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§ TN 159
Mio Fric (kd) med Margareta Kristensson (s) som ersättare utses att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.
Justeringen skall äga rum den 5 september 2007.

-------------

§ TN 160

Dagordning
Dagordningen godkänns.
-------------

§ TN 161

Protokoll
Protokollet från Tekniska nämndens sammanträde 2007-06-05 anmäls, godkänns och läggs till
handlingarna.

-------------
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§ TN 162

Redovisning av förvaltningschefen
Förvaltningschefen Göran Eriksson informerar om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Översvämningar till följd av ovädret den 5-7 juli
Borttagning av bänkar i kvarteret Galten invid Vårfruskolan
Sankt Hans backar om det sk ”Surhålet”
Hög personalomsättning
Effekter i förvaltningen/kommunen till följd av LuMa
Ekonomi – Prognos
Förbrukningskostnaderna för el höjs oroväckande
Intäkterna för Stadstrafiken ökar
Diskussioner med fastighetsägare och Vägverket beträffande ”ny utfart Nova-Fjelievägen”
Trafikplats Råby, trolig byggstart våren 2008
Ny gång- och cykelväg till Idalaområdet i Veberöd
Ombyggnaden av Östra Mårtensgatan fortgår
Skyltar som utvisar var tätortens gamla tullar var belägna - kommer inom kort
Trafikdagen den 22 september
Almsjukan
Parkförnyelseprojekten fortgår
Va-översyn pågår i Stångby m fl platser
Dagvattenpolicy
BoKlok-husen i Veberöd startar inte som planerat
Utbyggnadsområdena Linero III och Råbylund pågår
Nytt reglemente för färdtjänst
Ny färdtjänstentreprenör

-------------
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§ TN 163

Detaljplan för Blåsippan 1 och del av Sandby 67:2 i Södra Sandby,
Lunds kommun
Dnr 07/1299/21

Sammanfattning
Aktuellt detaljplaneförslag syftar till att pröva om Österskolan kan byggas till. Förslaget innebär att
parkmark överförs till skolfastigheten.
Förvaltningen har i princip inget att erinra mot förslaget. Befintliga va-ledningar måste dock säkras
i plan. Vidare måste överenskommelse om följdinvesteringar i allmän mark träffas.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag daterat 2007-04-20.
Tekniska förvaltningens tjänsteyttrande daterat 2007-08-14.

Tekniska nämnden beslutar
att såsom yttrande över rubricerad detaljplan åberopa vad Tekniska förvaltningen anfört.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

-------------
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§ TN 164

Program till detaljplan för kvarteret Sudden 1 m m i Lund, Lunds
kommun
Sommarlovsvägen
Underrättelse - Programsamråd
Dnr 07/421/21

Sammanfattning
Aktuellt planprogram syftar till att pröva om kv Sudden på Mårtens fälad kan bebyggas med
bostäder.
Utbyggnaden finns med i årets MBP med möjlig byggstart 2008.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets planprogram daterat 2007-03-30.
Tekniska förvaltningens tjänsteyttrande daterat 2007-07-31.

Yrkanden
Jörgen Hansson (c), Tomas Avenborg (m) och Mio Fric (kd) yrkar att Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka alternativ A.
Margareta Kristensson (s), Kerstin Lindbom (fp), Nita Lorimer (v) och Birger Emanuelsson (mp)
yrkar att Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka alternativ B.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Jörgen Hanssons (c) m fl yrkande vara
bifallet.
Votering begärs och utfaller med
7 röster (Mikael Thunberg (s), Lena Fällström Törnered (s), Margareta Kristensson (s), Birger
Emanuelsson (mp), Nita Lorimer (v), Kerstin Lindbom (fp) och Staffan Bolin (fp)) för bifall till
Margareta Kristenssons (s) yrkande och med
4 röster (Tomas Avenborg (m), Jan O Carlsson (m), Jörgen Hansson (c) och Mio Fric (kd)) för
bifall till Jörgen Hanssons (c) m fl yrkande.

Tekniska nämnden beslutar således
att tillstyrka alternativ B.

