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§ AU 11
Protokollsjustering
Lena Fällström Törnered (s) med Jörgen Hansson (c) som ersättare utses att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.
Justeringen skall äga rum den 19 mars 2008.

……………

§ AU 12
Dagordning
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna dagordningen.
……………

§ AU 13
Protokoll
Protokollet från Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträde 2008-01-30
anmäls, godkänns och läggs till handlingarna.

……………

LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (7)

TEKNISKA NÄMNDEN, ARBETSUTSKOTTET 2008-03-05

§ AU 14

INFORMATION
Upphandling av entreprenör för servicelinjetrafiken
Dnr 07/714/53
Kollektivtrafikchefen Ronnie Kalén och konsulten Bo Eriksson informerar.
Servicelinjetrafiken utgörs av linje 10, linje 11 och linje 12. Servicelinjerna är till för alla
men är speciellt anpassade för äldre och personer med rörelsehinder.
Veolia Transport Sverige AB utför för närvarande servicelinjetrafiken. Avtalet gäller till
och med 2008-09-30.
Upphandlingen har genomförts och nytt avtal skall tecknas.
Tekniska nämnden kommer vid sitt sammanträde onsdagen den 19 mars 2008 att fatta ett
tilldelningsbeslut och absolut sekretess råder fram till torsdagen den 20 mars 2008
klockan 12.00.
…

Beslut om statsbidrag 2008 till regionala kollektivtrafikanläggningar
samt åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala
gator mm inom länsplan för regional transportinfrastruktur
Gatuchefen Håkan Lockby informerar om beviljade bidrag, grunden är att staten betalar ut
50 % av den bidragsgrundade kostnaden.
Lunds kommun har fått bidrag till åtgärder vid övergångsställen, bullerskyddsåtgärder,
cirkulationsplatser i vägkorsningarna Flyingevägen/Räftvägen/Skattebergavägen och
Lundavägen/Lindegårdsvägen i Södra Sandby samt kollektivtrafikåtgärder på linjen
Lund-Sjöbo.
Objektet ”Cirkulationsplats Lundavägen/Lindgårdsvägen” i Södra Sandby
är osäkert, eftersom objektet kräver att jordbruksmark tas i anspråk detta medför att en
arbetsplan måste utarbetas.
Arbetet med att ta fram en arbetsplan är tidskrävande, vilket kan innebära att objektet inte
kan utföras under bidragsperioden.
…

Ärenden som kommer att behandlas av Tekniska nämnden inom kort
Förvaltningschefen Göran Eriksson informerar om ärenden som kommer att behandlas
vid Tekniska nämndens sammanträde onsdagen den 19 mars 2008.
…………….
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§ AU 15

Ansökan
Regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge
Dnr 08/103/31

Sammanfattning
Lunds kommun har fört samtal med Region Skåne, Malmö kommun och Lunds tekniska
högskola om en ansökan inom det s.k. Regionala strukturfondsprogrammet SkåneBlekinge. Förvaltningen föreslås i sin skrivelse få mandat att slutföra diskussionerna med
övriga parter.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2008-02-12.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att förvaltningen skall delta i fortsatta diskussioner om en ev ansökan i enlighet med
skrivelsen.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

……………
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§ AU 16

Ansökning om tillstånd att utföra åtgärder i Klingavälsån samt
omprövning av Kävlingeåns vattenavledningsföretag 1936 och
Vombs invallningsföretag från 1976 m.m, Lunds kommun
Dnr 06/1684/43

Sammanfattning
Hos Växjö tingsrätt, miljödomstolen, ansöker Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Skåne
län om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för att anlägga våtmark
m.m. inom Klingavälsåns dalgång vid dess utflöde till Kävlingeån på fastigheterna Vomb
50:101 och Kungsholmen 1:1. Vidare har kammarkollegiet i samma ansökan begärt
omprövning av ”Kävlingeåns vattenavledningsföretag år 1936” och ”Vombs
invallningsföretag år 1976” för att anpassa dessa företag till utförandet av våtmarken
varvid förutom ovan angivna fastigheter kommer även fastigheten Silvåkra 1:34 beröras,
allt inom Lunds kommun, Skåne län. Synpunkter på ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen skall lämnas skriftligen och i fem exemplar till Växjö
tingsrätt, miljödomstolen före den 3 mars 2008. Kommunstyrelsen i Lund har begärt
förlängning för yttrande till den 7 april 2008. Tekniska nämnden föreslås ställa sig positiv
till ansökan.

Beslutsunderlag
Kungörelse, Växjö tingsrätt, Miljödomstolen, 2008-01-30 samt bilagd ansökan.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2008-02-12.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att anta förvaltningens yttrande som sitt och översända detsamma till Kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

……………
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§ AU 17

Tillägg till gällande arrendeavtal avseende Stångby 5:28.
Dnr 07/540/26

Sammanfattning
Markåtkomst för de planerade bostadsområdena Stångby Väster I och II samt
Skoltomt m.m. (Rossings väg), i Stångby.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2008-02-21.
Tillägg till arrendekontrakt.
Förslag till MBP 2009-2011.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att godkänna upprättat förslag till tillägg till arrendekontrakt med arrendatorn Per
Jeppsson rörande Stångby 5:28.

Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Mark- och exploateringskontoret

……………
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§ AU 18

Frågor
Lena Fällström Törnered (s) diskuterar olyckan på övergånsstället utanför Willys på
Magistratsvägen i Lund.

……………

