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§ 212

Godkännande av dagordning

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 213

Redovisning av förvaltningschefen

Dnr TN 2016/0061

Sammanfattning
Julbelysning
VinterLund
Skånetrafikens bussomläggning
Mer än en miljon resor i stadsbusstrafiken under november
Satsningar både på gatu- och parkunderhåll
Boenden för nyanlända
Planering för nya Lund C
Medarbetarenkät genomförd
Två projektledare anställda
Arbetsmiljöinspektion hos trafikvaktkåren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
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Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 214

Informationsärende - Rapport från
kommunala råd

Dnr TN 2016/0062

Sammanfattning
Camilla Neptune (L) informerar om kommunala
funktionshinderrådets sammanträde 6 december.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 215

Informationsärende - Rapport från
konferenser

Dnr TN 2016/0063

Sammanfattning
Inget att rapportera.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016-12-14

§ 216

Informationsärende - Spårväg Lund C ESS

Dnr TN 2016/0482

Sammanfattning
Projektchef för spårväg Lund C –ESS Pernilla von Strokirch informerar
bland annat om:
Pågående infrastrukturprojekt
Samordning med Skånes universitetssjukhus
Process för tillstånd och godkännande
Arkeologiska undersökningar
Delprojekt för kundmöte
Utformning av hållplatser pågår
Generalkonsult för depån upphandlad
Tidplan
Eventuella risker för försening av tidplan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 217

Informationsärende - Färdtjänst

Dnr TN 2016/0064

Sammanfattning
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén ger en lägesrapport för färdtjänsten.
Jul- och nyårshelgerna är traditionellt helger med mycket
färdtjänstresande. Dock har Sverigetaxi färre inbokade körningar än
tidigare år. Under november uppfyllde varken beställningscentralen eller
transporterna kommunens uppsatta krav. Jämfört med samma period har
det genomförts färre resor i år.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 218

Bokslutsprognos 2016 per 30
november 2016

Dnr TN 2014/0680

Sammanfattning
Nämnderna ska arbeta fram en månadsrapport per den 30 november med
prognos för 2016. Prognosen ska innefatta en bedömning av det
ekonomiska resultatet för helåret, såväl för drift som investering, med en
kort redogörelse till eventuella avvikelser.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 8 december 2016
Månadsrapport november

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska förvaltningens månadsrapport per 30 november
med prognos för 2016.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 219

Verksamhetsplan med internbudget
2017

Dnr TN 2015/0609

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 om Ekonomi- och
verksamhetsplanering, EVP, för 2017-2019 med budget 2017. Tekniska
förvaltningen har utifrån beslutet arbetat fram ett förslag till
verksamhetsplan med internbudget för år 2017. I dokumentet fastställs
nämndens utvecklingsmål, indikatorer samt fördelning av de ekonomiska
resurserna och investeringsanslag för projekten.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2 december 2016
Verksamhetsplan med internbudget 2017
Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2016 § 143

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Emma Berginger (MP) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällström
(S) med fleras yrkande och finner yrkandet vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till verksamhetsplan med internbudget
2017, omfattande utvecklingsmål, indikatorer, driftramar och
investeringsanslag på projektnivå samt
att delegera åt teknisk direktör att fördela driftbudgeten inom respektive
verksamhet och fastställa aktiviteter för arbetet mot de fastställda
målen och nämndens grunduppdrag.

Reservationer
Cecilia Barnes (L) och Christian Resebo (L) inkommer med en skriftlig
reservation, se bilaga.
Mats Helmfrid (M), Lars-Göran Hansson (C) och Aleksander
Mlynarczyk (KD) reserverar sig mot beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
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2016-12-14

Protokollsanteckningar
Börje Hed (FNL) med instämmande av Gubb Marit Stigson (FI) får till
protokollet anteckna att spårvägen bör utgå ur investeringsbudgeten
eftersom fullständig finansiering saknas.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

13 (44)

L reservation 2016-12-14 § 219

Reservation ä rende 8 Internbudgeten
Vi reserverar oss mot skrivningen under internbudgetens post för Salutorg. Vad gäller Mårtenstorget
vill Liberalerna utreda möjligheterna till förlängda torgtider på Mårtenstorget en eller flera dagar i
enlighet med den skrivning vi la då ärendet togs upp vid TN 161116. Vad gäller lekplats och
bilparkering menar vi att detta får vänta tills planerna för torgen kommit längre.