Beslutet expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Förvaltningschefen
………………..
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TN 165

Busstrafik i Kävlinge kommun
Dnr 07/530/53

Sammanfattning
Lunds kommun har inbjudits att lämna synpunkter på ett nytt trafikeringsförslag som Kävlinge
kommun tagit fram för kollektivtrafiken i kommunen med hänsyn till boende, arbete, pendling och
förväntade framtida förändringar. Kommunstyrelsen i Kävlinge kommun beslöt den 14 juni att utan
eget ställningstagande till innehållet sända materialet på remiss till ett stort antal remissinstanser.
Ärendet har överlämnats till Tekniska förvaltningen för handläggning och direkt besvarande.
En inventering och analys har genomförts av dagens situation för boende, sysselsatta, pendling och
kollektivtrafikresandet (linjer, turtäthet och resande). Sammanställningen omfattar ordinarie
regional trafik (buss och tåg), Sommarbussen och närtrafiken.
Kollektivtrafiken är i huvudsak bra söderut men har brister norrut och inom kommunen.
Med utgångspunkt från nulägesbeskrivningen och kända framtida förändringar har sedan ett nytt
trafikeringsförslag tagits fram.
Lunds kommun ser det som mycket positivt att Kävlinge kommun presenterar ett förslag som kan
utgöra ett underlag för den framtida kollektivtrafikplaneringen i kontakten med Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Busstrafik i Kävlinge kommun - Remissversion 2007-06-14.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-07-17.

Yrkanden
Kerstin Lindbom (fp) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att besvara remissen i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Nita Lorimer (v) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att förvaltningens text beträffande busslinje
123 utgår samt förorda Kävlinges förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Kerstin Lindboms (fp) yrkande vara
bifallet.

Tekniska nämnden beslutar således
att besvara remissen i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kävlinge kommun
-------------
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§ TN 166

Skrivelse från SRF Skåne ang. tillståndsgivning för färdtjänst
Dnr 07/444/07

Sammanfattning
SRF Skåne anser att de kommuner som ännu inte beslutat om att överföra tillståndsgivningen för
färdtjänst till Skånetrafiken ska behålla denna i egen regi. KHR har ställt sig bakom skrivelsen.
Lunds kommun har inte tagit ställning i frågan.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2007-08-06.
Skrivelse från KHR daterad 2007-06-27.

Tekniska nämnden beslutar
att som svar åberopa förvaltningens skrivelse.

Beslutet expedieras till:
Akten
KHR
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 167

Överenskommelse med Vägverkets avseende åtgärder på väg 16 Dalbyvägen
Dnr 06/889/51

Sammanfattning
Vägverket, Skånetrafiken och Lunds kommun har år 2000 tecknat en överenskommelse om
infrastrukturåtgärder i anslutning till Lunds östra tätortsutbyggnad. I denna ingår bl.a. en
ombyggnad av Dalbyvägen öster om trafikplats Gastelyckan. Tekniska förvaltningen har
tillsammans med Vägverket, Skånetrafiken och Stadsbyggnadskontoret analyserat vilka åtgärder
som krävs för att hantera dagens och framtida trafikströmmar.
Skrivelsen innebär att parterna blir överens om att korsningarna med Sandbyvägen och
Norrängavägen behöver åtgärdas och att gestaltningen av gaturummet inklusive intilliggande
parkmark behöver lyftas till en högre nivå.

Beslutsunderlag
1. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-07-04.
2. Överenskommelse mellan Vägverket och Lunds kommun.

Yrkanden
Mikael Thunberg (s) och Kerstin Lindbom (fp) yrkar att Tekniska nämnden beslutar
att godkänna bifogad överenskommelse med Vägverket samt att ge tekniska chefen i uppdrag att
underteckna bifogad överenskommelse.
Nita Lorimer (v) yrkar att Tekniska nämnden beslutar med undantag av punkt C att anta
förvaltningens förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Mikael Thunbergs (s) m fl yrkande vara
bifallet

Tekniska nämnden beslutar således
att godkänna bifogad överenskommelse med Vägverket
samt att ge tekniska chefen i uppdrag att underteckna bifogad överenskommelse.

Beslutet expedieras till:
Akten
Vägverket Region Skåne

Förvaltningschefen
-------------
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§ TN 168

Förslag till ny policy för kommunalt bidrag till enskilda
vägar
Dnr 07/554/31

Sammanfattning
Dagens policy för kommunalt bidrag till enskilda vägar är antagen av Kommunfullmäktige
1963-11-22. Sedan denna policy antogs har det statliga bidragssystemet förändrats vilket har
aktualiserat en förändring av kommunens policy.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-07-04.

