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§ 92
Godkännande av dagordningen
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Teknisk direktör Håkan Lockby informerar bland annat om:
Tekniska nämndens och byggnadsnämndens gemensamma temamöte 20 maj
Tekniska nämndens arbetsutskott 26 maj är inställt
Gott samarbete kring Siste april/ Valborg
Cykeldagen på Stortorget lyckad
Grävning för fibernät i Södra Sandby och Dalby
Vidareförsäljning av mark på Påskagänget
Offentliga toaletter i Dalby och Veberöd på gång
Tältläger för EU-medborgare
Stadsmiljöavtalet
Lund Skånes bästa friluftskommun 2015
Lund trea på Cykelfrämjandets lista över bästa cykelkommun
Förvaltningen tar fram handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten
Vakans inom trafikmiljöenheten
Ny ledarfilosofi inom Ett Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 94
Informationsärende - Rapport från kommunala råd
Sammanfattning
Ingen representant har något att rapportera från kommunala råd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 95
Informationsärende - Rapport från konferenser
Sammanfattning
Anders Jarfjord (V) informerar om upphandlingsseminariet om serviceresor i
Stockholm 22 april. Seminariet arrangerades av Föreningen Svensk
Kollektivtrafik och Svenska Färdtjänstföreningen och behandlade bland annat
frågor om beställningscentral i egen eller upphandlad regi samt möjligheter att
ställa sociala krav i upphandlingar.
Emma Berginger (MP) deltog i Cykelkonferensen 2015 i Karlstad 5-6 maj. På
konferensen informerades bland annat om Oslos cykelstrategi. I samband
bildades även sammanslutningen Svenska Cykelstäder där Emma Berginger
(MP) valdes in i styrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96
Informationsärende - Färdtjänst
Sammanfattning
Kollektivtrafikchef Ronnié Kalen informerar om den organisationsförändring
som skett inom Sverigetaxi. Under april genomfördes drygt 10 000 resor vilket
är en minskning jämfört med 2014.
Under en vecka i april genomfördes kundintervjuer med brukare angående den
senast genomförda resan. Totalt svarade 246 personer och i genomsnitt var man
något mer nöjd med resan än vid senast mätningen hösten 2014.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 97
Detaljplan för Dalby 36:2 m.fl. i Dalby, Lunds kommun
(Galgabacken) Veberödsvägen
Dnr TN 2012/0315
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga friliggande villor på
större tomter samt kompakta atriumhus som anpassas till naturmarken.
Planförslaget kompletterar befintligt bostadsutbud och möjliggör en ökad
utbyggnadstakt av bostäder i Dalby. Bostäderna föreslås i ett kuperat landskap
och erbjuder fina utblickar över landskapet och närhet till strövområden.
Tekniska nämnden beslutade i oktober 2013 att ansöka om plan hos
byggnadsnämnden för en del av planområdet.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-28
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2015-03-03
Yrkanden
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Lars-Göran Hansson (C), Christer
Wallström (FP) och Felix Solberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ajournering 18:50 – 19:15
Emma Berginger (MP) med instämmande av Lena Fällström (S), Ann Schlyter
(V) och Mikael Thunberg (S) yrkar att tekniska nämnden avstyrker att området
bebyggs med hänvisning till att området i översiktsplanen inte planerats för
bebyggelse förrän i 21-40-årsperspektivet samt att tekniska nämnden också
särskilt påtalar att all eventuell byggnation bör anpassas till de bevaransvärda
natur- och kulturmiljövärdena inom området.
Mikael Thunberg (S) med instämmande av Emma Berginger (MP), Lena
Fällström (S) och Ann Schlyter (V) yrkar att tekniska nämnden drar tillbaka sin
ansökan om detaljplan för Galgabacken.
Cecilia Barnes (FP) med instämmande av Mats Helmfrid (M) och Lars-Göran
Hansson (C) yrkar avslag på Emma Bergingers (MP) m.fl. och Mikael
Thunbergs (S) m.fl. yrkanden.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. och
Mikael Thunbergs (S) m.fl. yrkanden mot Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande och
finner sitt eget m.fl. och Mikael Thunbergs (S) m.fl. yrkanden vara bifallna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S), Hanna Örnskär (MP) och Ann Schlyter (V)) för bifall
till Emma Bergingers (MP) m.fl. och Mikael Thunbergs (S) m.fl. yrkanden.
5 röster (Mats Helmfrid (M), Felix Solberg (M), Cecilia Barnes (FP), LarsGöran Hansson (C) och Christer Wallström (FP)) för bifall till Mats Helmfrids
(M) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att avstyrka att området bebyggs med hänvisning till att området i
översiktsplanen inte planerats för bebyggelse förrän i 21-40-årsperspektivet,
att också särskilt påtala att all eventuell byggnation bör anpassas till de
bevaransvärda natur- och kulturmiljövärdena inom området samt
att dra tillbaka tekniska nämndens ansökan om detaljplan för Galgabacken.
Reservationer
Christer Wallström (FP) och Cecilia Barnes (FP) med instämmande av LarsGöran Hansson (C) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.
Mats Helmfrid (M) och Felix Solberg (M) inkommer med skriftlig reservation,
se bilaga.
Protokollsanteckning
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt Initiativ
instämmer i Emma Bergingers (MP) m.fl. och Mikael Thunbergs (S) m.fl.
yrkanden.
Cecilia Barnes (FP) med instämmande av Mats Helmfrid (M), Christer
Wallström (FP), Felix Solberg (M) och Lars-Göran Hansson (C) får till
protokollet anteckna att ”vi vill poängtera vikten av att husen smälter in i
naturmiljön. Kraftig terrassering av tomterna bör undvikas så att höjdsättningen
följer den naturliga marknivån.”

