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Anita Wallin, exploateringschef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Meta Gerle, nämndsekreterare

Justerare:

Ann Schlyter (V), ersättare Christer Wallström (FP)
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§§ 233 – 246, §§ 248 – 251

Plats/tid för justering:

Tekniska förvaltningen, 19 december 2014 kl 8.00

Underskrifter:

Sekreterare
Meta Gerle

Ordförande
Ronny Johannessen

Justerare
Ann Schlyter

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:
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Sammanträdesdatum:

10 december 2014

Datum då anslaget sätts upp:
Förvaringsplats för protokollet:

Datum då anslaget tas ned:
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Underskrift:
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Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-12-10
Plats och tid:
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Porfyren 1 och 2 plan 7, Brotorget 1, Lund, kl 17.30 – 19.05
Ronny Johannessen (M)
Christer Wallström (FP)
Karin Svensson Smith (MP)
Jan O Carlsson (M)
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Mio Fric (KD)
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Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Meta Gerle, nämndsekreterare

Justerare:

Ann Schlyter (V), ersättare Christer Wallström (FP)

Paragrafer:

§ 247

Plats/tid för justering:

Tekniska förvaltningen, 10 december 2014 kl 19.00

Underskrifter:

Sekreterare
Meta Gerle

Ordförande
Ronny Johannessen

Justerare
Ann Schlyter

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

10 december 2014

Datum då anslaget sätts upp:

12 december 2014

Förvaringsplats för protokollet:

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift:
Meta Gerle

Datum då anslaget tas ned: 3 januari 2015
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-12-10

§ 233
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-10

§ 234
Godkännande av föregående protokoll
Dnr TN 2014/0715
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 19 november 2014
samt att lägga det till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-12-10

§ 235
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Förvaltningschef Håkan Lockby informerar bland annat om:
Vinterväghållning
Professorsplatsen
Byggmästaregatan
Invigning av Stadsparkens lekplats, historiska delen
Förberedelser inför ny mandatperiod
Nya appar för betalning av parkering på gatumark
Flertal rekryteringar av personal
Tre nya trafikvakter utbildade
Delårsbokslut
Naturbussen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-10

§ 236
Informationsärende - Färdtjänst
Sammanfattning
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén informerar om det aktuella läget inom
färdtjänsten. Statistiken för november månad är inte sammanställd än, men
resultatet ligger på samma nivå som vid tidigare mätningar. Turbulens i samband
med kommande omorganisation av beställningscentralen har tillfälligt gett
längre svarstider.
Sverigetaxi har fortfarande brist på bilar och tekniska förvaltningen har gett
tillfällig dispens för att äldre bilar ska kunna användas. Förseningar och inställda
turer har inneburit problem för färdtjänstberättigade som deltar i daglig
verksamhet. Dialog har inletts med företrädare för dagliga verksamheter inom
vård- och omsorgsförvaltningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-10

§ 237
Ny lokalinvesteringsprocess för Lunds kommun
Dnr TN 2014/0728
Sammanfattning
Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till process för investeringar i lokaler.
Projektet har benämnts ”Lokalinvesteringsprocessen” och arbetet påbörjades i
april 2014. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslaget
till samtliga nämnder.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-26
Missivskrivelse kommunkontoret, daterad 2014-11-20
Tjänsteskrivelse kommunkontoret, daterad 2014-11-10
PM Ny lokalinvesteringsprocess för Lunds kommun, daterad 2014-11-05
Lokalinvesteringsprocess – börläge, daterad 2014-09-12
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 anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-12-10

§ 238
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Dnr TN 2014/0725
Sammanfattning
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska arbetsgivare varje år göra en
skriftlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Syftet är att
undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om SAM.
Lunds kommun genomför sedan hösten 2011 en årlig uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. 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 SAM framöver. Förvaltningen har gjort en
uppföljning av föregående års handlingsplan samt en ny uppföljning och tagit
fram förslag till ny handlingsplan.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-12
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens rapport och förslag till åtgärder samt
att översända dem till kommunkontoret.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret
HR-enheten Kristallen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-10