Yrkanden
Nita Lorimer (v) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till policy
för kommunalt bidrag till enskilda vägar samt att översända ärendet till Kommunfullmäktige för
beslut.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner detta vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till policy för kommunalt bidrag till enskilda vägar
samt att översända ärendet till Kommunfullmäktige för beslut.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
-------------
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§ TN 169

Hardebergabanan 4 och 5 i Lund (Lokstallet)
Dnr 05/720/26

Sammanfattning
Kommunens fastighet Hardebergabanan 5 är bebyggd med enkla, outnyttjade byggnader (lokstallet)
som inte används, medan obebyggda delar används för parkering genom P-bolagets försorg.
Kommunens angränsande fastighet Hardebergabanan 4 är obebyggd och används sedan länge som
parkering genom P-bolagets försorg.
Detta nordöstra hörn av det stora Margretedalsprojektet bör nu förädlas antingen genom att
integrera kommunens båda fastigheter – med eller utan bevarandekrav - i ett samordnat projekt med
de privatägda grannfastigheterna eller genom att erbjuda marknaden den ena eller båda kommunens
fastigheter med stöd i gällande plan. Ett tredje alternativ är att överlåta Hardebergabanan 5
(lokstallet) till Servicenämnden att användas för långsiktig uthyrning.

Beslutsunderlag
Beslut i Tekniska nämndens arbetsutskott 2007-05-02, §43.
Informationsmaterial till Tekniska nämndens arbetsutskott.
Besked från Utbildningsnämndens presidium juni 2007.

Yrkanden
Mikael Thunberg (s), Birger Emanuelsson (mp) och Nita Lorimer (v) yrkar att Tekniska nämnden
beslutar att bordlägga ärendet.
I det fall bordläggningsyrkandet avslås yrkar:
Mikael Thunberg (s) att nämnden beslutar i enlighet med alternativ C.
Nita Lorimer (v) att nämnden beslutar i enlighet med reviderat alternativ A.
Birger Emanuelsson (mp) att nämnden beslutar enligt ett 0-alternativ.

Tomas Avenborg (m), Kerstin Lindbom (fp), Jörgen Hansson (c) och Mio Fric yrkar att Tekniska
nämnden beslutar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde och i enlighet med förslag A med
tillägg att anbudet skall vara utformat så att byggnadsväggarna i huvudsak bibehålls samt att
försäljningen sker på sådant sätt att köparen arrenderar fastigheten fram till byggnation påbörjas,
i likhet med försäljning av industrimark.
Ajournering

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på bordläggningsyrkandet och finner detta ej vara bifallet.
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Votering begärs och utfaller med
6 röster ( Tomas Avenborg (m), Kerstin Lindbom (fp), Staffan Bolin (fp), Jan O Carlsson (m),
Jörgen Hansson (c) och Mio Fric (kd)) för avslag på bordläggningsyrkandet och med
5 röster (Mikael Thunberg (s), Lena Fällström Törnered (s), Margareta Kristensson (s),
Birger Emanuelsson (mp) och Nita Lorimer (v)) för bifall till borgläggningsyrkandet.
Härefter ställde ordföranden Tomas Avenborg (m) proposition på de materiella yrkandena och
finner sitt eget m fl yrkande vara bifallet.
Föra att utröna vilket av de återstående yrkandena som skall vara kontraproposition i
huvudomröstningen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att Mikael Thunborgs (s)
m fl yrkande skall utgöra kontraproposition.
Ordföranden ställer proposition på kvarvarande yrkanden och finner sitt eget m fl yrkande vara
bifallet.

Tekniska nämnden beslutar således
att anta förslag A med tillägg att anbudet skall vara utformat så att byggnadsväggarna i huvudsak
bibehålls
samt att försäljningen sker på sådant sätt att köparen arrenderar fastigheten fram till byggnation
påbörjas, i likhet med försäljning av industrimark.

