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§ AU 64
Protokollsjustering
Mikael Thunberg (s) med Börje Hansson (c) som ersättare utses att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.
Justeringen skall äga rum den 22 oktober 2008.

……………

§ AU 65
Dagordning
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att ärendet nr 6 ”Förvärv av del av Sandby 22:8” utgår och i övrigt godkänna
dagordningen.
……………

§ AU 66
Protokoll
Protokollet från Tekniska nämndens arbetsutskott sammanträde 2008-09-03
anmäls, godkänns och läggs till handlingarna.

……………
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§ AU 67

INFORMATION
Större ärenden till Tekniska nämndens sammanträde den 22 oktober
2008.
Förvaltningschefen Göran Eriksson informerar - dagordningen skickas ut den 15 oktober.
…

Centrumutredningen – lägesrapport.
Gatuchefen Håkan Lockby och stadsträdgårdsmästaren Lars Jacobsson informerar om
åtgärder som planeras att genomföras 2008- 2009 inom ramen för utveckling av Lunds
centrum.
•
•
•
•
•
•
•

Stadsparken - utvecklig av entréer mot Grönegatan (Observatorieparken), Magnus
Stenbocksgatan (Timglaset) och Mejeriet.
Trädförnyelse – Bangatans södra del.
Ny belysning på Bantorget, Sandgatan, Paradisgatan, Skomakaregatan och del av
Kattesund.
Fasta bänkar på viktiga mötesplatser
Återplantering efter avverkning av sjuka träd på Stattenavägen, Hjalmar Gullbergs
väg, Vipeholmsvägen och Magistratsvägen.
Trädgivarprojektet
Fasadbelysning på Krognoshuset och konsthallen – arbetet delvis klart.

Utredningar
•
•
•

Förbättrad framkomlighet för busstrafik på Bangatan.
Trafikantundersökning, resandeundersökning – lokalt och regionalt.
Tillgänglighetsanalys – biltrafik – gång- och cykeltrafik (Klostergatan och
Bangatan).
…

Kraftringens förslag till Markupplåtelseavtal för ledningar och
kanalisation i mark.
Förvaltningschefen Göran Eriksson informerar om förslaget – förhandling pågår.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationspunkterna till handlingarna.

………………..
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§ AU 68

E.ON – Samråd inför ansökan om förlängning av
nätkoncession för linje (Sege-Tomelilla)
Dnr 08/412/26
För att få lov att använda befintliga kraftledningar måste E.ON Elnät Sverige AB ha
tillstånd, s.k. nätkoncession för linje. Eftersom tillstånden är tidsbegränsade måste E.ON
Elnät ansöka om nya tillstånd för befintliga ledningar.
Innan nytt tillstånd lämnas skall E:ON Elnät bland annat samråda med berörda ägare.
Ledningssträckan är 57 kilometer och berör Malmö stad samt Burlövs, Staffanstorps,
Lunds, Sjöbo, Ystad och Tomelilla kommuner.
Inom ramen för samrådet bereds Lunds kommun som fastighetsägare möjlighet att
inkomma med synpunkter avseende ansökan om koncessionsförlängning.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att besvara skrivelsen.
Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Mark- och exploateringskontoret

……………
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§ AU 69
Förslag till ny transportpolitisk målstruktur (SIKA rapport
2008:2)
KS 583/08 och TF 08/332/53
SIKA-rapport 2008:2 Förslag till ny transportpolitisk målstruktur. SIKA fick i uppdrag
av Näringsdepartementet att ge för förslag till reviderade transportpolitiska mål. Målen
skulle bl.a beakta samhällsekonomisk effektivitet, hållbar utveckling och regionernas
förutsättning för tillväxt.
Förvaltningschefen Göran Eriksson och gatuchefen Håkan Lockby informerar.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att avstå från att yttra sig över förslaget till ny transportpolitisk målstruktur.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelen
Förvaltningschefen
Miljöförvaltningen
Akten.

