
 

   
Tekniska nämnden Protokoll 1 (44) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-11-21 TN 2018/0546 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Tekniska nämnden 
 
Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2018-11-21 klockan 17.30–

21.17 
Ajournering 19.23 - 19.45 

  
Ledamöter Lena Fällström (S), ordf 

Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf 
Mikael Thunberg (S) 
Margareta Kristensson (S) fram till och med § 266 kl 21:08 
Per Jakobsson (M) 
Jens Gynnerstedt (MP) 
Cecilia Barnes (L) 
Aleksander Mlynarczyk (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Teresa Hankala-Janiec (S) från och med § 267 kl 21:09 

Clas Fleming (V) 
Hanna Örnskär (MP) 
Johan Nilsson (C) 

  
Ersättare Ronny Hansson (S) 

Jean Niyongabo (MP) 
Christian Resebo (L) 
Camilla Neptune (L) 
Istvan Ulvros (FNL) 

  
Övriga Anita Wallin, exploateringschef 

Heléne Öhrström, administrativ chef 
Håkan Lockby, teknisk direktör 
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare 
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare 
Per Eneroth, gatuchef 
Lars Hellström, färdtjänstchef 
Pernilla von Strokirch, projektchef spårväg 

 
Justerare Clas Fleming (V) med Cecilia Barnes (L) som ersättare. 
  
Paragrafer § 245-272 
  
Plats och tid för justering 4 december 2018 kl 16:00, tekniska förvaltningen 
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Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Monica Gonzalez Perez 
  
  
Ordförande  
 Lena Fällström (S) 
  
  
Justerare  
 Clas Fleming (V) 
 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
  
Organ Tekniska nämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-11-21 
  
Paragrafer § 245-272 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-12-05 Datum då anslaget tas ned 2018-12-26 
  
Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund 
  
  
Underskrift  
 Monica Gonzalez Perez 
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§ 245 Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 
Att godkänna dagordningen. 
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§ 246 Redovisning av förvaltningschefen 
Dnr TN 2018/0026 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen Håkan Lockby informerar bland annat om: 

 
Ombyggnationen av Stora Södergatan och Bantorget är i slutfasen.  
Bantorget invigs den 7 december med start klockan 15:00.  
Grävningar kring Drottensgatan har hittat rester av en kyrka.  
Ombyggnationen av Drottensgatan förväntas bli klar i februari.  
Konstnärliga lekplatsen på Mårtenstorget är under uppförande med 
invigning den 17 december.  
Julbelysningen monteras med fokus på att säkra anläggningarna.  
Misteln som ifjol fanns i Genarp flyttas i år till Södra Sandby.  
Grantändning i Lund sker den 30 november klockan 16:00.  
Beläggningsprogrammet har kunnat genomföras på grund av den 
mildra vintern.  
Spolegatan har fått ny beläggning vilket kommer dämpa bullret från 
trafiken.  
Revisionsgranskning pågår gällande spårvägsbyggets ekonomi, samt 
beträffande bisysslor. 
Samtliga parkeringsautomater är nu kontantfria.  
Två säkerhetskampanj har pågått, ”Syns du inte, finns du inte”, samt 
fastighetsägarnas ansvar vid snöfall.  
Det nya HR-systemet är fortfarande under uppstartsskedet.  
För första gången har en digital skyddsrond genomförts.  
Heléne Öhrström, administrativa avdelningschefen, har utsetts av 
kommunstyrelsen till tillförordnad förvaltningschef till dess en ny 
förvaltningschef är på plats. 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut presenteras nästa vecka.  
Förvaltningen har tagit fram mål och indikationer för 
verksamheterna.  
Månadsrapporten är under sammanställning med indikation på 
årsbokslutet. 
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§ 247 Informationsärende - Rapport från 
kommunala råd 

Dnr TN 2018/0027 

Sammanfattning 
Inget att rapportera 
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§ 248 Informationsärende - Rapport från 
konferenser 

Dnr TN 2018/0028 

Sammanfattning 
Inget att rapportera 
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§ 249 Informationsärende - GDPR 
Dnr TN 2018/0375 

Sammanfattning 
Heléne Öhrström informerar bland annat om: 

  

Utkast till nya dokumenthanteringsplanen har skickats till 
stadsarkivet för utvärdering.  
Inga nya begäran om personuppgifter har inkommit. 
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§ 250 Informationsärende - Spårväg Lund C - ESS 
Dnr TN 2018/0029 

Sammanfattning 
Pernilla von Strokirch informerar bland annat om: 

  

Likriktare har monterats i Centrum, Getingevägen samt Kung Oskars 
väg. 
Spårarbetet fortsätter längs Bangatan/Getingevägen samt mot LTH-
området.  
Förra veckan monterades första växeln på Clemenstorget. 
Dagvattenmagasinet öster om E22 tar form.  
Kvartalsprognosen görs tillsammans med entreprenören med fokus 
på poster beträffande personalkostnaden, maskiner, och material. 
Revisionen kring spårvägsbyggets ekonomi har önskat ta del av hur 
prognosen tas fram.  
Prognosen stämmer med tidigare presenterad utfall. Detta innebär 
att kostnaden för riskpåslag ökat från 5 % till 8 %. Åtgärder som har 
vidtagits för att minska kostnaden är bland annat att VA-ledningar 
som tas ur bruk har fyllts med betong för att säkra dem istället för att 
rivas.  
Kostnadseffektivisering har också skett genom att matjord återvinns. 
En kvarstående risk är kostnaden för ledningsomläggningar. Samtal 
hålls med ledningsägarna. 
Processen kring spårvagnsdepån följer uppsatt plan med byggstart 1 
mars 2019.  
Revisionen kommer snart med en rapport beträffande 
spårvägsbyggets ekonomi.  
Tekniska nämnden kommer att fortlöpande få fördjupad information 
kring ekonomiska utfallet vid kommande sammanträde.  
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§ 251 Informationsärende - Färdtjänst 
Dnr TN 2018/0030 

