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§ 205
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen med tillägget att direkt efter punkten ”Godkännande
av dagordning” behandla ärendet om ”Närvarorätt för förtroendevald”.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 206
Närvarorätt för förtroendevald
Tekniska nämnden beslutar
att Mentor Demjaha (FP) får närvara vid dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 207
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2011/0459
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet den 19 oktober
2011 samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 208
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Håkan Lockby informerar bl.a. om:
Sammanträdet 7 december blir papperslöst – utbildning i läsplattor genomförs
Material från temamötet 9 november angående Miljöbyggprogram Syd finns på
mötesportalen
Arbetsmiljöenkät har genomförts på förvaltningen, rapport och handlingsplan
ska tas fram för behandling i nämnden i december
Hög arbetsbelastning för personalen
Ekonomi – mot ett bokslut i balans
Ökade parkeringsintäkter
Bostadsförsäljningen går trögt vilket påverkar exploateringsprojekten
Förfrågan om förvärv av Siporex-tomten i Dalby
Diskussion kring Parkeringsbolagets roll i Solbjersområdet
Kävlingeåprojektet avslutas, vattenråd bildas
Bjerredsparken projekteras
Stadsparken etapp 1c klar att påbörjas
Tidtabellsskifte i stadsbusstrafiken 11 december
Resandet i stadsbusstrafiken har ökat med 5%
Skånetrafiken höjer taxorna
Färdtjänsten relativt stabil
EU-projektet Cykling i Öresundsregionen
Kostsamt gatuunderhåll
Byggprojekten i en intensiv period
Spårvägar i Skåne – åtta av nio tjänster tillsatta, framtagande av finanspaket,
diskussion internt på förvaltningen hur arbetsinsatser SPIS genererar hanteras
Spårvägar i Skåne närvarar vid riksdagens Skånedag 22 november
Lunds kommun har vunnit European Mobility Award, priset delas ut i Paris den
29 november

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 209
Detaljplan för Hasslemölla 1:1 (område 1) i Veberöd,
Lunds kommun
Dnr TF 2007/0662
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostadsbebyggelse
inom västra delen av fastigheten Hasslemölla 1:1 i Veberöd.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterat 2011-10-28
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2011-05-20
Yrkanden
Mikael Thunberg (S) med instämmande av Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M), Karin Svensson Smith
(MP), Mio Fric (KD) och Börje Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Ann Schlyter (V) yrkar att man bör pröva att tillåta tre till fyra våningar i delar
av detaljplanen.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Mikael Thunbergs
(S) m.fl. yrkande mot Ann Schlyters (V) yrkande och finner Mikael Thunbergs
(S) m.fl. yrkande vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas.
Reservationer
Ann Schlyter (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 210
Bengt Kolbens medborgarförslag angående anläggande
av damm i Bäckaparken Veberöd samt nedtagning av träd
Dnr TF 2007/0144
Sammanfattning
Det har till kommunfullmäktige inkommit ett medborgarförslag från Bengt
Kolben daterat 2011-04-14. Bengt Kolben föreslår att en damm anläggs i
Bäckaparken i Veberöd och att träd tas ned. Kommunfullmäktige har översänts
förslaget till tekniska nämnden för handläggning och beslut. Bengt Kolben har
tidigare tillskrivit tekniska nämnden i ärendet, men är missnöjd med hanteringen
av ärendet. I medborgarförslaget framställer han nu samma krav som tidigare.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-07
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2011-05-26
Bengt Kolbens medborgarförslag, daterat 2011-04-14, inkl. bilagor
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mikael Thunberg (S), Margareta
Kristensson (S), Karin Svensson Smith (MP) och Börje Hansson (C) yrkar att
medborgarförslaget avslås i enlighet med förvaltningens skrivelse.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att medborgarförslaget avslås i enlighet med förvaltningens skrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
Bengt Kolben

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 211
Ulf Berggrens medborgarförslag ”Plaskdammar inklusive
vatten”
Dnr TF 2006/1640
Sammanfattning
Det har till kommunfullmäktige inkommit ett medborgarförslag från Ulf
Berggren daterat 2011-04-18. Ulf Berggren föreslår att plaskdammarna på
Klostergården och i S:t Jörgens park åter fylls med vatten. Kommunfullmäktige
har översänt förslaget till tekniska nämnden för handläggning och beslut.
Dammarna i S:t Jörgens park och på Klostergårdsfältet förvaltas av tekniska
förvaltningens park- och naturkontor, medan dammen i Borgarparken förvaltas
av Kultur- och fritidsförvaltningen. Dammarna i S:t Jörgens park och på
Klostergårdsfältet är idag tömda på vatten eftersom vattenkvalitén inte har varit
tillräckligt hög för att uppfylla Socialstyrelsens krav för den ursprungliga
användningen. Dammarna har stått tomma på vatten sedan 2006.
