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Tekniska nämnden
Plats och tid

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Ersättare

Övriga

Justerare
Paragrafer

Justerare

Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2020-04-15 klockan 17.30–
21.23
Ajournering 18:50 – 19:07
Cecilia Barnes (L), tjänstgörande ordförande
Jan Annerstedt (FNL), förhinder att utföra ordförandeskapet
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Steingrimur Jonsson (V)
Magnus Liljeroth (SD)

Shahad Lund (MP), tjänstgörande för Margareta Kristensson (S)
från och med kl 21:07 § 132
Joar Lindén (L)
Per Jakobsson (M)
Alexander Wallin (M)
Ann-Christine Larsson (C)
Björn Arvidsson (S), närvarande till och med 20:49 § 129
Rebecca Johansson (V)
Lo Nordahl (FI), närvarande till och med kl 17:58 § 107
Michael Andersson (SD)
Heléne Öhrström, administrativ chef
Mikael Fritzon, teknisk direktör
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef
Per Tranström, färdtjänstchef
Sebastian Howe, IKT-samordnare

Karin Svensson Smith (MP) med Lena Fällström (S) som
ersättare

§ 104–141, varav § 112 och 116–121 är omedelbart justerade
Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Plats och tid för justering
Underskrifter

Protokoll
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2020-04-15

TN 2020/0357

Tekniska förvaltningen den 29 april 2020 kl: 15:00

Sekreterare

Monica Gonzalez Perez
Ordförande

Cecilia Barnes (L)
Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Tekniska nämnden
2020-04-15

§ 104–111, 113–115 och 122–141
2020-04-30

Datum då anslaget tas ned

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Monica Gonzalez Perez
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§ 104

Godkännande av dagordning

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 105

Redovisning av teknisk direktör

Dnr TN 2020/0064

Sammanfattning

Mikael Fritzon informerar bland annat om:

Corona påverkar i stor utsträckning organisationen. Sjukfrånvaron
är dock väldigt låg. Förvaltningen ger medarbetarna möjlighet att
arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.
En månadsrapport för mars med fokus på hur Corona påverkar
verksamheten ekonomiskt har tagits fram.
Resandet med seniorkort har fram till mitten av mars ökat väldigt
kraftigt.
Lundakvintettens förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 20212023 kommer behandlas av tekniska nämnden den 29 april.
Införandet av projektavdelningen fortgår.
Sedan 1 april samordnas parkeringsverksamheten på LKP.
Veckomöten genomförs för att följa verksamheten.
I förra veckan påbörjades anläggandet av Kunskapsparken på
Brunnshög.
Kommunen uppmanar nu alla att inte fira sista april i Stadsparken.
Förvaltningen arbetar intensivt för att bilda naturreservat i
Höjedalen. Personalförstärkning planeras.
Personalläget redovisas.
Chefsträff på förvaltningen genomförs 16 april.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Redovisning av ordförande

Dnr TN 2020/0065

Sammanfattning

Ordinarie ordförande Jan Annerstedt (FNL) informerar bland annat
om:
Lundakvintettens EVP-förslag är utsänd på remiss till nämnderna.
Yttrandet behandlas vid tekniska nämnden den 29 april.

Dialog pågår med näringslivet kring hur kommunen kan underlätta
för dem i Coronatider. För tekniska nämndens verksamhet kommer
kommunfullmäktige behandla tre ärenden inom kort avseende
parkering i anslutning till sjukhusområdet, torghandeln och Food
Trucks.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Informationsärende - Tunnelutredning

Dnr TN 2020/0072

Sammanfattning

Projektchef Pernilla von Strokirch informerar om att
tunnelutredningen nu resulterat i en fastställd rapport.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Spårväg Lund C - ESS

Dnr TN 2020/0067

Sammanfattning

Projektchef Pernilla von Strokirch har ingen ny information kring
leverans av vagnar och annan utrustning som påverkar trafikstarten.
Sista tillståndsansökningarna insända till Transportstyrelsen. Nu
inväntar vi deras godkännande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 109
Framtida organisation och upphandling av
färdtjänsten – Inriktningsbeslut
Dnr TN 2020/0328

Sammanfattning

Nuvarande direktupphandlade avtal för färdtjänsten gäller till och
med 31 december 2020. Detta är tecknat med Taxi Helsingborg, ett
bolag inom Cabonline Group, och omfattar både en
beställningscentral och transporter. Utredningsarbetet inför
upphandling och val av framtida organisation för utförandet av
färdtjänsten har påbörjats. Olika alternativ har analyserats.
Förvaltningen behöver ett inriktningsbeslut inför fortsatt arbete.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 26 mars 2020.
Bilaga, Översiktlig sammanställning av alternativ, daterad 26 mars
2020.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 26 november
2018.
Motion - En färdtjänst att lita på med egen beställningscentral.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 2 november
2015.
Danielsson&co, rapport "Framtida organisation av färdtjänsten i
Lund", daterat 4 september 2015.

Yrkanden

Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP) bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:
att Lund och Malmö i vissa delar måste ha möjlighet att ha olika
regler

att detta även ska innefatta de olika abonnemang som finns i Malmö
för att se om de kan vara lämpliga i Lund.
Steingrimur Jonsson (V) yrkar bifall till förvaltningens första och
tredje attsats:
att ge förvaltningen i uppdrag att utröna huruvida intresse
föreligger från Malmö stads sida att tillsammans utreda en
gemensam BC
att övriga alternativ inte är aktuella inför 2021.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vidare yrkar Steingrimur Jonsson (V) avslag till förvaltningens andra
attsats:
att påbörja utarbetandet av ett förfrågningsunderlag enligt
alternativ 2a, BC och trafik i ett avtal

Jan Annerstedt (FNL) yrkar med instämmande av Johan Nilsson (C),
Cecilia Barnes (L), Lars Leonardsson (M) och Magnus Liljeroth
(SD) bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:
att aktualisera gällande förfrågningsunderlag för ett avtal om
färdtjänst med beställningscentral och trafik samt återkomma med
förslag till nämnden.

att undersöka huruvida det är möjligt med samarbete om färdtjänst
med Staffanstorps kommun respektive Malmö stad.
att i samband med dessa uppdrag samråda med kommunens
centrala upphandlingsenhet och kommunstyrelsens
upphandlingsutskott.

att behålla möjligheten för överlåtelse till Skånetrafiken av
huvudmannaskapet för färdtjänsten, dock utan att ytterligare utreda
detta alternativ.

Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP) avslag till Jan Annerstedt (FNL) med fleras tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Lena Fällström
(S) med fleras yrkande mot Jan Annerstedt (FNL) med fleras yrkande
mot Steingrimur Jonssons (V) yrkande och finner Jan Annerstedt
(FNL) med fleras yrkande vara bifallet.