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Detaljplan för Vildanden 12 m.fl. i Lund, Lunds kommun
(Vildanden)
Dnr TN 2015/0277
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för parkmark och ny lokalisering
av förskola inom Vildanden 12 och del av Väster 7:1 då befintlig förskola är
byggnadsteknisk uttjänt samt att skoltomten är för liten för att bygga ut och
svårnådd för transporter. Ny förskola föreslås placeras sydost om befintlig
förskola. Befintlig förskola rivs och den nuvarande skoltomten föreslås övergå
till parkmark.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-27
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2015-03-02
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 tillstyrka bifall till rubricerat detaljplaneförslag under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 99
Medborgarförslag - ökad säkerhet på väg 936
Dnr TN 2015/0264
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag om åtgärder på väg 936 vid
bostadsområdet Haraldfält i Stångby. Åtgärder som föreslås är bland annat
utveckling av tätortsporten i söder, byggande av ordentliga hållplatser för
skolbussen samt en rondell norr om bebyggelsen. Sammantaget anser tekniska
förvaltningen att de åtgärder som är vidtagna är tillräckliga i nuläget, och att det
pågående planeringsarbetet bör avvaktas.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-23
Medborgarförslag – Ökad säkerhet på väg 936, daterat 2015-03-23
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 sitt yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 100
Revisionsrapport om granskning av rollfördelning mellan
nämndledamöter och tjänstemän
Dnr TN 2015/0192
Sammanfattning
Kommunrevisionen har granskat rollfördelningen mellan nämndledamöter och
tjänstemän. Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns en tydlig
och ändamålsenlig rollfördelning samt om granskade nämnder säkerställer att
ärenden bereds i tillräcklig utsträckning. Granskade nämnder är
kommunstyrelsen, socialnämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden men en
del iakttagelser är av allmän karaktär och övriga nämnder ges därför möjlighet
att yttra sig.
Utvecklingen av ärendeberedningen både inom förvaltningen och inom
kommunen som helhet, är en process som ständigt pågår. Tekniska förvaltningen
välkomnar en översyn av de kommunövergripande riktlinjerna för
ärendeberedning och uppföljning av efterlevnaden på förvaltningarna.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-26
Kommunrevisionen, missiv, daterat 2015-02-04
Revisionsrapport om granskning av rollfördelning mellan nämndledamöter och
tjänstemän, daterad 2015-02-04
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 översända förvaltningens skrivelse till kommunrevisionen.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 101
Redovisning av indikatorer i
miljöövervakningsprogrammet 2014
Dnr TN 2015/0199
Sammanfattning
Tekniska nämnden ska årligen rapportera in utfallet av miljöindikatorer inom
miljöövervakningsprogrammet till miljönämnden. Förvaltningen har ställt
samman resultatet för 2014.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-20
Tekniska förvaltningen redovisning av miljöindikatorer, daterad 2015-04-20
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-20
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V) och Lena
Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Christer Wallström (FP) med instämmande av Mats Helmfrid (M) och Cecilia
Barnes (FP) yrkar att tekniska nämnden överlämnar skrivelsen utan eget
ställningstagande.
Lena Fällström (S) yrkar avslag på Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
mot Christer Wallström (FP) m.fl. yrkande och finner sitt eget m.fl. yrkande vara
bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S), Hanna Örnskär (MP) och Ann Schlyter (V)) för bifall
till Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande
5 röster (Mats Helmfrid (M), Felix Solberg (M), Cecilia Barnes (FP), LarsGöran Hansson (C) och Christer Wallström (FP)) för bifall till Christer
Wallströms (FP) m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av miljöindikatorer inom
miljöövervakningsprogrammet samt
att översända uppföljningen till miljönämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Christer Wallström (FP), Mats Helmfrid (M) och Felix Solberg (M) reserverar
sig till förmån för Christer Wallströms (FP) m.fl. yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Miljönämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Årsberättelse 2014
Dnr TN 2012/0561
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett förslag till årsberättelse för år 2014.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-21
Förslag till årsberättelse 2014
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Christer Wallström (FP) 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 lägga årsberättelsen för år 2014 till handlingarna.
Protokollsanteckning
Börje Hed (FNL) får till protokollet anteckna att första meningen under
”Spårväg” lyder ”Den allmänna opinionen var fortsatt övervägande positiv”.
Detta påstående är missvisande eftersom ingen sådan fråga ställts till lundaborna.
På frågan om den allmänna inställningen till spårväg är 34 % negativa och 39 %
positiva.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103
Upphandling av entreprenör för nyanläggning av
Exploateringsområde Solbjer
Dnr TN 2015/0099
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för nybyggnation av byggator,
busstorg, belysning, parker inklusive dagvattenmagasin, grovterrassering av
tomtmark samt vatten- och avloppsanläggningar för det nya
exploateringsområdet Solbjer, Södra Brunnshög.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-22
Planritning
Illustration busstorg
Illustration central park
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 uppdra åt teknisk direktör att teckna erforderligt avtal/kontrakt med
anbudsgivare nr 3, Veidekke Entreprenad AB,
att uppdra åt teknisk direktör att teckna särskild överenskommelse om
finansieringen med VA Syd samt
att projektet får finansieras med medel från exploateringskonto 2950/4103 och
2970/4103 samt 2990/4103.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 104
Upphandling av entreprenör för Södra Råbylund II
Råbysjön
Dnr TN 2013/0531
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för nybyggnation av Råbysjön med
omkringliggande landskapspark, inklusive belysning, för det blivande
bostadsområdet Södra Råbylund II etapp A samt vatten- och avloppsanläggning
och en mindre gata.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-20
Planritning
Anbudsutvärdering
Tekniska nämnden beslutar
att utse anbudsgivare 2, Svevia AB, 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 exploateringsområdet Södra
Råbylund II med konto 4175