Förvaltningen ser det som ytterst angeläget att åtgärder vidtas beträffande
plaskdammarna på såväl Klostergårdsfältet som i S:t Jörgens park, men ser det
för närvarande inte som möjligt att genomföra dessa åtgärder som kräver full
kompensation för tillkommande kapital- och driftkostnader.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-13
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2011-05-26
Ulf Berggrens medborgarförslag, daterat 2011-04-18
Tekniska nämndens arbetsutskott information, daterad 2009-03-14
Tekniska nämndens beslut, daterat 2008-04-15
Yrkanden
Ann Schlyter (V) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) yrkar
- att Ulf Berggrens medborgarförslag om vattenspeglar i staden tillstyrks. Dock
inte i form av plaskdammar eftersom dessa drar med sig höga
underhållskostnader om de ska kunna hålla godkänd vattenkvalitet.
- att enligt den utredning och de förslag till alternativ som presenterades 2009,
anlägga en damm i S:t Jörgens park. Istället för att som nu kulvertera bäcken och
avrinningen från parken får man ett fördröjningsmagasin för dagvattnet och en
vacker naturlik damm som stimulerar biologisk mångfald.
- att om möjligt en liknande damm skapas på Klostergården, i annat fall anlägga
någon form av fontän enligt det 2009 presenterade alternativet.
-att omdisponera investeringsbudgeten så att dammen i S:t Jörgens park kan
anläggas under 2012 och Klostergårdsdammen under 2013.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Börje Hansson (C) med instämmande av Bodil Ericsson (FP), Mio Fric (KD),
Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S) yrkar
- att avvakta med beslut i ärendet till budgetbehandlingen för år 2013
- att meddela Ulf Berggren detta beslut samt
- att hänvisa till förvaltningens skrivelse.
Ajournering 18.25 – 18.30
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Ann Schlyters (V)
m.fl. yrkande mot Börje Hanssons (C) m.fl. yrkande och finner Börje Hanssons
(C) m.fl. yrkande vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att avvakta med beslut i ärendet till budgetbehandlingen för år 2013
att meddela Ulf Berggren detta beslut samt
att hänvisa till förvaltningens skrivelse.
Reservationer
Ann Schlyter (V) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) reserverar
sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Ulf Berggren
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 212
Christina Lundstedts medborgarförslag angående
Klostergårdsskolans fotbollsplan måste renoveras
Dnr TN 2011/0332
Sammanfattning
Det har till kommunfullmäktige inkommit ett medborgarförslag från Christina
Lundstedt daterat 2011-01-25 gällande upprustning av den lilla fotbollsplanen
vid Klostergårdsskolan. Kommunfullmäktige har översänt ärendet till tekniska
förvaltningen för handläggning och beslut. Christina Lundstedt uppmanar
kommunfullmäktige att se till att den lilla fotbollsplanen vid Klostergårdsskolan
upprustas genom dränering och konstgräs så att den blir brukbar året runt.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-07
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2011-05-26
Christina Lundstedts medborgarförslag, daterat 2011-01-25
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Lena Fällström (S), Mikael Thunberg
(S) och Margareta Kristensson (S) yrkar att ärendet återremitteras till
förvaltningen för att i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen undersöka
intresset av och kostnader för utfyllnad och dränering av bollplanen.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande om återremiss och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för att i samråd med kultur- och
fritidsförvaltningen undersöka intresset av och kostnader för utfyllnad och
dränering av bollplanen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
Christina Lundstedt
Kultur- och fritidsförvaltningen
Barn- och skolnämnd Lund stad

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 213
Yttrande över Trafikverkets markbehovsplan för
transportsystemet i Lunds kommun
Dnr TN 2011/0445
Sammanfattning
Trafikverket avser att arbeta allt mer strategiskt och strukturerat med den mark
som transportsektorn efterfrågar och behöver ur ett kortsiktigt och långsiktigt
perspektiv. Som ett led i detta tar Trafikverket fram markbehovsplaner för
transportsystemets strategiska markbehov. Markbehovsplanerna är ett
underlagsmaterial som ska identifiera transportsektorns strategiska markbehov
oberoende av trafikslag, trafikhuvudman och ägare. Planerna är levande
dokument som kontinuerligt kommer att uppdateras. Trafikverket har hittills
tagit fram markbehovsplaner för 18 pilotkommuner, varav Lunds kommun är en.