Votering begärs och genomförs.
För att utröna vilket förslag som skall ställas mot Jan Annerstedt
(FNL) med fleras yrkande i huvudomröstningen, ställs Lena
Fällström (S) med fleras yrkande mot Steingrimur Jonssons (V)
yrkande, och finner Lena Fällström (S) med fleras yrkande vara
bifallet.
Huvudomröstning:

Sex röster (Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Lars
Leonardsson (M), Johan Nilsson (C), Rolf Nilsson (FNL) och Magnus
Liljeroth (SD)) för bifall till Jan Annerstedt (FNL) med fleras
yrkanden.
Fem röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Thunberg (S), Margareta Kristensson (S) och Steingrimur Jonsson
(V)) för bifall till Lena Fällström (S) med fleras yrkande.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att aktualisera gällande förfrågningsunderlag för ett avtal om
färdtjänst med beställningscentral och trafik samt återkomma
med förslag till nämnden,

att undersöka huruvida det är möjligt med samarbete om färdtjänst
med Staffanstorps kommun respektive Malmö stad,

att i samband med dessa uppdrag samråda med kommunens
centrala upphandlingsenhet och kommunstyrelsens
upphandlingsutskott,

att behålla möjligheten för överlåtelse till Skånetrafiken av
huvudmannaskapet för färdtjänsten, dock utan att ytterligare
utreda detta alternativ.
att ge förvaltningen i uppdrag att utröna huruvida intresse
föreligger från Malmö stads sida att tillsammans utreda en
gemensam BC,
att påbörja utarbetandet av ett förfrågningsunderlag enligt
alternativ 2a, BC och trafik i ett avtal, samt
att övriga alternativ inte är aktuella inför 2021.

Reservationer

Karin Svensson Smith (MP) och Lena Fällström (S) inkommer med
gemensam skriftlig reservation, se bilaga.

Steingrimur Jonsson (V) inkommer med en skriftlig reservation, se
bilaga.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 110
Planprogram för Östra Nöbbelöv i Lund,
Lunds kommun (del av Jaktlyckan 1 och del av
Jägaren 7 med flera)
Dnr TN 2020/0164

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till planprogram
som anger förutsättningar för förtätning och förädling inom
området. Programförslaget innehåller bland annat ny
kvartersstruktur med cirka 700 nya bostäder, förskola,
mobilitetshus, ombyggnad av gator med fokus på förbättringar för
gång- och cykeltrafiken, samt utveckling av Nöbbelövs centrumstråk.

Tekniska förvaltningen är positiv till att området förtätas vilket
innebär att hela Nöbbelövsområdet knyter an till staden på ett bättre
sätt. Planprogrammet innehåller inte någon analys av
genomförandeekonomin, vilket förvaltningen tycker är en stor brist.
Förvaltningen lyfter några frågeställningar som behöver studeras
vidare, till exempel möjligheten att kunna lösa omhändertagande av
dagvatten, brist på parkytor samt realismen i förverkligande av
underjordisk parkering i detta läget.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 mars 2020.
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 29 november
2020.

Yrkanden

Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP) bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:

att dagvattnet i första hand ska tas om hand inom fastigheten och
först i andra hand ska andra lösningar sökas och
att en lekplats för de yngre barnen bör eftersträvas inom
planområdet.

Johan Nilsson (C) yrkar med instämmande av Lars Leonardsson (M)
bifall till Lena Fällström (S) med fleras första tilläggsyrkande att
dagvattnet i första hand ska tas om hand inom fastigheten och i
andra hand ska andra lösningar sökas samt avslag till Lena Fällström
(S) med fleras andra tilläggsyrkande att en lekplats för de yngre
barnen bör eftersträvas inom planområdet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Magnus Liljeroth (SD) yrkar med instämmande av Jan Annerstedt
(FNL) följande tillägg:
att utreda trafik och att parkeringsmöjlighet tillgodoses,
att utreda bullernivåer vid utbyggnaden av järnvägen.

Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP) avslag till Magnus Liljeroth (SD) med fleras tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på förvaltningens
förslag till beslut och finner det vara bifallet.

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Lena Fällström
(S) med fleras första tilläggsyrkande, att dagvattnet i första hand ska
tas om hand inom fastigheten och först i andra hand ska andra
lösningar sökas, och finner det vara bifallet.
Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Lena Fällström
(S) med fleras andra tilläggsyrkande, att en lekplats för de yngre
barnen bör eftersträvas inom planområdet, och finner det vara
bifallet.

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Magnus
Liljeroth (SD) med fleras första tilläggsyrkande, att utreda trafik och
parkeringsmöjlighet tillgodoses och finner Magnus Liljeroth (SD)
med fleras tilläggsyrkande vara bifallet.
Votering begärs och genomförs:

Fyra röster (Jan Annerstedt (FNL), Lars Leonardsson (M), Rolf
Nilsson (FNL) och Magnus Liljeroth (SD)) för bifall till Magnus
Liljeroth (SD) med fleras första tilläggsyrkande.
Sex röster (Cecilia Barnes (L), Karin Svensson Smith (MP), Lena
Fällström (S), Mikael Thunberg (S) Margareta Kristensson (S) och
Steingrimur Jonsson (V)) för avslag till Magnus Liljeroth (SD) med
fleras första tilläggsyrkande.
Johan Nilsson (C) avstår från att rösta.

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Magnus
Liljeroth (SD) med fleras andra tilläggsyrkande, att utreda
bullernivåer vid utbyggnaden av järnvägen och finner Magnus
Liljeroth (SD) med fleras tilläggsyrkande vara bifallet.
Votering begärs och genomförs:

Sex röster (Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Lars
Leonardsson (M), Johan Nilsson (C), Rolf Nilsson (FNL) och Magnus
Liljeroth (SD)) för bifall till Magnus Liljeroth (SD) med fleras andra
Justerare

Utdragsbestyrkande
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tilläggsyrkande.
Fem röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael
Thunberg (S), Margareta Kristensson (S) och Steingrimur Jonsson
(V)) för avslag till Magnus Liljeroth (SD) med fleras andra
tilläggsyrkande.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att dagvattnet i första hand ska tas om hand inom fastigheten och
först i andra hand ska andra lösningar sökas,
att en lekplats för de yngre barnen bör eftersträvas inom
planområdet,
att utreda bullernivåer vid utbyggnaden av järnvägen,

att i övrigt yttra sig i enlighet med tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse, samt
att översända yttrandet till byggnadsnämnden.

Reservationer

Lars Leonardsson (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Magnus Liljeroth (SD) inkommer med en skriftlig reservation, se
bilaga.

Karin Svensson Smith (MP) och Lena Fällström (S) inkommer med
en gemensam skriftlig reservation, se bilaga.
Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 111
Detaljplan för del av Östra Torn 27:2
(Portkvarteren Centrala Brunnshög) i Lund, Lunds
kommun
Dnr TN 2020/0220

Sammanfattning

En detaljplan för del av Östra Torn 27:2, de så kallade Portkvarteren
i Centrala Brunnshög, har tagits fram och översänts för samråd.
Detaljplanens syfte är att planlägga kommunal mark för bostäder,
kontor och service. Planområdet kan komma att innehålla 250-370
bostäder med inslag av service, handel och kontor. Detaljplanen
handläggs enligt reglerna för standardförfarande.
Förvaltningens synpunkter handlar om föreslagen cirkulationsplats
ytbehov, hållplatser för spårvägstrafikens ersättningstrafik samt
annan dimensionering av trafikanläggningar samt materialval.

Förvaltningen är positiv till planförslaget förutsatt att förvaltningens
synpunkter beaktas.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 13 mars 2020.
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 31 januari 20.

