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§ 167
Godkännande av dagordning
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 168
Redovisning av förvaltningschefen
Sammanfattning
Teknisk direktör Håkan Lockby informerar bland annat om:
Solrosplanteringar
Solbjer
Råbysjön
Arenaparken
Hantering av jordmassor
Verksamhetsstrateg, ny tjänst på förvaltningen
Kraftig resandeökning i stadsbusstrafiken
Ökat antal bussar skapar trängsel
Motorfordonsräkning genomförs under hösten
Inriktningsbeslut för spårvägen
Stadsmiljöavtalet
Evakueringsplats för EU-medborgare
Bredbandsutbyggnad i Södra Sandby
Brunnshögsprojektet visas på Business Arena Stockholm
Centrumlyftet anordnar containerhäng på Stortorget
Skördefest 26-27 september
Rekryteringar för vakanta tjänster pågår
Förvaltningen på studieresa till Stockholm 23-25 september

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 169
Informationsärende - Rapport från kommunala råd
Sammanfattning
Jean Niyongabo (MP) och Christer Wallström (FP) rapporterade från
Kommunala Funktionshinderrådets möte 8 september. Funktionshinderrådet
beslutade bland annat att skicka vidare en skrivelse från
funktionshinderföreningarna med en begäran om översyn av kommunala
funktionshinderrådets reglemente, till kommunstyrelsen.
Jan O Carlsson (M) rapporterade från Studentrådets sammanträde 15 september.
Mötet gästades av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 170
Informationsärende - Rapport från konferenser
Sammanfattning
Inget att rapportera.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 171
Informationsärende - Utbyggnads- och boendestrategi
Dnr TN 2015/0526
Sammanfattning
Exploateringschef Anita Wallin informerar om bakgrunden till att en
Utbyggnads- och boendestrategi tas fram. Uppdraget kommer från de riktlinjer
och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun som beslutades av
kommunfullmäktige i november 2013.
Exploateringsingenjör Lena Bengtsson och arkitekt Vesna Vasiljkovic
informerar om arbetet med Utbyggnads- och boendestrategin. Strategin blickar
fram mot 2025 och formar en målbild över hur Lund vill utvecklas fram till dess.
I dokumentet presenteras även verktyg för att denna målbild ska uppnås. En ny
version av kommunens markpolicy har arbetats in i strategin. I markpolicyn
regleras utbyggnad på kommunal och privat mark samt markreserven.
Ärendet kommer att behandlas på tekniska nämndens sammanträde under hösten
2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 172
Informationsärende - Färdtjänst
Sammanfattning
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén rapporterar att efterfrågan på färdtjänstresor
har ökat under början av hösten. Detta har inneburit fler förseningar, väntetid i
beställningscentralen och brist på bilar. Regelbundna möten har genomförts med
Sverigetaxi för att lösa problemen. Det finns ett missnöje bland taxichaufförer
med att köra färdtjänstturer och Sverigetaxi arbetar med att förbättra
arbetsvillkoren för chaufförerna.
Tekniska förvaltningen utreder möjligheter till alternativa sätt att organisera
färdtjänsten enligt beslut i tekniska nämnden i maj 2015. En extern konsult har
sammanställt en rapport som kommer delges nämnden under hösten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 173
Informationsärende - Tekniska nämndens
delegationsordning
Dnr TN 2014/0804
Sammanfattning
Administrativ chef Heléne Öhrström informerar om tekniska nämndens
delegationsordning. Tekniska nämnden beslutar om ärenden och delegater.
Tekniska nämnden har vidare beslutat om delegation till arbetsutskottet,
presidiet, ordförande, andre vice ordförande samt teknisk direktör. Teknisk
direktör har sedan vidaredelegerat ärenden till delegater inom förvaltningen.
Delegationsbesluten anmäls månadsvis till tekniska nämndens sammanträden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 174
Datum för tekniska nämndens temamöte i november 2015
Dnr TN 2014/0529
Sammanfattning
Vid tekniska nämndens sammanträde i januari 2015 fastlades nämndens
sammanträdestider för 2015. Beslutet innebar även att det planerade temamötet
11 november flyttades till annat, ej ännu bestämt datum.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-27
Tekniska nämndens beslut 2015-01-21 § 9

Tekniska nämnden beslutar
att fastställa datum och tid för tekniska nämndens temamöte till 3 november
2015 kl. 17:30.