Trafikverket efterfrågar nu kommunens synpunkter på en remissversion av
markbehovsplanen för transportsystemet i Lunds kommun. Kommunstyrelsen
har begärt yttrande över denna från byggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets gemensamma
tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-31
Trafikverkets markbehovsplan för transportsystemet i Lunds kommun,
remissversion 2011-09-21
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Jan O Carlsson (M) och Mio Fric
(KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V), Lena
Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S) yrkar att
följande text bifogas förvaltningens tjänsteskrivelse:
Trafikverket har remitterat markbehovsplanen till byggnadsnämnden och
tekniska nämnden. Ett antal byggnadsprojekt pekas ut och tidsätts. Däremot
skrivs inget om förutsättningarna för dessa objekt och hur Trafikverket har
kommit fram till att de behövs under en viss tidsperiod. Lunds kommun har
relativt ambitiösa miljömål där det anges t.ex. att bilismen ska minska.
Kommunen vill att markbehovsplanen ska medverka till att dessa mål uppnås
och utgår från att Trafikverket har med det som en grundförutsättning i
markbehovsplanen. Lunds kommun saknar en miljökonsekvensbeskrivning av
de åtgärder som föreslås i markbehovsplanen.
Trafikverket har antagit en arbetsstrategi som kallas fyrstegsprincipen. Där anges
att Trafikverket ska arbeta med:
1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och fordon
3. Begränsade ombyggnadsåtgärder
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder

Justerare
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Lunds kommun vill veta hur Trafikverket arbetat med fyrstegsprincipen i
framtagandet av markbehovsplanen och hur Trafikverket avser arbeta med
fyrstegsprincipen när markbehovsplanen är antagen.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V) yrkar att
med hänvisning till att fyrstegsprincipen inte är tillämpad bör projekten
trafikplats Ideon, E22 trafikplats Södra, väg 108 Staffanstorp-Lund samt väg 16
Flädie-Lund utgå som prioriterade projekt i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V), Lena
Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S) yrkar att
komplettera tjänsteskrivelsen med en yta för ”park and ride”-anläggning i
anknytning till trafikplats Lund ESS.
Lena Fällström (S) med instämmande av Mikael Thunberg (S) och Margareta
Kristensson (S) yrkar att som svar på remissen åberopa vad som framförs i
tjänsteskrivelsen förutom att vi vill uppdra åt tekniska nämnden och
byggnadsnämnden att ta fram konkreta förslag till alternativa åtgärder med
målsättningen att undvika en byggnation av trafikplats Ideon, utan att ge avkall
på förtätningen inom Ideonområdet eller utbyggnaden av Brunnshög/Lund NE.
Börje Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens svar på remissen med undantag
av angivet markbehov för ett yttre godsspår.
Ajournering 19.20-19.25
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande om fyrstegsprincipen mot avslag och finner att
yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande om fyrstegsprincipen.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M), Eva
Linnér (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD))för avslag på Karin
Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande om fyrstegsprincipen.
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande om trafikplats Ideon m.fl. mot avslag och finner att
yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
2 röster ( Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin
Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande om trafikplats Ideon m.fl.
9 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M), Eva
Justerare
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Linnér (FP), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S), Mikael
Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S)) för avslag på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande om trafikplats Ideon m.fl.
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande om en ”park and ride”-anläggning och finner att
yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande om en ”park and ride”-anläggning.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M), Eva
Linnér (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Karin
Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande om en ”park and ride”-anläggning.
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
3 röster (Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson
(S)) för bifall till Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M), Eva
Linnér (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Lena
Fällströms (S) yrkande.
Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V) avstår från att rösta.
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
yrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
2 röster (Börje Hansson (C) och Karin Svensson Smith (MP)) för bifall till Börje
Hanssons (C) yrkande.
8 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M), Eva
Linnér (FP), Mio Fric (KD), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och
Margareta Kristensson (S)) för avslag på Börje Hanssons (C) yrkande.
Ann Schlyter (V) avstår från att rösta.
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att som svar på remissen åberopa vad som framförs i förvaltningarnas
gemensamma tjänsteskrivelse.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP), Ann Schlyter (V), Lena Fällström (S), Mikael
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Thunberg (S), Margareta Kristensson (S) samt Börje Hansson (C) reserverar sig
till förmån för sina egna yrkanden.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret
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§ 214
Förslag till årsprogram för tekniska nämnden 2012
Dnr TN 2011/0515
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till sammanträdesdatum för
tekniska nämnden och tekniska nämndens arbetsutskott 2012 samt datum för
temamöten.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-08, inkl. bilaga
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till sammanträdestider för tekniska nämnden och
tekniska nämndens arbetsutskott samt datum för temamöten.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret
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Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 215
Internbudget 2012
Dnr TN 2011/0193
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har, den 16-17 juni 2011, behandlat EVP för 2012-2014.