För Liberalerna
Cecilia Barnes

Christian Resebo

Camilla Neptune

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 220

Ekonomi- och verksamhetsplan 20182020 (EVP) med budget 2018

Dnr TN 2015/0609

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 7 september 2016 beslutat om Anvisningar och
tidplan för strategi- och planeringsprocessen inför EVP 2018-2020. Inför
2018 behöver Lunds kommun minska nettokostnaderna med drygt 300
miljoner kronor för att klara de finansiella målen. Under hösten har
nämnderna därför genomfört en nulägesanalys av hur ekonomi,
verksamhet och kvalitet samt personalresurser utvecklats. Utifrån
nulägesanalysen ska respektive nämnd ta fram förslag till strategier och
konkreta åtgärder för att hantera behoven av effektiviseringar och
kvalitetsförbättringar. Senast den 11 januari 2017 ska nämnderna
inkomna med yttrande och nämndbeslutade budgetförslag i enlighet med
kommunallagen. Kommunfullmäktige kommer den 14-15 juni 2017 att
fastställa EVP 2018-2020 med budget 2018.
Utifrån anvisningarna har tekniska förvaltningen arbetat fram ett förslag
till effektiviseringsåtgärder och konsekvensbeskrivit dessa. Vidare har
förvaltningen redovisat de utmaningar och möjligheter nämnden står
inför samt arbetat fram förslag till investeringsplan 2018-2023 och
senare.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 1 december 2016
Sammanställning över Förslag till effektiviseringar EVP 2018-2020
Förslag till effektiviseringar med konsekvensbeskrivningar EVP 20182020
Investeringsbehov 2018-2024 och senare
Kommunstyrelsens beslut 7 september 2016 § 236

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Emma Berginger (MP) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Mats Helmfrid (M) yrkar att tekniska nämnden översänder tekniska
förvaltningens förslag utan eget ställningstagande.
Anders Jarfjord (V) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för
omarbetning så att skrivelsen tydligt avråder antagandet av
besparingsförslagen, med hänvisning till att de negativa konsekvenser av
dessa blir för stora, samt att förslaget om höjda felparkeringsavgifter
kvarstår.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Anders Jarfjord (V) yrkar även att investering Trafikplats Ideon tas bort
från budgetförslaget.
Emma Berginger (MP) instämmer Anders Jarfjord (V) tilläggsyrkande
om att investering Trafikplats Ideon tas bort från budgetförslaget.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Anders
Jarfjords (V) återremissyrkande och finner att yrkandet avslås.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällström
(S) med fleras yrkande mot Mats Helmfrids (M) yrkande och finner Lena
Fällström (S) med fleras yrkande vara bifallet
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Ronny Hansson (S) och Jens Gynnerstedt (MP)) för
bifall till Lena Fällström (S) med fleras yrkande.
5 röster (Mats Helmfrid (M), Christian Resebo (L), Cecilia Barnes (L),
Lars-Göran Hansson (C) och Aleksander Mlynarczyk (KD)) för bifall till
Mats Helmfrids (M) yrkande.
Anders Jarfjord (V) avstår från att rösta.
Ordförande Emma Berginger (MP) finner Lena Fällström (S) med fleras
yrkande vara bifallet genom ordförandes utslagsröst.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Anders
Jarfjords (V) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
3 röster (Emma Berginger (MP), Jens Gynnerstedt (MP) och Anders
Jarfjord (V)) för bifall till Anders Jarfjords (V) tilläggsyrkande.
7 röster (Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S), Ronny Hansson
(S), Mats Helmfrid (M), Cecilia Barnes (L), Lars-Göran Hansson (C) och
Aleksander Mlynarczyk (KD)) för avslag på Anders Jarfjords (V)
tillägsyrkande.
Christian Resebo (L) avstår från att rösta.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till budget för EVP 2018-2020 samt
att översända den till kommunstyrelsen, i enlighet med
kommunstyrelsens beslut från den 7 september.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Anders Jarfjord (V) reserverar sig till förmån för sitt återremissyrkande
och tilläggsyrkande.
Emma Berginger (MP) och Jens Gynnerstedt (MP) reserverar sig till
förmån för Anders Jarfjords (V) tilläggsyrkande.
Mats Helmfrid (M) och Cecilia Barnes (L) inkommer med en skriftlig
reservation, se bilaga.

