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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-08-20

§ 142
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

3

Sammanträdesdatum

2014-08-20

§ 143
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2014/0386
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 18 juni 2014 samt
att lägga protokollet till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-08-20

§ 144
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Lånecykelsystemet Lundahoj invigt
Ökat intresse för markförvärv
Rekrytering av utvecklingssamordnare och fastighetsutvecklare under hösten
Årets kommun inom hållbara transporter
Skånetrafiken utökar busstrafiken
Bjeredsparkens lekplats färdigställd
Professorsplatsen
Skördefest sista helgen i september
Colour Run under Kulturnatten 20 september
Betalning för parkering på gatumark med mobilapp
Byggherreenkät genomförs under hösten
Södra Råbylund II

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-08-20

§ 145
Informationsärende - Naturbussen
Sammanfattning
Utvecklingssamordnare Maria Sjögren informerar om Naturbussen, linje 159.
Naturbussen avgår från Lund C och kör sedan till Dalby Söderskog,
Skryllegården, Torna Hällestad och Södra Sandby med hållplatser vid flera
naturområden. Bussen kör normalt fyra turer per dag. I Skrylle och längs linjen
arrangeras aktiviteter i samarbete med bl.a. kultur- och fritidsförvaltningen,
Skryllegården och föreningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2014-08-20

§ 146
Informationsärende - Färdtjänst
Sammanfattning
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén redovisar statistik för färdtjänstresor under
juni och juli 2014. Totalt genomfördes 19269 resor under sommarmånaderna.
Under midsommarafton inträffade ett datorhaveri hos SverigeTaxi/Taxi
Helsingborg som bland annat innebar att huvuddelen av färdtjänstresorna inte
kunde genomföras och det var svårt att komma fram till beställningscentralen.
SverigeTaxi/Taxi Helsingborg utreder vad som hänt och ser över rutiner.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 147
Medborgarförslag - Återinför servicebussarna
Dnr TN 2014/0484
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att återinföra systemet med
servicebussar samt att då särskilt beakta behovet av busstrafik till
vårdcentralerna.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-07-30
Medborgarförslag till Lunds kommun, daterat 2014-06-09 med tillhörande
namnunderskrifter
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Christer Wallström (FP) yrkar att
ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag att utreda:
- behovet av den service som servicebussarna innebär,
- hur man kan tillfredsställa behovet inom nuvarande linjenät
- vad som behövs utanför nuvarande linjenät samt kostnaden som detta kan
innebära.
Ajournering 18.30 – 18.50
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. återremissyrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda:
- behovet av den service som servicebussarna innebär,
- hur man kan tillfredsställa behovet inom nuvarande linjenät
- vad som behövs utanför nuvarande linjenät samt kostnaden som detta kan
innebära.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

7
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Sammanträdesdatum

2014-08-20

§ 148
Gratis bussresor för alla ålderspensionärer
Dnr TN 2014/0376
Sammanfattning
I en skrivelse till tekniska nämnden föreslår Svenska kommunalpensionärers
förbund SKPF, avdelning 24, att gratis bussresor ska gälla för alla
ålderspensionärer.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-07-29
Skrivelse från Svenska kommunalpensionärernas förbund, avdelning 24 – Gratis
bussresor för alla ålderspensionärer, daterad 2014-05-26
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som svar till SKPF Avdelning 24.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
SKPF Avdelning 24

