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§ 48
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att behandla ärende 17 ”Upphandling av entreprenör för Norreholm, etapp 1”
direkt efter ärende 6 ”Informationsärende – Centrumlyftet” samt
att i övrigt godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Nämndsekreterare Meta Gerle informerar om den nya mötesappen Meetings för
distribution av nämndernas handlingar. Meetings kommer på sikt att ersätta
Mötesportalen. Funktionerna kommer finnas parallellt under en tid.
Teknisk direktör Håkan Lockby informerar bl.a. om:
Ny bussdepå
Samarbete kring spontanbadplatser
Markavtal för ledningsförläggning
Invigning av viltgömsle i Skrylle 21 mars 13.00-15.00
Inslag i Sydnytt angående parkeringstillstånd för rörelsehindrade 19 mars
Lånecykelsystemet
Lunds kommuns medlemskap i Svenska Cykelstäder
Entreprenör utsedd för plaskdammen på Klostergården
Provfiske i Höje å och Kävlingeån
Upprustning av parkeringen i Skrylle
Rekryteringar pågår inom mark- och exploateringskontoret och park- och
naturkontoret
Lönerevision
Utvärdering av tekniska nämndens seminarium pågår
Budgetarbetet för 2016 pågår

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Informationsärende - Rapport från kommunala råd
Sammanfattning
Inget att rapportera.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51
Informationsärende - Rapport från konferenser
Sammanfattning
Emma Berginger (MP) och exploateringschef Anita Wallin delger nämnden
erfarenheter från fastighetsmässan MIPIM i Cannes, Frankrike.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52
Informationsärende - Färdtjänst
Sammanfattning
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén ger en lägesrapport kring färdtjänsten. 17 mars
hade Sverigetaxi driftstörningar i beställningscentralens telefonväxel vilket
innebar att man periodvis inte kunde nå beställningscentralen. Beställda turer
kunde genomföras.
Under januari till mars 2015 har cirka 10 000 resor per månad genomförts.
Tillgängligheten i beställningscentralen har varit något sämre än under 2014.
Punktligheten har inte förbättrats.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53
Informationsärende - Centrumlyftet
Sammanfattning
Gatuchef Per Eneroth och stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth informerar om
satsningen Centrumlyftet. Centrumlyftets syfte är att samverka och koordinera
alla förvaltningars och andra aktörers satsningar i centrala Lund. Eva Dalman på
kommunkontoret är projektledare. Inom gatu- och trafikkontoret och park- och
naturkontoret finns ett antal projekt som innefattas av satsningen. En dialogdag
kommer genomföras ute på gator och torg innan sommaren. Arbetsgruppens
målbild och strategier kommer att offentliggöras i september.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54
Upphandling av entreprenör för Norreholm, etapp 1
Dnr TN 2014/0414
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för nybyggnation av byggator
inklusive belysning och vatten- och avloppsanläggning samt uppfyllnad på
tomtmark och ny stadsdelspark för det blivande bostadsområdet Norreholm,
etapp 1. I upphandlingen ingår även en option för färdigställandet av gatorna och
del av parkmark.
Gatuingenjör Marina Johansson informerar om väghållningsenhetens arbete med
upphandlingar.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-10
Planritning
Anbudsutvärdering
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 utse anbudsgivare 3, Barslund, som entreprenör för rubricerad entreprenad,
att uppdra åt teknisk direktör att teckna erforderligt avtal/kontrakt med
upphandlad entreprenör för byggatan,
att uppdra åt teknisk direktör att teckna erforderligt avtal/kontrakt för option av
färdigställandet om denna avropas enligt utsatt tid,
att uppdra åt teknisk direktör att teckna särskild överenskommelse om
kostnadsfördelningen mellan tekniska förvaltningen och VASYD samt
att projektet får finansieras med medel från exploateringsområdet Norreholm
med konto 2960/4301 och 2970/4301, dessa kostnader vidarfaktureras sedan
Skånemark enligt exploateringsavtal.

