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§ 242
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

2

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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§ 243
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Förvaltningschef Göran Eriksson informerar bl.a. om:
Färdtjänst - Fortsatta diskussioner med Sverige Taxi/Taxi Helsingborg för att
komma tillrätta med verksamheten
Parkour i Stadsparken
Stormen Sven
Snöröjning
Rekrytering av teknisk direktör pågår
Löneöversyn 2014
Rekrytering pågår av vakanta tjänster inom administrativa, park- och natur-,
mark- och exploaterings- samt gatu- och trafikkontoret
Fackliga samverkansavtal ses över
Kristallen – gallring och flyttsamordning
Avtal med företagshälsovården för 2014
Verksamhetssystemet - revision samt ledningens genomgång
IT – migrering av system
Nya användarnamn till alla förtroendevalda
App för felanmälan lanseras 7 januari
Påskagänget
Bjeredsparken
Klostergården Arenatorget
Plaskdammarna
Förlängning av sevicebuss till Galgevången
Kollektivtrafiken genom Dalby
Brunnshög
Kongressanläggning
Tingsrättens placering
Lerbäckskolan
Affischkampanj – Vad har hänt under 2013?/ Vad händer 2014?
Medborgarstämma på Norr

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 244
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2013/0664
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 13 november 2013
samt
att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 245
Yttrande över medborgarförslag ”Är spåren i vägen?”
Dnr TN 2013/0635
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunkontoret och remitterats till
tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret för yttrande. Förslagsställaren
anser att nedgrävning av nuvarande järnvägsspår mellan Högevallsbadet och
Kung Oscars bro vore fördelaktigt då man därmed skulle kunna låta centrala och
västra Lund växa samma till en enhet, och ge förutsättning för fler bostäder och
en levande affärsverksamhet. Förslagsställaren anser också att den planerade
spårvägen på sträckan mellan universitetssjukhuset och järnvägsstationen ska
dras längs stambanan norrut via monumentet, och sedan vika av längs Baravägen
vidare mot universitetssjukhuset.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse,
daterad 2013-11-25
Medborgarförslag ”Är spåren i vägen?”
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över medborgarförslaget ”Är spåren i vägen?” åberopa vad som
framförs i förvaltningarnas tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