Protokollsanteckningar
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt
Initiativ instämmer i Anders Jarfjords (V) yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (44)

RESERVATION
Tekniska nämnden 2016-12-14 ärende 9

Ekonomi- och verksamhetsplan 2018-2020 med budget 2018
Lunds kommun står inför omfattande effektiviseringskrav. Trots hög tillväxt
för skatteintäkterna räcker de inte till för att klara de förväntade kostnaderna och nå
kommunens resultatmål på 2 %. För att nå resultatmålet för år 2018 saknar kommunen, enligt
budget 2017, ca 300 miljoner kronor. Denna summa motsvarar ungefär 5 % av Lunds
kommuns budget på drygt sex miljarder kronor. Prognoserna har länge visat att 2018 blir
besvärligt och med bättre framförhållning hade inte effektiviseringarna behövt bli så
dramatiska. Till exempel hade en effektivisering om 1 % per år gett Lund en buffert inför
2018 med ca 120 miljoner kronor.
Eftersom det rödgröna styret har underlåtit att i god tid presentera och verkställa nödvändiga
effektiviseringar har kommunen nu hamnat i en besvärlig situation. Vi anser att utvecklingen
mot en mer uthållig kommunal ekonomi hade kunnat genomföras på ett betydligt mindre
dramatiskt sätt om det rödgröna styret hade valt att genomföra effektiviseringar i ett tidigare
skede.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnderna att i processen för EVP 2017-2020 ta fram
vilka konsekvenser ramminskningar på -3 %, -5 % respektive -7 % skulle innebära. Vi vill
med denna reservation tydliggöra att vi medverkar i nämndens budgetprocess, men att vi i
detta initiala skede gör det utan ställningstagande till några enskilda åtgärder. Det är de
rödgröna, som gör anspråk på att styra kommunen, som har det primära ansvaret för att ta
initiativ för att nå ekonomisk balans.

Mats Helmfrid (M)

Cecilia Barnes (L)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 221

Detaljplan för Markören 7 m fl i Lund,
Lunds kommun

Dnr TN 2016/0630

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av hotell-, kontors- och
handelsverksamhet, dock ej livsmedel, inom Markören 7 med flera.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 november 2016
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 7 oktober 2016

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Emma Berginger (MP) och
Anders Jarfjord (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Cecilia Barnes (L), Lars-Göran
Hansson (C) och Aleksander Mlynarczyk (KD) yrkar att tekniska
nämnden gärna hade sett att detaljplanen inte
inskränker möjligheten för försäljning av livsmedel inom fastigheten, i
enlighet med stadsbyggnadskontorets ursprungliga tjänsteskrivelse.
Marknaden kommer sannolikt reglera så att inga ytterligare större
livsmedelsbutiker etableras i området, men tekniska nämnden anser att
detaljplanen inte bör utesluta möjligheten för exempelvis nischad
livsmedelsverksamhet inom fastigheten.
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S) och
Anders Jarfjord (V) yrkar avslag på Mats Helmfrid (M) med fleras
yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällström
(S) med fleras yrkande mot Mats Helmfrid (M) med fleras och finner
Lena Fällström (S) med fleras yrkande vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag.

Reservationer
Mats Helmfrid (M), Christian Resebo (L), Cecilia Barnes (L), LarsGöran Hansson (C) och Aleksander Mlynarczyk (KD) reserverar sig till
förmån för Mats Helmfrid (M) med fleras yrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
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Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 222

Detaljplan för Sankt Peter 10 i Lund,
Lunds kommun

Dnr TN 2016/0629

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att möjliggöra användningen
bostads-, centrum- och kontorsändamål inom fastigheten Sankt Peter 10
samt att skydda bevarandevärda byggnader inom fastigheten.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 november 2016
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 7 oktober 2016

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

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Margareta
Kristenssons (S) yrkande och finner yrkandet vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas.
Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 223

Medborgarförslag - Uppförande av
odlingslotter i Råbylund

Dnr TN 2016/0659

Sammanfattning
I ett inkommet medborgarförslag föreslås ett odlingslottsområde i
Råbylund. Förslaget motiveras med hänvisning till allmänhetens intresse
av detta, stadens profilering samt den långa kö som idag finns till
odlingslotter i kommunen.
Tekniska förvaltningen är positiv till förbättrade möjligheter och ökad
tillgång till odlingslotter för allmänheten. Efterfrågan på odlingslotter i
Lund som helhet är stor och förmodas även vara hög i det nyetablerade
Råbylund. Förvaltningen anser att uppförandet av ett nytt odlingsområde
bör utredas. Både med avseende på lämplig och möjlig placering såväl
som anläggningskostnader och eventuellt utrymme i kommande
budgetar.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 november 2016
Medborgarförslag - Förslag avseende uppförande av odlingslotter
Råbylund, daterat 27 oktober 2016

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

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms
(S) yrkande och finner yrkandet vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att
utreda potentiell plats och ekonomiska möjligheter till ett
odlingslottsområde i anslutning till Råbylund samt
att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska förvaltningen mandat att
handla i enlighet med utrednings resultat.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (44)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 224