§ 239
Bokslutsprognos 2014, per 2014-11-30
Dnr TN 2012/0561
Sammanfattning
Nämnderna skall lämna en bokslutsprognos till kommunstyrelsen utifrån utfallet
per den 30 november 2014. 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 2014-12-08
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska förvaltningens prognos samt
att översända tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Ann Schlyter (V) får till protokollet anteckna att en stor del av tekniska
nämndens prognostiserade överskott 2014 beror på att färdtjänsten kostat mindre
än planerat beroende på en upphandling till mycket lågt pris. Kostnaderna i form
av väntetider har de funktionshindrade och verksamheter de är engagerade i fått
stå för. Det vore anständigt om överskottet fick överföras att användas av
tekniska nämnden 2015 för att ytterligare satsa på tillgänglighet för just denna
grupp.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-10

§ 240
Bannlys investeringar som gör det svårare att nå
klimatmålen (skrivelse från Miljöpartiet)
Dnr TN 2014/0497
Sammanfattning
I en skrivelse från Miljöpartiet framförs att om klimatmål och andra
målsättningar i planen för miljöanpassning av transporterna i Lund - LundaMaTs
ska nås så måste delar av dagens bilpendling omvandlas till cykelpendling. Som
en följd av rapporten från FNs klimatpanel som släpptes våren 2014 föreslog 23
forskare och debattörer ett ”utsläppsmoratorium”, det vill säga att inga beslut får
tas som ökar utsläppen av växthusgaser. På liknande sätt bör medel som i Lund
är reserverade för vägutbyggnad stoppas. I kommunens nuvarande budget kan då
38 100 000 kronor frigöras i närtid, medel som kan användas till cykel- och
kollektivtrafikinvesteringar. Därför yrkar Miljöpartiet att tekniska nämnden inför
kommande beslut är principiellt negativa till alla investeringar som gör det
svårare att minska klimatpåverkan.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-24
Skrivelse från Miljöpartiet, daterad 2014-08-20
Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets skrivelse i sin helhet.
Lena Fällström (S) med instämmande av Ann Schlyter (V) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Christer Wallström (FP) med instämmande av Jan O Carlsson (M), Börje
Hansson (C) och Mio Fric (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tillägg:
- att tekniska nämnden anser att skrivelsen felaktigt utgår från att investeringar i
vägförbättringar alltid leder till större klimatpåverkan samt
- att skrivelsen översänds till kommunfullmäktige för avgörande.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Karin Svensson
Smiths (MP) yrkande mot Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande och finner Lena
Fällströms (S) m.fl. yrkande vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Christer Wallströms
(FP) m.fl. första tilläggsyrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Christer Wallströms
(FP) m.fl. andra tilläggsyrkande och finner det vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-12-10

Tekniska nämnden beslutar
att tekniska nämnden anser att skrivelsen felaktigt utgår från att investeringar i
vägförbättringar alltid leder till större klimatpåverkan,
att fortsatt utgå ifrån kommunens övergripande mål för ett hållbart
transportsystem samt
att skrivelsen översänds till kommunfullmäktige för avgörande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunfullmäktige
Miljöpartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 241
Trafikförsörjningsplan färdtjänst 2015
Dnr TN 2014/0745
Sammanfattning
Trafikförsörjningsplanen redovisar omfattningen av färdtjänsten och prissättning
för dessa resor. I Lunds kommun har 2 835 personer färdtjänstlegitimation.
Under ett år görs cirka 140 000 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 2014-11-28
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande trafikförsörjningsplan för färdtjänst 2015.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-10