Reservationer
Mats Helmfrid (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 175
Medborgarförslag om alternativ gångväg vid Knivsåsens
naturreservat
Dnr TN 2015/0437
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har kommit in till Lunds kommun angående störning från
aktiviteter och besökare vid stenbrottet Knivsåsen.
Markägaren Sydsten har iordningställt en ny gångväg till Knivsåsens stenbrott i
syfta att leda besökare som kommer med buss en annan väg än förbi de boende
längs den berörda vägen. Förvaltningen informerar om att det inte är tillåtet att
stänga den samfällda vägen med bom eller liknande. Förvaltningen bevakar att
skyltning till den nya stigen och trafiksäkerhetsåtgärder kommer på plats när
stigen är färdigställd.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-07-16
Medborgarförslag med tillhörande bilagor 1-5, daterat 2015-06-22
Kompletterande skrivelse, inkommen 2015-08-18
Polisens minnesanteckningar, daterade 2015-07-06

Tekniska nämnden beslutar
att anta tjänsteskrivelsen som sitt svar och översända det till kommunstyrelsen
samt
att bevaka att skyltning och trafiksäkerhetsåtgärder till den nya stigen kommer
på plats när stigen är färdigställd.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 176
Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och
bostäder för studerande
Dnr TN 2015/0454
Sammanfattning
Näringsdepartementet har översänt remiss Investeringsstöd för anordnande av
nya bostäder och bostäder för studerande till Lunds kommun. Tekniska nämnden
har beretts tillfälle att yttra sig.
Ett investeringsstöd föreslås införas till fastighetsägare för anordnande av nya
hyresbostäder och bostäder för studerande. Investeringsstödet riktar sig till
aktörer i kommuner och regioner med befolkningstillväxt och bostadsbrist.
Stödet ska främja kostnadseffektivt byggande och långsiktigt ekonomiskt
överkomliga bostäder. Stödet är förenat med ett antal villkor.
Behovet av nya bostäder i regionen är stort. För Lunds del råder det brist på både
”vanliga” lägenheter och studentbostadslägenheter. Hyresbostäder är en extra
angelägen fråga. Alla åtgärder är intressanta för att få igång bostadsbyggandet.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-01
Remissmissiv från Näringsdepartementet, daterad 2015-07-07
Näringsdepartementets remiss: Promemoria Investeringsstöd för anordnande av
nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Emma Berginger (MP) 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 förvaltningens skrivelse som svar på Näringsdepartementets remiss:
Promemoria Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för
studerande (Ds 2015:35) och översända den till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 177
En ny regional planering - ökad samordning och bättre
bostadsförsörjning
Dnr TN 2015/0444
Sammanfattning
Bostadsplaneringskommittén föreslår att ett program för regional fysisk
planering ska införas i varje län i hela landet. Det regionala fysiska programmet
regleras i en ny lag om regional fysisk planering. Genom att Skåne får ansvaret
för den regionala planeringen finns förhoppningar om att skapa bättre
samordning mellan bland annat fysisk planering och investeringar i
trafikinfrastruktur och kollektivtrafik. Tillsammans med nytt underlag, regionala
bedömningar och avvägningar mellan olika nationella och regionala intressen
anser kommittén att bättre planering för bostadsförsörjning skulle kunna ske.
En del i Regions Skånes uppdrag är att sprida tillväxt till hela Skåne. Om
kommitténs förslag innebär att mer av den fysiska utvecklingen bestäms på
regional nivå finns farhågor om att regionen inte till fullo utnyttjar de
möjligheter som finns att utveckla bostadsbeståndet i regionens tillväxtmotorer,
bland annat i Lund, där det finns en bostadsmarknad som möjliggör
nyproduktion.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-25
En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, SOU
2015:59

Yrkanden
Ann Schlyter (V) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Ann Schlyters (V) m.fl.
yrkande och finner det vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande över SOU 2015:59 En ny
regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning och
översända den till kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 178
Delårsrapport per den 31 augusti 2015
Dnr TN 2013/0623
Sammanfattning
Nämnderna ska lämna en rapport per den 31 augusti 2015 med prognos för 2015
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Två versioner har tagits fram, en
utförlig för tekniska nämnden samt en kortare variant för kommunstyrelsen och
fullmäktige.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-09
Bilaga till tekniska förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti 2015
(Tekniska nämnden)
Bilaga till tekniska förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti 2015
(Kommunstyrelsen)

