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§ 30
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att behandla ärende 3 ”Informationsärende – Sverigetaxi” före ärende 2
”Redovisning av förvaltningschefen” samt
att i övrigt godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 31
Informationsärende - Sverigetaxi
Sammanfattning
Fågelviksgruppens styrelseordförande för Skåne Jan Eriksson och Sverigetaxis
vd Tommy Edlund informerar om Sverigetaxis verksamhet med fokus på Lunds
färdtjänst. Sverigetaxi har problem med tekniklösningar, försenade körningar
och brist på fordon vid tider med hög belastning. Sverigetaxi presenterar
åtgärder för förbättringar både på kort och längre sikt; bland annat en ny
trafikledning och en gemensam beställningscentral, TaxiCenter Syd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Teknisk direktör Håkan Lockby informerar bl.a. om:
Fjärrvärmeläcka i Lunds centrum orsakade bussolycka
Jour- och beredskapsstyrka
Tillfälligt härbärge för EU-medborgare
Plaskdamm på Klostergården
Nybyggt gömsle i Skrylle
Markundersökning för Tegelbruksparken i Dalby
Linjenätsöversyn pågår
Torgdag 21 mars inom Centrumlyftet
Solen och skuggans trädgård i Stadsparken
Förberedelser inför Valborgsfirande
Stadsparkens dag 23 maj
Handlingsplaner efter medarbetarenkät
Tätare ekonomiuppföljning till kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33
Informationsärende - Rapport från kommunala råd
Sammanfattning
Ordförande Emma Berginger (MP) informerar om att ärendet ”Rapport från
kommunala råd” kommer att vara en stående punkt framöver. Nämndens
representanter i Studentrådet och Kommunala Funktionshindersrådet ges
möjlighet att rapportera från rådens sammanträde m.m. Studentrådet och
Kommunala Funktionshindersrådet har inte haft sammanträde 2015 och
representanterna återkommer efter detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34
Informationsärende - Rapport från konferenser
Sammanfattning
Ordförande Emma Berginger (MP) informerar om att ärendet ”Rapport från
konferenser” kommer att vara en stående punkt framöver. De ledamöter och
ersättare som deltagit i konferenser, utbildningar m.m. för nämndens räkning ges
möjlighet att delge nämnden sina erfarenheter.
Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S) och Cecilia Barnes (FP) som deltog i
Transportforum 2015 8 – 9 januari i Linköping, rapporterar från konferensen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Årsanalys 2014
Dnr TN 2012/0561
Sammanfattning
Tekniska nämnden ska årligen lämna en årsanalys till kommunfullmäktige. I
årsanalysen ska finnas beskrivningar och kommentarer till verksamhetens
inriktning, utveckling och utfall.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-02 med tillhörande
bilaga
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa årsanalysen för 2014 och översända densamma till
kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Cecilia Barnes (FP) med instämmande av Lena Fällström (S), Emma Berginger
(MP), Ann Schlyter (V) och Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna
att vi anser att indikatorerna för fullmäktigemålen och nämndens egna mål i flera
fall är irrelevanta eller otillräckliga. Miljöredovisningen är också otillräcklig,
t.ex. redovisas inte nämndens åtaganden enligt LundaEko II. Ett
förbättringsarbete måste inledas snarast.