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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§ 149
Yttrande - Trafikplan för Sjöbo kommuns tätorter
Dnr TN 2014/0387
Sammanfattning
Sjöbo kommun har tagit fram en trafikplan som omfattar sex orter i kommunen.
Trafikplanen är en handlingsplan med åtgärdsförslag på hur Sjöbo kommun ska
nå ett långsiktigt hållbart transportsystem. Planen tar ett samlat grepp om
trafikplaneringen i de större tätorterna samt kopplingar till övriga tätorter i
kommunen och till det regionala trafiknätet. Planen syftar till att stödja ett
långsiktigt hållbart transportsystem där gång-, cykel- och kollektivtrafik
prioriteras. En övergripande strategi för att uppnå detta ingår som en del av
trafikplanen. Planen tar också upp det regionala resandet och vikten av
samverkan mellan aktörer i dessa frågor.
Tekniska förvaltningens bedömning är att de strategier som presenteras i planen
kan bidra till ett mer hållbart transportsystem och en mer attraktiv stad.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-07-24
Förslag till Trafikplan för Sjöbo kommuns tätorter, daterad 2014-05-16
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Sjöbo kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 150
Remiss angående revidering av det regionala
trafikförsörjningsprogrammet för Skåne 2016
Dnr TN 2014/0406
Sammanfattning
Region Skåne har beslutat att årligen revidera det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Inför översyn av programmet för 2016 vill
regionen ha synpunkter och förslag från kommunerna i Skåne.
Förslag till beslut
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2014-07-29
Förslag till Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015, Region Skåne
Yrkanden
Jens Gynnerstedt (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att de
olika målsättningarna i trafikförsörjningen bör kompletteras med:
-ett mål för höjd genomsnittshastighet i busstrafiken,
-ett mål om att verka för busskörfält i större utsträckning används för ökad
framkomlighet där det finns trängsel,
- ett mål om att bättre tillgodose efterfrågan på fritidsresor utan att det inskränker
på Skånetrafikens förmåga att erbjuda pendling för arbete/studier.
Christer Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Christer Wallströms
(FP) yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Jens Gynnerstedts
(MP) tilläggsyrkande och finner att yrkande avslås.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande till kommunstyrelsen hänvisa till förvaltningarnas
tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 151
Förslag till bildande av naturreservatet Ekeberga i Lunds
kommun, remiss från Länsstyrelsen i Skåne
Dnr TN 2014/0462
Sammanfattning
Länsstyrelsen har utarbetat förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet
Ekeberga på del av fastigheten Ekeberga 1:4, 1:24 samt S:2 i Lunds kommun.
Lunds kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslag till beslut och
konsekvensbeskrivning.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-08-01
Föreläggande med konsekvensutredning, daterad 2014-07-07
Förslag till beslut Ekeberga, daterad 2014-07-07
Förslag på Skötselplan Ekeberga, daterad 2014-07-07
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 anta förvaltningens yttrande som sitt och översända detsamma till
kommunstyrelsen för vidare svar på remissen till Länsstyrelsen i Skåne län

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 152
Yttrande över regeringens förordning om riktvärden för
trafikbuller
Dnr TN 2014/0443
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt regeringens förordning om riktvärden för
trafikbuller för yttrande. Miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och tekniska
förvaltningen ger ett gemensamt yttrande över förslaget.
Förvaltningarna ställer sig mycket positiva till att det har tagits fram en
förordning om riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader och att
prövningar avseende buller mellan plan- och bygglagen och miljöbalken
samordnas, under förutsättning att riktvärden för inomhusnivån inkluderas i
förordningen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens, miljöförvaltningens och stadsbyggnadskontorets
gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 2014-08-12
Svensk författningssamling, Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller
Tekniska nämnden beslutar
att översända förvaltningarnas yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 153
Remissbehandling av Områdeslokalplan Tuna - Mårtens
Fälad
Dnr TN 2014/0407
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har sedan en tid valt 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. Tidsaspekten är
central, d.v.s. att lokaler ska kunna tas i bruk när det faktiska behovet föreligger.
En samordning med tekniska förvaltningens planering för nyexploatering är
därför av stor betydelse.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-08-04
Barn- och skolnämnd Lunds stad arbetsutskott 2014-06-04 § 35
Remissbrev för Områdeslokalplan för Tuna-Mårtens Fälad 2014-05-30
Områdeslokalplan Tuna - Mårtens Fälad 2015-2019, upprättad 2014-06-04
Yrkanden
Börje Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Börje Hanssons (C)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över förslag till plan för Områdeslokalplan, Tuna/Mårtens Fälad
2015 -2019, hänvisa till förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Barn- och skolnämnd Lunds stad

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-08-20

§ 154
Remissbehandling av Områdeslokalplan Gunnesbo Nöbbelöv, 2015-2019
Dnr TN 2014/0438
Sammanfattning
Barn och skolnämnd Lunds stad har valt ett 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 Gunnesbo – Nöbbelöv med deras för- och nackdelar och inte
minst att bjuda in till en bred dialog kring framtida försörjning med förskolor
och skolor inom området.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-07-22
Barn- och skolnämnd Lunds stad 2014-06-18 § 53
Remissbehandling av områdeslokalplan, remissbrev, daterad 2014-06-13
Områdeslokalplan för Gunnesbo - Nöbbelöv 2015-2019, upprättad 2014-06-13
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över förslaget plan för Områdeslokalplan, Gunnesbo Nöbbelöv, 2015 - 2019 hänvisa till förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Barn- och skolnämnd Lunds stad