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-05-12

§ 105
Upphandling av entreprenör för genomförandet av Solen
och skuggans trädgård. Etapp 3. Stadsparken i Lund
Dnr TN 2014/0241
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för genomförande av
Stadsparksprojektet etapp 3, Solen och skuggans trädgård.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-29
Planritning
Inkommet anbud
Tekniska nämnden beslutar
att utse Markentreprenad som entreprenör för rubricerad entreprenad samt
att uppdra åt teknisk direktör att teckna erforderliga avtal/kontrakt med
upphandlad entreprenör.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 106
Natur i Sjöbo, remiss angående Grönstruktur- och
naturvårdsprogram
Dnr TN 2015/0253
Sammanfattning
Sjöbo kommun har skickat förslag till grönstruktur- och naturvårdsprogram på
remiss till Lunds kommun och önskar kommunens synpunkter.
Förvaltningen anser att det är viktigt att kommunerna fortsätter samarbeta kring
landskapet i Vombsjösänkan som har mycket stora natur- och kulturvärden, vilka
inte är begränsade av kommunernas gränser.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-24 Remissunderlag
från Sjöbo kommun del 1 och del 2, daterat 2015-03-16
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V) 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 överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse som nämndens remissyttrande till
kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att FI anser att programmet
saknar en djupare analys av tillgängligheten till rekreativa miljöer i kommunen.
Vi önskar se ett intersektionellt perspektiv där faktorer så som ålder, kön,
socioekonomisk bakgrund och liknande tas i beaktning.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107
Utvärdera färdtjänstupphandlingen
Dnr TN 2015/0094
Sammanfattning
Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ har
kommit in med skrivelsen ”Utvärdera färdtjänstupphandlingen”. Vänsterpartiet
och Feministiskt initiativ har kompletterat med skrivelse om framtida
organisation. Förvaltningen föreslår att en utredning genomförs.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-29
Skrivelse MP, S, V och FI; ”Utvärdera färdtjänstupphandlingen”
Tekniska nämndens arbetsutskott beslut 2015-02-03, § 9
Skrivelse V och FI angående utredning om framtida organisation av färdtjänsten,
daterad 2015-02-03
Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Mats Helmfrid (M) och Lena
Fällström (S) 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 ge förvaltningen i uppdrag att upphandla konsulter och genomföra
utredningen i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-05-12