Yrkanden

Margareta Kristensson (S) yrkar med instämmande av Steingrimur
Jonsson (V), Cecilia Barnes (L), Johan Nilsson (C), Magnus Liljeroth
(SD) och Lars Leonardsson (M) bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Margareta
Kristensson (S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att bifalla planförslaget under förutsättning att förvaltningens
synpunkter beaktas.
Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ajournering 18:50 - 19:07
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§ 112
Yttrande över Skånetrafikens Trafikplan
2021 - Omedelbar justering
Dnr TN 2020/0308

Sammanfattning

Skånetrafiken genomför varje år en genomlysning av
kollektivtrafiken i Skåne i syfte att skapa så många hållbara resor
som möjligt. Denna genomlysning är även kallad
Trafikplaneprocessen.

Skånetrafiken prioriterar flera välbehövda åtgärder för Lunds
kommun med utbudsförbättringar i regionbuss- och
stadsbusstrafiken. Satsningar inom stadsbusstrafiken går i enlighet
med trafikutredningen för ett nytt stadsbusslinjenät. För att
möjliggöra satsningar i stadsbusstrafiken kommer tekniska
förvaltningen investera i nya hållplatser på Fjelievägen och
Scheelevägen, tillgänglighetsanpassning av befintliga hållplatser på
Fjelievägen samt hastighetssäkring av gångpassagerna över
Fjelievägen.

Tekniska förvaltningen anser att det saknas prioritering av åtgärder
för kollektivtrafikförsörjningen av Stångby och Genarp. Vidare anser
tekniska förvaltningen att det behövs en förberedelse för att kunna
hantera eventuella besparingar för att undvika en liknande situation
som uppstod under 2019.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 1 april 2020.
Skånetrafikens Trafikplan 2021 – Dialogfönster utifrån föreslagna
prioriteringar.
Åtgärdsförslag Trafikplan T21, daterad 5 mars 2020.

Yrkanden

Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
med följande tillägg:
att åtgärder för att återinföra stadsbusstrafik på linje 2 till
Papegojelyckan under dagtid (utanför rusningstid) ska påbörjas
snarast inom ram.

att busstrafiken, inom ordinarie verksamhet, till och från Genarp
förbättras så att byten matchas för att undvika långa väntetider,
vilket inte gynnar kollektivresenärer.

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15
att buss 160 ska både starta och stanna vid Lund C och ändå stanna
vid Universitetssjukhuset - för gymnasieelevernas skull.

Lars Leonardsson (M) yrkar med instämmande av Lena Fällström (S)
och Steingrimur Jonsson (V) bifall till förvaltningens förslag till
beslut med följande tillägg:
att Skånetrafiken inom ordinarie verksamhet skall återinföra
busstrafik till Stångby.

Lars Leonardsson (M) yrkar vidare med instämmande av Jan
Annerstedt (FNL) bifall till Lena Fällströms (S) första tilläggsyrkande
att åtgärder för att återinföra stadsbusstrafik på linje 2 till
Papegojelyckan under dagtid (utanför rusningstid) ska påbörjas
snarast inom ram.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar med instämmande av Steingrimur
Jonsson (V) bifall till Lena Fällströms (S) första och andra
tilläggsyrkande:
att åtgärder för att återinföra stadsbusstrafik på linje 2 till
Papegojelyckan under dagtid (utanför rusningstid) ska påbörjas
snarast inom ram.

att busstrafiken, inom ordinarie verksamhet, till och från Genarp
förbättras så att byten matchas för att undvika långa väntetider,
vilket inte gynnar kollektivresenärer.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på förvaltningens
förslag till beslut och finner det vara bifallet.

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Lena Fällström
(S) med fleras första tilläggsyrkande att åtgärder för att återinföra
stadsbusstrafik på linje 2 till Papegojelyckan under dagtid (utanför
rusningstid) ska påbörjas snarast inom ram, och finner det vara
bifallet.

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Lena Fällström
(S) med fleras andra tilläggsyrkande att busstrafiken, inom ordinarie
verksamhet, till och från Genarp förbättras så att byten matchas för
att undvika långa väntetider, vilket inte gynnar kollektivresenärer,
och finner det vara bifallet.

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Lena Fällströms
(S) tredje tilläggsyrkande att buss 160 ska både starta och stanna vid
Lund C och ändå stanna vid Universitetssjukhuset – för
gymnasieelevernas skull, och finner det vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15
Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Lars
Leonardsson (M) med fleras tilläggsyrkande och finner det vara
bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att åtgärder för att återinföra stadsbusstrafik på linje 2 till
Papegojelyckan under dagtid (utanför rusningstid) ska
påbörjas snarast inom ram,

att busstrafiken, inom ordinarie verksamhet, till och från Genarp
förbättras så att byten matchas för att undvika långa
väntetider, vilket inte gynnar kollektivresenärer,

att buss 160 ska både starta och stanna vid Lund C och ändå stanna
vid Universitetssjukhuset - för gymnasieelevernas skull,
att Skånetrafiken inom ordinarie verksamhet skall återinföra
busstrafik till Stångby.

att i övrigt yttra sig över Skånetrafikens Trafikplan, T21 enligt
tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, samt
att omedelbart justera ärendet torsdag den 16 april 2020

Protokollsanteckningar

Lars Leonardsson (M) inkommer med följande protokollsanteckning:
Moderaterna noterar att precis som vi förutspådde så nedprioriterar
Skånetrafiken busstrafik till Stångby med hänvisning till att Lund är
beredda till att göra ett tillköp av trafik.
Magnus Liljeroth (SD) och Jan Annerstedt (FNL) instämmer i Lars
Leonardssons (M) protokollsanteckning.
Beslut expedieras till:
Akten
Skånetrafiken

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 113
Bordlagt - Riktlinjer kring gallring av
pappershandlingar efter skanning
Dnr TN 2019/0869

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 2019 att anta nya
riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter skanning.
Riktlinjerna syftar till att underlätta och effektivisera administrativa
handläggningsprocesser.
Tekniska förvaltningen bevarar idag handlingar både digitalt och
analogt vilket är resurskrävande. Förvaltningen anser att det finns
behov av att utveckla processen både ur ett miljö-, kostnads- och
arbetsmiljöperspektiv.

Tekniska nämnden föreslås godkänna gallring av pappershandlingar
efter skanning enligt kommunstyrelsen beslutade riktlinjer.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 19 februari 2020.
Kommunstyrelsens beslut § 321, daterat 4 december 2019.
Riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter skanning, daterade
4 december 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredande beslut § 358 daterat
25 november 2019.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 7 november 2019.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på förvaltningens
förslag till beslut och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna gallring av pappershandlingar efter skanning enligt
kommunstyrelsen beslutade riktlinjer.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Stadsarkivet

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 114

Upphandling av ramavtal

Dnr TN 2020/0309

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har upphandlat olika konsulttjänster på så
kallade ramavtal för stöd inom olika verksamhetsområden. Behov
finns också inom fackområdet Buller och vibrationer.

Tekniska nämnden föreslås besluta att ge teknisk direktör i uppdrag
att genomföra upphandling av detta fackområde samt sluta avtal
med de konsulter som tilldelas uppdragen.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 7 april 2020.

