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§ 252 Återremiss - Motion (V) - Bygg ut Lundahoj!
Dnr TN 2019/0765

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig över motionen enligt tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse,
att företag som tex Tetra Pac erbjuds ha en hyrcykelstation inom
sitt område för att personalen ska uppmuntras att cykla, istället
för att köra bil till jobbet, så att de kan komma med tåg till Lund
eller komma med buss till t ex Galten eller Magistratsvägen,
samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen

Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med motionen Bygg ut Lundahoj! till
kommunfullmäktige. Motionen innehåller förslag om att tekniska
förvaltningen bör utreda placeringar av stationer för Lundahoj i olika
stadsdelscentrum.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet till
tekniska nämnden, med uppdrag att komplettera ärendet med
statistik över cyklarnas användning, resmönster samt förslag på hur
stationerna kan placeras för att öka användandet.
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, som ersättning för ett utökat system.
Tekniska förvaltningen inleder gärna en dialog med JCDecaux om
utveckling av Lundahoj.
Tekniska nämnden föreslås besluta att ställa sig positiva till
motionen och att anta tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt yttrande samt översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL) yrkar med instämmande av Cecilia Barnes (L),
och Lars Leonardsson (M) bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP) och Steingrimur Jonsson (V) bifall till förvaltningens förslag
med följande tillägg:
att företag som tex Tetra Pac erbjuds ha en hyrcykelstation inom sitt
område för att personalen ska uppmuntras att cykla, istället för att
köra bil till jobbet, så att de kan komma med tåg till Lund eller
komma med buss till tex Galten eller Magistratsvägen.
Magnus Liljeroth (SD) yrkar avslag på motionen.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på sitt eget med
fleras yrkande mot Magnus Liljeroths (SD) yrkande och finner sitt
eget med fleras yrkande vara bifallet.
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena
Fällströms (S) med fleras tilläggsyrkande och finner det vara bifallet.

Underlag för beslut
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 27 juli 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 69, daterat 24 februari
2020.
Tekniska nämndens beslut § 29, daterat 22 januari 2020.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 17 december 2019.
Motion (V) – Bygg ut Lundahoj! daterad 31 oktober 2019.
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Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-09-15

TN 2020/0661

Tekniska nämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

2020-09-15 klockan 17.30–21.25, Meteoriten, plan 7, Brotorget 1
Lund.
Jan Annerstedt (FNL), ordförande, tjänstgörande till och med kl
21:16 § 258
Cecilia Barnes (L), vice ordf, tjänstgörande ordförande från och
med kl 21:20 § 259
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M), närvarande via Skype
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL), närvarande via Skype
Lena Fällström (S)
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), närvarande fram till och med 21:16 §
258
Steingrimur Jonsson (V)
Magnus Liljeroth (SD), närvarande via Skype
Per Jakobsson (M), tjänstgörande istället för Jan Annerstedt
(FNL) från och med 21:20 § 259
Björn Arvidsson (S), tjänstgörande istället för Margareta
Kristensson (S) från och med 21:20 § 259
Joar Lindén (L)
Alexander Wallin (M), närvarande via Skype
Shahad Lund (MP)
Rebecca Johansson (V), närvarande via Skype
Carl Danielsson (SD)

Tjänstepersoner

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

Övriga

Emina Ligata, administratör
Martin Bater, IT-strateg
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Per Tranström, färdtjänstchef
Justerare

Lena Fällström (S)

Paragrafer

§ 236–265, varav § 244 är omedelbart justerad

Tid och plats för justering

Tekniska förvaltningen den 29 september 2020 kl 15:00

Underskrifter
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

§ 236–243 och 245–265

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-10-22