Gubb Marit Stigson (FI) med instämmande av Emma Berginger (MP), Ann
Schlyter (V), Lena Fällström (S) och Cecilia Barnes (FP) får till protokollet
anteckna att vi saknar både mål och utvärdering av förvaltningens
jämställdhetsarbete och önskar se bättre arbete kring detta i framtiden.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36
Tekniska nämndens begäran om överföring av
budgetavvikelse från 2014 till 2015
Dnr TN 2012/0561
Sammanfattning
Ansökan om överföring av budgetavvikelser skall redovisas till
kommunstyrelsen. Huvudregeln är att uppkomna budgetavvikelser inom
driftverksamheten överförs till förvaltningens fond för eget kapital eller i form
av tilläggsbudget. För avvikelser mot investeringsram kan nämnd i undantagsfall
ansöka om förändring till följd av förskjutningar i betalningar eller
igångsättning.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-02
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anhålla hos kommunstyrelsen om att 2014 års resultat regleras enligt
förvaltningens förslag samt att 1 040 000 kronor läggs till tekniska nämndens
fond för eget kapital.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37
Övningsplan och intern kontroll i krisberedskapsplanering
2015
Dnr TN 2015/0057
Sammanfattning
Krisberedskapsövning ska genomföras inom förvaltningen minst en gång per
mandatperiod. En övningsplan ska upprättas varje år och tekniska nämnden
ansvarar för att övningsverksamhet och kunskapsöverföring sker enligt fastställd
plan. Övningsplan lämnas till kommunstyrelsen och enheten för hälsa, trygghet
och säkerhet via nämnden senast 28 februari tillsammans med dokumentation för
genomförd intern kontroll.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-16
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder samt
att översända dem till kommunkontoret.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 38
Förslag till tillgänglighetsanpassning av Vallkärrastråket
Dnr TN 2014/0247
Sammanfattning
Centerpartiet föreslår att Vallkärrastråket görs tillgängligt för cykeltrafik och
rörelsehindrade. Vallkärrastråket är en promenadstig som går från Annehem, via
Fredentorps begravningsplats, till Linåkersparken i Vallkärra. Den
standardhöjning som föreslås innebär omfattande investeringar och eventuellt ny
sträckning för delar av stigen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivele, daterad 2014-10-07
Skrivelse C – Tillgänglighetsanpassa Vallkärrastråket, daterad 2014-03-26
Kartbilaga
Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som svar till Centerpartiet.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Centerpartiet i Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39
Markanvisningstävling för dagligvaruhandel Brunnshög
2015
Dnr TN 2014/0700
Sammanfattning
En markanvisningstävling för handelsetablering med livsmedel föreslås på
Brunnshög, norr om Solbjersvägen. I tävlingsuppgiften ingår att visa förslag för
komplett kvartersbebyggelse med livsmedelsbutik, inklusive parkering samt
bostäder, övrig service och verksamheter.
Ärendet återremitterades till förvaltningen från tekniska nämnden 19 november
2014 med uppdraget att återkomma till nämnden med en fördjupad redovisning
av de slutsatser som dragits när manresonerat sig fram till behovet av och
storleken på en detaljhandelsetablering på Brunnshög. Tekniska nämndens
arbetsutskott informerades vid sammanträdet 3 februari 2015.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-29
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-31
Fördjupning av översiktsplan för Lund NE/ Brunnshög
Lund NE/Brunnshög vision och mål
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mats Helmfrid (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att i samverkan med berörda
förvaltningar genomföra markanvisningstävling beträffande del av fastigheten
Östra Torn 27:2 i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Försäljning del av Kristallen 1 i Lund för
tingsrättsändamål
Dnr TN 2013/0758
Sammanfattning
Domstolsverket och Lunds kommun har under flera år fört diskussioner om
utbyggnad för Lunds tingsrätts behov. En markreservation gjordes 2014 för
Domstolsverket beträffande byggnation för Lunds tingsrätt inom del av
fastigheten Kristallen 1, direkt söder om kommunens nya förvaltningsbyggnad.
Nu föreliggande markförsäljning har föregåtts av gestaltningsstudier där
representanter för kommunen deltagit. Gestaltningsförslaget illustrerar en
byggnation inom ett område om cirka 2 500 kvadratmeter och omfattar cirka
9 978 kvadratmeter BTA ovan mark. Detta ger en köpeskilling om 50 000 000
kronor.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-18
Gestaltning ny tingsrättsbyggnad, FOJAB arkitekters förslag
Köpeavtal Markreservation TN 2014-02-12 §34, KS 2014-03-05 § 60
Markreservation förlängning, TN 2014-11-19 § 226, KS 2015-01-07 § 13
Detaljplan för Kristallen 1 m.fl. i Lund, Lunds kommun
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Cecilia Barnes
(FP), Mio Fric (KD) och Lars-Göran Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna och underteckna upprättat
köpekontrakt beträffande försäljning av cirka 2500 kvadratmeter, del av
fastigheten Kristallen 1 i Lund.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen
Domstolsverket
Specialfastigheter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Upplåtelse av del av Galgevången 2:10 till Vasakronan
Fastigheter AB för parkeringsändamål
Dnr TN 2015/0107
Sammanfattning
Inom exploateringsprojektet Sofieberg finns idag en parkering där Vasakronan
arrenderar parkeringsplatser av kommunen. En exploatering förutsätter att
kommunen erbjuder Vasakronan nya parkeringsplatser inom godtagbart avstånd.