Intraprenadupphandling av
skogsskötsel och naturvård under
2017

Dnr TN 2016/0594

Sammanfattning
Tekniska nämndens internupphandling med serviceförvaltningens
Markentreprenad avseende skogsskötsel och naturvård är ettårig och
behöver förnyas. Upphandlingen avser tiden 1 januari 2017 till 31
december 2017 och uppgår till totalt 4 362 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 8 november 2016
Inkommet anbud, daterat 25 oktober 2016
Utkast till beställningsskrivelse, daterad 11 november 2016

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Emma Berginger (MP) och
Mats Helmfrid (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällström
(S) med fleras yrkande och finner yrkandet vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att av serviceförvaltningens Markentreprenad under 2017
internupphandla åtgärder inom skogsskötsel, naturvård och
friluftsliv enlig ovan redovisat förslag.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (44)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 225

Romeleåsen och Sjölandskapet - en
kunskapssammanställning med
analyser

Dnr TN 2016/0599

Sammanfattning
Romeleås- och Sjölandskapskommittén, RÅSK, har tagit fram en
kunskapssammanställning av förhållandena inom sitt verksamhetsområde
- Romeleåsen och Sjölandskapet - en kunskapssammanställning med
analyser samt redovisning av förutsättningar och möjligheter.
Sammanställningen behandlar särskilt förhållanden för friluftsliv,
rekreation och naturupplevelser. I Lunds kommun är det den sydligaste
delen av kommunen, söder om Genarp och Veberöd som omfattas.
Tekniska förvaltningen anser att detta underlagsmaterial ger en bra och
utförlig sammanställning av förhållandena inom Romeleåsen och
Sjölandskapet.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 november 2016
Remiss, Romeleåsen och Sjölandskapet – en kunskapssammanställning –
med analyser samt redovisning av förutsättningar och möjligheter,
daterad 20 september 2016
Sammanfattning av Kunskapssammanställningen

Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Ronny Hansson (S),
Christian Resebo (L), Lars-Göran Hansson (C), Aleksander Mlynarczyk
(KD) och Anders Jarfjord (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
tillägget att Lunds kommun ser positivt på att med
kunskapssammanställningen som underlag arbeta vidare med att utveckla
friluftslivet inom Romeleåsen och Sjölandskapet. Bland annat vill vi
bidra till utvecklingen av tillgängligheten till området, inte minst för
hållbara transportslag som cykel och för personer med
funktionsnedsättning. Dessutom kan kommunen genom
informationsinsatser och skyltning öka kännedomen om möjligheten till
friluftsliv i området.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget med
fleras yrkande och finner yrkandet vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (44)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande med tillägget att
Lunds kommun ser positivt på att med kunskapssammanställningen
som underlag arbeta vidare med att utveckla friluftslivet inom
Romeleåsen och Sjölandskapet. Bland annat vill vi bidra till
utvecklingen av tillgängligheten till området, inte minst för hållbara
transportslag som cykel och för personer med funktionsnedsättning.
Dessutom kan kommunen genom informationsinsatser och
skyltning öka kännedomen om möjligheten till friluftsliv i området
samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckningar
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt
Initiativ instämmer i Emma Berginger (MP) med fleras yrkande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (44)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 226

Trafikförsörjningsplan färdtjänst 2017

Dnr TN 2016/0673

Sammanfattning
Trafikförsörjningsplanen redovisar omfattningen av färdtjänsten och
prissättning för dessa resor. I Lunds kommun har 2 888 personer
färdtjänstlegitimation och reser obegränsat inom Skåne län. Under ett år
görs cirka 120 000 resor. Resenärens avgift är från 20 kronor och upp till
140 kronor beroende på resans längd. Reducerad taxa tillämpas för barn
och ungdomar.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 23 november 2016

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande trafikförsörjningsplan färdtjänst 2017.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (44)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 227

Regler för fördelning m.m av
fribyggartomter i Lunds kommun

Dnr TN 2016/0692

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har gjort en översyn av gällande regler med
avseende på fördelning av fribyggartomter, antagna av
kommunfullmäktige år 2001, samt tillägg till dessa genom beslut i
tekniska nämnden år 2012. I flera avseenden finns behov för
tydliggörande och uppdatering av reglerna, vilket lämpligast sker genom
en samlad omarbetning.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 23 november 2016
Förslag till regler för fördelning med mera av fribyggartomter i Lunds
kommun
Kommunfullmäktiges beslut 27 september 2001 § 148
Tekniska nämndens beslut 23 maj 2012 § 117

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

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms
(S) yrkande och finner yrkandet vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta
förslag till regler för fördelning med mera av fribyggartomter i
Lunds kommun.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (44)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 228

Markanvisning till Fast AB Briggen
Sölvegatan gällande del av fastigheten
Helgonagården 8:1 i Lund