§ 242
Exploateringsavtal med Sagax Lund AB gällande
Stockholmsledet 9 i Lund
Dnr TN 2014/0732
Sammanfattning
En ny detaljplan för uppförande av kontor med tillhörande produktutveckling
inom fastigheten Stockholmsledet 9 i Lund har tagits fram. Kontorsbyggnaderna
består av cirka 28 000 kvadratmeter bruttoarea kontor med tillhörande lokaler.
Den ursprungliga detaljplanen har delats upp i två etapper. Inom den första
etappen, kan trafiken klaras med befintliga anläggningar och parkeringen kan
lösas på den egna fastigheten. Ett förslag till exploateringsavtal har upprättats
mellan Sagax Lund AB och Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-19
Förslag till detaljplan för Stockholmsledet 9 2014-08-29, granskningshandling
Förslag till exploateringsavtal mellan Sagax Lund AB och Lunds kommun
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna exploateringsavtal mellan Sagax Lund AB, 556740-3505 och
Lunds kommun rörande Stockholmsledet 9 i Lund.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden
Sagax Lund AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-10

§ 243
Begäran om plan för del av fastigheten Linero 2:1 vid
Valdemarsväg i Lund
Dnr TN 2014/0735
Sammanfattning
Nya lagkrav gör att vård- och omsorgsförvaltningen behöver bygga om en
gruppbostad vid Valdemars väg på Linero. Vård- och omsorgsförvaltningen hyr
gruppbostaden av Lunds kommuns Fastighets AB, LKF. För att möjliggöra
ombyggnationen behöver del av fastigheten Linero 2:1 planläggas för
bostadsändamål. Fastigheten Linero 2:1 är allmän platsmark och den delen av
fastigheten som berörs är parkmark.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-21
Tekniska nämnden beslutar
att hos byggnadsnämnden begära detaljplan som medger bostadsändamål för del
av fastigheten Linero 2:1 vid Valdemarsväg, Lunds kommun samt
att preliminäranvisa del av fastigheten Linero 2:1 till LKF.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden
Lunds kommuns Fastighets AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-10

§ 244
Försäljning av fastighet Ängsladan 1 till HSB Produktion i
Skåne HB efter avslutad markanvisningstävling i
Påskagänget III
Dnr TN 2013/0768
Sammanfattning
Fastigheten Ängsladan 1 i Påskagänget III föreslås, genom ett arrendeförfarande
som följs av slutlig försäljning när byggnation av bostäder påbörjats, säljas för
14 437 800 kronor till HSB Produktion i Skåne HB eller annat bolag inom HSBkoncernen. Försäljningen har föregåtts av en markanvisningstävling där
gestaltning av bebyggelsen för marken värderats.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-14
Detaljplan för del av Dalby 63:105 m.fl. i Dalby, Lunds kommun
Projektlista 2015-2017 med utblick mot 2019, bostadsprojekt i Lunds kommun
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2014-02-28 § 4
Program för markanvisningsprocess för Ängsladan, daterad 2014-02-04
HSB Produktion i Skåne HB tävlingsförslag, daterat 2014-05-28
PM: Bedömning av inkomna tävlingsförslag i Markanvisningstävling avseende
Ängsladan 1 i Påskagänget
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljning av Ängsladan 1 till HSB
Produktion HB eller annat bolag inom HSB-koncernen för 1800
kronor/kvadratmeter BTA, dock lägst 14 437 800 kronor och i övrigt enligt
villkor angivna i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Byggnadsnämnden
HSB Produktion HB
VASYD

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-10

§ 245
Försäljning av ca 1800 kvm verksamhetsmark inom Dalby
Horsabjer
Dnr TN 2014/0523
Sammanfattning
JPA Automation önskar förvärva ca 1800 kvadratmeter av fastigheten Blandaren
2 inom norra delen av verksamhetsområdet Horsabjer i Dalby. Företaget avser
att uppföra en maskinhall/lagerhall.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-21
Detaljplanen för del av Dalby 80:1 m.fl. Dalby
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av del av fastigheten Blandaren 2 cirka 1800
kvadratmeter, inom verksamhetsområdet Horsabjer till JPA Automation AB,
556547-6347, för en köpeskilling av 180 kronor/kvadratmeter och i övrigt enligt
tjänsteskrivelsens redovisade villkor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
JPA Automation AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-10