Yrkanden

Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Karin Svensson
Smith (MP) yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ge teknisk direktör i uppdrag att genomföra upphandling av
ramavtal fackområdet Buller och vibrationer, samt

att ge tekniska direktör i uppdrag att sluta avtal med de konsulter
som tilldelas uppdraget.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 115
Sammanställning av planerade och möjliga
bostadsprojekt med bostadsprognoser för 2021-2023
med utblick mot 2025 i Lunds kommun, samt
presentation av verksamhetsmark
Dnr TN 2020/0103

Sammanfattning

Sammanställningen består av en projektlista innehållande
bostadsprognoser för 2021-2023 med utblick mot ytterligare två år,
samt en presentation av de kommunala verksamhetsområdena.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 mars 2020.
Sammanställning av planerade och möjliga bostad- och
verksamhetsprojekt i Lunds kommun – Bostadsprojektlista med
bostadsprognoser för 2021-2023, med utblick mot 2025, samt
presentation av kommunal verksamhetsmark.
Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds
kommun, daterat 28 november 2013.

Yrkanden

Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Lena Fällströms
(S) yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna sammanställningen av planerade och möjliga
bostadsprojekt med bostadsprognoser för 2021-2023, med
utblick mot 2025 i Lunds kommun, samt

att godkänna sammanställningen av kommunal verksamhetsmark
Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 116
Markreservation för nytt mötesforum vid
kvarteret Häradshövdingen - Omedelbar justering
Dnr TN 2019/0708

Sammanfattning

Planarbete har påbörjats för ett nytt mötesforum som ska innehålla
bland annat hotell och konferenslokaler och vara placerat vid
kvarteret Häradshövdingen, vid gamla tingsrätten, nära Lund C.
För att genomföra projektet behöver kommunal mark i anslutning
till exploatören Skanskas fastighet Häradshövdingen 2 användas.
Lunds kommun och Skanska ska samverka i planeringen av
anläggningens utformning.

Lunds kommun har tillsammans med Skanska funnit det lämpligt att
besluta om en markreservation för den kommunala marken som
berörs under tiden för detaljplanearbetet för att kunna pröva frågan
om en eventuell försäljning till exploatören när planprocessen är
avslutad.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 8 november
2019.

Yrkanden

Jan Annerstedt (FNL) och Steingrimur Jonsson (V) yrkar avslag till
förvaltningens förslag till beslut.
Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Cecilia Barnes (L)
bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Lena Fällström
(S) med fleras yrkande mot Jan Annerstedts (FNL) och Steingrimur
Jonssons (V) yrkande och finner Lena Fällströms (S) med fleras
yrkande vara bifallet.
Votering begärs och genomförs

Fyra röster (Jan Annerstedt (FNL), Rolf Nilsson (FNL), Steingrimur
Jonsson (V) och Magnus Liljeroth (SD)) för avslag till förvaltningens
förslag till beslut.
Sex röster (Cecilia Barnes (L), Lars Leonardsson (M), Johan Nilsson
(C), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S), och Margareta
Kristensson (S)) för bifall till Lena Fällström (S) med fleras yrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15
Karin Svensson Smith (MP) avstår från att rösta.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna markreservationen i
enlighet med tjänsteskrivelsen, samt
att omedelbart justera ärendet torsdag den 16 april 2020

Reservationer

Steingrimur Jonsson (V) inkommer med en skriftlig reservation, se
bilaga.

Protokollsanteckningar

Lars Leonardsson (M) inkommer med följande protokollsanteckning:
Att före slutligt beslut bör kommunen, tillsammans med exploatören,
utröna om det finns förutsättningar för ett genomförande av
projektet i det förändrade samhälle som uppkommer post-Corona.

Karin Svensson Smith (MP), Johan Nilsson (C) och Cecilia Barnes (L)
instämmer i Lars Leonardssons (M) protokollsanteckning.
Cecilia Barnes (L) inkommer med följande protokollsanteckning:
Med tanke på platsens läge vid Klosterkyrkan och den medeltida
staden så är byggnadens utformning och arkitektur av största vikt.

Karin Svensson Smith (MP), Johan Nilsson (C) och Lars Leonardsson
(M) instämmer i Cecilia Barnes (L) protokollsanteckning.

Jan Annerstedt (FNL) inkommer med följande protokollsanteckning:
Marken nära Klosterkyrkan representerar mycket stora kulturella
värden och måste förädlas med stor varsamhet. Projektet är inte så
långt framme och affärsmodellen är så osäker att markreservation
inte är aktuell.
Magnus Liljeroth (SD) instämmer i Jan Annerstedt (FNL)
protokollsanteckning.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Skanska Sverige AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 117
Försäljning av fastigheten Lund Gryningen
3 till Peab Markutveckling AB - Omedelbar justering
Dnr TN 2020/0247

Sammanfattning

Peab har sedan 2011 haft två markanvisningar i Södra Brunnshög.
Peab föreslås förvärva fastigheten Gryningen 3 i Södra Brunnshög
istället för tidigare anvisade byggrätterna i fastigheten Skymningen
6.
Köpekontrakt har förhandlats och upprättats. Köpeskillingen är 37
224 000 kronor och villkor i övrigt vad som framgår av
köpekontraktet.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 16 mars 2020.
Köpekontrakt med Peab Markutveckling AB.
Arrendeavtal med Peab Markutveckling AB.
Protokollsutdrag KS au Strategisk samhällsplanering, daterat 2 mars
2020.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 17 februari 2020.
Gryningsbyn (Peabs projektbeskrivning), daterad 13 januari 2020.

Yrkanden

Margareta Kristensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Steingrimur Jonsson (V) yrkar bifall med följande tillägg:
att fastigheten upplåtes med tomträtt.

Cecilia Barnes (L) yrkar avslag till Steingrimur Jonssons (V)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Margareta
Kristenssons (S) yrkande och finner det vara bifallet.

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Steingrimur
Jonssons (V) tilläggsyrkande och finner det vara avslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut

2020-04-15

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljningen av
fastigheten Lund Gryningen 3 till Peab Markutveckling AB,
alternativt till annat av Peab Markutveckling AB bildat bolag
eller bostadsrättsförening för en köpeskilling om totalt 37 224
000 kronor och i övrigt vad som framgår av arrende- och
köpekontrakt, samt
att omedelbart justera ärendet torsdagen den 16 april 2020
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Peab Markutveckling AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 118
Försäljning av fastigheten Lund
Skymningen 4 till Lunds kommun Parkering AB Omedelbar justering
Dnr TN 2020/0249

Sammanfattning

Enligt detaljplan för södra Brunnshög är fastigheten Skymningen 4
avsedd för parkeringshus. Lunds Kommun Parkerings AB avser nu
att bygga parkeringshus på fastigheten för att tillgodose
byggherrarnas och områdets parkeringsbehov. Parkeringshuset
kommer i enlighet med detaljplan även att innehålla lokal för
kommersiell verksamhet på bottenvåningen.
Köpekontrakt har förhandlats och upprättats. Köpeskillingen är 12
536 000 kronor och villkor i övrigt vad som framgår av
köpekontraktet.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 16 mars 2020.
Köpekontrakt för Skymningen 4 med Lunds Kommun Parkerings AB.
Protokollsutdrag KS au Strategisk samhällsplanering, daterat 2 mars
2020.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad19 februari 2020.