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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§ 155
Remissbehandling av Områdeslokalplan Järnåkra Klostergården, 2015-2019
Dnr TN 2014/0441
Sammanfattning
Barn och skolnämnd Lunds stad har valt ett nytt sätt att arbeta med
områdesplaner. Barn- och skolförvaltningen arbetar kontinuerligt med översyn
av sitt lokalbestånd för att kunna erbjuda skolorna och förskolorna
ändamålsenliga lokaler. Planeringen sker i nära samarbete med kommunens
övriga förvaltningar.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-07-22
Barn- och skolnämnd Lunds stad 2014-06-18 § 54
Remissbehandling av områdeslokalplan, remissbrev, daterad 2014-06-19
Områdeslokalplan för Järnåkra - Klostergården 2015-2019
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över förslag till plan för Områdeslokalplan, Järnåkra Klostergården, 2015 - 2019 hänvisa till förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Barn- och skolnämnd Lunds stad

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 156
Remissbehandling av Områdeslokalplan Centrum - Väster
2015-2019
Dnr TN 2014/0442
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har valt ett nytt sätt att arbeta med
områdesplaner. Barn- och skolförvaltningen arbetar kontinuerligt med översyn
av sitt lokalbestånd för att kunna erbjuda skolorna och förskolorna
ändamålsenliga lokaler. Planeringen sker i nära samarbete med kommunens
övriga förvaltningar.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-07-23
Barn- och skolnämnd Lunds stad, 2014-06-18 § 55
Remissbehandling av områdeslokalplan, remissbrev, daterat 2014-06-19
Områdeslokalplan för Centrum - Väster 2015-2019
Tekniska nämnden beslutar
att som yttrande över förslag till plan för Områdeslokalplan, Centrum - Väster,
2015 - 2019 hänvisa till förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Barn- och Skolnämnd Lunds stad

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 157
Fotgängarstrategi
Dnr TN 2014/0362
Sammanfattning
Våren 2011 inkom en motion om att ta fram en fotgängarstrategi för Lunds
kommun. Tekniska nämnden fick i uppdrag att ta fram ett program som syftar
till att öka gåendet i kommunen med principen att behandla gångtrafiken likt
andra trafikslag. Syftet är även att ge fotgängaren större utrymme i den
kommunala verksamheten. Det är av betydande vikt att öka kunskapen och
förståelsen för fotgängarnas behov för att kunna tillgodose dem i
planeringsprocessen. Fotgängarstrategin riktar sig främst till tjänstemän på
tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-07-30
Förslag till Fotgängarstrategi, daterad 2014-07-29
Tekniska nämnden beslutar
att skicka ut Fotgängarstrategin på remiss.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 158
Upphandling av entreprenör för Odarslövsvägen
Dnr TN 2014/0398
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för ombyggnation av Odarslövsvägen,
delen Brunnshögsvägen – Utmarksvägen, samt nybyggnation av Vektorgatan
inklusive belysning och VA-anläggning.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-07-08
Planritning
Normalsektion Odarslövsvägen
Normalsektion Vektorgatan
Anbudsutvärdering
Tekniska nämnden beslutar
att utse anbudsgivare 4, Barslund, som entreprenör för rubricerad entreprenad,
att uppdra åt teknisk direktör att teckna erforderligt avtal/kontrakt med
upphandlad entreprenör,
att uppdra åt teknisk direktör att teckna särskild överenskommelse om
finansieringen med VASYD samt
att projektet får finansieras med medel från exploateringsområdena Brunnshög
med konto 2970/4011 och Brunnshög MAX IV 2970/4012.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 159
Nyttjanderättsavtal rörande Spettet 7
Dnr TN 2014/0421
Sammanfattning
Ett tioårigt nyttjanderättsavtal föreslås tecknas till förmån för fastigheten Spettet
7. Avtalet avser cykelparkering och förgårdsmark längs Byggmästaregatan.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-06-26
Förslag till nyttjanderättsavtal, inklusive bilagor
Lunds kommuns parkeringsnorm
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna och underteckna bilagt nyttjanderättsavtal.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Occom Granen AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 160
Försäljning av del av Vallkärratorn 17:36, ca 1200 kvm, till
Mirzas Åkeri - ändring av lokalisering av tomt
Dnr TN 2014/0375
Sammanfattning
Försäljning av del Vallkärratorn 17:36, ca 1200 till Mirzas Åkeri.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-07-15
Detaljplanen för del av Vallkärratorn 17:1 m.fl. i Stångby
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 godkänna försäljning av del av fastigheten Vallkärratorn 17:36, ca 1200 kvm,
inom verksamhetsområdet Stångby Jonsgård till Mirzas Åkeri för en
köpeskilling av 650 kr/kvm och i övrigt enligt tjänsteskrivelsens redovisade
villkor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Mirzas Åkeri