En ny lokalisering föreslås inom Galgevången 2:10.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-12-09
Detaljplan för del av Galgevången 2:10 i Lund, Lunds kommun
Detaljplan för Sofieberg 1 m.fl. i Lund, Lunds kommun
Projektlista 2015-2017 med utblick mot 2019, bostadsprojekt i Lunds kommun
Tekniska nämndens beslut 2013-06-19 § 115
Tekniska nämndens beslut 2013-12-11 § 260
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-01 § 14
Förslag till Avtal om parkeringsplatser inom Galgevången 2:10
Yrkanden
Mio Fric (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Mio Frics (KD)
yrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att upplåta parkeringsplatser inom Galgevången 2:10 till Vasakronan i enlighet
med förslag till Avtal om parkeringsplatser inom Galgevången 2:10.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Byggnadsnämnden
Parkeringsbolaget LKPAB
Vasakronan
LKF

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 42
Kommentarer till yrkanden om fortsatt planering och
utbyggnad i Dalby
Dnr TN 2014/0416
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade 19 november 2014 att återremittera ärendet
”Skrivelse från Socialdemokraterna och Centerpartiet om fortsatta planering och
utbyggnad av Dalby” till förvaltningen med uppdrag att kommentera Börje
Hanssons (C) och Lena Fällströms (S) yrkanden som lades under sammanträdet.
Yrkandena rör bl.a. säkerställande av mark för skolor i Påskagänget och
stationsområdet i Dalby samt hur utbyggnad av bostäder i Påskagänget kan ske.
Fortsatt utbyggnad av Påskagänget III bör med tanke på bl.a.
dagvattenhanteringen och utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet i ett initialt
skede ske norr om Pinnmöllevägen.
Förverkligandet av en stadsdel i stationsområdet med hög täthet kan anses vara
beroende av om Simrishamnsbanan genomförs. LKF äger mark i norra delen av
stationsområdet och för att, i avvaktan på Simrishamnsbanan, kunna erbjuda
LKF möjlighet att fortsätta sin byggnation i Dalby och i Påskagänget ska
tekniska förvaltningen påbörja en diskussion med LKF om markbyte mellan
LKF:s mark i stationsområdet och kommunal mark.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-26
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2014-09-25
Tekniska nämndens beslut 2014-11-19 § 224
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Lars-Göran Hansson (C) yrkar:
- att placering av F-6 skola, i första hand enligt barn- och skolnämnd Lund
Östers beslut, skyndsamt utreds tillsammans med stadsbyggnadskontoret i
samråd med barn- och skolförvaltningen Lund Öster,
- att omgående inleda förhandlingar med LKF och andra byggföretag och
erbjuda dem mark, alternativt byta mark i stationsområdet för byggnation i
området öster om Genarpsvägen, som en direkt fortsättning på utbyggnaden av
Påskagänget med en byggnation innehållande en avsevärd del flerfamiljshus,
- att hos byggnadsnämnden begära en detaljplan för området öster om
Genarpsvägen, som en direkt fortsättning på utbyggnaden av Påskagänget med
en byggnation innehållande en avsevärd del flerfamiljshus,
- att säkerställa mark för en F-9 skola i huvudsaklig överensstämmelse med
barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 22 april 2014
- att tillskriva kommunstyrelsen om att marknadsföra Dalby och stationsområdet
som utbyggnads- och boendeort och använda resultat från bland annat Fokus
Dalbys slutrapport i marknadsföringen,

Justerare

Utdragsbestyrkande
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- att inom ramen för Kollektivtrafikvision 2020 hantera målsättningar för
utveckling av kollektivtrafiken samt
- att ge tekniska förvaltningen tillsammans med stadsbyggnadskontoret och
Skånetrafiken i uppdrag att aktualisera sina samråd med dalbyborna om
kollektivtrafiken.
