RESERVATION
Tekniska nämnden 190515, ärende 18, Igångsättningstillstånd för Nord-Sydliga cykelstråket,
etappen Klostergatan och Paradisgatan.
Förbättringar för cykeltrafiken i det nordsydliga stråket genom stadskärnan utgör en del av
Lunds kommuns motprestationer inom stadsmiljöavtalet om införande av spårväg.
Det är inte så förvånande att FNL, enligt ordförandes skrivelse, vill avslå ansökan om
igångsättningstillstånd för detta cykelstråk som att Moderaterna inte vill bifalla en sådan –
stadsmiljöavtalet har de inte haft något emot?
Olika yrkanden framlades under ärendets gång och Liberalerna lade i ett reviderat yrkande
förslag om att sista etappen av cykelstråket, från Stortorget och söderut, ska skjutas upp till
nästa mandatperiod. Jag vet inte hur länge vi kan senarelägga åtgärder som utlovats i
stadsmiljöavtalet?
Förvaltningen har haft förhandlingar med Skånetrafiken för att åtgärder enligt denna etapp ska
kunna åtgärdas under hösttidtabellen och att andra körsträckor än de vanliga har tidsatts för att
komma in i tidtabellen. Utför man arbetet denna tid blir det också den längsta möjliga tiden,
minst antal arbetslag som behövs, billigare kostnad och inget arbete kvällar och helger eller
alla dagar i veckan - vilket skulle störa de boende vid kortare arbetsperioder och fler
arbetslag.
Liberalerna hade också ett förslag om att p-skivor skulle användas under byggtiden innanför
Tullarna för fri parkering – detta revideras till att undersöka om det kunde införas som
pilotprojekt när förvaltningen påtalade att det första förslaget skulle ge ekonomiska
konsekvenser för förvaltningen som måste utredas. Denna att-sats var den första som vi ville
att L skulle revidera om deras förslag skulle gå igenom.
Sammanfattningsvis så är vi från Socialdemokraterna glada över att vårt förslag om att, enligt
förvaltningen, ansöka om igångsättningstillstånd för denna etapp blev nämndens beslut.
Det tråkiga är att ordförande lyfte bort ärendet från förra nämnden – ett beslut då hade gett KS
bättre möjligheter att fatta beslut om detta tillstånd och förvaltningen bättre möjligheter att
påbörja informationen till alla berörda.
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