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till internbudget för år 2012.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-26
Internbudget år 2012
EVP 2012-2014 med budget 2012, fastställd av kommunfullmäktige
2011-06-16--17
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Lena Fällström (S), Mikael Thunberg
(S), Margareta Kristensson (S), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD) och Jan O
Carlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till internbudget 2012 samt
att uppdra åt tf teknisk chef att fördela beloppen inom respektive verksamhet.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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§ 216
Investeringsprövning 2013-2017 och senare
Dnr TN 2011/0496
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott, i egenskap av budgetberedning, har beslutat
genomföra en investeringsprövning under hösten 2011. Sedan 2008 har
kommunfullmäktige i budgeten för respektive år fastställt en investeringsram för
varje nämnd och nämnderna beslutar om prioritering av investeringsobjekt inom
erhållen ram.
Anledningen till investeringsprövning är kommunens kraftiga expansion.
Nämndernas redovisade investeringsbehov leder till en kraftigt ökad
investeringsvolym. Eftersom investeringarna i ökad grad lånefinansieras har de
en större ekonomisk betydelse än tidigare. För att kunna hålla
investeringsvolymen och räntekostnaderna på en rimlig nivå genomförs en
investeringsprövning. Investeringsprövningen ligger till grund för ramsättningen
för EVP 2013-2015 med budget 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett tekniska nämnden i uppdrag att
redovisa sina investeringsbehov för åren 2013-2017 och senare senast den 14
november 2011.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-10-26
Tekniska förvaltningens förslag till investeringsprövning 2013-2017 och senare,
bilaga.
EVP 2012-2014 med budget 2012, behandlad av kommunfullmäktige 2011-0616--17,
Bas för investeringsplan 2013-2017
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Lena Fällström (S), Mikael Thunberg
(S), Margareta Kristensson (S), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD) och Ronny
Johannessen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att medel
återförs för Stadsparkens förnyelse etapp 2 och 3 fördelat på 17 miljoner kronor
år 2013 och 30 miljoner kronor år 2014.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V), Lena
Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S) yrkar på att
anslaget för cykelparkering vid busshållplatser ändras så att det blir 1,5 miljoner
kronor år 2013 och 1,5 miljoner kronor år 2014. Motivet är att beloppen är i
enlighet med yrkandet när tekniska nämnden 2011-10-19 beslutade om
busshållplatsutredning.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V) yrkar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
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eftersom såväl tekniska nämnden som kommunfullmäktige har ställts sig bakom
förvaltningens positiva yttrande över motionen om cykelhighway bör det 2013
reserveras 2,0 miljoner kronor för genomförandet av den del som finns i Lunds
kommun.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V) yrkar med
hänvisning till att fyrstegsprincipen inte har tillämpats för att lösa de
trafikproblem nedanstående förslag på vägsträckningar är tänkt att lösa yrkar vi
på att trafikplats Ideon (14 miljoner kronor), Rv 16-Norra Ringen (15 miljoner
kronor), vägförbindelse E22-E6 anslutningsvägar (50 miljoner kronor) tas bort
från investeringsprövningen.
Ajournering 19.45-19.50
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande om bifall till förvaltningens förslag och finner det vara bifallet.
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. tilläggsyrkande avseende Stadsparken och finner det vara bifallet.
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande avseende cykelparkering vid busshållplatser och
finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M), Eva
Linnér (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Karin
Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande avseende cykelparkering vid
busshållplatser.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande avseende cykelparkering vid busshållplatser.
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande avseende cykelhighway och finner att yrkandet
avslås.
Omröstning begärs och genomförs
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M), Eva
Linnér (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Karin
Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande avseende cykelhighway.
2 röster (Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin
Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande avseende cykelhighway.
Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S) avstår
från att rösta.
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Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande avseende att trafikplats Ideon m.fl. ska utgå ur
investeringsprövningen och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M), Eva
Linnér (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för avslag på Karin
Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande avseende att trafikplats Ideon m.fl. ska utgå
ur investeringsprövningen.
2 röster (Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Karin
Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande att trafikplats Ideon m.fl. ska utgå ur
investeringsprövningen.
Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S) avstår
från att rösta.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa investeringsanslagen 2012 på projektnivå för skattefinansierade
investeringar och infrastrukturinvesteringar
att anta förvaltningens underlag för investeringsprövning 2013-2017 och senare
att medel återförs för Stadsparkens förnyelse etapp 2 och 3 fördelat på 17
miljoner kronor år 2013 och 30 miljoner kronor år 2014 samt
att översända ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Reservationer
Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V) reserverar sig till förmån för
sina yrkanden.