6

Sammanträdesdatum

2013-12-11

§ 246
Detaljplan för kvarteren Råbykungen och Stenkrossen
m.fl. i Lund
Dnr TN 2013/0659
Sammanfattning
Aktuell detaljplan syftar till att pröva lämpligheten att förtäta kvarteren
Råbykungen och Stenkrossen med bostäder, förskola och kompletterande
centrumaktiviteter. Planförslaget förutsätter att en fotbollsplan med mera flyttas,
att marköverenskommelse med fastigheten Råbykungen 2 kan träffas samt att
behoven för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter kan tillgodoses.
Tekniska förvaltningen är överlag positiv till planförslaget.
Tekniska nämnden har 2011 preliminärt anvisat mark inom området till LKF och
Veidekke, som också medverkat i planläggningen. Andra exploatörer bedömdes
dock kunna tillkomma senare i processen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-27
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2013-10-03
Yrkanden
Ann Schlyter (V) yrkar att detaljplan för kvarteren Råbykungen och Stenkrossen
m.fl. avslås.
Christer Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Ann Schlyters (V)
och Christer Wallströms (FP) yrkanden och finner Christer Wallströms (FP)
yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
9 röster (Ronny Johannessen (M), Christer Wallström (FP), Roland Bondesson
(M), Mentor Demjaha (FP), Börje Hansson (C), Mio Fric (KD), Lena Fällström
(S), Mikael Thunberg (S) och Margareta Kristensson (S)) för bifall till Christer
Wallströms (FP) yrkande.
1 röst (Ann Schlyter (V)) för bifall till Ann Schlyters (V) yrkande.
Karin Svensson Smith (MP) avstår från att rösta.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under hänvisning till vad
förvaltningen anfört.
Reservationer
Ann Schlyter (V) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Karin Svensson Smith (MP) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 247
Detaljplan för del av Lerbäck 2 m.fl. i Lund
Dnr TN 2013/0667
Sammanfattning
Aktuell detaljplan syftar till att pröva lämpligheten att expandera Lerbäckskolan
med nya skollokaler, ny idrottshall och förskola.
Planförslaget följer i stort de tankar som lagts fast i planprogrammet för
Sockerbruksområdet. Utbyggnaden av Sockerbruksområdet pågår söder om
Kung Oskars väg. Planförslaget är inte i detalj genomarbetat utan ett antal frågor
behöver studeras ytterligare.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-27
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2013-11-08
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat planförslag under åberopande av förvaltningens
yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 248
Motion (S) - Förstärk skyddet av parker och grönområden
i Lund
Dnr TN 2013/0655
Sammanfattning
I en motion från Socialdemokraterna föreslås kommunfullmäktige ge tekniska
nämnden och byggnadsnämnden i uppdrag att i anslutning till inventering och
klassificering av stadens gröna miljöer, inför upprättandet av en
parkmarksförteckning, även ge förslag till ett ökat långsiktigt skydd av
värdefulla miljöer i Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2013–11-26
Motion (S) - Förstärk skyddet av parker och grönområden i Lund,
daterad 2013-10-23
Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun – bevarande och
utveckling, kapitel 3.5.1, Sociala värden och mänskliga behov.
Översiktsplan för Lunds kommun 2010
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Karin Svensson Smith (MP) yrkar
bifall till motionen som helhet.
Christer Wallström (FP) med instämmande av Ronny Johannessen (M) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. och Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkanden och finner Christer
Wallströms (FP) m.fl. yrkande vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att rekommendera kommunfullmäktige att anta motionens första att- sats med
tillägget ”som lämpar sig för den typ av områdeskydd som finns i Miljöbalken”
att rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionens andra och tredje attsats med hänvisning till att större delen av all kommunal parkmark är skyddad
genom detaljplan samt
att översända förvaltningens tjänsteskrivelse som svar.
Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 249
Motion (MP) - Gör torgen till levande, gröna, attraktiva
mötesplatser
Dnr TN 2013/0610
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt Miljöpartiets motion ”Gör torgen till levande,
gröna, attraktiva mötesplatser” till tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt
kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Miljöpartiet föreslår att en inventering
av Lunds kommuns torgs genomförs och att en strategi tas fram för hur torgen
ska kunna bli levande, gröna och attraktiva mötesplatser.
Motionen tar upp en viktig fråga och stämmer i stora drag överens med
förvaltningarnas syn på ämnet. Motionen pekar på viktiga förutsättningar för
lyckade mötesplatser och därmed en levande stad.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontorets gemensamma
tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-20
Motion (MP) - Gör torgen till levande, gröna, attraktiva mötesplatser, daterad
2013-10-25
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till motionen som helhet samt med
tillägg att, med hänvisning till förvaltningens skrivelse, detta arbete involvera
ska olika aktörer i staden såsom medborgare, handlare och Citysamverkan.
Christer Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) och Christer Wallströms (FP) yrkanden och finner Christer
Wallströms (FP) yrkande vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över motionen åberopa vad som framförs i förvaltningarnas
gemensamma tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 250
Handlingsplan för internationalisering och mänskliga
rättigheter 2013-2015
Dnr TN 2013/0632
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag till handlingsplan för
internationalisering och mänskliga rättigheter till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-27
Kommunstyrelsen beslut 2013-10-02 § 308
Förslag till handlingsplan för internationalisering och mänskliga rättigheter,
daterad 2013-09-18
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerad handlingsplan för internationaliseringen och
mänskliga rättigheter.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 251
Remissbehandling av områdeslokalplan för Lerbäck Stångby, 2014-2018
Dnr TN 2013/0648
Sammanfattning
Barn och skolnämnd Lunds stad har valt nytt sätt att arbeta med områdesplaner.
Målsättningen är att de nya planerna ska fungera bättre som
planeringsinstrument inte bara för nämnden, förvaltningen och verksamheterna,
utan även för samarbetet med övriga nämnder och förvaltningar. Målet med
denna områdeslokalplan är att peka på alternativa lösningar för det befintliga
lokalbeståndet på Lerbäck - Stångby och inte minst att bjuda in till en bred
dialog kring framtida försörjning med förskolor och skolor inom området.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-19
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslut 2013-10-16 § 88
Förslag till Områdeslokalplan för Lerbäck – Stångby 2014-2018, daterad 201310-09
Förslag till MBP 2014-2016, tabell 1.1 Bostadsproduktion som kommunen
planerar för och bedömer vara möjlig att påbörja 2014-2016 med utblick mot
2018
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över förslaget plan för Områdeslokalplan, Lerbäck - Stångby,
2014 - 2018 hänvisa till förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Barn- och skolförvaltning Lunds Stad