Sammanfattning 
Lars Hellström informerar bland annat om: 

  

Under september 2018 betalades 204 000 kronor i vite.  
Under oktober 2018 betalades 168 000 kronor i vite.  
Viten totalt under avtalstiden har uppgått till 7 382 655 kronor. 
8 600 registrerade resor perioden 1-31 oktober 2018. 
Under oktober registrerades 11 % förseningar, 17 % för tidiga resor, 
samt 72 % punktliga resor.  
Under september registrerades 18 % försenade resor, 20 % för 
tidiga, samt 62 % punktliga resor.  
Jämfört med 2017 har punktligheten ökat under oktober.  
Antal kundärenden har ökat mellan 2017 och 2018. 
I dagsläget finns det 41 stycken öppna kundärenden där den äldsta 
är från den 16 september 2018.  
Nuvarande resegarantin gäller till och med 30 september 2019. 
20 000 kronor har utbetalats i resegaranti under 2018. 
Fokus på åtgärder består bland annat av att öka punktligheten till 
avtalad nivå på 80 %, tillgänglighet på fordonkapacitet, ökad 
samordning, fungerande kundtjänst med snabbare återkoppling, 
samt tätare uppföljningsmöten med SverigeTaxi.  
Möten kommer att hållas med verksamhetens brukarorganisationer, 
brukarrådet med flera.  
Dom från Kammarrätten beträffande prövningen av upphandlingen 
av färdtjänsten förväntas komma innan jul.  
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§ 252 Ändring i delegationsordningen 
Dnr TN 2018/0105 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2016 att revidera 
tekniska nämndens reglemente så att banhållning för spårväg ingår. 
Tekniska förvaltningen har nu tagit fram förslag på nya ärenden och 
delegater till följd av detta. Därutöver föreslås förändringar i 
delegations- och attestordningen för en effektivare organisation och 
process. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 6 november 2018. 
Bilaga - attestordning. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på förvaltningens 
förslag till beslut och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    godkänna föreslagna ändringar i delegations- och 

attestordningen. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 253 Detaljplan för del av Vallkärratorn 10:3 m.fl. 
i Lund, Lunds kommun (Korsåkersparken, 
Kävlingevägen - Korsåkersvägen) 

Dnr TN 2018/0586 

Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att pröva markens lämplighet för 
bostadsändamål. Det nya bostadskvarterets utformning och 
utförande strävar mot ett respektfullt möte med befintliga 
bostadskvarter. Hänsyn måste även visas mot de trädindivider i 
Korsåkersparken som bedöms värda att bevara och mot 
Kävlingevägens sträckning genom Vallkärra som ingår i 
bebyggelsemiljö värdefull ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 

Tillkommande bostadsbebyggelse regleras med 
placeringsbestämmelser och bestämmelser om exploateringsgrad, 
för att på så vis skapa ett bostadsområde som inordnar sig på 
platsen. 

Planförslaget innefattar: 

• Kvartersmark för bostäder, bebyggelse i form av enbostads-, rad- 
och flerfamiljshus i 2-3 våningar. 

• Allmän plats för park och gata. 

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 7 november 2018. 
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 7 september 
2018. 
Byggnadsnämndens beslut, daterat 18 september 2018, § 160. 

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

Cecilia Barnes (L) yrkar till förvaltningens skrivelse följande tillägg: 

att    det saknas en tydlig vision om hur mötet mellan byn och åkern 
ska se ut. 

att    gång- och cykelvägens vidarekoppling norrut mot skolan 
saknas. 

att    ridvägens sträckning bör ses över då den ligger väldigt nära den 
hårt trafikerade Kävlingevägen. 
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att    takhöjden i den nya bebyggelsen ska harmonisera med befintlig 
bebyggelse. 

Clas Fleming (V) yrkar med instämmande av Jens Gynnerstedt (MP), 
Mats Helmfrid (M) och Johan Nilsson (C) bifall till Cecilia Barnes (L) 
tre första tillägg. 

Lena Fällström (S) instämmer i Cecilia Barnes (L) tredje tillägg samt 
avslag på den fjärde. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på förvaltningens 
förslag till beslut och finner det vara bifallet. 

Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på Cecilia Barnes 
(L) med fleras tilläggsyrkande att det saknas en tydlig vision om hur 
mötet mellan byn och åkern ska se ut, och finner det vara bifallet. 

Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på Cecilia Barnes 
(L) med fleras tilläggsyrkande att gång- och cykelvägens 
vidarekoppling norrut mot skolan saknas, och finner det vara bifallet. 

Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på Cecilia Barnes 
(L) med fleras tilläggsyrkande att ridvägens sträckning bör ses över 
då den ligger väldigt nära den hårt trafikerade Kävlingevägen, och 
finner det vara bifallet. 

Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på Cecilia Barnes 
(L) tilläggsyrkande att takhöjden i den nya bebyggelsen ska 
harmonisera med befintlig bebyggelse, och finner det vara avslaget. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    tillstyrka bifall till planförslaget under förutsättning att 

förvaltningens synpunkter beaktas. 
 
att    det saknas en tydlig vision om hur mötet mellan byn och åkern 

ska se ut. 
 
att    gång- och cykelvägens vidarekoppling norrut mot skolan 

saknas, samt 
 
att    ridvägens sträckning bör ses över då den ligger väldigt nära den 

hårt trafikerade Kävlingevägen. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
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Byggnadsnämnden   
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§ 254 Medborgarförslag angående elljusslingor vid 
Klosterängshöjden samt på Sankt Hans 
backar 

Dnr TN 2016/0354 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget föreslår att Lunds kommun ska anlägga 
elljusslingor vid Klosterängshöjden och på Sankt Hans backar, samt 
rusta upp vissa stigar på Klosterängshöjden. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 oktober 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2016. 
Kommunstyrelsens beslut den 3 maj 2016, § 190. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 21 mars 2016. 
Medborgarförslag, daterat 10 mars 2016. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på Margareta 
Kristenssons (S) yrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    anse skrivelsen besvarad med vad förvaltningen framfört i 

skrivelsen. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Förslagslämnaren 
  
  
  
  
Ajournering 19.23 - 19.45   
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§ 255 Skrivelse (L) angående lekplats m.m. till 
Trulsbo i Veberöd 

Dnr TN 2017/0422 

Sammanfattning 
Liberalerna i Lund har till tekniska nämnden inkommit med 
skrivelsen ”Skrivelse från Liberalerna till tekniska nämnden 
angående lekplats mm till Trulsbo i Veberöd” där de efterfrågar en 
återupptagen dialog samt utredning av kostnader gällande en ny 
lekplats i Trulsbo, Veberöd. Tekniska förvaltningen bedömer att man 
bör invänta strategin för lek- och aktivitetsytor, som ska tas fram. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 3 september 2018. 
Liberalernas skrivelse daterat 10 april 2018. 

Yrkanden 
Mikael Thunberg (S) yrkar med instämmande av Lena Fällström (S) 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Cecilia Barnes (L) yrkar med instämmande av Johan Nilsson (C) att 
uppdra åt tekniska förvaltningen att återuppta dialogen med 
villaföreningen samt utreda ägoförhållanden, kostnader och 
underlag för en ny lekplats i närheten av Trulsbo. 

Mikael Thunberg (S) yrkar med instämmande av Margareta 
Kristensson (S) avslag på Cecilia Barnes (L) med fleras yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på Mikael 
Thunberg (S) med fleras yrkande mot Cecilia Barnes (L) med fleras 
yrkande och finner Mikael Thunberg (S) med fleras yrkande vara 
bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    anse skrivelsen besvarad med förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Camilla Neptune   
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§ 256 Förslag på inriktning för utveckling av 
gångstråk i Lunds stadskärna 

Dnr TN 2017/0297 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden beslutade i ärendet ”Ge utrymme för mer stadsliv 
i centrala Lund” att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda 
och föreslå åtgärder för att förbättra gångtrafikens villkor, var det 
kan vara lämpligt att införa gågator eller gångfartsgator i Lunds 
centrum, samt övriga lämpliga åtgärder för att skapa utrymme för 
mer stadsliv. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på inriktning för utveckling 
av gångstråk i stadskärna. Den innehåller förslag på huvudnät för 
fotgängare, generella åtgärder som påverkar gångtrafiken positivt, 
fler sittmöjligheter i form av bänkar, översyn av standarden på 
övergångsställen samt vägvisning. 

För varje viktigt gångstråk föreslås en principlösning samt 
trafikregleringsform. Planen föreslår också en prioriteringsordning 
för utvecklingen av gångstråken över tid. 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att 
anta dokumentet. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 29 oktober 2018. 
Inriktning för utveckling av gångstråk i Lunds stadskärna, daterad 15 
oktober 2018. 
Tekniska nämndens beslut den 19 april 2017, § 67, Skrivelse (S) och 
(MP) Ge utrymme för mer stadsliv i centrala Lund. 

Yrkanden 
Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Mikael Thunberg (S) 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Johan Nilsson (C) yrkar med instämmande av Mats Helmfrid (M) och 
Cecilia Barnes (L) att förslaget skickas ut på remiss till 
kommunstyrelsen, funktionshinderrådet och andra berörda 
nämnder. 

Mats Helmfrid (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut 
om remissyrkande avslås. 

Lena Fällström (S) yrkar avslag på Johan Nilssons (C) yrkande om 
remiss. 
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Jens Gynnerstedt (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut med följande tillägg; att Klostergatan ska regleras som 
gångfartsområde, detta bör stödjas med en tillfällig utformning av 
gaturummet till dess att gatan byggs om för en mer permanent 
utformning som stödjer gångfartsområdet, samt att Bangatan stängs 
för allmän biltrafik. 

Lena Fällström (S) yrkar avslag på Jens Gynnerstedt (MP) 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på Johan Nilssons 
(S) med fleras yrkande om remiss och finner det vara avslaget. 

Votering begärs och genomförs: 

Fem röster (Hanna Örnskär (MP), Lena Fällström (S), Mikael 
Thunberg (S), Margareta Kristensson (S) och Jens Gynnerstedt (MP)), 
för avslag till Johan Nilssons (C) med fleras remissyrkande.  
Fem röster (Mats Helmfrid (M), Per Jakobsson (M), Cecilia Barnes 
(L), Johan Nilsson (C) och Aleksander Mlynarczyk (KD)) för bifall till 
Johan Nilssons (C) med fleras remissyrkande. 

Clas Fleming (V) avstod från att rösta. 

Med röstsiffror 5-5 och ordförandes utslagsröst beslutar tekniska 
nämnden att avslå Johan Nilssons (C) med fleras remissyrkande. 

Lena Fällström (S) ställer proposition på sitt eget med fleras yrkande 
om bifall till förvaltningens förslag till beslut mot Mats Helmfrids (M) 
yrkande om avslag på förvaltningens förslag till beslut och finner sitt 
eget med fleras yrkande vara bifallet.  