Protokollsanteckning
Börje Hansson (C), Mio Fric (KD) och Ronny Johannessen (M) får till
protokollet anteckna följande som röstförklaring: Vi har deltagit i beslutet om 47
miljoner kronor till Stadsparken. Samtidigt som vi anser att detta ska vägas mot
andra investeringar i Lunds kommun, varför vi i ett senare skede kan tvingas att
minska anslaget beroende på hur ekonomin utvecklas.
Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S) får till
protokollet anteckna att Socialdemokraterna vill återkomma när vi ska diskutera
2013 och 2014 års investeringsprövningar för att se om vi vill ändra på de olika
projekten.
Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschef
Kommunkontoret
Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
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§ 217
Huvudmannaskapet för Lund Stadstrafik
Dnr TN 2011/0318
Sammanfattning
Avtalet angående huvudmannaskapet för stadstrafiken mellan Skånetrafiken och
kommunen gäller till juni 2013. Skånetrafiken har meddelat att regionen bör
överta ansvaret.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-07
DANIELSONDOSK ABs rapport ”Lunds Stadstrafik, Analys av organisation
och utveckling”, september 2011
Skånetrafikens skrivelse ”Stadstrafiken Lund inför ny kollektivtrafiklag, ny
upphandling och ändrat trafiksvar”, daterad 2011-10-17
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Mio Fric (KD), Börje Hansson (C) och
Jan O Carlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lena Fällström (S) med instämmande av Mikael Thunberg (S), Margareta
Kristensson (S), Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V) yrkar att
Lunds kommun tills vidare behåller huvudmannaskapet för Lunds stadstrafik.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande mot Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande och finner Bodil Ericssons
(FP) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Ronny Johannessen (M), Bodil Ericsson (FP), Jan O Carlsson (M), Eva
Linnér (FP), Börje Hansson (C) och Mio Fric (KD)) för bifall till Bodil
Ericssons (FP) m.fl. yrkande.
5 röster (Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V)) för bifall till Lena Fällströms
(S) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att som underlag för kommunstyrelsens beslut hänvisa till förvaltningens
skrivelse.
Reservationer
Lena Fällström (S) med instämmande av Mikael Thunberg (S), Margareta
Kristensson (S), Karin Svensson Smith (MP) och Ann Schlyter (V) inkommer
med skriftlig reservation, se bilaga.
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Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bilaga TN § 217
Huvudmannaskapet för Lund Stadstrafik
Socialdemokraterna yrkade att Lunds kommun tills vidare behåller huvudmannaskapet för
Lunds stadstrafik.
Anledningen till detta är bl.a.
1) Vi vill veta kostnaderna för kommunen innan vi tar slutlig ställning.
I utvärderingen påtalas tydligt att nu gällande avtal inte är ekonomiskt fördelaktigt
för Lund. Vi anser dock det vara bättre om kommunen förhandlar om avtalet så att
regionen i fortsättningen gör en större insats för Lund än som varit fallet de sista
åren. Det innebär tex att få fram vilka kostnader som är faktiska och vilka som är
förhandlingsbara.
2) Vi vill att Lunds kommun skall vara närmare beslutsfattandet när det gäller busslinjer,
antalet busshållplatser och deras placering samt taxestorleken på olika ”biljetter” och
färdbevis.
3) Vi vill inte att Lund skall behandlas negativt som tex när vi ville införa 24/72 timmars
biljett för att kunna ha det under sommaren, men var tvungna att vänta tills
sommaren var slut och ny tidtabell började.
4) Vi anser att det är ett viktigt arbete för kommunen att involvera kollektivtrafiken i
den fysiska planeringen och eftersom Lund har en sådan utbyggnadspotential anser
vi att det blir lättare att arbeta för att kollektivtrafiken redan finns när ett bostads‐
område blir färdigt om vi själva har kvar huvudmannaskapet än om vi lämnar över
ansvaret till Skånetrafiken.
5) Enligt tjänsteskrivelsen så kan ”Spårvägen betraktas som en regional trafik på samma
sätt som nuvarande regionala bussar som trafikerar Lundalänken. Det kan därmed
fungera på samma sätt som idag om kommunen har fortsatt ansvar för
stadstrafiken.” Eftersom spårväg är så viktigt för Lund vill vi ha kvar huvudmanna‐
skapet för Lund stadsbusstrafik åtminstone tills vi har en existerande spårväg.