Protokollsanteckning
Ulf Nymark (dv) får till protokollet anteckna, att det är Demokratisk vänsters uppfattning att
lokstallsbyggnaderna skall bibehållas i kommunens ägo, bevaras och rustas upp.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden
Sven Nilsson, Revingegatan 12, 223 59 Lund (ägaren Hardebergabanan 2)
Selga AB, Box 103, 125 23 Älvsjö (ägaren Hardebergabanan 1)

-------------
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§ TN 170

Exploateringsavtal för fastigheten Syret 1 m m i Lund, Lunds
kommun
(Omedelbar justering)
Dnr 07/535/26

Sammanfattning
Första Fastighets AB IDEON, FF AB IDEON är huvudexploatör och har i avsikt att höja
exploateringsgraden inom kvarteret Syret, Ideon i Lund. Rubricerat avtal reglerar ansvaret för
genomförande och kostnader i samband med exploateringen.

Beslutsunderlag
Karta utvisande område.
Exploateringsavtal mellan Lunds kommun och FF AB IDEON.
Förslag till detaljplan för kvarteret Syret mm i Lund, Lunds kommun, daterat
2007-01-02 (antagandehandlingar).

Yrkanden
Tomas Avenborg (m), Mikael Thunberg (s) och Kerstin Lindbom (fp) yrkar att Tekniska nämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Nita Lorimer (v) och Birger Emanuelsson (mp) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att avslå
förslaget.

Beslutsordning
Ordföranden Tomas Avenborg (m) ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget m fl
yrkande vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar således
att hos kommunstyrelsen tillstyrka upprättat exploateringsavtal mellan Lunds kommun och FF AB
IDEON rörande en ökad exploateringsgrad inom kvarteret Syret i Lund, Lunds kommun.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Reservationer
Nita Lorimer (v) och Birger Emanuelsson (mp) reserverar sig mot beslutet.
Reservation (v) se bilaga
Reservation (mp) se bilaga.
Justeras:

Tomas Avenborg

Mio Fric
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§ TN 171

Försäljning av del av fastigheten Veberöd 55:1 till Mocot AB
Dnr 07/428/26

Sammanfattning
Försäljning av ca 11.000 kvm (resterande del av kvarteret Backsvalan) inom verksamhetsområde
Truckvägen i Veberöd för uppförande av verksamhetslokal innehållandes kontor, lager mm allt för
den egna verksamhetens ändamål.

Beslutsunderlag
Ansökan om förvärv.
Kartor utvisande område.
Detaljplan, antagen 1991-12-12.

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av ca 11.000 kvm av del av fastigheten Veberöd 55:1 för en köpeskilling
av 150 kr/kvm till Mocot AB, 556560-6521, och i övrigt på angivna villkor.

Beslutet expedieras till:
Akten
Mocot AB
Förvaltningschefen
-------------
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§ TN 172

Försäljning av del av fastigheten Sandby 67:2 till Lunds
Bärgningstjänst
Dnr 07/340/26

Sammanfattning
Försäljning av ca 2 250 kvm inom kvarteret Borren i Södra Sandby för uppförande av
bostadsbyggnad och verksamhetslokal, en så kallad ”kombitomt”.

Beslutsunderlag
Ansökan om förvärv.
Kartor utvisande område.
Detaljplan, antagen 1979-04-26.

Yrkanden
Nita Lorimer (v) yrkar att Tekniska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
att godkänna försäljning av ca 2250 kvm av fastigheten Sandby 67:2, inom
kvarteret Borren, för en köpeskilling av 180.000 kr + 180 kr/kvm för areal överskjutande 1.000 kvm
till Lunds Bärgningstjänst, 691228-3972 och i övrigt på angivna villkor.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner detta vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av ca 2250 kvm av fastigheten Sandby 67:2, inom
kvarteret Borren, för en köpeskilling av 180.000 kr + 180 kr/kvm för areal överskjutande 1.000 kvm
till Lunds Bärgningstjänst, 691228-3972 och i övrigt på angivna villkor.

Beslutet expedieras till:
Akten
Lunds Bärgningstjänst
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 173

Försäljning av del av fastigheten Stora Råby 36:22 inom
utbyggnadsområde 173 Norra Råbylund
Dnr 04/1073/26

Sammanfattning
Försäljning av del av fastigheten Stora Råby 36:22 inom utbyggnadsområde 173 Norra Råbylund
till Lunds Kommuns Fastighets AB för en köpeskilling av 1.000 000 kronor

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-06-08
Köpeavtal.