Votering begärs och genomförs: 

Sex röster (Hanna Örnskär (MP), Lena Fällström (S), Mikael 
Thunberg (S), Margareta Kristensson (S), Jens Gynnerstedt (MP) och 
Clas Fleming (V)) för bifall till Lena Fällström (S) med fleras yrkande 
om bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
Fem röster (Mats Helmfrid (M), Per Jakobsson (M), Cecilia Barnes 
(L), Johan Nilsson (C) och Aleksander Mlynarczyk (KD)) för avslag till 
Lena Fällström (S) med fleras yrkande om bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på Jens 
Gynnerstedts (MP) tilläggsyrkande och finner det vara avslaget. 
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Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    anta inriktningen för utvecklingen av gångstråk i Lunds 

stadskärna. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 257 Plan för säker och hållbar väg till förskolan 
och skola i Lunds kommun 

Dnr TN 2018/0637 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har tillsammans med Trivector Traffic AB 
tagit fram en plan för hur kommunen ska arbeta med 
trafiksäkerheten kring förskolor och skolor. En metodik har 
utformats för dialog och delaktighet mellan tjänstemän, skolledning 
och föräldrar. Syftet med planen är att göra förvaltningens arbete 
med trafiksäkerhet och hållbara transporter mer stringent och 
systematiskt. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 24 oktober 2018. 
Superbra skolvägar i Lund – Strategi (plan) för säker och hållbar väg 
till förskola och skola i Lunds kommun Lund Skolvägsstrategi, 
Trivector Traffic Rapport 2017:71. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på sitt eget 
yrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    anta planen i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 258 Uppdatering av riktlinjer för utformning för 
fotgängare och cyklister 

Dnr TN 2018/0657 

Sammanfattning 
2003 tog tekniska förvaltningen fram en ny policy för gång- och 
cykeltrafik i Lunds kommun. För att hålla innehållet aktuellt skrevs 
det in i policyn att den ska uppdateras vart fjärde år. 2014 
uppdaterade tekniska förvaltningen policyn i en arbetsgrupp 
tillsammans med representanter från stadsbyggnadskontoret men 
ärendet återremitterades till tekniska förvaltningen. Tekniska 
förvaltningen har i enlighet med tekniska nämndens beslut den 14 
maj 2014 omarbetat dokumentet som numera heter riktlinjer för 
utformning för fotgängare och cyklister. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 3 november 2018. 
Tekniska nämndens beslut den 14 maj 2014, § 106. 
Bilaga 1. Riktlinjer för utformning för fotgängare och cyklister. 
Minnesanteckningar - Synpunkter från kommunala 
funktionshinderrådet. 

Yrkanden 
Jens Gynnerstedt (MP) yrkar med instämmande av Mikael Thunberg 
(S) och Clas Fleming (V) bifall till förvaltningens förslag till beslut 
med följande ändringar och tillägg i Riktlinjer för utformning för 
fotgängare och cyklister; 

Punkt 2.2 Övergripande principer för utformning av cykelnätet 

Tillägg av ny punkt: Cykelnätet ska ge möjligheter för olika 
hastigheter. Det finmaskiga nätet behöver kompletteras av ett 
cykelvägnät som anpassas för hastigheter på minst 25 km/h. 

Punkt 3 Utformningsprinciper 

Ändring: Enkelriktade cykelbanor ska markeras med cykelsymbol 
och pil på cykelbanan, vid start- och slutpunkt samt med jämna 
mellanrum längs hela den enkelriktade cykelbanans sträckning. 
Vägmarkeringen kompletteras med ett vägmärke sättas upp enligt 
bild 1. 

 
Punkt 3.10.4. Cykelöverfarter 
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Tillägg: Cykelöverfarter ska skyltas så att cyklisterna i god tid ser att 
de närmar sig en cykelöverfart. 

 
Punkt 3.11 Cykelställ 

Ändring: Avståndet mellan två cykelparkeringsplatser ska vara så 
brett att cyklar lätt kan parkeras. C/c-avstånd på 70 cm används och 
låsmöjlighet i ram ska som regel erbjudas. Där behovet av cykelställ 
är stort kan tvåvåningsställ användas, se bild 36.  

Tillägg: Vid större cykelparkeringsplatser, med hög belastning 
(exempelvis vid Lund C) skyltas tidsgränser för såväl 24-timmar som 
långtidsparkering för att cyklister ska veta vilka tidsgränser som 
gäller. 

samt 

Punkt 3.4 Trygghet och belysning  

Ändring: Känslan av trygghet, det vill säga att kunna, vilja och våga 
röra sig fritt i kommunen oavsett tid på dygnet, har stor betydelse för 
kommunens attraktionskraft. 

  

Johan Nilsson (C) yrkar med instämmande av Cecilia Barnes (L) bifall 
till förvaltningens förslag till beslut och avslag på Jens Gynnerstedts 
(MP) yrkande om ändringar och tillägg. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på sitt eget 
yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut och finner det 
vara bifallet. 

Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på Jens 
Gynnerstedts (MP) med fleras yrkande om ändring och tillägg mot 
Johan Nilssons (C) med fleras avslagsyrkande och finner Jens 
Gynnerstedts (MP) med fleras yrkande vara bifallet. 