För socialdemokraterna: ___________________________________
Lena Fällström, gruppledare (s)
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§ 218
Internupphandling av skogsskötsel och naturvård under
2012
Dnr TN 2011/0464
Sammanfattning
Tekniska nämndens internupphandling med serviceförvaltningens
Markentreprenad avseende skogsskötsel och naturvård är ettårig och måste
förnyas. Upphandlingen enligt förvaltningens överenskommelse avser tiden
2012-01-01 till 2012-12-31 och uppgår till totalt 3 560 000 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-25 inkl. bilagda
överenskommelser och anbud.
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Lena Fällström (S), Mikael Thunberg
(S) och Margareta Kristensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande och finner det bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att av serviceförvaltningens Markentreprenad under 2012 internupphandla
åtgärder inom skogsskötsel och naturvård enligt förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 219
Internupphandling av parkskötsel under 2012
Dnr TF 2006/1319
Sammanfattning
Tekniska nämndens internupphandling med serviceförvaltningens
Markentreprenad avseende parkskötsel är treårig samt förlängd med två år och
måste förnyas. Upphandlingen enligt bifogad överenskommelse avser tiden
2012-01-01 till 2012-12-31 och uppgår till totalt 15 449 157 kr i 2006 års
kostnadsläge exklusive moms med indexreglering.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-10
Beställningsskrivelse Parkskötsel 2012
Överenskommelse rörande Parkskötsel år 2007-2009
Beställningsskrivelse Parkskötsel 2010
Beställningsskrivelse Parkskötsel 2011
Anbud Parkskötsel 2007-2009
Yrkanden
Mikael Thunberg (S) med instämmande av Lena Fällström (S), Margareta
Kristensson (S), Jan O Carlsson (M), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD) och Eva
Linnér (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att tekniska
förvaltningen tillsammans med representanter för tekniska nämnden och
leverantören Markentreprenad påbörjar ett arbete som för nästa förväntade
avtalsperiod enligt nuvarande upphandlingsregler ska ge klart lägre kostnader till
minst samma kvalitet.
Ajournering 20.15-20.20
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Mikael Thunbergs
(S) m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att av serviceförvaltningens Markentreprenad under 2012 internupphandla
åtgärder inom parkskötsel enligt förvaltningens förslag samt
att tekniska förvaltningen tillsammans med representanter för tekniska nämnden
och leverantören Markentreprenad påbörjar ett arbete som för nästa förväntade
avtalsperiod enligt nuvarande upphandlingsregler ska ge klart lägre kostnader till
minst samma kvalitet.
Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare
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§ 220
Markpolicy för Lunds kommun 2011
Dnr TN 2011/0483
Sammanfattning
Kommunen antog för första gången en markpolicy 2006. Policyn beskriver och
tydliggör kommunens hållning och agerande i frågor som berör såväl
införskaffande och förvaltning av mark som iordningställande och överlåtelse av
tomtmark för bostäder och verksamheter. Den behandlar också i viss mån mark
för kommunens egen verksamhet och för tillfälliga behov. Fem år har gått och
policyn är i delar inaktuell. Därför framläggs nu Markpolicy 2011, en
uppdatering av gällande policy.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-25
Markpolicy 2006
Förslag till Markpolicy för Lunds kommun 2011
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) yrkar att ärendet bordlägges.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
yrkande och finner att ärendet bordläggs.
Tekniska nämnden beslutar
att bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 221
Upplåtelse av mark till Lunds Kommuns Parkerings AB,
inom del av fastigheten Helgonagården 5:1 för
parkeringsändamål
Dnr TN 2011/0488
Sammanfattning
Kommunen upplåter till Lunds Kommuns Parkerings AB delar av
Helgonagården 5:1 för allmän parkering. Förvaltningens förslag till arrendeavtal
reglerar avtalstid, kostnader m.m.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-14
Arrendeavtal
Kartbilaga
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) med instämmande av Lena Fällström (S), Mikael Thunberg
(S) och Margareta Kristensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande arrendeavtal för parkering inom del av Helgonagården
5:1 mellan Lunds kommun och Lunds Kommuns Parkerings AB.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Lunds Kommuns Parkerings AB
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§ 222
Förvärv av fastigheten Östra Odarslöv 13:4 genom
bolagsköp
Dnr TN 2011/0484
Sammanfattning
Rubricerad fastighet är belägen norr om Odarslövsvägen mellan ESS och
Science Village. Ägarna är angelägna om att sälja fastigheten snarast och göra
det i form av en bolagsöverlåtelse. Kommunen har sedan lång tid förklarat sig
beredd att förhandla kring en överlåtelse med tanke på fastighetens strategiska
läge. Möjligheterna för kommunen att sälja bolaget vidare inom överskådlig tid
till Lundamark AB och/eller ESS AB bedöms som goda, såvida inte fastigheten
tas i anspråk för allmänna intressen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-11-07
Köpeavtal mellan AB Fia Odarslövs Mölla och Lunds kommun
Karta visande fastighetens läge
Avsiktsförklaring mellan Lunds Universitet och Lunds kommun
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige godkänna och underteckna upprättat köpeavtal
med AB Odarslövs Mölla, org nr 556547-1660 rörande överlåtelse av aktierna i
ett dotterbolag under bildande med fastigheten Östra Odarslöv 13:4 som enda
tillgång mot en ersättning av 4 550 000 (fyramiljonerfemhundrafemtiotusen)
kronor samt
att ta i anspråk erforderliga medel ur anslaget för strategiska markförvärv (konto
2710 7250 607700).