§ 108
Försäljning av fastigheten Hovtången 10 i Södra Sandby
till Acmetech AB
Dnr TN 2015/0291
Sammanfattning
Ärendet gäller försäljning av fastigheten Hovtången 10, 2063 kvadratmeter, i
verksamhetsområdet Östra Mölla i Södra Sandby till Acmetech AB. Acmetech
AB tillverkar delar till etiketteringsmaskiner, både prototyper och reservdelar till
befintliga maskiner. Företaget har ett behov av yta för nytt lager.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-21
Detaljplanen för Sandby 67:2 m.fl. i Södra Sandby
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna försäljning av Hovtången 10 i Södra Sandby till Acmetech AB
(556743-0995) för en köpeskilling av 180 kronor per kvadratmeter och i övrigt
på angivna villkor

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Acmetech AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-05-12

§ 109
Prissättning av fribyggartomter i Påskagänget
Dnr TN 2015/0283
Sammanfattning
I samband med genomförande av detaljplan för del av Dalby 63:105 ska
fribyggartomter i Påskagänget III i Dalby säljas. Köpeskilling föreslås utgå med
300 000 kronor i fast pris och 600 kronor per kvadratmeter tomt i rörligt pris.
Ytterligare differentiering beroende på den specifika tomtens förutsättningar
föreslås också kunna ske.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-21
Värdeutlåtande för tomter för egnahemsbebyggelse, Malmöbryggan
fastighetsekonomi AB, Lunds kommun per värdetidpunkten februari 2015,
2015-02-17
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 godkänna försäljning av fribyggartomter i Påskagänget III i Dalby till det
fasta priset 300 000 kronor per tomt och det rörliga priset 600 kronor per
kvadratmeter tomt samt med möjlighet till differentiering av pris med mellan +/100 000 kronor beroende på mikroläge och övriga förutsättningar samt i övrigt i
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Protokollsanteckning
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att FI anser att
fribyggartomter inte är den bästa lösningen i fråga om bland annat
markhushållning och ställer oss därför kritiska till beslutet.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-05-12

§ 110
Delegationsbeslut för anmälan 2015-05-12
Dnr TN 2015/0049
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 12 maj 2015 anmäls.

Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-05-12

§ 111
Anmälningar till tekniska nämnden 2015-05-12
Dnr TN 2015/0051
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde 12 maj 2015:
Trafikverket, dnr. 13/367
Fastställd arbetsplan avseende väg 798, delen Esarp – Genarp
Byggnadsnämnden, dnr. 13/539
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Östra Torn 27:12 m.fl. i
Lund, Lunds kommun (MAX IV inom Brunnshögsområdet)
Kommunstyrelsen, dnr. 13/758
§ 104 Försäljning av del av Kristallen 1 i Lund för tingsrättsändamål
Byggnadsnämnden, dnr. 14/322
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Stockholmsledet 9 (etapp 1) i
Lund, Lunds kommun (Emdalavägen 5)
Byggnadsnämnden, dnr. 14/710
§ 80 Detaljplan för Väster 2:18 m.fl. Planuppdrag – standardförfarande i
delegation
Kommunfullmäktige, dnr. 14/417
§ 51 Medborgarförslag angående minnesplats
Kommunstyrelsen, dnr. 14/664
§ 78 Medborgarförslag om trafiken vid Rapsvägen i Södra Sandby m.m.
Kommunstyrelsen, dnr. 14/728
§ 54 Lokalinvesteringsprocess
Kommunstyrelsen, dnr. 14/778
§ 99 Utvärdering av nämndernas interna kontrollarbete 2014 samt
handlingsplaner för 2015
Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 15/47
Protokoll 2015-03-17
Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 15/47
Protokoll 2015-04-08
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 15/150
Statlig kontroll av beviljade kommunala strandskyddsdispenser

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-05-12

Kommunala studentrådet, dnr. 15/269
Protokoll 2015-04-07
Kommunkontoret, dnr. 15/315
Kommunrevisionens revisionsplan 2015
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll 2015-02-03
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll 2015-03-03
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll 2015-04-08
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden
Pågående arbeten v. 15 - 16
Pågående arbeten v. 17 - 18
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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