Beslut expedieras till:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55
Utseende av personuppgiftsombud
Dnr TN 2015/0186
Sammanfattning
Personuppgiftsombud ska utses av personuppgiftsansvarig, det vill säga den
myndighet/nämnd som ansvarar för register.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-25
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 utse Jesper Jacobsson, administrativ chef vid kommunkontoret, till
personuppgiftsombud för tekniska nämndens verksamhetsområden.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56
Detaljplan för del av Stångby 5:28 m.fl. i Stångby (Stångby
Väster II), Lunds kommun
Dnr TN 2011/0314
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med
tillhörande gator och närparker, samt mellan- och högstadieskola, förskola,
stadsdelspark, närservice och dagvattenanläggning som avser tjäna hela
Stångbys befolkning.
Tekniska nämnden beslutade att begära detaljplan för del av Stångby 5:28 hos
byggnadsnämnden 2011-06-08.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-02
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2015-01-09
Yrkanden
Ajournering 18:50-19:10
Lena Fällström (S) med instämmande av Lars-Göran Hansson (C), Gubb Marit
Stigson (FI), Anders Jarfjord (V) och Emma Berginger (MP) yrkar att nämnden
yttrar sig enligt förvaltningens förslag med följande tillägg:
1) att högre bebyggelse i nordöstra delen av planområdet prövas,
2) att tomterna till de föreslagna fribyggartomterna blir så små som möjligt för
att både spara mark och möjliggöra fler bostäder på samma yta samt
3) att kollektivtrafikfrågan prövas i linjenätsutredningen.
Cecilia Barnes (FP), Mats Helmfrid (M) och Christer Wallström (FP) instämmer
i Lena Fällströms (S) m.fl. tilläggsyrkande 3) att kollektivtrafikfrågan prövas i
linjenätsutredningen.
Lars-Göran Hansson (C) yrkar att nämnden yttrar sig enligt förvaltningens
förslag med följande tillägg:
4) att skola byggs på Stångby Väster 11, öster om Drabantvägen och norr om
gång- och cykelvägen, som förbinder Kulparkskolan med idrottsplatsen,
5) att plats reserveras för idrott i anslutning till nuvarande fotbollsplaner,
6) att möjlighet ges för expansion av Tornhallen, då invånarantalet ökar samt
7) att möjligheten att undvika trafik från lantbruk genom bebyggelsen, ses över.
Lena Fällström (S), Gubb Marit Stigson (FI), Anders Jarfjord (V) och Emma
Berginger (MP) instämmer i Lars-Göran Hanssons (C) tilläggsyrkande 5) att
plats reserveras för idrott i anslutning till nuvarande fotbollsplaner.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lena Fällström (S) instämmer i Lars-Göran Hanssons (C) tilläggsyrkande 6) att
möjlighet ges för expansion av Tornhallen, då invånarantalet ökar.
Mats Helmfrid (M), Cecilia Barnes (FP), Christer Wallström (FP), Anders
Jarfjord (V), Gubb Marit Stigson (FI), Jan O Carlsson (M), Lena Fällström (S)
och Emma Berginger (MP) instämmer i Lars-Göran Hanssons (C)
tilläggsyrkande 7) att möjligheten att undvika trafik från lantbruk genom
bebyggelsen, ses över.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på förvaltningens förslag
och finner det vara bifallet.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. tilläggsyrkande 1) att högre bebyggelse i nordöstra delen av planområdet
prövas, och finner det vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
7 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Ronny Hansson (S),
Margareta Kristensson (S) Gubb Marit Stigson (FI), Anders Jarfjord (V) och
Lars-Göran Hansson (C)) för bifall till Lena Fällströms (S) m.fl. tilläggsyrkande
1).
4 röster (Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Cecilia Barnes (FP) och
Christer Wallström (FP)) för avslag på Lena Fällströms (S) m.fl. tilläggsyrkande
1).