  

Votering begärs och genomförs: 

Sex röster (Hanna Örnskär (MP), Lena Fällström (S), Mikael 
Thunberg (S), Margareta Kristensson (S), Jens Gynnerstedt (MP) och 
Clas Fleming (V)) för bifall till Jens Gynnerstedt (MP) med fleras 
ändring och tilläggsyrkande.  
Fem röster (Mats Helmfrid (M), Per Jacobsson (M), Cecilia Barnes 
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(L), Johan Nilsson (C), och Aleksander Mlynarczyk (KD)), för avslag 
till Jens Gynnerstedt (MP) med fleras ändring och tilläggsyrkande. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    anta den uppdaterade versionen av Riktlinjer för utformning för 

fotgängare och cyklister. 
att    i riktlinjerna ändra och lägga till följande; 
Punkt 2.2  Övergripande principer för utformning av cykelnätet 
Tillägg av ny punkt: Cykelnätet ska ge möjligheter för olika 

hastigheter. Det finmaskiga nätet behöver kompletteras av ett 
cykelvägnät som anpassas för hastigheter på minst 25 km/h. 

Punkt 3 Utformningsprinciper 
Ändring: Enkelriktade cykelbanor ska markeras med cykelsymbol 

och pil på cykelbanan, vid start- och slutpunkt samt med jämna 
mellanrum längs hela den enkelriktade cykelbanans sträckning. 
Vägmarkeringen kompletteras med ett vägmärke sättas upp 
enligt bild 1. 

Punkt 3.10.4. Cykelöverfarter 
Tillägg: Cykelöverfarter ska skyltas så att cyklisterna i god tid ser att 

de närmar sig en cykelöverfart. 
Punkt 3.11 Cykelställ 
Ändring: Avståndet mellan två cykelparkeringsplatser ska vara så 

brett att cyklar lätt kan parkeras. C/c-avstånd på 70 cm 
används och låsmöjlighet i ram ska som regel erbjudas. Där 
behovet av cykelställ är stort kan tvåvåningsställ användas, se 
bild 36.  

Tillägg: Vid större cykelparkeringsplatser, med hög belastning 
(exempelvis vid Lund C) skyltas tidsgränser för såväl 24-
timmar som långtidsparkering för att cyklister ska veta vilka 
tidsgränser som gäller. 

Punkt 3.4 Trygghet och belysning  
Ändring: Känslan av trygghet, det vill säga att kunna, vilja och våga 

röra sig fritt i kommunen oavsett tid på dygnet, har stor 
betydelse för kommunens attraktionskraft. 

Reservationer 
Johan Nilsson (C), Mats Helmfrid (M), Per Jakobsson (M) 
och Aleksander Mlynarczyk (KD) reserverar sig till förmån för sina 
yrkanden. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
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Kommunala funktionshinderrådet   
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§ 259 Stadsbussarnas körväg på Klostergården 
Dnr TN 2018/0662 

Sammanfattning 
Inom samarbetet Kollektivtrafikvision 2020 har den politiska 
styrgruppen beslutat att linjenätsutredning för stadsbusstrafiken i 
Lund avslutats och att åtgärder ska vidtas för stadsbusslinje 1:s 
körväg på Klostergården till tidtabellskiftet inför år 2020. 

Tekniska förvaltningen föreslår att en cirkulationsplats byggs i 
korsningen Nordanväg och Stattenavägen för att vända linje 1, att 
hållplatsen Nordanväg flyttas, att hållplatserna Västanväg och 
Korpvallen slås samman och att samtliga hållplatslägen 
tillgänglighetsanpassas. Åtgärderna har kostnadsberäknats till 7 500 
000 kronor, och förvaltningen föreslår att igångsättningstillstånd 
begärs hos kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 6 november 2018. 

Yrkanden 
Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Johan Nilsson (C) 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på sitt eget med 
fleras yrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    begära igångsättningstillstånd hos kommunstyrelsen för att 

genomföra åtgärderna enligt tjänsteskrivelsen. 
 
att    finansiering sker inom verksamhet 2480 Infrastruktur och 

tillväxt, projekt 625860 bussomläggningar/linjenätsöversynen 
7 500 000 kronor reserveras. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   
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§ 260 Igångsättningstillstånd avseende 
detaljprojektering för SVS, Nano och 
Odarslövsvägen 

Dnr TN 2018/0606 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen begär härmed igångsättningstillstånd för 
upphandling av detaljprojektering för exploateringsområde SVS och 
Nano samt del av Odarslövsvägen. Detaljprojekteringen kommer att 
utföras i enlighet med framtagna detaljplaner och 
gestaltningsprogram för SVS avseende allmän platsmark. Ingående 
objekt är gator, gång- och cykelbanor, torgytor, grönytor och 
ledningssystem. Uppdraget omfattar dessutom markundersökningar 
inom området. 

 
Uppdragsområde. Flygbild från Lantmäteriet. 
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1 Odarslövs mölla och Möllegården. 2 Befintlig byggata – 
Partikelgatan. 3 Odarslövsvägen. 4 Vindarnas park. 5 Henrikssons 
kranbilar. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 6 november 2018. 

Yrkanden 
Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Mats Helmfrid (M) 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på sitt eget med 
fleras yrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    uppdra åt teknisk direktör att upphandla konsult för i denna 

skrivelse beskrivna åtgärder. 
 
att    finansiering sker med medel från exploateringskonto 

2990/4062XX SVS. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 261 Igångsättningstillstånd avseende 
entreprenad för Tegelbruksparken - 
sanering 

Dnr TN 2018/0654 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen begär härmed igångsättningstillstånd för 
upphandling av entreprenad för Tegelbruksparken – sanering. 
Entreprenaden kommer utföras i enlighet med det 
förfrågningsunderlag som har arbetats fram av Edge tillsammans 
med Lunds kommun, Tekniska förvaltningen, med utgångspunkt i 
gällande detaljplan. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 31 oktober 2018. 