Yrkanden

Margareta Kristensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Margareta
Kristenssons (S) yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljningen av
fastigheten Lund Skymningen 4 till Lunds Kommun Parkerings
AB för en köpeskilling om totalt 12 536 000 kronor och i övrigt
vad som framgår av köpekontraktet, samt
att omedelbart justera ärendet torsdag den 16 april 2020
Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
LKP AB

Justerare

2020-04-15

Utdragsbestyrkande

29 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 119
Markreservation LKF äldreboende, Östra
Torn 27:2, Portkvarteret i Brunnshög – Omedelbar
justering
Dnr TN 2020/0253

Sammanfattning

I området för kommande detaljplan som går under benämningen
Portkvarteret föreslås Lunds kommuns fastighets AB få en
markreservation för särskilt boende för äldre i del av fastigheten
Östra Torn 27:2.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 16 mars 2020.
KS au Strategisk samhällsplanering beslut § 12, daterad 2 mars 2020.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 19 februari 2020.

Yrkanden

Margareta Kristensson (S) yrkar med instämmande av Steingrimur
Jonsson (V) och Magnus Liljeroth (SD) bifall till förvaltningens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Margareta
Kristensson (S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna markreservationen i
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse, samt
att omedelbart justera ärendet torsdag den 16 april 2020.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
LKF AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 120
Markreservation LKF bostäder, service,
Portkvarteret, Östra Torn 27:2, Brunnshög –
Omedelbar justering
Dnr TN 2020/0251

Sammanfattning

I området för kommande detaljplan som går under benämningen
Portkvarteret föreslås Lunds kommuns fastighets AB få en
markreservation för uppförande av bostadshus med ett inslag av
service i del av fastigheten Östra Torn 27:2.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 16 mars 2020.
KS au Strategisk samhällsplanering § 13, daterat 2 mars 2020.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad19 februari 2020.

Yrkanden

Margareta Kristensson (S) yrkar med instämmande av Lena
Fällström (S) och Steingrimur Jonsson (V) bifall till förvaltningens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Margareta
Kristensson (S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna markreservationen i
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse, samt
att omedelbart justera ärendet torsdag den 16 april 2020.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
LKF AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

31 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 121
Markanvisning för fastigheten Lund
Skymningen 6 till Byggemenskap Lund Ekonomisk
förening – Omedelbar justering
Dnr TN 2020/0248

Sammanfattning

Byggemenskap Lund Ekonomisk förening, föreslås få markanvisning
för att utveckla en byggemenskap för cirka 20 bostäder på
fastigheten Lund Skymningen 6 i Södra Brunnshög.

Markanvisningen gäller i två år från undertecknandet, köpeskillingen
är cirka 10 000 000 kronor och villkor i övrigt framgår av
markanvisningsavtalet.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 16 mars 2020.
Markanvisningsavtal med Byggemenskap Lund Ekonomisk förening.
KS au Strategisk samhällsplanering beslut § 10, daterat 3 mars 2020.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 18 februari 2020.

Yrkanden

Karin Svensson Smith (MP) yrkar med instämmande av Margareta
Kristensson (S), Lars Leonardsson (M), Jan Annerstedt (FNL), Cecilia
Barnes (L) och Johan Nilsson (C) bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Steingrimur Jonsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut med följande tillägg: att fastigheten upplåtes med tomträtt.
Johan Nilsson (C) yrkar avslag till Steingrimur Jonssons (V)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Karin Svensson
Smith (MP) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Steingrimur
Jonssons (V) tilläggsyrkande och finner det vara avslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut

2020-04-15

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna markanvisning för
fastigheten Lund Skymningen 6 till Byggemenskap Lund
Ekonomisk förening, samt
att omedelbart justera ärendet torsdag den 16 april 2020.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Byggemenskap Lund Ekonomisk förening

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 122
Försäljning av del av Vallkärratorn 17:37 i
Stångby, för verksamhetsändamål
Dnr TN 2020/0283

Sammanfattning

Försäljning av del av Vallkärratorn 17:37, cirka 2 100 kvadratmeter,
inom verksamhetsområdet i Stångby, till HMJ Centerless slip AB,
556554-7832, för industriverksamhet.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 16 mars 2020.
Detaljplan för del av Valkärratorn 17:1 m.fl. i Stångby, Lunds
kommun (PÄ 32/2005), laga kraft vunnen 23 september 2011.

Yrkanden

Margareta Kristensson (S) yrkar med instämmande av Magnus
Liljeroth (SD) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Steingrimur Jonsson (V) yrkar att fastigheten upplåtes med tomträtt.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Margareta
Kristensson (S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Steingrimur
Jonssons (V) yrkande och finner det vara avslaget.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av del av Vallkärratorn 17:37, cirka 2 100
kvadratmeter, till HMJ Centerless slip AB, eller
fastighetsförvaltningsbolag inom samma koncern, för en
köpeskilling av 650 kronor/kvadratmetern och enligt övriga
redovisade villkor i tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut expedieras till:
Akten
HMJ Centerless slip AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

34 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 123
Exploateringsavtal för del av fastigheten
Sandryggen 1 med Norama Sandryggen AB
Dnr TN 2020/0230

Sammanfattning

Exploateringsavtalet avser genomförandefrågor kopplade till ny
detaljplan vars syfte är att pröva lämpligheten för bostadsändamål
inom del av fastigheten Sandryggen 1. Bostäderna planeras på ett
område av fastigheten som idag är parkeringsplatser för befintlig
kontorsbyggnad. Total ska cirka 70 bostäder uppföras.
Upplåtelseform kan antingen bli bostadsrätt eller hyresrätt.
Detaljplanens intentioner medför att Sandryggen 1 inte får någon
egen uteyta. Detta innebär att exploatören ska erlägga ett
gatukostnadsbidrag enligt PBL 6:40 § som uppgår till 4 420 000
kronor. Bidraget kommer att användas för åtgärder inom
Karhögsparken vilken ligger i direkt anslutning till Sandryggen 1.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 12 mars 2020.
Exploateringsavtal med Norama Sandryggen AB avseende
Sandryggen 1.
Detaljplan för del av Sandryggen 1 i Lund, Lunds kommun, PÄ
33/2016a (granskningshandling).

Yrkanden

Margareta Kristensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Steingrimur Jonsson (V) yrkar att fastigheten upplåtes med tomträtt.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Margareta
Kristenssons (S) yrkande och finner det vara bifallet.

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Steingrimur
Jonssons (V) yrkande och finner det vara avslaget.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat exploateringsavtal med Norama
Sandryggen AB avseende del av fastigheten Sandryggen 1.
Justerare

Utdragsbestyrkande

35 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut expedieras till:
Akten
Norama Sandryggen AB

Justerare

2020-04-15

Utdragsbestyrkande

36 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 124
Försäljning av fastigheten Sagostunden 1
till Stiftelsen AF Bostäder
Dnr TN 2020/0226

Sammanfattning

Enligt kommunstyrelsens beslut den 4 oktober 2016, §2 96, erhöll
Stiftelsen AF Bostäder en markanvisning avseende Sagostunden 1
och del av Norra Fäladen 4:1. Villkoren för en försäljning har nu
uppfyllts och köpekontrakt är upprättat avseende Sagostunden 1.
Norra Fäladen 4:1 har tidigare överlåtits till AF Bostäder .
Inom Sagostunden 1 avser AF Bostäder uppföra cirka 190
hyresbostäder för studenter. Köpeskillingen uppgår till 9 340 000
kronor.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 10 mars 2020.
Köpekontrakt med Stiftelse AF Bostäder avseende Sagostunden 1.
Kommunstyrelsens beslut § 296, daterat 4 oktober 2016,
Tekniska nämndens beslut § 159 daterat 21 september 2016,
Tekniska nämndens tjänsteskrivelse, daterad 7 september 2016.