§ 246
Försäljning av cirka 13 000 kvadratmeter av del av
Flygmotorn 1 inom Hasslanda verksamhetsområde
Dnr TN 2014/0718
Sammanfattning
Försäljning av del av Flygmotorn 1, cirka 13 000 kvadratmeter inom Hasslanda
verksamhetsområde till G Toveks Bil AB, 556461-8980
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-18
Detaljplanen för Stora Råby 34:1 i Lund
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljning av del av Flygmotorn 1,
cirka 13000 kvadratmeter inom Hasslanda verksamhetsområde till G Toveks Bil
AB, 556461-8980 för en köpeskilling av 1000 kronor/kvadratmeter och i övrigt
enligt tjänsteskrivelsens redovisade villkor.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunstyrelsen
G Toveks Bil AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-10

§ 247
Förslag till köp Kryptan 11, Södra Sandby
Dnr TN 2014/0734
Sammanfattning
Lunds Kommun föreslås att genom köp förvärva fastigheten Kryptan 11.
Kryptan 11 är en liten fastighet i hörnet av den större fastigheten Kryptan 10
som Lunds Kommun redan äger och inom snar framtid skall börja exploatera.
Kryptan 11 är därför av stor strategisk vikt för den exploateringen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-21
Förslag till köpeavtal
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna ett köp av fastigheten Kryptan 11 för en köpeskilling om
1.350.000 kronor
att ta i anspråk erforderliga medel ur anslaget för strategiska markförvärv (2710
7250 607700)
att uppdra åt teknisk direktör att teckna aktuella köpehandlingar samt
att omedelbart justera ärendet.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen

Justeras:

Ronny Johannessen

Justerare

Ann Schlyter

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-10

§ 248
Införande av nya hastighetsgränser i Dalby
Dnr TN 2014/0385
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade 2012 om ny hastighetsklassificering i Lunds
kommun. Nya hastigheter har därefter införts i Veberöd och nu finns förslag att
under 2015 fortsätta arbetet med att implementera nya hastighetgränser i Dalby.
De nya hastighetsgränserna som har kommunicerats med dalbyborna föreslås
införas.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-20
Tekniska nämndens beslut 2012-01-18 § 21
Tekniska nämndens beslut 2014-06-18 § 138
Kommunicerade hastighetsgränser och fysiska åtgärder i Dalby
Resultat från hastighetsmätningar i Dalby
Kommunikation med dalbyborna
Synpunkter från allmänheten via webben
Nya hastighetsgränser i Dalby
Yrkanden
Lars-Göran Hansson (C) med instämmande av Lena Fällström (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Börje Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Lars-Göran Hanssons
(C) m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra förslaget på nya hastighetsgränser
och fysiska åtgärder i Dalby,
att kostnaderna, 400 000 kronor, belastar Verksamhet 2510 Projekt 6223XX
Trafiksanering och trafiksäkerhet,
att införa 30 km/timmen på Albavägen, Dammgatan, Elverksvägen, Gamla
Veberödsvägen, Grynvägen, Horsabjärsvägen, Kristers väg, Kyrkesträdet,
Lyftvägen, Mäldvägen, Norråkersgatan, en del av Sandbyvägen, Siporexgatan,
Stenkrossgatan, Tingsgatan, Vändvägen, Ängsgatan och Östra Möllavägen,
att införa 40 km/timmen på Allégatan, en del av Domkyrkovägen,
Hällestadsvägen, Lundavägen, Malmövägen, Pinnmöllevägen, Pumpvägen,
Sandbyvägen, en del av Sven Estridens väg, Veberödsvägen och Ventilvägen,
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att införa 60 km/timmen på en del av Hällestadsvägen, en del av Lundavägen
och en del av Malmövägen samt
att de nya hastighetsgränserna träder i kraft den 1 februari 2015.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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§ 249
Skrivelse om Kävlingevägen
Dnr TN 2014/0194
Sammanfattning
En skrivelse har inkommit till tekniska nämnden med önskemål en förändring av
utformningen av Kävlingevägen. Effektiva farthinder och en grön mittremsa
med träd och/eller buskar samt en tydlig markering och separering av
cykelbanorna föreslås.
Boende längs Kävlingevägen upplever att det är ett problem med gatans
generösa bredd, ett högt trafikflöde och höga hastigheter. Idag väljer en del av
cyklisterna att cykla på gångbanorna trots cykelfält i körbanan, vilket medför en
risk för fotgängare att bli påkörda. De boende upplever att det är fara för de
oskyddade trafikanternas säkerhet samtidigt som de upplever miljön som bullrig
och otrivsam.
Tekniska förvaltningen förespråkar att en ombyggnad av Kävlingevägen
genomförs i framtiden då det finns resurser, samt att gatans utformning ses över i
samband med detta så att gatan får en mer stadsmässig karaktär. I dagsläget finns
inte de resurser som krävs för att genomföra cykelbanor och omfattande åtgärder
längs Kävlingevägen som innefattar grön mittremsa med träd och farthinder.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-20
Skrivelse, daterad 2014-03-05
Karta och priolista Cykelstrategin
Målpunkter och rörelsemönster
Yrkanden
Ann Schlyter (V) med instämmande av Ronny Johannessen (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på Ann Schlyters (V)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Företrädare för boende på Kävlingevägen
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§ 250
Delegationsbeslut för anmälan 2014-12-10
Dnr TN 2014/0062
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 10 december 2014
anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 251
Anmälningar till tekniska nämnden 2014-12-10
Dnr TN 2014/0064
Följande handlingar har anmälts till tekniska nämndens sammanträde 10
december 2014:
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 11/138
Beslut om slutligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet ”Biologisk mångfald
i Stadsparken” i Lunds kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 13/313
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Sofieberg 1 m.fl. i Lund, Lunds
kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 13/406
§ 196 Detaljplan för postterminalen 1 m.fl. i Lund, Lunds kommun. Antagande
Byggnadsnämnden, dnr. 13/720
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Galgevången 2:10 i Lund,
Lunds kommun
Kommunfullmäktige, dnr. 13/734
§ 199 Medborgarförslag ”Så kan cityhandeln räddas”
Servicenämnden, dnr. 13/758
§ 89 Markreservation Domstolsverket/Kristallen, förlängning
Servicenämnden, dnr. 14/78
§ 87 Tecknande av köpeavtal och exploateringsavtal med LKF avseende
försäljning och exploatering av Sofieberg 1 m.fl., Lunds kommun
Tekniska förvaltningen, Samverkansgruppen, dnr. 14/103
Protokoll 2014-10-14
Kommunala handikapprådet, dnr. 14/175
Protokoll 2014-10-28
Trafikverket, dnr. 14/176
Förslag om införande av rökrutor på Lund C
Kommunstyrelsen, dnr. 14/284
§ 293 Samarbetsavtal för Höje å 2015 – 2021
Charlotte Delavaran, Sveakliniken i Svedala, dnr. 14/476
Avstår från att köpa kommunal mark
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Byggnadsnämnden, dnr. 14/536
Underrättelse/Lagakraftbevis – Ändring av detaljplan för Toppen 4 och 6 i Lund,
Lunds kommun
Kultur- och fritidsnämnden, dnr. 14/540
§ 110 Skrivelse Miljöpartiet de gröna i Lund avseende fortsatt utveckling av
skejt- och aktivitetspark (skate)
Byggnadsnämnden, dnr. 14/567
Underrättelse/Lagakraftbevis – Ändring av detaljplan för Vallgraven 19 i
Genarp, Lunds kommun
Byggnadsnämndens arbetsutskott, dnr. 14/738
§ 38 Detaljplan för Pumpen 3 i Dalby. Avskrivning
Byggnadsnämndens arbetsutskott, dnr. 14/739
§ 36 Detaljplan för Framgaffeln 2 i Dalby. Avskrivning
Byggnadsnämndens arbetsutskott, dnr. 14/740
§ 37 Detaljplan för Landstinget 2 och 3. Avskrivning
Byggnadsnämnden, dnr. 14/753
§ 231 Detaljplan för kvarteret Kryptan m.fl. i Södra Sandby (Sandby centrum).
Inriktningsbeslut
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden
Pågående arbeten v. 46 - 47
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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