Yrkanden 
Mikael Thunberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på Mikael 
Thunbergs (S) yrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    uppdra åt teknisk direktör att upphandla entreprenör för i 

denna skrivelse beskrivna åtgärder. 
  
att    uppdra åt teknisk direktör att teckna särskild överenskommelse 

om finansieringen med VA SYD, samt 
  
att    projektet får finansieras med medel från Verksamhet 2960, 

projektnr 4219XX, 4220XX Tegelbruksparken mm Påskagänget 
III PN 

Beslut expedieras till: 
Akten 
VA SYD   
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§ 262 Upphandling drift- och underhåll av offentlig 
gatubelysning i Lunds kommun 

Dnr TN 2017/0619 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har påbörjat en upphandling för drift- och 
underhåll av den offentliga gatubelysningen i Lund de kommande 
fyra åren. Förvaltningen önskar nu göra tilldelningsbesked i 
upphandlingen och därefter teckna kontrakt. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 13 november 
2018. 

Yrkanden 
Mikael Thunberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på Mikael 
Thunbergs (S) yrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    förvaltningschefen får i uppdrag att avsluta upphandlingen och 

teckna avtal. 
 
att    finansiering sker inom befintlig driftbudget. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 263 Drift- och underhållsentreprenad spårväg 
Lund C - ESS 

Dnr TN 2017/0304 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden tar över drift- och underhållsansvaret för 
spårvägen i samband med godkänd slutbesiktning av 
byggentreprenaden. Tekniska förvaltningen behöver i och med 
övertagandet av drift- och underhållsansvaret upphandla en 
entreprenör för hantering av spåranläggningen. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 9 november 2018. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på Margareta 
Kristenssons (S) yrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    uppdra åt förvaltningschefen att teckna avtal med entreprenör 

för drift och underhåll av spårväg Lund C-ESS. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 264 Förslag till ersättning för planarbete: 
planöverenskommelse 

Dnr TN 2018/0670 

Sammanfattning 
Innan planarbete påbörjas tecknar stadsbyggnadskontoret planavtal 
med sökande för att reglera de kostnader som uppkommer för 
framtagandet av planen. Planer begärda av tekniska nämnden har 
inte hanterats på detta sätt, utan stadsbyggnadskontorets kostnader 
har tagits ut genom en planavgift direkt till exploatören i samband 
med bygglov. Nu föreslås istället en process där en 
planöverenskommelse tecknas mellan stadsbyggnadskontoret och 
tekniska förvaltningen där kostnaden för framtagandet av planen 
regleras, liksom omfattning och tidplan. 

Förslaget innebär att stadsbyggnadskontoret får ersättning från 
tekniska förvaltningen i takt med sina uppkomna kostnader. 
Tekniska förvaltningen kommer istället att bära kostnaden för 
planläggningen fram till att marken säljs till exploatör. Det nya 
förslaget till uttag av planavgift föreslås gälla från den 1 januari 
2019. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse, daterad 13 november 2018. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på sitt eget 
yrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    godkänna förslag till modell för ersättning för planarbete när 

tekniska nämnden är sökande. 

Beslut expedieras till: 
Byggnadsnämnden 
Kommunkontoret 
Akten   
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§ 265 Markanvisningsavtal rörande del av 
Grynmalaren 37 och Innerstaden 2:1 i Lund 
till Seniorgården AB 

Dnr TN 2018/0607 

Sammanfattning 
Lunds kommun har tagit fram förslag på detaljplan för östra delen av 
kvarter Grynmalaren. Detaljplanen möjliggör för byggnation av 
bostäder och ut- eller ombyggnad av förskola. För del av detaljplanen 
har Seniorgården AB sedan tidigare fått en markreservation. Denna 
ska nu ersättas av ett markanvisningsavtal. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 31 oktober 2018. 
Markanvisningsavtal. 
Tekniska nämndens beslut den 13 december 2017, § 260. 
Tekniska nämndens beslut den 16 november 2016, § 208. 
Mark- och miljödomstolens dom 16 november 2015 i mål nr P 4610-
14. 
Detaljplan för Grynmalaren 37 och 38 m.fl. i Lund, Lunds kommun 
(PÄ 11/2014), granskningshandling, daterat 15 oktober 2018. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på sitt eget 
yrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    föreslå kommunstyrelsen att godkänna markanvisningsavtal 

med Seniorgården AB 
  
att    förlänga markreservationen, på villkor enligt beslut i tekniska 

nämnden den 16 november 2016 § 208 och 13 december 2017 
§ 260 samt förvaltningens tjänsteskrivelse, till och med 31 maj 
2019 eller till dess att beslut om markanvisningsavtalet med 
Seniorgården AB har vunnit laga kraft. 
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Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Seniorgården AB 
Serviceförvaltningen, boendeavdelningen   
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§ 266 Markanvisning rörande del av Stångby 5:28 
(Stångby Väster II) till Kudu AB 

Dnr TN 2018/0503 

Sammanfattning 
Lunds kommun har detaljplanelagt ett stort område inom fastigheten 
Stångby 5:28 som benämns Stångby Väster II. Detaljplanen för 
Stångby Väster II möjliggör för bland annat cirka 750 bostäder, skola, 
förskola, centrumverksamhet och stadsdelspark i ett stationsnära 
läge. Kudu AB föreslås få en markanvisning inom Stångby Väster II 
bestående av ett kvarter inom etapp 1. 

Kommunen planerar just nu att påbörja byggnation av byggator och 
VA för den första etappen under våren 2019. I slutet av 2020 eller 
början av 2021 är det tänkt att Kudu AB ska kunna påbörja 
byggnation av bostäder inom kvarteren. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 oktober 2018. 
Markanvisningsavtal. 
Detaljplan för del av Stångby 5:28 m.fl. i Stångby, Lunds kommun 
(Stångby Väster II), PÄ 21/2011. 