Tekniska nämnden beslutar
att överlåta del av fastigheten Stora Råby 36:22 till Lunds Kommuns Fastighets AB, för en
köpeskilling om 1.000 000 kronor och i övrigt enligt de villkor som framgår av bilagda köpeavtal.

Beslutet expedieras till:
Akten
Lunds Kommuns Fastighets AB
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 174

Servitutsavtal till förmån för fastigheten Humlan 27, Veberöd, Lunds
Kommun
Dnr 07/414/43

Sammanfattning
För att klara ombyggnad till bostäder inom fastigheten Humlan 27, har bifogade servitutsavtal
upprättats till förmån för Humlan 27.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-06-26
Servitutsavtal, bifogas
Från ägarna till Humlan 27, Roland och Kerstin Jönsson, Veberöd har inkommit en förfrågan om
möjligheten att få ändra och göra en mindre utvidgning av servitutsavtal upprättat och undertecknat
1994.
Anledningen är att man har ansökt om och fått bygglov för att bygga om lokalen i bottenvåningen
till 2 lägenheter. För att lösa handikapptillgängligheten till bostäderna behöver man utöka gällande
servitut på kommunens fastighet Veberöd 53:1.
Servitutet innebär att man kan underhålla källartrappa samt anordna och underhålla trädäck samt
handikappramp som ansluter till närliggande asfaltsyta. Vidare får man rätt till gång- och
rullstolstrafik från handikappramp till trottoar mot Läkaregatan.
Stadsbyggnadskontoret har tillstyrkt åtgärden och Tekniska förvaltningens park- och naturkontor
och gatu- och trafikkontor har inte haft något att erinra mot servitutsavtalet.
Avtalet kommer att inskrivas hos inskrivningsmyndigheten.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat servitutsavtal till förmån för fastigheten Humlan 27, Veberöd.

Beslutet expedieras till:
Akten
Roland Jönsson, Veberöd
Förvaltningschefen
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§ TN 175

Avstå förköp av hälften av fastigheten Dalby 36:2, Lunds kommun
Dnr 07/1/26

Sammanfattning
Kommunen föreslås att ej utöva förköpsrätten i samband med försäljning av hälften av ovan
rubricerade fastighet.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-06-20.
Köpekontrakt.
Kartbilaga.

Yrkanden
Ordföranden Tomas Avenborg (m) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att inte utöva förköpsrätten
i samband med försäljning av hälften av fastigheten Dalby 36:2.
Nita Lorimer (v) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att förköpa hälften av fastigheten Dalby 36:2.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget yrkande vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar således
att inte utöva förköpsrätten i samband med försäljning av hälften av fastigheten Dalby 36:2.

Beslut expedieras till:
Akten
Skånegårdar AB
Förvaltningschefen
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§ TN 176

Avstå förköp avseende försäljning av fastigheten Dalby 26:36, Lunds
kommun
Dnr 07/1/26

Sammanfattning
Kommunen föreslås att inte utöva förköpsrätten i samband med försäljning av rubricerad fastighet.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-06-27.
Kartbilaga.

Tekniska nämnden beslutar
att inte utöva förköpsrätten vad gäller fastigheten Dalby 26:36, Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Akten
Ask Fastighetsförmedling
Förvaltningschefen
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§ TN 177

Kostnadsförbindelse avseende arkeologisk slutundersökning av
utbyggnadsområdet Brunnshög
Dnr 07/85/26

Sammanfattning
Tecknande av kostnadsförbindelse för den arkeologiska slutundersökningen av Brunnshög.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2007-07-24
Jörgen Hansson (c) är ej närvarande på grund av jäv.