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. tilläggsyrkande 2) att tomterna till de föreslagna fribyggartomterna blir så
små som möjligt för att både spara mark och möjliggöra fler bostäder på samma
yta, och finner det vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
7 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Ronny Hansson (S),
Margareta Kristensson (S) Gubb Marit Stigson (FI), Anders Jarfjord (V) och
Lars-Göran Hansson (C)) för bifall till Lena Fällströms (S) tilläggsyrkande 2).
4 röster (Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Cecilia Barnes (FP) och
Christer Wallström (FP)) för avslag på Lena Fällströms (S) m.fl. tilläggsyrkande
2).
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms (S)
m.fl. tilläggsyrkande 3) att kollektivtrafikfrågan prövas i linjenätsutredningen,
och finner det vara bifallet.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lars-Göran Hanssons
(C) tilläggsyrkande 4) att skola byggs på Stångby Väster 11, och finner att
yrkandet avslås.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lars-Göran Hanssons
(C) tilläggsyrkande 5) att plats reserveras för idrott i anslutning till nuvarande
fotbollsplaner, och finner det vara bifallet.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lars-Göran Hanssons
(C) tilläggsyrkande 6) att möjlighet ges för expansion av Tornhallen, och finner
det vara bifallet.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lars-Göran Hanssons
(C) tilläggsyrkande 7) att möjligheten att undvika trafik från lantbruk genom
bebyggelsen, ses över, och finner det vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas,
att högre bebyggelse i nordöstra delen av planområdet prövas,
att tomterna till de föreslagna fribyggartomterna blir så små som möjligt för att
både spara mark och möjliggöra fler bostäder på samma yta,
att kollektivtrafikfrågan prövas i linjenätsutredningen,
att plats reserveras för idrott i anslutning till nuvarande fotbollsplaner,
att möjlighet ges för expansion av Tornhallen, då invånarantalet ökar samt
att möjligheten att undvika trafik från lantbruk genom bebyggelsen, ses över.
Reservationer
Emma Berginger (MP), Gubb Marit Stigson (FI) och Anders Jarfjord (V)
inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.
Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Cecilia Barnes (FP) och Christer
Wallström (FP) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.
Lars-Göran Hansson (C) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Protokollsanteckning
Lars-Göran Hansson (C) och Johan Nilsson (C) får till protokollet anteckna att
för att möjligheten att undvika trafik från lantbruk genom bebyggelsen, ses över,
bör väg av grusvägsstandard byggas runt det bebyggda området.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57
Detaljplan för Lysmasken 1 m.fl. i Södra Sandby, Lunds
kommun
Dnr TN 2015/0083
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga en ny förskola inom
fastigheten Lysmasken 1 samt del av Uggleskolan 2.
Fåglasångs förskola har undermåliga lokaler och använder sig idag av baracker.
En ny förskola med totalt sju avdelningar samt ett mindre kök ska ersätta de
befintliga byggnaderna.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-09
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2014-11-19
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 tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58
Detaljplan för kvarteret Kryptan m.fl. i Södra Sandby,
Lunds kommun
Dnr TN 2014/0753
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra ny bebyggelse för
bostäder, centrumfunktioner och vård inom del av kvarteret Kryptan. Tekniska
nämnden är ägare av två fastigheter inom kvarteret, Kryptan 10 och 11.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-09
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2014-12-01
Yrkanden
Gubb Marit Stigson (FI) med instämmande av Emma Berginger (MP), Lena
Fällström (S) och Anders Jarfjord (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt
att tekniska nämnden yttrar att gång- och cykeltrafiken på Revingevägen, i
enlighet med målen som formulerats i Fotgängarstrategin och Cykelstrategin,
bör separeras från övrig trafik.