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 överskottet om 2.700.000 kronor som beräknas uppstå inom
kollektivtrafikverksamheten används enligt följande:
- 100.000 kronor används för att täcka underskottet som bedöms uppstå för
tekniska nämnden,
- 600.000 kronor används för att täcka underskottet som bedöms uppstå inom
mark- och exploateringsverksamheten,
- 500.000 kronor används inom gatu- och trafikverksamheten för rensning av
dagvattenbrunnar, 100.000 kronor, och förebyggande åtgärder mot ogräs i
refuger, 400.000 kronor,
- 1.500.000 kronor används inom park- och naturverksamheten för borttagning
av överblivna massor vid Höje å, 400.000 kronor, asfaltering av de viktigaste
cykelvägarna i parkområden på Linero, i Dalby och Veberöd, 800.000 kronor,
samt planteringar vid ”Körsbärsdalen” längs Ringvägen mellan Stadsparken och
Arenan, 300.000 kronor,
att anmäla de ekonomiska avvikelserna samt förslagna till regleringar till
kommunstyrelsen,

Justerare
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att uppmärksamma kommunstyrelsen på de beräknade avvikelserna mot de olika
investeringsramarna samt
att översända tjänsteskrivelsens Bilaga KS, till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 179
Detaljplan för del av Östra Torn 27:13 m.fl. i Lund, Lunds
kommun (Science Village) Brunnshög
Dnr TN 2015/0414
Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att inom planområdet utveckla
byggrätter för kontor, universitets- och centrumbebyggelse kring
spårvagnshållplatsen, en receptionsbyggnad med restaurang och hotell samt
bevarande av Odarslövs mölla och Möllegården. Detta ska bli första etappen av
forskarparken Science Village.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-01
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag, daterat 2015-05-25

Yrkanden
Ann Schlyter (V) med instämmande av Emma Berginger (MP) yrkar att:
1) att detaljplanen tillstyrks,
2) att det är positivt att detaljplanen följer den vinnande gestaltningsidén, därför
är det viktigt att alléer och träd som nämns i denna är med i detaljplanen,
3) att man i linje med målsättningen för trafiken borde minska antalet
parkeringsplatser i förhållande till gällande norm, med tanke på det goda
kollektivtrafikläget samt
4) att på övriga punkter instämma i förvaltningens förslag.
Lena Fällström (S) instämmer i Ann Schlyters (V) första, tredje och fjärde
yrkande.
Mats Helmfrid (M), Lars-Göran Hansson (C) och Christer Wallström (FP)
instämmer i Ann Schlyters (V) första och fjärde yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Ann Schlyters (V) m.fl.
första yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Ann Schlyters (V) m.fl.
andra yrkande och finner att yrkandet avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
3 röster (Ann Schlyter (V), Emma Berginger (MP) och Jens Gynnerstedt (MP))
för bifall till Ann Schlyters (V) m.fl. andra yrkande
8 röster (Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S),

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Christer Wallström (FP), Lars-Göran
Hansson (C) och Felix Solberg (M)) för avslag på Ann Schlyters (V) m.fl. andra
yrkande.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Ann Schlyters (V) m.fl.
tredje yrkande och finner det vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
6 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S), Jens Gynnerstedt (MP) och Ann Schlyter (V)) för
bifall till Ann Schlyters (V) m.fl. tredje yrkande
5 röster (Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Christer Wallström (FP), LarsGöran Hansson (C) och Felix Solberg (M)) för avslag på Ann Schlyters (V) m.fl.
tredje yrkande.
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Ann Schlyters (V)
fjärde yrkande och finner det vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar
att detaljplanen tillstyrks,
att i linje med målsättningen för trafiken borde antalet parkeringsplatser i
förhållande till gällande norm minskas, med tanke på det goda
kollektivtrafikläget samt
att i övrigt hänvisa till vad förvaltningen anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Reservationer
Ann Schlyter (V), Emma Berginger (MP) och Jens Gynnerstedt (MP) reserverar
sig till förmån för Ann Schlyters (V) m.fl. andra yrkande.
Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Christer Wallström (FP), Lars-Göran
Hansson (C) och Felix Solberg (M) reserverar mot beslutet att i linje med
målsättningen för trafiken borde antalet parkeringsplatser i förhållande till
gällande norm minskas, med tanke på det goda kollektivtrafikläget