Yrkanden

Margareta Kristensson (S) yrkar med instämmande av Steingrimur
Jonsson (V) och Johan Nilsson (C) bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Margareta
Kristensson (S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljningen av
fastigheten Sagostunden 1 till Stiftelsen AF Bostäder, org nr
845000-6435, för 9 340 000 kronor i huvudsak på de villkor
som framgår av i ärendet föreliggande förslag till köpekontrakt.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Stiftelsen AF Bostäder

Justerare

Utdragsbestyrkande

37 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 125
Igångsättningstillstånd för Gång- och
cykelväg utmed Kävlingevägen, vägtrumma
Vallkärrabäcken
Dnr TN 2020/0366

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har låtit projektera gång- och cykelväg och
ridstig utmed Kävlingevägen mellan Nöbbelöv och Vallkärra.
Entreprenaden för gång- och cykelväg pågår.

Sträckan över Vallkärrabäcken ingår dock ej och behöver
därför upphandlas separat, för vilken vi nu begär
igångsättningstillstånd för upphandling av entreprenör.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2020.

Yrkanden

Johan Nilsson (C) yrkar med instämmande av Lena Fällström (S) och
Steingrimur Jonsson (V) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Johan Nilsson
(C) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt teknisk direktör att upphandla entreprenör för i
förvaltningens tjänsteskrivelse beskrivna åtgärder, samt

att projektet får finansieras med medel från verksamhet 2510,
projekt 62622X Broar, komponentredovisning samt
verksamhet 2480, projekt 6254XX Cykelvägar pendelstråk
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

38 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 126
Återremiss - Skrivelse från Torna Hällestads
Samfällighetsförening - Kommunen övertar skötseln
och underhållet av lekplatsen och det övriga
generella årliga vägbidraget höjs
Dnr TN 2019/0342

Sammanfattning

Torna Hällstads Samfällighetsförening har inkommit med förfrågan
om en justering av det årliga vägbidraget, samt att kommunen bör
överta skötsel och underhåll av lekplatsen.
Enligt politiskt fattade beslut så betalar Lunds kommun ut 50
procent i bidrag av det av Trafikverket godkända statsbidraget i
bidrag till enskilda vägar.

Samfällighetens ansvar för skötsel och underhåll av lekplatsen kan
inte övertas av kommunen. Detta utifrån gällande praxis, där ett
övertagande kräver att anläggningen håller kommunal standard,
vilket inte är fallet.

Tekniska nämnden har återremitterat ärendet för att få
förtydligande gällande vilka gator som tillhör
samfällighetsföreningen samt en kostnadsberäkning på hur hög
underhållskostnaden skulle vara på dessa gator, med
kompletterade diskussion om principer för hur tekniska nämnden
skall behandla krav på kommunala lekplatser/bidrag till samfällda
lekplatser i tätbebyggda områden i kommunen.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 24 februari 2020.
Tekniska nämndens beslut § 262, daterat 16 oktober 2019.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 september
2019.
Torna Hällestads Samfällighetsförenings skrivelse, daterad 25 mars
2019.

Yrkanden

Lars Leonardsson (M) yrkar med instämmande av Johan Nilsson (C),
Jan Annerstedt (FNL), Magnus Liljeroth (SD), Lena Fällström (S),
Karin Svensson Smith (MP) och Steingrimur Jonsson (V) bifall till
förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:

Justerare

Utdragsbestyrkande

39 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15
att uppdra åt tekniska förvaltningen att se över principerna för
väghållning och underhåll av lekplatser, parker, med mera, så att det
inte missgynnar de östra kommundelarna.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på förvaltningens
förslag till beslut och finner det vara bifallet.
Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Lars
Leonardsson (M) med fleras tilläggsyrkande och finner det vara
bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniska förvaltningen att se över principerna för
väghållning och underhåll av lekplatser, parker, med mera, så
att det inte missgynnar de östra kommundelarna, samt
att i övrigt anta tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt
svar på skrivelsen.
Beslut expedieras till:
Akten
Torna Hällestads Samfällighetsförening

Justerare

Utdragsbestyrkande

40 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 127
Bordlagt - Skrivelse från Genarps byalag Lunds kommun bör inleda dialog om markköp öster
om Genarps tätort
Dnr TN 2019/0798

Sammanfattning

Genarps Byalag har inkommit med en skrivelse om att Lunds
kommun bör inleda dialog om markköp öster om Genarps tätort. Det
primära syftet med markförvärvet är enligt Byalaget att lösa frågor
som rör fritids- och friluftsaktiviteter.

Tekniska förvaltningen har pågående kontakter med olika
markägare inom kommunen för att diskutera möjligheter till förvärv.
Markpolicyn ska redovisa hur kommunen ska agera i markfrågor.
Markpolicyn är en del av kommunens Utbyggnads- och
boendestrategi 2025 och direktiv håller för närvarande på att tas
fram beträffande en revidering.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 26 februari 2020.
Skrivelse från Genarps Byalag, daterad 10 november 2019.
Utbyggnads- och boendestrategi 2025.

Yrkanden

Jan Annerstedt (FNL) yrkar med instämmande Johan Nilsson (C),
Lars Leonardsson (M) och Steingrimur Jonsson (V) bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Magnus Liljeroth (SD) yrkar bifall till Genarps byalags skrivelse.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Jan Annerstedt
(FNL) med fleras yrkande mot Magnus Liljeroths (SD) yrkande och
finner Jan Annerstedt (FNL) med fleras yrkande vara bifallet.
Votering begärs och genomförs:

Sju röster (Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Lars
Leonardsson (M), Johan Nilsson (C), Rolf Nilsson (FNL), Karin
Svensson Smith (MP) och Steingrimur Jonsson (V)) för bifall till Jan
Annerstedt (FNL) med fleras yrkande.
En röst (Magnus Liljeroth (SD)) för bifall till sitt eget yrkande.

Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson
(S) avstår från att rösta.
Justerare

Utdragsbestyrkande

41 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut

2020-04-15

Tekniska nämnden beslutar
att anta tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar på
Genarps Byalags skrivelse.
Beslut expedieras till:
Akten
Genarps Byalag

Justerare

Utdragsbestyrkande

42 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 128
Bordlagt - Motion (S) - Bytt är bytt och
kommer aldrig igen- byt mark mellan Lunds kommun
och kommersiella aktörer för att uppnå en mer
varierad bostadsbebyggelse
Dnr TN 2019/0782

Sammanfattning

Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt
tekniska nämnden att i samråd med kommunstyrelsen och
byggnadsnämnden ta fram en strategi för att byta mark med privata
aktörer att möjliggöra ett blandat bostadsbyggande i våra framtida
nya stadsdelar Västerbro och Källby. I Västerbro och Källby
(Lyckebackenområdet) är fastigheterna till största del ägda av
privata aktörer så att stora områden riskerar att få samma
upplåtelseform, i första hand bostadsrätter. Att arbeta med att byta
kommunalmark och byggrätter med privata aktörer för att bevaka
kommunala intressen ligger i linje med inriktning som anges i
kommunens Markpolicy (Utbyggnads- och boendestrategi 2025) och
av tekniska nämndens beslutade åtgärder som har till syfte att bidra
till ökat bostadsbyggande. Förslagsvis kan en strategi för markbyte
och byte av byggrätter inkorporeras när nuvarande Markpolicy i
Utbyggnads- och boendestrategin uppdateras. Hur kommunen väljer
att arbeta med detta i Källby och Västerbro kan sedan fastställas i en
handlingsplan.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 13 december 2019.
Motion (S) - Bytt är bytt och kommer aldrig igen- byt mark mellan
Lunds kommun och kommersiella aktörer för att uppnå en mer
varierad bostadsbebyggelse, daterad 11 november 2019.
Tekniska nämndens beslut § 44, daterad 14 februari 2018.
Utbyggnads och boendestrategi 2025, daterad 14 februari 2018.

Yrkanden

Steingrimur Jonsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Steingrimur
Jonssons (V) yrkande och finner det vara bifallet.
Justerare

Utdragsbestyrkande

43 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut

2020-04-15

Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig över motionen enligt tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse och översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

44 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 129
Bordlagt - Motion (S) - Tänk
Simrishamnsbana kör superbuss!
Dnr TN 2019/0851

Sammanfattning

Socialdemokraternas motion innehåller förslag om;

att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med berörda
nämnder ta fram en strategi för ny bostadsbebyggelse och
samhällsbyggande i goda kollektivtrafiklägen utifrån framtida
Simrishamnsbana. Strategin ska helst tas fram i samverkan med de
övriga kommunerna längs Simrishamnsbanan.

att uppdra åt byggnadsnämnden och tekniska nämnden att planera
ny bostadsbebyggelse i anslutning till satsning på superbussar så att
både den goda kollektivtrafiken tillvaratas och förutsättningar för en
framtida Simrishamnsbana stärks, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att agera kraftfullt för att
Simrishamnsbanan snarast möjligt kommer med i den nationella
planen för järnvägsutbyggnad.

Tekniska förvaltningen anser det mycket angeläget att arbeta för att
Simrishamnsbanan så småningom kan tas i bruk i sin helhet och
utgöra ett högkvalitativt kollektivtrafikstråk. I samband med
kommande uppdatering av Utbyggnads- och boendestrategi 2025
kan prioritering av utbyggnaden ske utifrån att utbyggnaden stärker
en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Det innebär
bland annat byggnation i goda kollektivtrafiklägen.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 5 februari 2020.
Motion (S) – Tänk Simrishamnsbana kör superbuss! daterad 6
december 2019.

Yrkanden

Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP), Steingrimur Jonsson (V). Lars Leonardsson (M), Johan Nilsson
(C), Jan Annerstedt (FNL) och Cecilia Barnes (L) bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Lars Leonardsson (M) yrkar med instämmande av Johan Nilsson (C)
och Jan Annerstedt (FNL) följande tillägg:
att se över järnvägsreservaten så att dessa inte blir hinder för
samlad bebyggelse och utveckling i de östra kommundelarna.
Justerare

Utdragsbestyrkande

45 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslutsgång

2020-04-15

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Lena Fällström
(S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Lars
Leonardsson (M) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att se över järnvägsreservaten så att dessa inte blir hinder för
samlad bebyggelse och utveckling i de östra kommundelarna,
att i övrigt yttra sig över motionen enligt tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse, samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

46 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 130
Bordlagt - Motion (MP) - Bara laglig trafik
ska vara välkommen i Lund
Dnr TN 2019/0785

Sammanfattning

Miljöpartiets motion innehåller förlag om att utreda
förutsättningarna för att införa aktiva farthinder avseende teknisk
utformning och ekonomi, att utreda lämpliga platser för att införa
aktiva farthinder samt att särskilt utreda var aktiva farthinder kan
ersätta upphöjda gupp.
Tekniska förvaltningen ser positivt på att närmare studera aktiva
farthinder vad gäller utbudet på marknaden, kostnader för inköp,
anläggning, drift och underhåll, samt placering i vägnätet.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 24 februari 2020.
Motion (MP) – Bara laglig trafik ska vara välkommen i Lund, daterad
22 september 2019.

Yrkanden

Karin Svensson Smith (MP) yrkar med instämmande av Steingrimur
Jonsson (V) och Lena Fällström (S) bifall till förvaltningens förslag till
beslut
Lars Leonardsson (M) yrkar med instämmande av Magnus Liljeroth
(SD) och Jan Annerstedt (FNL) avslag till motionen.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Karin Svensson
Smith (MP) med fleras yrkande mot Lars Leonardsson (M) med
fleras yrkande och finner Lars Leonardsson (M) med fleras yrkande
vara bifallet.
Votering begärs och genomförs:

Sex röster (Jan Annerstedt (FNL), Cecilia Barnes (L), Lars
Leonardsson (M), Johan Nilsson (C), Rolf Nilsson (FNL) och Magnus
Liljeroth (SD)) för avslag till motionen.
Fem röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael
Thunberg (S), Margareta Kristensson (S) och Steingrimur Jonsson
(V)) för bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

47 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut

2020-04-15

Tekniska nämnden beslutar
att avslå motionen.

Reservationer

Karin Svensson Smith (MP) inkommer med en skriftlig reservation,
se bilaga.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

48 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 131
Bordlagt - Skrivelse (S) - Ge näringslivet
goda förutsättningar att växa och utvecklas
Dnr TN 2019/0555

Sammanfattning

Socialdemokraterna vill, i sin skrivelse till byggnadsnämnden och
tekniska nämnden, att verkställandet av ÖP 2018 påbörjas så att
näringslivet ges bättre möjligheter att utvecklas. Socialdemokraterna
föreslår att:
• Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att förvärva mark för
verksamhetsområden enligt översiktsplanen 2018

• Stadsbyggnadskontoret samt tekniska förvaltningen ges i uppdrag
att förbereda nya verksamhetsområden utifrån översiktsplanen
2018
• Byggnadsnämnden samt tekniska nämnden sätter som mål att
senast 2022 öppna minst 50 hektar nya verksamhetsområden i
Lunds kommun

• Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen ges i uppdrag
att tillsammans ta fram ett program för att förtäta befintliga
verksamhetsområden
Tekniska förvaltningen har i samråd med stadsbyggnadskontoret
svarat på skrivelsen från Socialdemokraterna.

Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att
förvaltningarna aktivt arbetar vidare med verksamhetsmark i
enlighet med tekniska förvaltningens skrivelse.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 september
2019.
Socialdemokraternas skrivelse- Ge näringslivet goda förutsättningar
att växa och utvecklas, daterad 17 juli 2019.