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Cecilia Barnes (FP) och Lars-Göran
Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Gubb Marit Stigsons
(FI) m.fl. yrkande mot Mats Helmfrids (M) m.fl. och finner Gubb Marit Stigsons
(FI) m.fl. yrkande vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas samt
att gång- och cykeltrafiken på Revingevägen, i enlighet med målen som
formulerats i Fotgängarstrategin och Cykelstrategin, bör separeras från övrig
trafik.

Justerare
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§ 59
Medborgarförslag om stängning av Norra Ringen m.m.
Dnr TN 2015/0165
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag om stängning av Norra Ringen,
planering för minskad biltrafik och bättre luftkvalitet. Norra ringen är en statlig
väg och ingår i det övergripande vägnätet, och har en robust utformning som tål
stora fordonsflöden. Förvaltningarna gör bedömningen att en stängning inte är
lämplig. Det är angeläget att arbetet med LundaMaTs fortsätter för att
utvecklingen ska gå i rätt riktning, det vill säga med minskade utsläpp av
växthusgaser, minskad biltrafik och bättre luftkvalitet.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 201502-26
Medborgarförslag
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Jan O Carlsson (M), Lars-Göran
Hansson (C) och Gubb Marit Stigson (FI) 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 anta förvaltningarnas gemensamma tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunfullmäktige

Justerare
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§ 60
Medborgarförslag - Såga ner björkarna
Dnr TN 2014/0573
Sammanfattning
Medborgarförslaget beskriver hur fastighetsägare vid Kärrsångarvägen i Södra
Sandby har problem med björkar utanför deras tomter och därför vill fälla dem.
Området är ett vattensjukt område och där spelar björkarna en viktig roll som
stor vattenupptagare.
De får också betraktas som vackra stora björkar som bidrar till ett trevligare
gaturum. Förvaltningen bedömer att befintliga björkar är i god kondition, men
avser att genomföra en säkerhetsbesiktning av en arborist av träden i området.
Under förutsättning att träden inte klassas som riskträd, föreslås de stå kvar.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-20
Inkommet medborgarförslag
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av hela nämnden 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 träden står kvar som en viktig del av det offentliga rummet under
förutsättning att träden inte övergår till kategorin riskträd.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Xxxx Xxxx

Justerare
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§ 61
Motion (FNL) - Formgivning i det offentliga rummet
Dnr TN 2015/0158
Sammanfattning
Med hänvisning till de stolpar som tidigare varit uppsatta utanför Lunds
konsthall vill FörNyaLund (FNL) försäkra sig om att de inte kommer
återplaceras då det uppstod frågor kring om det skulle uppfattas som konst eller
cykelställ.
FörNyaLund föreslår vidare att kultur- och fritidsnämnden ska tillsätta en grupp
som utformar en policy för föremål i det offentliga rummet. Fram till att gruppen
är färdig med sitt arbete bör anställda med estetiska kunskaper utses för att
godkänna de föremål som placeras i det offentliga rummet.
Tekniska förvaltningen anser att såväl den estetiska kompetensen inom
förvaltningen samt den samverkan som finns kring formgivning i det offentliga
rummet inom kommunen är tillfredställande. Stolparna som beskrivs i motionen
kommer inte att återplaceras på Mårtenstorget.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-03-09
Motion, FörNyaLund – Formgivning i det offentliga rummet 2015-01-15
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Gubb Marit Stigson (FI) 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 anta förvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande över motionen från
FörNyaLund gällande formgivning i det offentliga rummet.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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§ 62
Försäljning av cirka 8700 kvadratmeter av del av Stora
Råby 34:1 inom Hasslanda verksamhetsområde till
Autogruppen AB
Dnr TN 2015/0190
Sammanfattning
Ärendet gäller försäljning av del av Stora Råby 34:1, cirka 8700 kvadratmeter
inom Hasslanda verksamhetsområde till Autogruppen Fastigheter AB.