Yrkanden 
Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Clas Fleming (V) och 
Mats Helmfrid (M) bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på sitt eget med 
fleras yrkande och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    föreslå kommunstyrelsen att godkänna markanvisningsavtalet 

med Kudu AB angående kvarteret Vitstorken, idag del av 
Stångby 5:28, inom Stångby Väster II. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
kommunstyrelsen 
Kudu AB 
Serviceförvaltningen, boendeavdelningen   
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§ 267 Markanvisning rörande del av Stångby 5:28 
(Stångby Väster II) till OBOS Mark AB 

Dnr TN 2018/0504 

Sammanfattning 
Lunds kommun har detaljplanelagt ett stort område inom fastigheten 
Stångby 5:28 som benämns Stångby Väster II. Detaljplanen för 
Stångby Väster II möjliggör för bland annat cirka 750 bostäder, skola, 
förskola, centrumverksamhet och stadsdelspark i ett stationsnära 
läge. OBOS Mark AB föreslås få en markanvisning inom Stångby 
Väster II bestående av två kvarter inom etapp 1. 

Kommunen planerar just nu att påbörja byggnation av byggator och 
VA för den första etappen under våren 2019. I slutet av 2020 eller 
början av 2021 är det tänkt att OBOS ska kunna påbörja byggnation 
av bostäder inom kvarteren. 

I samband med ett markförvärv i Veberöd fick Myresjöhus AB en 
markanvisning på Idalafältet i Veberöd. Myresjöhus AB ingår idag i 
OBOS Sverige AB som i sin tur även har dotterbolaget OBOS Mark AB. 
Denna markanvisning i Stångby ersätter den tidigare 
markanvisningen. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 oktober 2018. 
Markanvisningsavtal. 
Tekniska nämndens beslut den 18 september 2013, § 189. 
Detaljplan för del av Stångby 5:28 m.fl. i Stångby, Lunds kommun 
(Stångby Väster II), PÄ 21/2011. 

Yrkanden 
Lena Fällström (S) yrkar med instämmande av Clas Fleming (V) bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 

Cecilia Barnes (L) yrkar med instämmande av Mats Helmfrid (M) och 
Aleksander Mlynarczyk (KD) avslag på punkt 7.1. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på sitt eget med 
fleras yrkande mot Cecilias Barnes (L) med fleras yrkande och finner 
sitt eget med fleras yrkande vara bifallet. 

  

Votering begärs och genomförs: 
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Sex röster (Hanna Örnskär (MP), Lena Fällström (S), Mikael 
Thunberg (S), Teresa Hankala-Janiec (S), Jens Gynnerstedt (MP) och 
Clas Fleming (V)) för bifall till Lena Fällströms (S) med fleras 
yrkande. 
Fem röster (Mats Helmfrid (M), Per Jakobsson (M), Cecilia Barnes 
(L), Johan Nilsson (C) och Aleksander Mlynarczyk (KD)) för avslag till 
Lena Fällström (S) med fleras yrkande. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    föreslå kommunstyrelsen att godkänna markanvisningsavtalet 

med OBOS Mark AB angående kvarteren Grågåsen och 
Gulsparven, idag del av Stångby 5:28, inom Stångby Väster II 

 
att    denna markanvisning ersätter den markanvisning som 

Myresjöhus AB fick genom beslut i tekniska nämnden den 18 
september 2013 § 189. 

Reservationer 
Mats Helmfrid (M), Per Jakobsson (M), Cecilia Barnes (L) och 
Aleksander Mlynarczyk (KD) reserverar sig till förmån för sina 
yrkanden. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
OBOS Mark AB 
Serviceförvaltningen, boendeavdelningen   
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§ 268 Markanvisningsavtal med Lunds kommuns 
Fastighets AB avseende Södra Råbylund III 
söder 

Dnr TN 2018/0642 

Sammanfattning 
Detaljplanen för Södra Råbylund III söder är under framtagande. 
Inom planområdet föreslås två områden för bostadskvarter 
markanvisas till Lunds Kommuns Fastighets AB, (LKF). Ett område i 
korsningen Sydöstra vägen och Råbylundsvägen för flerbostadshus 
och ett område vid Råby sjöpark för äldreboende. Ett 
markanvisningsavtal har upprättats för LKFs ensamrätt att förhandla 
om exploatering och förvärv samt för att definiera inriktningen för 
de framtida marköverlåtelserna. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 29 oktober 2018. 
Markanvisningsavtal Södra Råbylund III söder LKF. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på förvaltningens 
förslag till beslut och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    föreslå kommunstyrelsen att godkänna och underteckna 

upprättat markanvisningsavtal med Lunds Kommuns 
Fastighets AB inom Södra Råbylund III söder. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Lunds kommuns fastighets AB 
Serviceförvaltningen, Boendeavdelningen   
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§ 269 Exploateringsavtal för fastigheterna 
Kulturen 4 till 8 

Dnr TN 2018/0609 

Sammanfattning 
Exploateringsavtal har upprättats för fastigheterna Kulturen 4, 5, 6, 7 
och 8 med anledning av förslag till ny detaljplan som möjliggör för 
bostäder. Detaljplanområdet är beläget i Lunds innerstad vid 
Tomegapsgatan. Avsaknaden av allmän plats inom 
detaljplanområdet medför att förtätningen kräver åtgärder på 
allmän plats utanför detaljplanområdet. Fastighetsägaren ska 
bekosta de åtgärderna som är nödvändiga för detaljplanens 
genomförande såväl inom detaljplanområdet som utanför 
detaljplanområdet. Exploateringsavtalet reglerar bland annat 
genomförandefrågor och gatukostnadsersättning för åtgärder 
utanför detaljplanområdet. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 29 oktober 2018. 
Exploateringsavtal mellan Lunds kommun och fastighetsägarna av 
Kulturen 4 till 8. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på förvaltningens 
förslag till beslut och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    godkänna och underteckna exploateringsavtal mellan Lunds 

kommun och fastighetsägarna av Kulturen 4-8. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Fastighetsägarna av Kulturen 4-8   



