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§ 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.
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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,
att i övrigt yttra sig över motionen enligt tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse, samt
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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
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Diarienummer

2020-01-22

TN 2020/0025

Tekniska nämnden
Plats och tid

Meteoriten plan 7, Brotoget 1, Lund, 2020-01-22 klockan 17.30–
21.10

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
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)

Tjänstgörande ersättare

Ann-Christine Larsson (C), istället för Johan Nilsson (C)
Johnny Hulthén (S), istället för Margareta Kristensson (S) från
och med klockan 21:01 § 31

Ersättare

Joar Lindén (L)
Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M)
Gunnar Linde (KD)
Shahad Lund (MP)
Rebecca Johansson (V)
Michael Andersson (SD)

Övriga

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef

Justerare

Lena Fällström (S)

Paragrafer

§ 5–36, varav § 14 är omedelbart justerad

Plats och tid för justering

Tekniska förvaltningen 03 februari 2020 kl 16:00

Underskrifter
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Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Lena Fällström (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 5–13 och 15–36

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez
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Utdragsbestyrkande

2020-02-26