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Bo och Marianne Wennergren
Brunnshögs styrgrupp
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§ 223
Förslag om avstängning av Skolgatan i Dalby
Dnr TF 2010/0538
Sammanfattning
Boende längs Skolgatan i Dalby har gjort en namninsamling angående
trafiksituationen på gatan. De upplever att hastigheterna är höga samt att
genomfartstrafiken är stor. Vidare påtalar de att trafiksäkerheten är bristfällig för
de oskyddade trafikanterna som färdas längs med Skolgatan samt för de som
dagligen korsar på gång- och cykelöverfarten. De föreslår att gatan stängs av på
mitten, strax söder om gång och cykelöverfarten, då detta skulle ta bort
genomfartstrafiken och minska hastigheterna.
Skolgatan är en liten smal lokalgata med en upphöjd gång- och cykelöverfart på
mitten. Vid en eventuell avstängning skulle mark från Dalby vårdcentral behöva
tas i anspråk. Detta då det behövs plats för fordon att vända vid en avstängning
och den enda plats som finns är vårdcentralens parkering och ambulansintag.
Tekniska förvaltningen anser att det inte är lämpligt framförallt då
trafiksituationen idag på Skolgatan bedöms som god.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-25
Skrivelse, daterad 2010-11-26
Karta över området, daterad 2011-01-31
Förslagsskiss Skolgatan, daterad 2011-01-31
Yrkanden
Börje Hansson (C) med instämmande av Bodil Ericsson (FP), Mio Fric (KD),
Jan O Carlsson (M), Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S), Mikael
Thunberg (S), Margareta Kristensson (S) och Ann Schlyter (V) yrkar att avslå
begäran om avstängning av Skolgatan, att uppdra åt förvaltningen att markera
gångbanan längs gatan tydligare samt att se över parkeringsproblematiken som
uppstått då pendlarparkering ej längre är möjlig på Dalby Centrum samt att i
övrigt besluta i enlighet med förvaltningens förslag om att
trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs i form av målning och nya
vägmärken.
Karin Svensson Smith (MP) med instämmande av Lena Fällström (S), Mikael
Thunberg (S), Margareta Kristensson (S), Ann Schlyter (V), Jan O Carlsson (M),
Börje Hansson (C), Mio Fric (KD) och Börje Hansson (C) yrkar som tillägg till
tjänsteskrivelsen att skylta om till en ”skarp” 30-skylt samt att bygga om guppet
så att det får en tydligare och mer hastighetsdämpande effekt.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
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Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att avslå begäran om avstängning av Skolgatan
att skylta om till en ”skarp” 30-skylt
att bygga om guppet så att det får en tydligare och mer hastighetsdämpande
effekt
att uppdra åt förvaltningen att markera gångbanan längs gatan tydligare samt att
se över parkeringsproblematiken som uppstått då pendlarparkering ej längre är
möjlig på Dalby Centrum samt
samt att i övrigt besluta i enlighet med förvaltningens förslag om att
trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs i form av målning och nya
vägmärken.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Linda Wisenborn
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§ 224
Förslag om utbyggnad av cykelbanor längs Ringvägen i
Lund samt yttrande om medborgarförslag om tillfälliga
cykelfält längs Ringvägen
Dnr TN 2011/0411
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen föreslår utbyggnad av cykelbanor längs Ringvägen,
utbyggnad av ramper för gång och cykel mellan Ringvägen och blå cykelstråket
och mindre ombyggnader och justeringar av trafiksignaler i Ringvägens
korsningar med Åkerlund & Rausings väg samt Östra Stattenavägen och
Stadsparksgången.
