroth (SD)) för avslag på Karin Svensson Smiths (MP) med fleras
tilläggsyrkande.

Cecilia Barnes (L), Lars Leonardsson (M) och Ann-Christine Larsson
(C) avstår från att rösta.
Ajournering kl 20:54 – 20:58

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Karin
Svensson Smiths (MP) med fleras tilläggsyrkande, att Nord-sydliga
cykelstråket i centrala Lund slutförs i enlighet med tidigare beslutad
plan, och finner det vara avslaget.
Votering begärs och genomförs:

fem röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael
Thunberg (S), Margareta Kristensson (S), Steingrimur Jonsson (V))
för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) med fleras tilläggsyrkande.
sex röster (Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Lars
Leonardsson (M), Ann-Christine Larsson (C), Rolf Nilsson (FNL) och
Magnus Liljeroth (SD)) för avslag på Karin Svensson Smiths (MP)
med fleras tilläggsyrkande.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att tekniska förvaltningen ges i uppdrag att bjuda in andra berörda
kommuner, Region Skåne och Trafikverket för att gemensamt
hantera överenskommelsen om att rusta upp den befintliga
cykelvägen mellan Malmö och Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande

44 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22
att i övrigt yttra sig över motionen enligt tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse, samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen

Reservationer

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

45 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 31
Motion (MP) - Vad ska vi ha
kollektivtrafiken till
Dnr TN 2019/0789

Sammanfattning

Miljöpartiets motion föreslår att kollektivtrafikvision 2020 ska
uppdateras.

För närvarande deltar samtliga parter i arbetet med att ta fram
förslag på en plan för hur en ny kollektivtrafikvision förverkligas.

I det fortsatta arbetet med framtagande av nya
Kollektivtrafikvisionen är det lämpligt att formulera målsättningar
och även föreslå hur åtgärder hanteras.

Sammantaget anser tekniska förvaltningen det som angeläget att det
goda samarbetet mellan parterna fortsätter och bidrar till att ännu
fler människor väljer tåg och buss som färdmedel.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 16 december 2019.
Motion (Mp) – Vad ska vi ha kollektivtrafiken till? daterad 18
september 2019.

Yrkanden

Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut

Beslutsgång

Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Karin
Svensson Smiths (MP) yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig över motionen enligt tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse, samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Justerare

Utdragsbestyrkande

46 (51)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 32
Motion (SD) - informationsskyltar på
lekplatser och utegym
Dnr TN 2019/0852

Sammanfattning

Motion föreslår att Lunds kommun ska införa informationsskyltar på
lekplatser och utegym.
Arbetet med att sätta upp hänvisningsskyltar på samtliga
kommunala lekplatser i kommunen har påbörjats och sker inom det
ordinarie underhållet av lekplatsutrustning. Stadsbyggnadskontoret
arbetar med att ta fram adresser för samtliga lekplatser, vilket
beslutas av byggnadsnämnden. Informationsskyltar på utegym
planeras också men prioriteras först efter lekplatser.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 12 december 2019.
Motion informationsskyltar på lekplatser och utegym, daterad 5
december 2019.

Yrkanden

Lars Leonardsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång

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

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig i enlighet med tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse,
samt
att översända ärendet till kommunstyrelsen
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 33
Informationsärende - Rapport från
kommunala råd
Dnr TN 2020/0068

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att bordlägga ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 34
Informationsärende - Rapport från
konferenser
Dnr TN 2020/0069

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att bordlägga ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 35

TN Anmälningar 2020-01-22

Dnr TN 2020/0070

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att bordlägga ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 36

TN Delegationsbeslut 2020-01-22

Dnr TN 2020/0071

Sammanfattning

Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 22
januari anmäls.

Beslutsunderlag

Sammanfattning av fattade delegationsbeslut, redovisade per
delegat.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

51 (51)