Dnr TN 2016/0662

Sammanfattning
Markanvisningen avser cirka 5000 kvadratmeter av fastigheten
Helgonagården 8:1 längs med Sölvegatan som skall markanvisas till en
av Castellumkoncernen ägt fastighetsbolag, Fast AB Briggen Sölvegatan.
Detaljplan med ändamål för kontor-, forsknings-, vård- och
utbildningsändamål avses att sökas av Castellum under 2017. Området
som ska markanvisas kommer uppskattningsvis omfatta en byggrätt för
kontor om cirka 15-20 000 kvadratmeter BTA exklusive parkeringshus. I
markanvisningsavtalet fastställs priset till 2750 kronor per kvadratmeter
BTA.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 november 2016
Förslag till markanvisningsavtal
Ramprogram för Ideon/Pålsjö
Ramprogram för Medicon Village och företagsstråket Sölvegatan

Yrkanden
Emma Berginger (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget
yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna markanvisningsavtalet
gällande del av fastigheten Helgonagården 8:1 till Fast AB Briggen
Sölvegatan.

Protokollsanteckningar
Anders Jarfjord (V) med instämmande av Gubb Marit Stigson (FI) får till
protokollet anteckna att tomträtt är ett bättre och långsiktigt
fördelaktigare sätt att markanvisa med hänsyn till ekonomi och
inflytande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (44)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Fast AB Briggen Sölvegatan (Castellum AB)

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (44)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 229

Markanvisningstävling för Ängsladan
1, inom Påskagänget III i Dalby

Dnr TN 2016/0670

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen föreslår en markanvisningstävling beträffande
fastigheten Ängsladan 1 i Dalby. Avsikten är att fastigheten Ängsladan 1
ska bebyggas med bostäder och att kommunens inhyrning säkerställs
under de fem första åren. Tävlingsmomentet innebär att alla intresserade
byggherrar ges möjligheten att lämna in anbud utefter de kriterier som
ställs. Vinnaren blir den som fått högst poäng på sitt inlämnade förslag.
Tävlingen avslutas med att vinnaren av tävlingen får en markanvisning
av fastigheten Ängsladan 1 i Dalby.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 15 november 2016
Detaljplan för del av Dalby 63:105 m.fl. i Dalby, Lunds kommun
Påskagänget III
Tekniska nämndens beslut 10 december 2014 § 244

Yrkanden
Emma Berginger (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget
yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att
genomföra markanvisningstävling beträffande Ängsladan 1 i
enlighet med tjänsteskrivelsen.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Byggnadsnämnden
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (44)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 230

Markanvisning till LKF gällande del av
fastigheterna Dalby 31:49, Dalby
63:105 m.fl. i Dalby

Dnr TN 2016/0661

Sammanfattning
Markanvisningen gäller del av fastigheterna Dalby 31:49, Dalby 63:105
med flera, cirka 10 000 kvadratmeter i Dalby som Lunds kommun
anvisar till Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF. Området ska
planläggas som kvartersmark för bostäder. Planområdet kan komma att
omfatta cirka 8000 kvadratmeter BTA bostäder, främst hyresrätter, samt
eventuellt en F-6-skola med idrottshall som placeras i den norra delen av
planområdet.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 22 november 2016
Förslag till markanvisningsavtal

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

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms
(S) yrkande och finner yrkandet vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna markanvisningsavtalet gällande del av fastigheterna Dalby
31:49, Dalby 63:105 med flera till Lunds Kommuns Fastighets AB.
Beslut expedieras till:
Akten
Lunds Kommuns Fastighets AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

29 (44)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 231

Köp och överenskommelse om
fastighetsreglering av del av Veberöd
8:43

Dnr TN 2016/0668

Sammanfattning
Veberöd 8:43 ligger centralt i Veberöd, cirka 200 meter söder om
Veberöds kyrka och gränsar i väster och norr till kommunal mark.
Marken ligger i anslutning till Svaleboskolan och dess idrottsområde.
Här finns möjlighet att skapa ett framtida förtätningsprojekt med bostäder
men området kan även användas för att utveckla den kommunala
servicen i Veberöd.
Området bedöms vara strategiskt rätt för den kommunala markreserven
och kommunen föreslås genomföra markaffär avseende del av Veberöd
8:43. Eftersom området omfattas av två olika detaljplaner med olika
ändamål genomförs markaffären dels som en överenskommelse om
fastighetsreglering avseende en del och dels som ett köp av en del.
Del av Veberöd 8:43, cirka 6 350 kvadratmeter överförs till en
kommunal fastighet enligt överenskommelse om fastighetsreglering mot
en ersättning om cirka 1 723 000 kronor.
Del av Veberöd 8:43, cirka 1 200 kvadratmeter förvärvas mot en
ersättning om 395 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 22 november 2016
Utbyggnads- och boendestrategi 2025
Förslag till överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering
Förslag till köpekontrakt