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 161
Försäljning av fastigheterna Trilobiten 1 och Ammoniten 1
till LKF
Dnr TN 2014/0485
Sammanfattning
Lunds kommun följer upp preliminär markanvisning inom Södra Råbylund II
genom försäljning av fastigheterna Trilobiten 1 och Ammoniten 1 till Lunds
kommun fastighet AB, LKF.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-06-17
Förslag till köpekontrakt för fastigheterna Triboliten 1 och Ammoniten 1
Tekniska nämndens beslut 2011-09-21 § 181
Detaljplan för del av Stora Råby 33:15 m.fl.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna och underteckna upprättat
köpekontrakt med Lunds Kommuns Fastighets AB avseende försäljning av
fastigheterna Trilobiten 1 och Ammoniten 1 för 22 006 500 kronor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
LKF AB
VA SYD
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§ 162
Försäljning av ca 5200 kvm del av Södra Sandby 67:2 till
Sandby Bryggeri och Destilleri AB
Dnr TN 2014/0439
Sammanfattning
Försäljning av ca 5200 kvm del av Södra Sandby 67:2 inom verksamhetsområdet
Östra Mölla i Södra Sandby till Sandby Bryggeri och Destilleri AB.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-07-15
Detaljplanen för del av Sandby 67:22 m.fl. i Södra Sandby
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 godkänna försäljning av del av fastigheten Södra Sandby 67:2, ca 5200 kvm,
inom verksamhetsområdet Östra Mölla till Sandby Bryggeri och Destilleri AB
för en köpeskilling av 180 kr/kvm och i övrigt enligt tjänsteskrivelsens
redovisade villkor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Grundbulten 10250 AB/ Sandby Bryggeri och Destilleri AB,
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§ 163
Försäljning av ca 4000 kvm av del av Stora Råby 32:24 till
privat medicinskt centrum
Dnr TN 2014/0476
Sammanfattning
Ärendet avser försäljning av ca 4000 kvm av del av Stora Råby 32:24 inom
Hasslanda för byggnation av ett medicinskt centrum som ska drivas i privat regi.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-07-30
Detaljplanen för Stora Råby 34:1 i Lund
Yrkanden
Christer Wallström (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Christer Wallströms
(FP) yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av del av fastigheten Stora Råby 32:24, ca 4000 kvm,
inom verksamhetsområdet Hasslanda till CD Läkarkonsult AB, 556890-0244,
för en köpeskilling av 1000 kr/kvm och i övrigt enligt tjänsteskrivelsens
redovisade villkor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
CD Läkarkonsult AB
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§ 164
Prissättning av sju radhustomter för fribyggare inom
Södra Råbylund II
Dnr TN 2014/0463
Sammanfattning
Lunds kommun avser att under hösten 2014 fördela sju tomter inom den
kommunala tomtkön som enligt detaljplanen möjliggör byggnation av radhus för
fribyggare. Tomternas storlek varierar mellan 244 -370 kvm. Priset för
respektive tomt inom ett första pilotprojekt föreslås bli 450 000 kr/byggrätt samt
880 kr/kvm tomtyta. Dessutom utgår ett tillägg om 70 000 kr/byggrätt för
hörntomterna.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-07-23
Detaljplanen för del av Stora Råby 33:5 m.fl. i Lund
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa stycketomtpriserna inom kvarteret Huldran till ett fast pris på
450 000 kr för Huldran 2 till 6 och 520 000 kronor för hörntomterna Huldran 1
och Huldran 7 samt därutöver 880 kr/kvm.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 165
Delegationsbeslut för anmälan 2014-08-20
Dnr TN 2014/0062
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 2014-08-20 anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 166
Anmälningar till tekniska nämnden 2014-08-20