Exploateringschef Anita Wallin ger en lägesrapport gällande tillgången på ledig
verksamhetsmark i Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-26
Detaljplanen för Stora Råby 34:1 i Lund, Lunds kommun
Yrkanden
Gubb Marit Stigson (FI) yrkar att förslaget till försäljning avslås.
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Emma Berginger (MP), Jan O Carlsson
(M), Lena Fällström (S), Anders Jarfjord (V) och Cecilia Barnes (FP) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Mats Helmfrids (M)
m.fl. yrkande mot Gubb Marit Stigsons (FI) avslagsyrkande och finner Mats
Helmfrids (M) m.fl. yrkande vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna försäljning av del av Stora Råby 34:1,
cirka 8700 kvadratmeter inom Hasslanda verksamhetsområde, till Autogruppen
Fastigheter AB 556940-0186 för en köpeskilling av 1000 kr/kvm och i övrigt
enligt tjänsteskrivelsens redovisade villkor.
Reservationer
Gubb Marit Stigson (FI) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunkontoret
Autogruppen Fastigheter AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 63
Sänkt taxa i färdtjänsten
Dnr TN 2015/0198
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att taxan i färdtjänsten ska sänkas.
Förvaltningen föreslår att avgiften sänks generellt och att reducerad avgift införs
för barn/ungdom.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-27
Kommunfullmäktige beslut 2014-11-18, § 325
Tekniska nämndens arbetsutskott beslut 2012-10-02 § 66
Kommunstyrelsens beslut 2012-05-02 § 178
Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Emma Berginger (MP) och Gubb Marit
Stigson (FI) 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 föreslå kommunfullmäktige besluta:
att taxan i färdtjänsten för vuxna är 20 kronor för första intervall och 5 kronor
per därpå följande intervall, dock högst 140 kronor,
att taxan i färdtjänsten för barn/ungdom är 10 kronor för första intervall och 2,50
kronor, avrundat 3 resp.2 kronor, per därpå följande intervall, dock högst 70
kronor, samt
att nya avgifter för vuxna och barn/ungdom gäller från 2015-07-01.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 64
Varutransporter på Vårfrugatan/Botulfsplatsen
Dnr TN 2015/0141
Sammanfattning
När Botulfsplatsen rustades upp och tillgängligheten förbättrades hösten 2014
togs möjligheten att köra upp på Vårfrugatans västra gångyta bort. Näringsidkare
önskar att möjligheter att angöra gångytan införs för att klara varuleveranser,
sophämtning och angöring av parkering på fastigheten Maria Minor 4.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-26
Skrivelse om angöring till Maria Minor 4, inkommen 2015-02-10
Tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-02 § 2
Skrivelse om lastning och lossning vid Botulfsplatsen, inkommen 2014-12-18
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Lars-Göran
Hansson (C), Lena Fällström (S), Gubb Marit Stigson (FI) och Jan O Carlsson
(M) 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 varuleveranser och fordon för sophämtning till verksamheterna på
Vårfrugatans västra gångyta får föras på gångytan vardagar, utom vardag före
söndag och helgdag, mellan klockan 6 och klockan 11 och på vardag före söndag
och helgdag, mellan klockan 6 och 9.
att motorfordon som har tillåtelse att parkera på Maria Minor 4 får föras på
Vårfrugatans västra gångytan för att komma till och från fastigheten.