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

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Margareta
Kristenssons (S) yrkande och finner yrkandet vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (44)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna att cirka 6 350 kvadratmeter av Veberöd 8:43 överförs till
en kommunalt ägd fastighet för cirka 1 723 000 kronor i huvudsak i
enlighet med överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering
samt att del av Veberöd 8:43, cirka 1 200 kvadratmeter köps för
395 000 kronor i huvudsak enligt förslag till köpekontrakt samt
att kostnaderna för köp och överenskommelse om fastighetsreglering av
del av Veberöd 8:43 belastar kontot för strategiska markförvärv,
verksamhet 2049, projekt 6077.
Beslut expedieras till:
Akten
Ägare till Veberöd 8:43

Justerare

Utdragsbestyrkande

31 (44)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 232

Markanvisning för den blivande
fastigheten Lund Skymningen 5 till
Lunds Kommuns Fastighets AB

Dnr TN 2016/0682

Sammanfattning
Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, har visat intresse för att bygga och
etablera kontor för sin egen verksamhet på den blivande fastigheten Lund
Skymningen 5. För att utnyttja byggrätten maximalt behöver
kontorsdelen kompletteras med bostäder. Då gällande detaljplan inte
medger bostäder behöver en ändring av detaljplan för fastigheten
genomföras. Markanvisningsavtalet reglerar villkor och förutsättningar
för framtagande av detaljplan samt innefattar en rätt för LKF att ensamt
förhandla med kommunen under den tid som markanvisningsavtalet
gäller.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 24 november 2016
Markanvisningsavtal, för Skymningen 5
Detaljplan för del av Lund Östra Torn 27:2, PÄ 17/2010

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna markanvisning till Lunds
Kommuns Fastighets AB för den blivande fastigheten Lund
Skymningen 5.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (44)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 233

Begäran om ändring, del av detaljplan
för del av Östra Torn 27:2, blivande
fastigheten Skymningen 5

Dnr TN 2011/0299

Sammanfattning
Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, har visat intresse för att bygga och
etablera kontor för sin egen verksamhet på den blivande fastigheten Lund
Skymningen 5. För att utnyttja byggrätten maximalt behöver
kontorsdelen kompletteras med bostäder. Då gällande detaljplan inte
medger bostäder behöver en ändring av detaljplan för fastigheten
genomföras som medger både kontor och bostäder.
Markanvisningsavtalet reglerar villkor och förutsättningar för
framtagande av detaljplan samt innefattar en rätt för LKF att ensamt
förhandla med kommunen under den tid som markanvisningsavtalet
gäller.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 november 2016
Markanvisningsavtal, för Skymningen 5
Detaljplan för del av Lund Östra Torn 27:2, PÄ 17/2010

Yrkanden
Emma Berginger (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget
yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att begära ändring av detaljplan för den blivande fastigheten Lund
Skymningen 5 i enlighet med förutsättningar som beskrivs i
tjänsteskrivelsen.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (44)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 234

Försäljning av fastigheten Lund
Skymningen 1 till Slättö Förvaltning
AB

Dnr TN 2016/0693

Sammanfattning
Enligt tekniska nämndens beslut i maj 2016 erhöll Slättö Förvaltning AB
markanvisning för den nu bildade fastigheten Lund Skymningen 1 efter
genomförd anbudstävling i södra Brunnshög. Försäljningsavtal har nu
upprättats med Slättö Förvaltning AB som anger villkoren för att
förvärva fastigheten.
Slättö Förvaltning AB planerar att uppföra cirka 50 bostäder med
upplåtelseformen bostadsrätt på fastigheten. Köpeskillingen är satt till 29
425 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 november 2016
Försäljningsavtal för Skymningen 1
Detaljplan för del av Lund Östra Torn 27:2, PÄ 17/2010
Tekniska nämndens beslut 11 maj 2016 § 79

Yrkanden
Emma Berginger (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget
yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljning av fastigheten Lund
Skymningen 1 till Slättö förvaltning AB för en köpeskilling om 29
425 000 kronor samt i övrigt vad som framgår av
försäljningsavtalen.