Dnr TN 2014/0064
Följande handlingar har anmälts till tekniska nämndens sammanträde 2014-0820:
Stadsbyggnadskontoret, dnr. 08/559
Angående ansökan om detaljplan för Veberöd 17:2 (Idalafältet)
Kommunfullmäktige, dnr. 11/1
§ 89 Ewa Björnbergs (MP) avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska
nämnden
Kommunfullmäktige, dnr. 11/299
§ 103 Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m fl (Solbjersområdet),
godkännande
Kommunfullmäktige, dnr. 11/549
§ 118 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m.m. och del av kvarteret
Bullerbyn i Lund, Lunds kommun, hemställan
Kommunfullmäktige, dnr. 11/571
§ 65 Motion från Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP), Hanna Gunnarsson
(V) samt Sven-Bertil Persson (DV) ”Strategi för effektivt arbete med
miljöbyggprogram Syd”
Kommunfullmäktige, dnr. 13/17
§ 121 Uppföljning av handikapplanen i Lunds kommun – Full delaktighet för
alla
Kommunkontoret, dnr. 13/17
Revidering, Full delaktighet för alla, kompletterande handlingar
Kommunfullmäktige, dnr. 13/166
§ 99 Energiplan för Lunds kommun 2014-2017
Kommunfullmäktige, dnr. 13/272
§ 119 Detaljplan för norra delen av Galgevången 2:10 i Lund, Lunds kommun,
hemställan
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/329
Ansökan om bidrag till avhjälpande av föroreningsskador avseende f.d. kemtvätt
på Veberödsvägen i Dalby, Lunds kommun
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Kommunfullmäktige, dnr. 13/539
§ 102 Detaljplan för del av Östra Torn 27:12 m.fl. i Lund, Lunds kommun,
hemställan
Kommunfullmäktige, dnr. 13/594
§ 95 Förslag till Lunds program för ekologisk hållbar utveckling – LundaEko II
Kommunfullmäktige, dnr. 13/623
§ 127 Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2015-2017 med budget
för 2015
Kävlingeåns vattenråd, dnr. 14/66
Protokoll 2014-05-07
Kävlingeåns vattenråd, dnr. 14/66
Protokoll 2014-05-21
Kommunfullmäktige, dnr. 14/118
§ 100 LundaMats III, strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun
Kommunala handikapprådet, dnr. 14/175
Protokoll 2014-04-10
Kommunala handikapprådet, dnr. 14/175
Protokoll 2014-05-20
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 14/206
Anmälan enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Segeåns Vattenvårdsförbund och Vattenråd, dnr. 14/216
Protokoll från årsstämma 2014
Byggnadsnämnden, dnr. 14/275
Underrättelse/Lagakraftbevis – Ändring av detaljplan för Lärkan 5 i Lund, Lunds
kommun (Lärkvägen 5)
Byggnadsnämnden, dnr. 14/312
§ 139 Remiss från kommunkontoret – Medborgarförslag angående att göra ett
sammanhållet resecentrum
Kultur- och fritidsnämnden, dnr. 14/349
§ 56 Detaljplan för del av Veberöd 17:2 med flera (Etapp 1) – samråd
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 14/403
Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014
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Naturvårdsverket, dnr. 14/404
Nya och ändrade föreskrifter för nationalparker
Kultur- och fritidsnämnden, dnr. 14/410
§ 58 Skrivelse avseende flytt och uppsägning av Veberöds Brukshundsklubb
Renhållningsstyrelsen, dnr. 14/413
§ 37 Arbetsgrupp – Lunds plan för förebyggande av avfall
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 14/422
Beslut om avsättning av fiskevårdsmedel
Barn- och skolnämnd Lund Öster, dnr. 14/424
§ 93 Skoltomt Dalby södra – Överlåtelse
Kommunfullmäktige, dnr. 14/436
§ 120 Lunds översiktsplan, ÖP 2010, aktualitetsförklaring
Transportstyrelsen, dnr. 14/447
Fordonsrelaterade skulder och flyttning av fordon
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden, uppdaterad
2014-08-13
Pågående arbeten v. 24 - 25
Pågående arbeten v. 26 - 27
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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