Yrkanden

Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Cecilia Barnes (L) och
Magnus Liljeroth (SD) bifall till förvaltningens förslag till beslut med
följande tillägg:
att arbetet med att få fram verksamhetsmark bör intensifieras så att
ambitionen som förvaltningen skriver om på sidan 4 för arbetet med
verksamhetsmark och prioritering av verksamhetsområden
Justerare

Utdragsbestyrkande

49 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15
verkligen kan komma fram i samband med revideringen av
kommunens utbyggnads- och boendestrategi

Johan Nilsson (C) yrkar med instämmande av Karin Svensson Smith
(MP) och Jan Annerstedt (FNL) bifall till förvaltningens förslag till
beslut och avslag till Lena Fällström (S) med fleras tilläggsyrkande.
Steingrimur Jonsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på förvaltningens
förslag till beslut och finner det vara bifallet.

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Lena Fällströms
(S) med fleras tilläggsyrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att arbetet med att få fram verksamhetsmark bör intensifieras så
att ambitionen som förvaltningen skriver om på sidan 4 för
arbetet med verksamhetsmark och prioritering av
verksamhetsområden verkligen kan komma fram i samband
med revideringen av kommunens utbyggnads- och
boendestrategi, samt
att förvaltningen aktivt arbetar vidare med verksamhetsmark i
enlighet med förvaltningens skrivelse

Protokollsanteckningar

Johan Nilsson (C) inkommer med följande protokollsanteckning:
Behovet av verksamhetsmark ska i första hand uppfyllas genom
förtätning av befintliga verksamhetsområden och integrering av
näringslivet i övrig stadsbebyggelse och inte genom mer
exploatering av natur och åkermark.
Karin Svensson Smith (MP), Steingrimur Jonsson (V) och Jan
Annerstedt (FNL) instämmer i Johan Nilssons (C)
protokollsanteckning.
Beslut expedieras till:
Akten
Socialdemokraterna i Lunds kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 132
Bordlagt - Lundaförslag - Råbylund behöver
en hundrastgård
Dnr TN 2020/0049

Sammanfattning

Förslagsställaren önskar en hundrastgård i Råbylund.

Tekniska förvaltningen anser att detta önskemål är motiverat och
genomförbart under förutsättning att anläggandet finansieras inom
exploateringsprojektet Södra Råbylund II.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 12 februari 2020.
Lundaförslaget Råbylund behöver en hundrastgård, daterat 23
oktober 2019.

Yrkanden

Steingrimur Jonsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Steingrimur
Jonssons (V) yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att bifalla lundaförslaget

att åtgärden finansieras inom exploateringsprojekt Södra Råbylund
II, projektnummer 417530
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Medborgarcenter
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 133
Bordlagt - Lundaförslag - Hundrastgård i
Monumentsparken, norra Lund
Dnr TN 2020/0104

Sammanfattning

Förslagsställaren önskar en hundrastgård i Monumentsparken, norra
Lund. Tekniska förvaltningen anser att förslaget bör avslås.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 30 januari 2020.
Lundaförslaget Hundrastgård i Monumentsparken, norra Lund,
daterat 21 november 2019.

Yrkanden

Karin Svensson Smith (MP) yrkar med instämmande av Steingrimur
Jonsson (V) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Karin Svensson Smith (MP) ställer proposition på Karin
Svensson Smith (MP) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att avslå Lundaförslaget om en hundrastgård i Monumentsparken,
norra Lund.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Medborgarcenter
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 134

Bordlagt - Lundaförslag - Rullskidbana

Dnr TN 2019/0831

Sammanfattning

Förslagsställaren ser ett behov av en rullskidbana någonstans i
Lunds kommun. Hen framhåller att det inte krävs en skidanläggning
utan att det räcker med jämna asfalterade spår fria från andra
trafikanter. Tekniska förvaltningen arbetar med att ta fram en
utvecklingsplan för Sankt Hans backar och utreder möjligheterna att
anlägga en rullskidbana inom ramarna för denna plan.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 13 februari 2020.
Lundaförslaget Rullskidbana, daterat 21 september 2019.

Yrkanden

Shahad Lund (MP) yrkar med instämmande av Steingrimur Jonsson
(V). Lena Fällström (S), Lars Leonardsson (M), Johan Nilsson (C) och
Magnus Liljeroth (SD) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Shahad Lund (MP) med
fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ställa sig positiv till Lundaförslaget.
Beslut expedieras till:
Akten
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
Medborgarcenter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 135

Lundaförslag - Jag-skulle-bara-lampa

Dnr TN 2019/0687

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att parkeringstillståndet för
rörelsehindrade ges en annan form. Det inplastade tillståndet ska
ersättas med en Brobizz eller sändare som ger ifrån sig ett grönt
sken.

Tekniska förvaltningen anser att Lundaförslaget är lovvärt men i det
närmaste omöjligt att genomföra.

De parkeringstillstånd som utfärdas följer Europeiska unionens råds
rekommendation den 4 juni 1998 (98/376/EG), som specificerar
parkeringstillståndets utseende. Syftet är att tillståndet ska vara
internationellt gångbart och underlätta parkering i Europeiska
unionens länder.
Tekniska förvaltningen föreslår därför att Lundaförslaget avslås.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 17 mars 2020.
Lundaförslag – "Jag skulle bara"–lampa, datera
t 17 juli 2017.

Yrkanden

Steingrimur Jonsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Steingrimur
Jonssons (V) yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att avslå Lundaförslaget "Jag skulle bara"-lampa.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Medborgarcenter
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande

54 (60)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 136

Lundaförslag - Hundrastgård på Väster

Dnr TN 2020/0140

Sammanfattning

Förslagsställaren önskar en hundrastgård på Målarstugans gamla
tomt på väster. Marken, som förvaltas av Serviceförvaltningen, är
tänkt att återigen bebyggas med skol- eller förskoleverksamhet och
det är därför inte lämpligt att anlägga en hundrastgård.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 18 februari
2020.
Lundaförslaget Hundrastgård på Väster daterat den 25 november
2019.

Yrkanden

Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Lena Fällströms
(S) yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att avslå Lundaförslaget.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Medborgarcenter
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 137

Lundaförslag – Utegym på Väster

Dnr TN 2020/0050

Sammanfattning

Förslagsställaren önskar ett utegym i Folkparken på Väster.
Förvaltningen föreslår att behovet av utegym på Väster arbetas in i
"plan för lek- och aktivitetsytor".

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 20 mars 2020.
Lundaförslaget Utegym på Väster daterat 6 november 2019.

Yrkanden

Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Ordförande Cecilia Barnes (L) ställer proposition på Lena Fällströms
(S) yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att betrakta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar, samt
att behov av utegym i Väster arbetas in i "plan för lek- och
aktivitetsytor".
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Medborgarcenter
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 138
Informationsärende - Rapport från
kommunala råd
Dnr TN 2020/0068

Sammanfattning

Inget att rapportera.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 139
Informationsärende - Rapport från
konferenser
Dnr TN 2020/0069

Sammanfattning

Inget att rapportera.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 140

TN Anmälningar 2020-04-15

Dnr TN 2020/0070

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att bordlägga ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-15

§ 141

TN Delegationsbeslut 2020-04-15

Dnr TN 2020/0071

Sammanfattning

Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde den 15
april anmäls.

Beslutsunderlag

Sammanfattning av fattade delegationsbeslut, redovisade per
delegat.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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