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att införa ovanstående.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Mormors Bageri AB
Xxxx Xxxx

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 65
Delegationsbeslut för anmälan 2015-03-18
Dnr TN 2015/0049
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 18 mars 2015 anmäls.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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§ 66
Anmälningar till tekniska nämnden 2015-03-18
Dnr TN 2015/0051
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträdet 18 mars 2015:
Byggnadsnämnden, dnr. 11/299
Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m.fl. i Lund, Lunds kommun
(Solbjersområdet)
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/112
Beslut – Tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460)
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/505
Ändringsbeslut – Ändring av tidigare meddelande villkor för fällning av träd
inom Natura 2000-området Stadsparken på fastigheten Innerstaden 1:2 m.fl. i
Lunds kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 13/556
§ 43 Länsstyrelsen Skåne remiss avseende utökad tillverkning av
förpackningsmateriel på fastigheten Lyckebacken 5, Lunds kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott, dnr. 14/114
§ 8 Samrådsunderlag – Tillstånd till ändring av vattenverksamhet – NCC Roads
AB
Kommunkontoret, dnr. 14/338
Köpeavtal avseende förvärv av fastigheten Lund Eskil 3 med Paulssons
Fastighet
Byggnadsnämnden, dnr. 14/416
§ 237 Skrivelse från Socialdemokraterna och Centerpartiet – Angeläget att
fortsätta planeringen och utbyggnaden i Dalby centrum
Kommunstyrelsen, dnr. 14/431
§ 37 Balanseringsprincipen
Kommunfullmäktige, dnr. 14/484
§ 13 Medborgarförslag om att återinföra servicebussarna
Trafikverket, dnr. 14/506
Beslut om val av lokaliseringsalternativ och fortsatt arbete för
Simrishamnsbanan, delen Malmö-Tomelilla

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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Kommunfullmäktige, dnr. 14/526
§ 8 Medborgarförslag om installation av ljussignaler i anslutning till
övergångsställen vid järnvägsstationen
Byggnadsnämnden, dnr. 14/703
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Realisten 1 och 2 i Lund, Lunds
kommun (Knut Wicksells väg 7 och 9)
Kommunstyrelsen, dnr. 14/784
§ 42 Remiss avseende förslag till Trafik- och mobilitetsplan för Malmö
Kommunstyrelsen, dnr. 14/800
§ 36 Försäljning av cirka 13 000 kvadratmeter av Flygmotorn 1 inom Hasslanda
verksamhetsområde i Lund
Trafikverket, dnr. 15/2
Beslut gällande transportdispens TRV 2015/11422
Tekniska förvaltningen, Samverkansgruppen, dnr. 15/47
Protokoll 2015-01-20
Byggnadsnämnden, dnr. 15/95
§ 41 Skrivelse från (S) och (MP) – Säkra barn och ungas fotbollsverksamhet i
Veberöd
Naturvårdsverket, dnr. 15/108
Bidrag till Lunds kommun, naturum Skrylle, avseende anslaget 1:3, åtgärder för
värdefull natur, anslagspost 2, för budgetåret 2015
Trafikverket, dnr. 15/149
Beslut om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till
trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala vägoch gatunätet 2015 i Skåne län
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 15/150
Beslut – Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken inom Natura 2000-område på
fastigheterna Silvåkra 1:34 i Lunds kommun för uppförande av utemuseum
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 15/150
Beslut – Dispens från biotopskyddet för tillfälliga genombrott i fem stenmurar på
fastigheterna Norra Ugglarp 1:6 och Södra Ugglarp 1:1 i Lunds kommun
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 15/150
Beslut om dispens enligt reservatföreskrifterna för anläggning av elkabel,
belysningsstolpar och grillhus inom naturreservatet Skrylle, på fastigheten Dalby
10:3 m.fl. i Lunds kommun
Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden
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Kommunfullmäktige, dnr. 15/160
§ 4 Motion från Hanna Gunnarsson (V) ”Låt lundaborna se och höra-öppna
nämnderna för allmänheten”
Kommunfullmäktige, dnr. 15/161
§ 14 Medborgarförslag om att bygga en rondell eller annat farthinder på väg 936
vid bostadsområdet Haraldsfält
Miljönämnden, dnr. 15/175
Tillstånd att hålla 10 dikor med kalv på södra delen av fastigheten Stora Råby
33:15 – inom planlagt område i Lund
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden
Pågående arbeten v. 5 – 6
Pågående arbeten v. 7 - 10
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

