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§ 289 Motion (S) – Verka för avtal om kollektivtrafik
och byggande mellan region och kommun
Dnr TN 2020/0535

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i en motion att Lunds kommun ska
verka för att etablera övergripande avtal kring kollektivtrafik,
infrastruktur och byggande mellan Region Skåne och de skånska
kommunerna.
Ett grundläggande avtal mellan Region Skåne som
kollektivtrafikhuvudman och Skånes kommuner finns sedan 2012
som grund för allt samarbete. Vid vissa större investeringar kan dock
kompletterande avtal tydliggöra parternas ansvarsåtaganden, inte
minst för att garantera fortsatt god samverkan mellan kommunen
och Region Skåne. Denna typ av avtal som reglerar åtaganden mellan
kommun och region är mer sällsynt. Det kan därför vara nyttigt att
undersöka möjligheten att utveckla denna samverkan med en sådan
pilot.
Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret är därför
försiktigt positiva till motionens förslag.

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Steingrimur Jonsson
(V) bifall till motionen.
Magnus Liljeroth (SD) yrkar bifall till motionens första attsats:
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med tekniska
nämnden och byggnadsnämnden, genom dialog med Region Skåne,
verka för en ordning med övergripande avtal kring kollektivtrafik,
infrastruktur och byggande mellan Region Skåne och de skånska
kommunerna. Dessa avtal ska syfta till att långsiktigt säkra en god
kollektivtrafik av Region Skåne, samt att tydliggöra kommunens
ansvar för att infrastruktur, bostadsbyggande, service och
arbetsplatser i nuvarande och kommande kollektivtrafiklägen.
Vidare yrkar Magnus Liljeroth (SD) avslag till motionens andra
attsats; att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med
tekniska nämnden och byggnadsnämnden, genom dialog med Region
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Skåne, verka för att Lund blir pilotkommun i en ny avtalsrelation
enligt ovan.
Cecilia Barnes (L) yrkar med instämmande av Johan Nilsson (C) bifall
till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Cecilia
Barnes (L) med fleras yrkande mot Lena Fällströms (S) med fleras
yrkande mot Magnus Liljeroths (SD) yrkande och finner Cecilia
Barnes (L) med fleras yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs. För att utröna vilket förslag som
skall ställas mot Cecilia Barnes (L) med fleras yrkande i
huvudomröstningen, ställs Magnus Liljeroths (SD) yrkande mot Lena
Fällströms (S) yrkande. Omröstningen genomförs.
en röst (Magnus Liljeroth (SD)) för bifall till sitt eget yrkande.
fem röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael
Thunberg (S), Margareta Kristensson (S) och Steingrimur Jonsson
(V)) för bifall till Lena Fällströms (S) med fleras yrkande.
Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Lars Leonardsson (M),
Johan Nilsson (C) och Rolf Nilsson (FNL) avstår från att rösta.
Huvudomröstning utfaller med:
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 yrkande. sex röster (Karin Svensson
Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S), Margareta
Kristensson (S), Steingrimur Jonsson (V) och Magnus Liljeroth (SD))
för bifall till Lena Fällströms (S) med fleras yrkande.
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Tekniska nämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2020-10-14 klockan 17.30–21.37, Kristallen plan 7, Brotorget 1,
Lund
Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
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)
Steingrimur Jonsson (V)
Magnus Liljeroth (SD), närvarande via Skype

Joar Lindén (L), närvarande via Skype
Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M), närvarande via Skype
Ann-Christine Larsson (C)
Gunnar Linde (KD)
Johnny Hulthén (S)
Björn Arvidsson (S), närvarande via Skype
Shahad Lund (MP), frånvarande från och med kl 20:52 till och
med kl 20:55 § 291, på grund av jäv.
Rebecca Johansson (V), närvarande via Skype
Lo Nordahl (FI), närvarande via Skype
Carl Danielsson (SD), närvarande via Skype

Tjänstepersoner

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

Övriga

Emina Ligata, administratör
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Per Tranström, färdtjänstchef, närvarande via Skype
Justerare

Margareta Kristensson (S)

Paragrafer

§ 271–303, varav § 277–279 och 283 är omedelbart justerade

Tid och plats för justering

Tekniska förvaltningen den 28 oktober 2020 kl: 15:00

Underskrifter
Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Margareta Kristensson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Paragrafer

§ 271–276, 280–282 och 284–303

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez
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Utdragsbestyrkande

2020-11-20