    
Tekniska nämnden Protokoll 40 (44) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-11-21  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 270 Exploateringsavtal för fastigheten Genarp 
6:53 i Genarp 

Dnr TN 2018/0610 

Sammanfattning 
Exploateringsavtal har upprättats för fastigheten Genarp 6:53 med 
anledning av förslag till ny detaljplan som möjliggör för bostäder. 
Exploateringsavtalet hanterar marköverlåtelse av mark som blir 
allmän plats i och med det nya detaljplaneförslaget. Även 
genomförandefrågor regleras i exploateringsavtalet. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 29 oktober 2018. 
Exploateringsavtal mellan Lunds kommun och fastighetsägarna av 
Genarp 6:53. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på förvaltningens 
förslag till beslut och finner det vara bifallet. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    godkänna och underteckna exploateringsavtal mellan Lunds 

kommun och fastighetsägarna av Genarp 6:53. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Fastighetsägaren av Genarp 6:53   
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§ 271 Delegationsbeslut för anmälan 2018-11-21 
Dnr TN 2018/0033 

Sammanfattning 
Delegationsbesluten till tekniska nämndens 
sammanträde 21 november 2018 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Sammanfattning av fattade delegationsbeslut, redovisade per 
delegat. 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
att    lägga delegationsbesluten till handlingarna.   
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§ 272 Anmälningar till tekniska nämnden 2018-11-
21 

Dnr TN 2018/0034 

 

Anmälningar  

till tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2018 

Kammarrätten i Göteborg, dnr. 12/134 
Lagakraftbevis i kammarrättens mål 2926-18 

Kommunstyrelsen, dnr. 16/556 
§ 265 Delårsrapport för Lunds kommun per den 31 augusti 2018 

Tekniska nämnden, dnr 16/556 
Månadsrapport oktober 2018 

Kommunstyrelsen, dnr. 16/683 
§ 279 Försäljning av fastigheten Lund Najaden 1 till Slättö 

Kommunstyrelsen, dnr. 17/140 
§ 281 Försäljning av delfastigheten Östra Torn 27:2 till Wästbygg 
Projektutveckling AB (Byggrätt B) 

Kommunstyrelsen, dnr. 17/140 
§ 280 Försäljning av delfastigheten Östra Torn 27:2 till Sydö 
Development AB (Byggrätt A) 

Kommunstyrelsen, dnr. 17/140 
§ 282 Försäljning av delfastigheten Östra Torn 27:2 till Sundprojekt 
Bostadsintressenter AB (Byggrätt C) 

Kommunstyrelsen, dnr. 17/140 
§ 283 Försäljning av delfastigheten Östra Torn 27:2 till Sydö 
Development AB (Byggrätt D) 

Kommunstyrelsen, dnr. 17/140 
§ 284 Försäljning av delfastigheten Östra Torn 27:2 till Midroc 
Property Development AB (Byggrätt E) 

Kommunfullmäktige, dnr. 17/237 
§ 167 Motion från Cecilia Oredsson Barnes (L) och Mia Honeth (L) 
Utveckla rekreationsområden i Genarp och Veberöd 

Kommunstyrelsen, dnr. 17/567 
§ 275 Uppdrag från kommunfullmäktige angående överbyggnad av 
motorvägen 
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Kommunfullmäktige, dnr. 17/772 
§ 147 Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen i Lund 

Hyres- och arrendenämnden i Malmö, dnr. 17/792 
Beslut 2018-10-18 gällande fastighet Sandby 67:2 (Centrumpunkten 
spel & film) 

Kommunfullmäktige, dnr. 17/821 
§ 148 Kemikalieplan för Lunds kommun – LundaKem 

Tekniska förvaltningen, Samverkansgruppen, dnr. 18/64 
Protokoll 2018-10-10 

Trafikverket, dnr. 18/142 
Meddelande om ställningstagande för anläggning av gång- och 
cykelväg utmed väg 936 Lund-Örtofta delen Stångby-Håstad i Lunds 
kommun, Skåne län 

Kommunfullmäktige, dnr. 18/158 
§ 141 Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 

Kävlingeåns vattenråd, dnr. 18/208 
Protokoll 2018-09-27 

Kommunstyrelsen, dnr. 18/417 
§ 270 Remiss – Handlingsplan för friluftsliv i Skåne 

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott, dnr. 18/534 
§ 30 Grön resplan – ansökan ur miljöanslaget från tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige, dnr. 18/584 
§ 188 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 

Kommunfullmäktige, dnr. 18/612 
§ 139 Marit Stigsons (FI) begäran om att kvarstå som ersättare i 
Tekniska nämnden trots avflytt från kommunen 

Kommunfullmäktige, dnr. 18/612 
§ 138 Felix Solbergs (M) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige, dnr. 18/612 
§ 186 Felix Solbergs (M) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige, dnr. 18/615 
§ 143 Uppdrag från partiöverläggningarna 

Kommunfullmäktige, dnr. 18/616 
§ 142 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i 
Lunds kommun för mandatperioden 2019-2022 
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Kommunstyrelsen, dnr. 18/616 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds 
kommun 

Helsingkrona nation, dnr. 18/648 
Lunds kommuns representation i styrelsen för Helsingkrona nations 
studentbostadshus 

Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden 
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