Tekniska nämnden beslutar
att teckna kostnadsförbindelse mot Riksantikvarieämbetet UV-Syd avseende arkeologisk
slutundersökning inom utbyggnadsområde 11 Brunnshög, i enlighet med Länsstyrelsens
meddelande daterat 2007-07-13, diarienr 431-30420-07

Beslutet expedieras till:
Akten
Kommunkontoret
Förvaltningschefen

-------------
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§ TN 178

Anmälningar
Nedanstående anmälningar anmäls och läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsen, dnr. 06/91/21
§ 186 Detaljplan för del av Väster 7:1 i Lund, Lunds Kommun - Programsamråd
Kommunstyrelsen, dnr. 07/65/04
§ 180 Uppföljning av handikapplan 2006 – 2010 med handlingsplan för 2006 – 2007 med
förvaltningsövergripande sammanställning
Höje å Vattendragsförbund, 07/234/43
Protokoll – ordinarie förbundsstämma 2007 Höje å vattendragsförbund
Kommunstyrelsen, dnr. 04/597/26
§ 191 Försäljning av Knarren 1 till NCC, Bussan 1 till Myresjöhus och Ran 1 till Midroc inom
utbyggnadsområde 125 Linero III. Etapp 2 i Lund
Kommunstyrelsen, dnr. 05/148/21
§ 185 Detaljplan för del av Ladugårdsmarken 5:9 m.fl. i Lund, Lunds Kommun – Samråd
Kommunstyrelsen, dnr. 07/362/21
§ 187 Program till detaljplan för Klostergården 1:5 m.fl. i Lund, Lunds Kommun –
Programsamråd, Arenaparken, Klostergårdens idrottsområde
Kommunstyrelsen, dnr. 07/306/26
§ 190 Försäljning av fastigheten Sandstenen 2 i Lund, Lunds Kommun till HSB Skåne Ek.för.
Kommunstyrelsen, dnr. 07/248/26
§ 194 Energimyndigheten i Eskilstuna remiss angående ansökan om nätkoncession inom Sjöbo,
Skurup, Svedala, Trelleborg och Lunds kommuner i Skåne län
Kommunstyrelsen, dnr. 07/248/26
§ 193 Energimyndigheten i Eskilstuna remiss angående ansökan om nätkoncession för område
inom Lund, Skurup, Sjöbo och Ystads kommuner i Skåne län
Kommunfullmäktige, dnr. 05/1778/43
§ 76 Bildande av naturreservatet ”Dalby fälad no 5”, Lunds Kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 06/1628/26
§ 73 Exploateringsavtal rörande Klostergården 2:6 m.fl. i Lund, Lunds Kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 06/482/04
§ 75 Taxa för kollektivtrafiken, Lunds stadsbuss och färdtjänst
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Samrådsgruppen för Skrylleområdet, dnr. 06/1666/43
Protokoll

Miljönämnden, dnr. 07/264/00
§ 15 Prioriterade åtgärder utifrån Välfärdsbeskrivning Lunds Kommun 2004
Kommunfullmäktige, dnr. 07/1/26
§ 70 Förköp av fastigheten Veberöd 16:17 med adress Hissvägen, Veberöd, Lunds Kommun
Specialfastigheter, dnr. 07/510/26
Angående fastigheterna Vallkärratorn 8:18 m.fl. (f.d. Kriminalvårdsanstalt), Lunds Kommun
Ledningsgruppen för Segeå-projektet, dnr. 07/68/43
Protokoll
Segeåns Vattenvårdsförbund, dnr. 07/68/43
Protokoll från årsstämma 2007
Gunnar Järvstad/Kommunstyrelsen, dnr. 07/393/51
Förslag till trafikutredningen
Kommunfullmäktige, dnr. 06/534/04
§ 47 Överföring av budgetavvikelser från 2006 till 2007 samt utökning av investeringsramen för år
2007
Kommunfullmäktige, dnr. 06/534/04
§ 41 Årsredovisning för Lunds Kommun och dess bolag 2006
Programberedningens arbetsutskott Kävlingeåprojektet, dnr. 07/114/42
Protokoll
Höje å Vattendragsförbund, dnr. 07/234/43
Sammanträdesprotokoll - Styrelsen för Höje å vattendragsförbund
Kävlingeå-projektet, dnr. 07/524/43
Ansökan om medel för planringsunderlag – för utökat arbete inom Kävlingeå-projektet med
våtmarker i odlingslandskapet
Höje å vattendragsförbund, dnr. 07/524/43
Ansökan om medel för planeringsunderlag – för uppsökande/samordnande verksamhet inför
anläggning av våtmarker inom Höjeåprojektet II
Länsstyrelsen i Skåne Län, dnr. 07/524/43
Möjlighet att söka medel för planeringsunderlag och för uppsökande och/eller samordnande arbete
för att återskapa våtmarker i odlingslandskapet
Lomma kommun, dnr. 07/385/26
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Bostads- och markförsörjningsprogram 2006-2020
Kommunala Handikapprådet Lund
Protokoll