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Mio Fric (KD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. yrkande mot Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande och finner Mats Helmfrids
(M) m.fl. yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S),
Jens Gynnerstedt (MP), Ann Schlyter (V) och Lars-Göran Hansson (C)) för
bifall till Lena Fällströms (S) m.fl. yrkande
4 röster (Mats Helmfrid (M), Felix Solberg (M), Cecilia Barnes (FP) och Mio
Fric (KD)) för bifall till Mats Helmfrids (M)m.fl. yrkande
Emma Berginger (MP) avstår från att rösta.
Tekniska nämnden beslutar
att placering av F-6 skola, i första hand enligt barn- och skolnämnd Lund Östers
beslut, skyndsamt utreds tillsammans med stadsbyggnadskontoret i samråd med
barn- och skolförvaltningen Lund Öster,
att omgående inleda förhandlingar med LKF och andra byggföretag och erbjuda
dem mark, alternativt byta mark i stationsområdet för byggnation i området öster
om Genarpsvägen, som en direkt fortsättning på utbyggnaden av Påskagänget
med en byggnation innehållande en avsevärd del flerfamiljshus,
att hos byggnadsnämnden begära en detaljplan för området öster om
Genarpsvägen, som en direkt fortsättning på utbyggnaden av Påskagänget med
en byggnation innehållande en avsevärd del flerfamiljshus,
att säkerställa mark för en F-9 skola i huvudsaklig överensstämmelse med barnoch skolnämnd Lund Östers beslut den 22 april 2014
att tillskriva kommunstyrelsen om att marknadsföra Dalby och stationsområdet
som utbyggnads- och boendeort och använda resultat från bland annat Fokus
Dalbys slutrapport i marknadsföringen,
att inom ramen för Kollektivtrafikvision 2020 hantera målsättningar för
utveckling av kollektivtrafiken samt
att ge tekniska förvaltningen tillsammans med stadsbyggnadskontoret och
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Skånetrafiken i uppdrag att aktualisera sina samråd med dalbyborna om
kollektivtrafiken.

Reservationer
Mats Helmfrid (M) och Felix Solberg (M) med instämmande av Mio Fric (KD)
inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Barn- och skolnämnd Lund Öster

Justerare
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§ 43
Förvärv av fastigheten Dalby 31:8
Dnr TN 2015/0055
Sammanfattning
Kommunen behöver ha rådighet över en mindre avstyckad bostadsfastighet,
Dalby 31:8, för att kunna fortsätta utbyggnaden av Påskagänget.
Inlösendiskussioner med ägaren har lett till en frivillig överenskommelse
innebärande att fastigheten med ett mindre bostadshus, ett garage och 900
kvadratmeter tomt överlåts till kommunen för 1 750 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-13
Köpeavtal med Per-Ola Nilsson
Fördjupning av översiktsplanen för Dalby
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande köpeavtal rörande Dalby 31:8 i Lunds kommun samt
att låta förvärvskostnaden tills vidare belasta konto 2700/2049.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Xxxx Xxxxx

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Lägenhetsarrende mellan Lunds kommun och Veberöds
brukshundsklubb
Dnr TN 2014/0410
Sammanfattning
I samband med framtagandet av detaljplanen för del av Veberöd 17:2 m.fl.
(etapp 1) i Veberöd, Lunds kommun, har Veberöds brukshundsklubb blivit
uppsagda enligt avtal från sitt arrendeställe på Idalafältet i Veberöd. Lunds
kommun har erbjudit Brukshundsklubben ny mark att arrendera och har i samråd
med klubben tagit fram ett nytt lägenhetsarrende. Arrendeområdet är beläget på
den sydöstra delen av fastigheten Lund Veberöd 17:2 på Idalafältet och är cirka
två hektar.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-28
Lägenhetsarrende med bilaga, 2015-01-28
Yrkanden
Emma Berginger (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget yrkande och
finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att teckna lägenhetsarrende berörande del av Lund Veberöd 17:2 på Idalafältet
med Veberöds Brukshundsklubb.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Veberöds Brukshundsklubb
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§ 45
Skrivelse MP, S om att säkra barn- och ungas
fotbollsverksamhet i Veberöd
Dnr TN 2015/0095
Sammanfattning
Socialdemokraterna och Miljöpartiet inkom 2015-01-27 med skrivelse till
tekniska nämnden och byggnadsnämnden om att säkra barn- och ungas
fotbollsverksamhet i Veberöd med anledning av att Veberöds AIF sagts upp från
den mark man arrenderat inom Idalafältet i Veberöd på grund av kommande
bostadsbyggnation.