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 252
Yttrande om ändring i trafikförordningen (1998:1276) m.fl.
Dnr TN 2013/0641
Sammanfattning
Tekniska nämnden ges möjlighet att yttra sig över ändringar i trafikförordningen
(1998:1276), vägmärkesförordningen (2007:90), förordningen om
vägtrafikdefinitioner (2001:651) samt vägförordningen (2012:707). Tekniska
förvaltningen ser positivt på de föreslagna förändringarna, och att de bidrar till
en modern trafiklagstiftning som är anpassad till de behov som finns i dagens
trafiksystem.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-24
Framställan om ändring i trafikförordning m.fl.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 253
Yttrande över Förslag till godstrafikprogram för Malmö
Dnr TN 2013/0653
Sammanfattning
Gatukontoret i Malmö har tagit fram ett förslag till godstrafikprogram för
Malmö. Programmet syftar till att beskriva hur arbetet inom godstrafikområdet
ska bedrivas inom Malmö Stad under de kommande åren. Kommunkontoret har
översänt Malmö gatukontors förslag för yttrande. Stadsbyggnadskontoret och
tekniska förvaltningen lämnar ett gemensamt yttrande över förslaget.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2013-11-19
Förslag till Godstrafikprogram för Malmö
Nulägesbeskrivning
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över Förslag till godstrafikprogram för Malmö åberopa vad som
framförs i förvaltningarnas gemensamma tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 254
Bokslutsprognos 2013 per 2013-11-30
Dnr TN 2012/0561
Sammanfattning
Nämnderna skall lämna en bokslutsprognos till kommunstyrelsen utifrån utfallet
per den 30 november 2013. Prognosen ska innefatta en bedömning av det
ekonomiska resultatet för helåret, för såväl drift som investering, med en kort
redogörelse till eventuella avvikelser.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-12-06
Investeringsprövning 2015-2019 och senare, daterad 2013-11-04
Tekniska nämndens beslut 2013-09-18 § 184, Delårsrapport per den 31 augusti
2013
Tekniska nämndens beslut 2013-04-17 § 82, Uppföljning per den 31 mars 2013
med bokslutsprognos per den 31 december 2013
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska förvaltningens prognos samt
att översända tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 255
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Dnr TN 2013/0713
Sammanfattning
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska arbetsgivaren varje år göra en
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen ska
dokumenteras skriftligt.
Lunds kommun genomförde en första årligt uppföljning hösten 2011.
Uppföljningen består av en enkät med ett antal frågor utifrån Arbetsmiljöverkets
föreskrift 2001:1 som besvaras på arbetsplatsnivå av arbetsledare, medarbetare
och skyddsombud tillsammans. Arbetsplatsernas resultat samlas till en
förvaltningsgemensam rapport och handlingsplan för förbättrat systematiskt
arbetsmiljöarbete. Förvaltningen har gjort en uppföljning av 2012 års
handlingsplan samt en ny uppföljning och tagit fram förslag till ny
handlingsplan.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-20
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens rapport och förslag till åtgärder samt
att översända dem till kommunkontoret.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 256
Skrivelse (MP) - Öka antalet träd per invånare i Lunds
tätort
Dnr TN 2013/0617
Sammanfattning
Lunds kommun har sedan 2009 en Trädplan med mål och strategier kring hur
Lunds kommun ska arbeta med sitt trädbestånd. Karin Svensson Smith (MP)
samt Emma Berginger (MP) föreslår i en skrivelse att Trädplanen ska
kompletteras med mål för antalet träd per invånare samt en strategi för hur det
befintliga trädbeståndet kan värnas och vårdas för ökad biologisk mångfald och
ekosystemtjänster. Förvaltningen menar att ett kvantitativt mål angående antalet
träd i Lund kan motverka skrivelsens intention samt att strategier för att värna
och vårda trädbeståndet redan finns i Trädplanen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-19
Skrivelse (MP) Öka antalet träd per invånare i Lunds tätort, daterad 2013-10-09
Trädplan för Lund mål och strategier antagen av teknisk nämnd 2012-06-20
Tekniska nämnden beslutar
att avslå föreslagna tillägg till Trädplan för Lund, mål och strategier samt
att i övrigt anta tekniska förvaltningens skrivelse som svar.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 257
Intraprenadupphandling av skogsskötsel och naturvård
under 2014
Dnr TN 2013/0650
Sammanfattning
Tekniska nämndens internupphandling med serviceförvaltningens
Markentreprenad avseende skogsskötsel och naturvård är ettårig och måste
förnyas. Upphandlingen avser tiden 2014-01-01 till 2014-12-31 och uppgår till
totalt 3 760 000 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-13
Överenskommelser och anbud
Beställningsskrivelse avseende Intraprenadupphandling gällande åtgärder inom
skogsskötsel, naturvård och friluftsliv.
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att under 2014 internupphandla åtgärder inom skogsskötsel, naturvård och
friluftsliv av serviceförvaltningens Markentreprenad enligt förvaltningens
förslag.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2013-12-11