Protokollsanteckningar
Anders Jarfjord (V) med instämmande av Gubb Marit Stigson (FI) får till
protokollet anteckna att tomträtt är ett bättre och långsiktigt
fördelaktigare sätt att markanvisa med hänsyn till ekonomi och
inflytande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

34 (44)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

35 (44)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 235

Försäljning av fastigheten Lund
Parasollet 2 till Slättö Förvaltning AB

Dnr TN 2016/0694

Sammanfattning
Enligt tekniska nämndens beslut i maj 2016 erhöll Slättö Förvaltning AB
markanvisning för den nu bildade fastigheten Lund Parasollet 2 efter
genomförd anbudstävling i södra Brunnshög. Försäljningsavtal har nu
upprättats med Slättö Förvaltning AB som anger villkoren för att
förvärva fastigheten.
Slättö Förvaltning AB planerar att uppföra cirka 45 bostäder med
upplåtelseformen bostadsrätt på fastigheten. Köpeskillingen är satt till 25
212 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 november 2016
Försäljningsavtal för Parasollet 2
Detaljplan för del av Lund Östra Torn 27:2, PÄ 17/2010
Tekniska nämndens beslut 11 maj 2016 § 79

Yrkanden
Emma Berginger (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget
yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljning av fastigheten
Lund Parasollet 2 till Slättö förvaltning AB för en köpeskilling om
25 212 000 kronor och i övrigt vad som framgår av
försäljningsavtalen.

Protokollsanteckningar
Anders Jarfjord (V) med instämmande av Gubb Marit Stigson (FI) får till
protokollet anteckna att tomträtt är ett bättre och långsiktigt
fördelaktigare sätt att markanvisa med hänsyn till ekonomi och
inflytande.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

36 (44)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

37 (44)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 236

Försäljning av fastigheten Lund
Parasollet 1 till K2A Knaust &
Andersson Fastigheter AB

Dnr TN 2016/0684

Sammanfattning
Enligt tekniska nämndens beslut i maj 2016 erhöll K2A Knaust &
Andersson Fastigheter AB markanvisning för den nu bildade fastigheten
Lund Parasollet 1 efter genomförd anbudstävling i södra
Brunnshög. Försäljningsavtal har nu upprättats med K2A Knaust &
Andersson Fastigheter AB som anger villkoren för att förvärva
fastigheten.
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB planerar att uppföra cirka 120
studentbostäder på fastigheten. Köpeskillingen är satt till 17 250 000
kronor.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 november 2016
Försäljningsavtal för Parasollet 1
Detaljplan för del av Lund Östra Torn 27:2, PÄ 17/2010
Tekniska nämndens beslut 11 maj 2016 § 79

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljning av fastigheten
Parasollet 1 till K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB för en
köpeskilling om 17 250 000 kronor samt i övrigt vad som framgår
av avtalsförslaget.

Protokollsanteckningar
Anders Jarfjord (V) med instämmande av Gubb Marit Stigson (FI) får till
protokollet anteckna att tomträtt är ett bättre och långsiktigt
fördelaktigare sätt att markanvisa med hänsyn till ekonomi och
inflytande.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 237

Försäljning av Borren 5 samt del av
Borren 6 i Södra Sandby till Symaprint
AB

Dnr TN 2016/0596

Sammanfattning
Företaget Symaprint AB önskar förvärva en kombitomt, cirka 2000
kvadratmeter, i verksamhetsområdet Östra Mölla i Södra Sandby.
SymaPrint är en verksamhet inom textilförädling.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 november 2016
Detaljplanen för Sandby 67:2 med flera i Södra Sandby, Lunds kommun
PÄ 10/89 S76

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av fastigheten Borren 5 samt del av fastigheten
Borren 6, cirka 2000 kvadratmeter, i Södra Sandby till Symaprint
AB, 556480-5926, för en köpeskilling av 180 kronor per
kvadratmeter och i övrigt enligt tjänsteskrivelsens redovisade
villkor.

Protokollsanteckningar
Anders Jarfjord (V) med instämmande av Gubb Marit Stigson (FI) får till
protokollet anteckna att tomträtt är ett bättre och långsiktigt
fördelaktigare sätt att markanvisa med hänsyn till ekonomi och
inflytande.
Beslut expedieras till:
Akten
SymaPrint AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 238

Försäljning av verksamhetsmark, del
av Norra Fäladen 4:1, cirka 4000
kvadratmeter

Dnr TN 2016/0619

Sammanfattning
Del av fastigheten Norra Fäladen 4:1 är idag planerad som
verksamhetsmark. Markområdet på cirka 4000 kvadratmeter är obebyggt
och det har tidigare funnits planer om att sälja området till intilliggande
fastighetsägare för expansion. Dessa planer är inte längre aktuella varför
markområdet föreslås försäljas till en annan intressent. På fastigheten
som avstyckas planerar intressenten att starta en verksamhet med
uthyrning av mindre förråd. Marken kommer att säljas till ett pris på
1200 kronor per kvadratmeter

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 23 november 2016
Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1, i Lund, PÄ 47/2007i

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

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms
(S) yrkande och finner yrkandet vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av del av Norra Fäladen 4:1 till Xxxx Xxxx eller
till bolag där Xxxx Xxxx ingår i styrelsen, för en köpeskilling av
1200 kronor per kvadratmeter och i övrigt på angivna villkor.