Protokollsanteckning
Emma Berginger (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V) och Gubb Marit
Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ anser att Partikelgatan ska förbli en lokalgata. Vi stödjer
inte planeringen för en ny trafikplats på E22.
Gubb Marit Stigson (FI) och Börje Hed (FNL) får till protokollet anteckna att
Feministiskt initiativ och FörNyaLund motsätter sig detaljplanen då denna helt
Justerare
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utformats utifrån antagandet att spårvägen kommer att byggas. Detaljplanen bör
därför omarbetas för att även möjliggöra en annan typ av
kollektivtrafikförsörjning.
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt Initiativ
instämmer i Ann Schlyters (V) m.fl. andra och tredje yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Byggnadsnämnden
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§ 180
Återremiss - Skrivelse (S) Satsningar måste göras i
Genarp för att kommundelen ska kunna utvecklas
Dnr TN 2015/0284
Sammanfattning
Genarps socialdemokratiska förening har inkommit med en skrivelse till
kommunstyrelsen avseende satsningar som måste göras för att Genarp ska
utvecklas. Skrivelsen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande.
Tekniska nämnden beslutade 2015-06-03, § 122, att återremittera ärendet till
förvaltningen med uppdrag:
- att beskriva de åtgärder som kommunen kan vidta de närmaste åren för att öka
attraktionskraften för boende i Genarp och därmed också intresset bland
byggherrarna, samt att redovisa kommunalt markinnehav i de centrala delarna av
Genarp,
- att beskriva effekterna för friluftsliv, rekreation och naturupplevelser av en
avveckling av skjutbanan på naturreservatet Risen samt möjligheterna till en
avveckling senast 2017 med hänsyn till eventuellt avtal med skytteföreningen
samt
- att redovisa möjliga alternativ som kan skapa förutsättningar för ett beslut om
en utbyggnad av cykelbana längs Häckebergavägen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-27
Tekniska nämndens beslut 2015-06-03 § 122
Skrivelse (S) Satsningar måste göras i Genarp 2015-03-09

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Lars-Göran Hansson (C), Emma
Berginger (MP), Christer Wallström (FP) och Ann Schlyter (V) yrkar att de till
protokollet bilagda kommentarerna, se bilaga, översänds till kommunstyrelsen
jämte tekniska förvaltningens förslag till yttrande.
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Jan O Carlsson (M) 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 Lena Fällströms
(S) m.fl. yrkande vara bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-09-16

Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningen tjänsteskrivelse som sitt yttrande samt
att jämte förvaltningens yttrande översända de till protokollet bilagda
kommentarerna till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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TN Bilaga 2015-09-26 § 180

Bilaga till Tekniska nämndens protokoll 2015-09-016 § 180
Skrivelse (S) – Satsningar som måste göras i Genarp för att
kommundelen ska utvecklas
Ärendet återremitterades till förvaltningen vid tekniska nämndens sammanträde 2015-06-03
med tre uppdrag. Nämnden vill kommentera uppdragen med följande:

Uppdrag: Att beskriva åtgärder för att öka attraktionskraften för boende i
Genarp samt att redovisa kommunalt markinnehav i de centrala delarna
av Genarp.
I Översiktsplan 2010 står att ”planeringen ska skapa goda förutsättningar för attraktiva centra
i stadsdelar och tätorter med god tillgång till service”.
Tekniska nämnden anser därför att kommunen bör utarbeta en strategi i syfte att
utveckla ett centrum i Genarp, vilket skulle kunna göras i anslutning till Bygatan/
Centrumparken. Efterfrågan på mindre bostäder i hyres- eller bostadsrättsform som
förvaltningen beskriver, kan avhjälpas genom att mark köps in samt att överenskommelser
med byggherrar om byggnation träffas.
Enligt nämndens mening är en viktig del i arbetet med att öka attraktionskraften för
boende i Genarp, också en förbättring av kollektivtrafiken till både Lund och Malmö.
Det behövs bland annat fler direktbussar för att restiderna ska bli rimliga. Sedan busstationen i
Staffanstorp flyttats kan inte bussar vänta in varandra som tidigare med följd att stora
förseningar ibland uppstår för resenärer. Fler måste därför köra eller bli hämtade/ lämnade
med bil. Detta måste kraftfullt påtalas för Skånetrafiken.

Uppdrag: Att beskriva effekterna för friluftsliv, rekreation och
naturupplevelser av en avveckling av skjutbanan på naturreservatet
Risen samt möjligheterna till en avveckling senast 2017 med hänsyn till
eventuellt avtal med skytteföreningen.
Länsstyrelsen beslutade redan 1980 att skjutbanan på Risen ska avvecklas
och det är därför märkligt att förvaltningen påstår att effekterna av att avveckla
skjutbanan inte har någon större på verkan för rekreation med mera, mer än möjligen för
närboende.
Tekniska nämnden anser, att möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser på naturreservatet
Risen samt boendemiljön påverkas på ett sådant sätt att skjutbanan bör avvecklas senast 2017.