§ 258
Trafikförsörjningsplan färdtjänst 2013-2014
Dnr TN 2013/0707
Sammanfattning
Trafikförsörjningsplanen redovisar omfattningen av färdtjänsten och prissättning
för dessa resor. I Lunds kommun har 2 823 personer färdtjänstlegitimation.
Under ett år görs ca 150 000 resor. Resenärens avgift beräknas efter resan längd
indelat i intervaller, för närvarande från 22 kronor och upp till 220 kronor.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-26
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande trafikförsörjningsplan för färdtjänst 2013/2014

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

20

Sammanträdesdatum

2013-12-11

§ 259
Informationsärende - Upphandling av reklamfinansierade
väderskydd, toaletter och lånecyklar i Lund
Dnr TN 2012/0603
Sammanfattning
Förvaltningschef Göran Eriksson informerar om upphandlingen av
reklamfinansierade väderskydd, toaletter och lånecyklar i Lund. Upphandlingen
är en tjänstekoncession vilket innebär att det inte är lika reglerat som
upphandlingar enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Förvaltningens
arbete med verifiering av de krav som ställts i förfrågningsunderlaget pågår och
ärendet kommer till tekniska nämnden i januari 2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2013-12-11

§ 260
Planbegäran - ändring av detaljplan för parkering inom del
av Galgevången 2:10
Dnr TN 2013/0720
Sammanfattning
Inom det område som exploateringsprojektet Sofieberg omfattar finns idag en
parkering där ett s.k. parkeringsavtal tecknats. En exploatering innebär att den
befintliga parkeringsplatsen försvinner och förutsätter att den befintliga
parkeringen löses inom projektet alternativt att nya platser skapas förutom det
behov som utbyggnaden skapar. En ny lokalisering för parkering föreslås inom
Galgevången 2:10. För att detta ska vara möjligt att genomföra krävs en ändring
av den detaljplan om omfattar det nya läget för parkeringsplatserna.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-21
Förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogram 2015-2017
Tekniska nämndens beslut 2013-06-19 §115
Tekniska nämnden beslutar
att hos byggnadsnämnden begära ändring av gällande detaljplan rörande del av
Galgevången 2:10 baserad på tjänsteskrivelsens redovisade avgränsning och
önskemål.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden
Parkeringsbolaget
LKF

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2013-12-11

§ 261
Försäljning av fastigheterna Skånegåsen 1 och
Färsingehästen 1 i Påskagänget III till LKF
Dnr TN 2013/0634
Sammanfattning
Lunds kommun följer upp beslut angående markanvisningsförfarande i
Påskagänget III genom försäljning av fastigheterna Skånegåsen 1 och
Färsingehästen 1 till Lunds kommuns Fastighets AB.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-11-12
Markanvisningsavtal
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2011-08-31 § 52
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2012-10-30 § 74
Detaljplan för del av Dalby 63:105 m fl i Dalby, Lunds kommun
Förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogram 2014-2016
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna och underteckna upprättat markanvisningsavtal med Lunds
kommuns Fastighets AB avseende försäljning av fastigheterna Skånegåsen 1 och
Färsingehästen 1 för 3 705 000 kronor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
LKF
VASYD