Tekniska nämnden har också fått i uppdrag av kommunfullmäktige att svara på
Tim Delshammars medborgarförslag om inrättande av tillfälliga cykelfält längs
Ringvägen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2011-10-25
Ritningar över utformning
Förslag till gestaltningsåtgärder
Medborgarförslag om tillfälliga cykelfält längs Ringvägen, daterat 2011-07-04
Yrkanden
Bodil Ericsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Bodil Ericssons (FP)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att utbyggnad av cykelbanor längs Ringvägen genomförs enligt redovisat förslag
samt
att anta denna tjänsteskrivelse som svar på medborgarförslaget om tillfälliga
cykelfält på Ringvägen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Tim Delshammar, Tegelvägen 10, 227 30 LUND
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§ 225
Delegationsbeslut för anmälan till tekniska nämnden 201111-16
Dnr TN 2011/0031
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 16 november 2011
anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 226
Anmälningar till tekniska nämnden 2011-11-16
Dnr TN 2011/0032
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 16 november
2011:
Kommunfullmäktige, dnr. 05/148
§ 166 Detaljplan för del av Ladugårdsmarken 5:9 m.fl. i Lund, Lunds kommun,
hemställan
Kommunfullmäktige, dnr. 06/856
§ 122 Avtal om medfinansiering av järnvägsutredning för förstudie för
Simrishamnsbanan
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 06/1779
Beslut om tillstånd enligt lag (1998:950) om kulturminnen (KML) att göra
ingrepp i Stadsvallen i Lund, fastigheten Svanelyckan m.fl., fornlämning Lund
17, Lunds stad, Lunds kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 07/844
§ 218 Fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby
Byggnadsnämnden, dnr. 08/197
Underrättelse/Lagakraftbevis – Översiktsplan för Lunds kommun (ÖP 2010) PÄ
6/2007
Kommunfullmäktige, dnr. 08/508
§ 169 Försäljning av del av fastigheten Stora Råby 34:1 till Din Bil Sverige AB
(AUDI)
Kommunfullmäktige, dnr. 10/430
§ 188 Sven-Bertil Persson (DV) motion ”Ge plats för odling i staden”
Försvarsmakten, dnr. 11/7
Telemast på fastigheten Åkerhumlan 4, Sitenr 50LE0114 Södra Sandby, Lunds
kommun, Skåne län
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/56
Beslut om arkeologisk förundersökning inför utbyggnad på fastigheten Tegnér 2,
fornlämning Lund 73, Lunds stad, Lunds kommun
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Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/56
Beslut om tillstånd enligt lag (1988:950) om kulturminnen (KML) att göra
ingrepp i under mark dolda fornlämningar på fastigheten Stora Råby 34:11,
Stora Råby bytomt, fornlämning Stora Råby 10, Stora Råby socken, Lunds
kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/56
Beslut om tillstånd enligt lag (1988:950) om kulturminnen (KML) att göra
ingrepp i under mark dolda fornlämningar på fastigheten Igelösa 16:6, Igelösa
bytomt, fornlämning Igelösa 16, Igelösa socken, Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/56
Beslut om arkeologisk utredning inom fastigheten Råby 33:15 och 36:5, Stora
Råby socken, Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/78
Beslut om dispens från reservatsföreskrifterna för naturreservatet Klingavälsåns
dalgång Vombs ängar och strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken samt
samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken inom Natura 2000-område Klingavälsåns
dalgång för uppförande av gömsle och anläggande av kanotisättningsplats inom
på fastigheten Kungsholmen 1:1 i Lunds kommun
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/78
Samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken för röjningsbesiktning i regionnätet för 130
kV kraftledning mellan Sege- Tomelilla i Burlöv, Staffanstorp, Svedala, Lund,
Sjöbo och Tomelilla kommuner
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/78
Angående problem med översvämningar på Önnerup 27:1 i Lomma kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 11/158
§ 170 Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. motion om cykelbanor längs Ringvägen
Länsstyrelsen i Skåne län, dnr. 11/188
Beslut - Ansökan om nedsatt hastighet på väg 11
Kommunfullmäktige, dnr. 11/202
§ 190 Rolf Englessons (MP) motion ”Från spårvagnsdröm till spårvagn”
Kommunstyrelsen, dnr. 11/277
§ 261 Sven-Bertil Persson (DV) motion ”Trafikplaneringen i Lund måste
samordnas med miljömålen”
Kommunala Handikapprådet Lund, dnr. 11/285
Protokoll 2011-09-06
Byggnadsnämnden, dnr. 11/326
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Galten 5 i Lund, Mårtenstorget 10
Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2011-11-16

Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 11/345
Protokoll 2011-10-18
Radonanalys-GJAB, dnr. 11/346
Markradonmätning vid Lindegård, Södra Sandby
Kommunstyrelsen, dnr. 11/517
§ 347 Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige år 2012
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2011-11-09
Pågående arbeten v. 41 - 42
Pågående arbeten v. 43 - 44
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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