Uppdrag: Att redovisa möjliga alternativ som kan skapa förutsättningar
för ett beslut om en utbyggnad av cykelbana längs Heckebergavägen.
Cykelbanan längs Heckebergavägen hamnade inte så högt upp i prioriteringen av de åtta
projekt som fanns med då tekniska nämnden beslutade om ansökan för RTI-bidrag.
Cykelleder för terrängcykling med MTB planeras i omgivningarna. Förvaltningen framför att
det är ett problem att cykelslingorna hänvisas via Heckebergavägen där cykelbanor saknas.
Heckebergavägen är också den centrala ”huvudgatan” i samhället med en blandning

av bland annat cykeltrafik med barn som ska till skolan och till idrottsplatsen, besökare till
naturområdena runt Genarp och tung trafik såsom virkestransporter.
Med hänvisning till ovanstående anser tekniska nämnden att kommunen bör ta initiativ till
överläggningar med Trafikverket. I överläggningarna kan Lunds kommun konkretisera och
återkomma med förslag på vad som krävs för att en cykelväg ska kunna anläggas längs
Heckebergavägen.

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-09-16

§ 181
Ansökan om övertagande av driftansvar för Dalbackas
allmänna platsmark
Dnr TN 2012/0218
Sammanfattning
Dalbacka samfällighet har i en skrivelse framfört önskemål om att kommunen tar
över driftansvaret för Dalbackas allmänna platsmark snarast möjligt. Av
detaljplanen för området framgår att ”Vägföreningen skall ansvara för drift och
underhåll av naturmark och vägmark inom området.”

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-26
Skrivelse från Dalbacka samfällighet daterad 2015-06-08
Översiktskarta
Plankarta
Planbestämmelser

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Jan O Carlsson (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 avslå Dalbacka samfällighetsförenings begäran om kommunalt övertagande
av driftansvar för Dalbackas allmänna platsmark.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Dalbacka samfällighetsförening

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2015-09-16

§ 182
Upphandling av entreprenör för ny beläggning samt ny
vattenledning på Byggmästaregatan
Dnr TN 2014/0673
Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av entreprenör för ombyggnad av Byggmästaregatan.
Stenbeläggningen kommer att bytas ut mot asfalt med detaljer av gatsten kvar
längs gatan. Samtidigt kommer en vattenledning att läggas ner längs sträckan.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-01
Planritning och sektion
Tekniska nämndens beslut 2013-04-17 § 79
Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-30 § 21

Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Mats Helmfrid (M) 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
Markentreprenad,
att uppdra åt teknisk direktör att teckna särskild överenskommelse om
finansieringen med VA SYD samt
att projektet får finansieras med medel från driftskonto 2410 samt
investeringskonto 2410/6201XX.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-09-16

§ 183
Delegationsbeslut för anmälan 2015-09-16
Dnr TN 2015/0049
Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 16 september 2015
anmäls.

Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll

25

Sammanträdesdatum

2015-09-16

§ 184
Anmälningar till tekniska nämnden 2015-09-16
Dnr TN 2015/0051
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde:
Byggnadsnämndens arbetsutskott, dnr. 08/236
§ 26 Detaljplan för Traversen 8 i Veberöd. Avskrivning
Byggnadsnämnden, dnr. 11/448
§ 138 Detaljplan för Stora Råby 32:22 m.fl. (Hasslanda III). Samråd
Byggnadsnämnden, dnr. 13/714
§ 136 Detaljplan för del av Revinge 11:56 i Revinge. Planuppdrag –
standardförfarande i delegation
Kommunstyrelsen, dnr. 14/372
§ 235 Försäljning av fastigheterna Vittran 1 och Älvan 1 till Goldcup 11117 AB
i Södra Råbylund II
Lunds Tingsrätt, dnr. 14/764
Protokoll 2015-09-07 Mål nr Ä 902-15
Tekniska förvaltningen, samverkansgruppen, dnr. 15/47
Protokoll 2015-06-02
Kommunstyrelsen, dnr. 15/374
§ 233 Förvärv av fastigheten Vallkärratorn 8:7, Lunds kommun
Kommunkontoret, allergikommittén, dnr. 15/491
Uppföljning av handlingsplan för allergiförebyggande arbete i Lunds kommun
Kommunstyrelsen, dnr. 15/492
§ 232 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2016
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll 2015-06-16
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden
Pågående arbeten v. 30 - 34
Pågående arbeten v. 35 - 36

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-09-16

Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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