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-12-11

§ 262
Delegationsbeslut för anmälan 2013-12-11
Dnr TN 2013/0067
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 2013-12-11 anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2013-12-11

§ 263
Anmälningar till tekniska nämnden 2013-12-11
Dnr TN 2013/0068
Följande handlingar har anmälts till tekniska nämnden sammanträde
2013-12-11:
Servicenämnden, dnr. 07/362
§ 111 Klostergården IP – upphandling av entreprenör
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 12/30
Beslut – samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för uppförande av en telemast och
en teknikbod inom fastigheten Dalby 6:18 i Lunds kommun
Stadsbyggnadskontoret, dnr. 12/315
Mottagningskvitto – detaljplan för del av Dalby 24:61 m.fl. i Dalby, Lunds
kommun
Trafikverket, dnr. 13/37
Angående beslutade lokala trafikföreskrifter om tättbebyggda områden i Lunds
kommun
Kommunala handikapprådet, dnr. 13/63
Protokoll 2013-10-29
Kommunfullmäktige, dnr. 13/151
§ 196 Medborgarförslag angående utveckling av Östra Mårtensgatan
Kommunfullmäktige, dnr. 13/159
§ 199 Förslag till bildande av biotopskyddsområde av Hardebergaängen, inom
fastigheten Hardeberga 1:1, Lunds kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 13/178
§ 195 Medborgarförslag om stängning av Klostergårdsvägen i Lund
Foyen Advokatfirma AB, dnr. 13/210
Förvaltningsrättens dom ang. Atkins Sverige AB:s ansökan om ingripande enligt
LOU
Kommunfullmäktige, dnr. 13/238
§ 200 Medborgarförslag ”Utred alternativ till spårvägslösningen”
Stadsbyggnadskontoret, dnr. 13/463
Mottagningskvitto – detaljplan för Veberöd 2:113 i Veberöd, Lunds kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2013-12-11

Kommunstyrelsen, dnr. 13/494
§ 346 Remiss från Staffanstorps kommun angående åtgärdsvalsstudie – Västra
Hjärups framtida transportbehov
Stadsbyggnadskontoret, dnr. 13/528
Mottagningskvitto – Detaljplan för del av Klostergården 1:3 m.fl. i Lund, Lunds
kommun (Arena-P)
Kommunstyrelsen, dnr. 13/547
§ 344 Remiss av spårvägsförstudie Helsingborg – Höganäs
Kommunstyrelsen, dnr. 13/570
§ 341 Remiss från Socialdepartementet av betänkandet (SOU 2013:57)
Samordnande bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet
Kommunstyrelsen, dnr. 13/597
§ 337 Exploateringsavtal med Skånemark Exploatering AB rörande
utbyggnadsområdet Norreholm i Södra Sandby
Kommunkontoret, dnr. 13/597
Undertecknat exploateringsavtal med Skånemark Exploatering AB rörande
utbyggnadsområdet Norreholm i Södra Sandby
Kommunstyrelsen, dnr. 13/695
§ 342 Remiss från Socialdepartementet av betänkandet (SOU 2013:67)
Flygbuller och bostadsbyggande
Kommunstyrelsen, dnr. 13/696
§ 331 Skapandet av en fond för reparation och underhåll av dammar och
våtmarker anlagda inom Kävlingeåprojektet och Kävlingeåns
vattenvårdsprogram
Byarådet, Anders Holst, dnr. 13/703
Sammanfattning av inkomna synpunkter från Veberödsbor vid stormötet den 5
november
Sjöbo kommun, Kommunstyrelsen, dnr. 13/719
§ 125 Avsiktsförklaring om inrättande av biosfärområde Vombsjösänkan
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2013-12-04
Pågående arbeten v. 45 - 46

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2013-12-11

§ 264
Avtackning av förvaltningschef Göran Eriksson
Sammanfattning
Göran Eriksson slutar som teknisk direktör 31 december 2013. Ordförande
Ronny Johannessen (M) framför å nämndens vägnar ett stort tack för väl utfört
arbete och gott samarbete.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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