Byggnadsnämnden, dnr. 04/563/21
Angående ansökan om detaljplan för del av Möllevången 3:1 m.fl. i Lund – avskrivning
(Ny bussgata vid Möllevångsvägen – Norra Ringen)
Byggnadsnämnden, dnr. 07/420/26
Stimulera miljöinnovativt byggande i Södra Råbylund 1 och 2. Skrivelse från Socialdemokraterna i
Byggnadsnämnden genom Gunnar Jönsson 2:e vice ordförande
Länsstyrelsen i Skåne Län, dnr. 07/565/26
Invändig restaurering samt borttagning av bänkar i Stångby kyrka, Stångby socken, Lunds Kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 06/482/04
§ 87 Taxa för kollektivtrafiken, Lunds stadsbuss och färdtjänst – bordlagt ärende
Kommunfullmäktige, dnr. 06/115/02
§ 86 Bildande av kommunalförbund för VA-samverkan mellan Lund och Malmö, LuMa – bordlagt
ärende
Kommunfullmäktige, dnr. 06/1628/26
§ 89 Exploateringsavtal rörande Klostergården 2:6 m.fl. i Lund Lunds Kommun – återremitterat
ärende
Kommunfullmäktige, dnr. 07/339/04
§ 90 Ekonomi- och verksamhetsplan 2008 – 2010 med budget 2008, gemensamt regelverk för
färdtjänst i Skåne, taxor 2008 i Lund för stadsbuss och färdtjänst, renhållning samt vatten och
avlopp
Kommunfullmäktige, dnr. 05/1778/43
§ 92 Bildande av naturreservatet ”Dalby fälad no 5”, Lunds Kommun – bordlagt ärende
Länsstyrelsen i Skåne Län, dnr. 06/1544/31
Angående miljöpåverkan av vattenverksamhet i samband med anläggande av gång- och cykeltunnel
uner Revingevägen på fastigheten Sandby 67:2 i Södra Sandby, Lunds Kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 07/151/33
§ 94 Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun – GNP 2008 – 2010
Kommunfullmäktige, dnr. 07/162/26
§ 95 Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2008 – 2010 med utblick mot 2012 – slutversion
Kommunfullmäktige, dnr. 05/926/21
§ 88 Detaljplan för Klostergården 2:6 m.fl. i Lund, Lunds kommun – återremmiterat ärende
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Försvarsmakten, dnr. 06/1486/43
Protokoll fört vid Revingerådets sammanträde 2007-06-07
Byggnadsnämnden, dnr. 04/1778/21
Detaljplan för del av Dalby 63:105 m.fl. i Dalby, Lunds Kommun (Påskagänget I)
Kommunala Handikapprådet Lund, dnr. 07/444/07
”Vem ges rätt att resa i framtiden och på vems villkor”
Länsstyrelsen i Skåne Län, dnr. 07/568/43
Anläggande av markväg berörande biotopskyddsområde (stenmur och allé) på fastigheten Lunnarp
38:3 i Lunds Kommun
Brukningsavgifter för vatten 2007
Brukningsavgifter för avlopp 2007
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Delegationsbeslut för anmälan
”Delegationsbesluten 2007-08-22” anmäls och läggs till handlingarna.

-------------
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§ TN 180

Frågor
Margareta Kristensson (s) har fått klagomål från lundabor att en del av kommunens parkbänkar är
för låga och saknar armstöd, vilket innebär att äldre och personer med funktionshinder har svårt att
ta sig upp från bänkarna.
Margareta Kristensson (s) anser även att servicelinjens bussar har mycket dålig komfort, och inte är
anpassade för transport av äldre och personer med funktionshinder.
Nita Lorimer (v) framför klagomål på avstängningar mm vid va-arbetet på Hjalmar Gullbergs väg.
Nita Lorimer (v) diskuterar även borttagningen av bänkar i kvarteret Galten invid Vårfruskolan.

-------------