……………
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§ AU 70

Nytt vägnummer på riksväg 16
Dnr 08/396/31

Sammanfattning
Vägverket har inkommit med en skrivelse i vilken man vill ha kommunens synpunkter
avseende en förändring av vägnummer på riksväg 16 genom Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2008-09-16 .
Skrivelse från Vägverket daterad 2008-09-01.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att ställa sig positiv till förslaget under förutsättning att all omskyltning, även på
kommunala gator, bekostas av Vägverket.
Beslutet expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Vägverket, Huvudkontoret, Borlänge

………………..
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§ AU 71

Servicelinjebussar
Dnr 08/38/53

Sammanfattning
Kommunala Handikapprådet i Lund, KHR, undrar varför avtalet med servicelinjen
tecknades innan brukarrådet fått framföra synpunkter på inredningen.
Tecknandet av avtalet innebär att en formell beställning av fordon kan göras vilket
sedermera fastställer leveranstiden för fordonen vilket är avgörande för tidpunkten för
trafikstart. Inredningsdetaljer är inte avgjorda i detta skede.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2008-09-11.
Skrivelse från Kommunala Handikapprådet i Lund, KHR

Yrkanden
Ordföranden Tomas Avenborg (m), Lena Fällström Törnered (s), Mikael Thunberg (s),
Kerstin Lindbom (fp) och Börje Hansson (c) yrkar att Tekniska nämnden beslutar
att hänvisa till förvaltningens skrivelse samt uttala att förvaltningen skall ha en dialog
med brukarrådet beträffande inrednings- och detaljutfomning.

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

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar således
att besvara skrivelsen genom att hänvisa till förvaltningens yttrande samt uttala
att förvaltningen skall ha en dialog med brukarrådet beträffande inrednings- och
detaljutfomning.
Beslutet expedieras till:
Akten
Kommunala Handikapprådet i Lund, KHR
Förvaltningschefen

………………..
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§ AU 72

Överföring av medel till Servicenämnden för övertagande av
fastigheterna Nöbbelöv 2:4 och Östra Torn 30:9.
Dnr 07/690/26

Sammanfattning
Överföring av sammanlagt 3.000.000 kronor till Servicenämnden från Tekniska nämnden
för övertagande av rubricerade fastigheter.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2008-09-19.
Kartbilaga 1 och 2.

Ärendet
Lundafastigheter har under många år disponerat nämnda fastigheter för främst
Socialförvaltningens behov av bostäder för särskilt boende.
Nämnda fastigheter står numera tomma sedan en tid tillbaka och Servicenämnden ser
ingen användning för dessa fastigheter längre och har beslutat att dessa kan överföras till
Tekniska nämnden.
Då båda dessa fastigheter ligger inom område som sannolikt kommer att exploateras anser
förvaltningen att ett övertagande är lämpligt. Inom område där fastigheten Nöbbelöv 2:4
ligger pågår planarbete och markanvisning har skett till Byggnads AB Tornahem och
Midroc Property Development.
Förvaltningen har gjort bedömningen att ersättningen för fastigheterna är rimlig. Den
fördelar sig med 1.6 miljoner för Nöbbelöv 2:4 och 1.4 miljoner för Östra Torn 30:9.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna överföring av 3.000.000 kronor till Servicenämnden för övertagande av
fastigheterna Nöbbelöv 2:4 och Östra Torn 30:9 samt
att belasta konto 2960 4157 med 1.6 miljoner och konto 7250 6075 med 1.4 miljoner.

Beslutet expedieras till:
Akten
Servicenämnden
Förvaltningschefen

………………..
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§ AU 73

Frågor, mm
Ordföranden Tomas Avenborg (m) och vice ordföranden Kerstin Lindbom (fp) deltar i
förvaltningens seminarium ”Så skapar vi den moderna stadsparken” den 5 november
2008.

…………………

