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§ 128

Igångsättningstillstånd för Nordsydligt
cykelstråk genom Lunds stadskärna,
etappen Klostergata och Paradisgatan

Dnr TN 2019/0317

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har arbetat fram förslag på utformning av
ytterligare en etapp av det nordsydliga cykelstråket genom
stadskärnan. Etappen sträcker sig mellan Klostergatan och en punkt
40 meter söder om Paradisgatan. Förbättringar för cykeltrafiken i
det nordsydliga stråket genom stadskärnan utgör en del av Lunds
kommuns motprestationer inom stadsmiljöavtalet. Ärendet
innehåller förslag om övergripande principer för utformning,
kostnadsberäkning samt förslag om att anhålla hos
kommunstyrelsen om igångsättningstillstånd för projektet.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 7 maj 2019.
Bilaga. Förslag på utformning av etapp 5, nordsydliga cykelstråket
mellan Klostergatan och Paradisgatan.

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Shahad Lund (MP)
bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Jan Annerstedt (FNL) yrkar med instämmande av Per Jakobsson (M)
att avslå tekniska förvaltningens förslag om att hos
kommunstyrelsen anhålla om igångsättningstillstånd för ombyggnad
av Kyrkogatan (etappen Klostergatan- Paradisgatan av det
nordsydliga stråket),
att uppdra åt tekniska förvaltningen:
att återkomma med förslag om alternativa tidpunkter för
byggstart (senast start sommaren 2020) samt byggperiod som
möjliggör korta, komprimerade byggtider.
att med Skånetrafiken, stadsbyggnadskontoret och
näringslivsenheten inom kommunkontoret utforma en
kommunikationsplan – med utrymme för samråd –om projektets
praktiska genomförande riktad till fastighetsägare, boende,
representanter för centrumhandeln, Domkyrkan-Domkyrkorådet,
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Kulturen och andra särskilt berörda med syfte att minimera
störningar i deras verksamheter.
att under byggtiden säkra god tillgänglighet inklusive
parkeringsmöjligheter för turistbussar med besökare till Domkyrkan
och Kulturen, samt
att utforma Kyrkogatan så att gatuparkeringarna för
biltrafikanter med ärenden och korta besök (30-60 minuter) inte
kommer att minskas från nuvarande 14 (exklusive
handikapparkering).
Cecilia Barnes (L) yrkar med instämmande av Johan Nilsson (C)
att igångsättningstillstånd ges till denna etapp av nordsydliga
cykelstråket,
att ytterligare 2 parkeringsplatser bevaras på södra delen av
Kyrkogatans västra sida,
att förvaltningen får i uppdrag att tillskapa nya p-platser i centrum
som kompensation för de som försvinner. Totala antalet p-platser
ska inte minska,
att förvaltningen undersöker om gratis korttidsparkering med pskiva (max 30 min) kan införas som pilotprojekt, inkl ekonomiska
konsekvenser, under byggtiden på markparkeringar i centrum,
att sista etappen av cykelstråket från Stortorget och söderut skjuts
upp till nästa mandatperiod
att en utökad informationsinsats och kontinuerlig dialog
genomförs inför och under byggprocessen med fastighetsägare,
boende och näringsidkare i det påverkade området i syfte att
minimera störningarna, samt
att om inte byggnationen är klar före 1 december så avbryts arbetet
under julhandeln och gatan görs tillgänglig för trafik.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lena
Fällströms (S) med fleras yrkande, Jan Annerstedts (FNL) med fleras
yrkande och Cecilia Barnes (L) med fleras yrkande, och finner att Jan
Annerstedts (FNL) med fleras yrkande bifalles.
Votering begärs och genomförs:
För att utröna vilket förslag som ska ställas mot FNL’s yrkande i
huvudvoteringen ställs Lena Fällströms (S) med fleras yrkande mot
Cecilia Barnes (L) med fleras yrkanden. Ordförande Jan Annerstedt
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(FNL) finner att Lena Fällströms (S) med fleras yrkande bifallits.
Votering begärs och genomförs:
tre röster (Cecilia Barnes (L), Johan Nilsson (C) och Ann-Christine
Larsson (C)) för bifall till Cecilia Barnes (L) med fleras yrkande.
sex röster (Shahad Lund (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg
(S), Margareta Kristensson (S), Savita Upadhyaya (V) och Magnus
Liljeroth (SD)) för bifall till Lena Fällströms (S) med fleras yrkande.
Jan Annerstedt (FNL) och Per Jakobsson (M) avstår från att rösta.
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på sitt eget med
fleras yrkande mot Lena Fällströms (S) med fleras yrkande och
finner sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.
Votering begärs och genomförs:
tre röster (Jan Annerstedt (FNL), Per Jakobsson (M) och Magnus
Liljeroth (SD)) för bifall till Jan Annerstedts (FNL) med fleras
yrkande.
fem röster (Shahad Lund (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg
(S), Margareta Kristensson (S) och Savita Upadhyaya (V)) för bifall
till Lena Fällströms (S) med fleras yrkande.
Cecilia Barnes (L), Johan Nilsson (C) och Ann-Christine Larsson (C)
avstår från att rösta.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna den föreslagna utformningen, samt
att hos kommunstyrelsen anhålla om igångsättningstillstånd för
nordsydliga stråket, etappen Klostergatan/Paradisgatan

Reservationer
Per Jakobsson (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Cecilia Barnes (L) och Johan Nilsson (C) inkommer med skriftlig
reservation, se bilaga.
Lena Fällström (S) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.
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Protokollsanteckningar
Johan Björk (KD) inkommer med följande protokollsanteckning:
Kristdemokraterna instämmer i FörNyaLunds yrkande.
Lo Nordahl (FI) inkommer med följande protokollsanteckning: FI
instämmer i Socialdemokraternas och Miljöpartiets yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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TN 2019/0414

Tekniska nämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Brotorget 1, Lund, 2019-05-15 klockan 17.30–
22.40

Ledamöter

Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf
Johan Nilsson (C)
Lena Fällström (S)
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), till och med § 128 kl 22:24
Savita Upadhyaya (V)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare

Per Jakobsson (M), för Lars Leonardsson (M)
Ann-Christine Larsson (C), för Rolf Nilsson (FNL)
My Lilja (S), för Margareta Kristensson (S) från och med § 129 kl
22:25
Shahad Lund (MP), för Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare

Joar Lindén (L)
Alexander Wallin (M)
Johan Björk (KD)
Steingrimur Jonsson (V)
Lo Nordahl (FI)
Michael Andersson (SD)

Övriga

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

Justerare

Lena Fällström (S)

Paragrafer

§ 111–139

Plats och tid för justering

tekniska förvaltningen,27 maj 2019 kl 14:00
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TN 2019/0414

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

§ 111–139

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-06-18