Protokollsanteckningar
Anders Jarfjord (V) med instämmande av Gubb Marit Stigson (FI) får till
protokollet anteckna att tomträtt är ett bättre och långsiktigt
fördelaktigare sätt att markanvisa med hänsyn till ekonomi och
inflytande.
Beslut expedieras till:
Akten
Xxxx Xxxx

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 239

Delegationsbeslut för anmälan till
tekniska nämnden 2016-12-14

Dnr TN 2016/0054

Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 14 december
2016 anmäls.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 240

Anmälningar till tekniska nämnden
2016-12-14

Dnr TN 2016/0052
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 16
november 2016:
Regionala utvecklingsnämnden, dnr. 13/719
Beslut – Region Skånes Miljövårdsfond 2016
Byggnadsnämnden, dnr. 13/721
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Thomander 5 i Lund,
Lunds kommun
Miljöprövningsdelegationen, dnr. 14/114
Beslut – Fastställelse av slutliga villkor för täktverksamhet på
fastigheterna Hardeberga 2:32, Sandby 1:13 och 19:9 i Lunds kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 14/680
§ 226 Delårsrapport per den 31 augusti 2016 för Lunds kommun med
nämndernas delårsrapport
Byggnadsnämnden, dnr. 15/156
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för kvarteren Ullen och
Spinnrocken m.fl. i Genarp, Lunds kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 15/392
§ 332 Försäljning av del av Stora Råby 32:22 inom Hasslanda III
verksamhetsområde
Byggnadsnämnden, dnr. 15/655
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Kämnärsrätten 6 m.fl. i
Lund, Lunds kommun
Boverket, dnr. 15/572
Beslut om slutlig utbetalning av stöd enligt förordningen (2013:1102) om
stöd till utvecklingsprojekt för jämställda miljöer i städer och tätorter
Tekniska förvaltningen, Samverkansgruppen, dnr. 16/55
Protokoll 2016-10-18
Kommunstyrelsen, dnr. 16/107
§ 334 Markanvisningsavtal Galten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

Byggnadsnämnden, dnr. 16/109
§ 200 Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (handelskvarter m.m.
Centrala Brunnshög). Samråd
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 16/180
Beslut om avslag för ny dränering samt dispens för schaktning av dike
inom och vid golfbanan inom Kungsmarkens naturreservat och Natura
2000-område på fastigheten Räften 1:1 i Lunds kommun
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 16/180
Beslut om avslag för ändring av slåtteryta vid golfbanan inom
Kungsmarkens naturreservat och Natura 2000-område på fastigheten
Räften 1:1 i Lunds kommun
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 16/180
Beslut om dispens för anläggning och utfyllnad inom Kungsmarkens
naturreservat och Natura 2000-område på fastigheten Räften 1:1 i Lunds
kommun
Kommunala funktionshinderrådet, dnr. 16/184
Protokoll 2016-10-18
Kommunfullmäktige, dnr. 16/197
§ 236 Mats Olsson (V) motion ”Två timmar om dagen är nog”
Föreningen Aktion för spårvägsfritt Lund (AFSL) dnr. 16/337
Protestlistor mot omläggningen av busstrafiken från S:t Laurentiigatan
till Spolegatan och Kung Oscars väg
Kommunfullmäktige, dnr. 16/349
§ 228 Exploateringsavtal avseende detaljplan för Kämnärsrätten 6 m.fl. i
Lund med AF Bostäder
Kommunstyrelsen, dnr. 16/526
§ 343 Regionala utvecklingsnämndens Remiss Cykelstrategi för Skåne
Kommunstyrelsen, dnr. 16/535
§ 342 Naturverkets samråd och remiss avseende utpekande av områden
av riksintresse för friluftsliv
Kommunstyrelsen, dnr. 16/560
§ 340 Länsstyrelsens remiss över revidering av bevarandeplan för Natura
2000-området Klingavälsån-Karup
Kommunstyrelsen, dnr. 16/582

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-12-14

§ 333 Markanvisning Magnolia Södra Råbylund Norr
Höje å vattenråd, dnr. 16/584
Protokoll 2016-11-08
Kommunstyrelsen, dnr. 16/590
§ 335 Markreservation inom del av fastigheten Väster 7:1 och
Innerstaden 3:1 till Jernhusen
Arbetsmiljöverket, dnr. 16/672
Föranmälan av inspektionen
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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