Skrivelsen ger tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta
fram en tillfällig och en långsiktig lösning för att ersätta de fotbollsplaner vars
arrende upphör inom Idalaområdet i Veberöd.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-03
Skrivelse S, MP - Säkra barn och ungas fotbollsverksamhet i Veberöd
Veberöds AIF:s skrivelse, daterad 2014-11-13
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-12-01
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2014-12-11 § 125
Detaljplan för del av Veberöd 17:2 m.fl. (Etapp 1) i Veberöd, Lunds kommun
Detaljplan för Veberöd 8:136 m.fl. i Veberöd, Lunds kommun
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Mikael Thunberg (S) och Cecilia
Barnes (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att tekniska
förvaltningen får i uppdrag att samråda med kultur- och fritidförvaltningen
angående anläggande och finansiering av träningsplan för fotboll under 2015,
motsvarande minst en elvamannaplan.
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Lars-Göran Hansson (C) och Mio Fric
(KD) yrkar
- att ge förvaltningen i uppdrag att erbjuda Veberöds AIF att stanna kvar på
nuvarande plats inom Idalaområdet under kommande fotbollssäsong, d.v.s. fram
till 15 oktober 2015,
- att ge förvaltningen i uppdrag att erbjuda Veberöds AIF arrende för område för
fotbollsplaner i Veberöd vid skjutbanan samt
- att i det pågående arbetet med Fördjupning av översiktsplanen för Veberöd
finna en långsiktig lösning beträffande lokalisering av fotbollsplanerna.
Mats Helmfrid (M) och Lars-Göran Hansson (C) instämmer även i Emma
Bergingers (MP)m.fl. tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
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mot Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande och finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl.
tilläggsyrkande och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att erbjuda Veberöds AIF att stanna kvar på
nuvarande plats inom Idalaområdet under kommande fotbollssäsong, d.v.s. fram
till 15 oktober 2015,
att ge förvaltningen i uppdrag att erbjuda Veberöds AIF arrende för område för
fotbollsplaner i Veberöd söder om Svaleboskolan i enlighet med
tjänsteskrivelsen,
att i det pågående arbetet med Fördjupning av översiktsplanen för Veberöd finna
en långsiktig lösning beträffande lokalisering av fotbollsplanerna samt
att ge förvaltningen i uppdrag att samråda med kultur- och fritidförvaltningen
angående anläggande och finansiering av träningsplan för fotboll under 2015,
motsvarande minst en elvamannaplan.
Reservationer
Mats Helmfrid (M) och Felix Solberg (M) med instämmande av Mio Fric (KD)
och Lars-Göran Hansson (C) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.
Protokollsanteckning
Gubb Marit Stigson (FI) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Emma
Berginger (MP) och Ann Schlyter (V) får till protokollet anteckna att i händelse
av att klubbens ytor tvingas minska kraftigt önskar vi se att detta inte har en
negativ påverkan på en jämn fördelning av träningstider mellan pojkar och
flickor eller lag i högre och lägre divisioner.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Veberöds AIF
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§ 46
Delegationsbeslut för anmälan 2015-02-11
Dnr TN 2015/0049
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 11 februari 2015
anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 47
Anmälningar till tekniska nämnden 2015-02-11
Dnr TN 2015/0051
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 11 februari
2015:
Kommunstyrelsen, dnr. 13/758
§ 13 Markreservation för Domstolsverket inom fastigheten Kristallen 1 i Lund,
förlängning
Kommunstyrelsen, dnr. 14/78
§ 14 Tecknande av köpeavtal och exploateringsavtal med LKF avseende
försäljning och exploatering av Sofieberg 1 m fl, Lunds kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 14/525
§ 16 Miljöpartiets skrivelse ”Ta fram ett snabbt åtgärdspaket för Lund C”
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 15/101
Beslut avseende väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av Lunds stadshall,
Sankt Botulf 14, Lunds kommun
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden
Pågående arbeten v. 3 - 4
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare
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