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§ 22

Godkännande av dagordning

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna dagordningen.
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Utdragsbestyrkande
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§ 23

Redovisning av förvaltningschefen

Dnr TN 2016/0061

Sammanfattning
Teknisk direktör Håkan Lockby informerar bland annat om:
Tekniska nämndens temamöte 9 mars kl. 17.00 i Knutssalen i Rådhuset
Tekniska nämndens presidium inbjuds till dialog kring EVP 2017-2019
Stort fokus på Lund i Sverigeförhandlingen
Höghastighetståg
Tekniska förvaltningen är pilot-förvaltning i projekt ”Idé-slussen”
Energimyndighetens projekt om test av laddsträcka för elbussar
Projekt ”Klimatklivet”
Mark till bostäder för flyktingmottagande är fortsatt prioriterat
Möjligheter att stimulera bostadsbyggandet
Säkerhetsbesiktningar på lekplatser
Skateparken i Stadsparken
Beslut om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder
samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder (RTI)
Rekryteringar genomförda inom förvaltningen
Löneöversyn 2016 pågår
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§ 24

Informationsärende - Rapport från
kommunala råd

Dnr TN 2016/0062

Sammanfattning
Jean Niyongabo (MP) och Christer Wallström (L) informerar om
Kommunala funktionshinderrådets sammanträde 16 februari. Mötets
tema var Tillgänglighet och bostäder och representanter från
byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret var inbjudna till mötet.
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§ 25

Informationsärende - Rapport från
konferenser

Dnr TN 2016/0063

Sammanfattning
Inget att rapportera.
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§ 26

Informationsärende - Färdtjänst

Dnr TN 2016/0064

Sammanfattning
Kollektivtrafikchef Ronnie Kalén informerar om den senaste statistiken
gällande färdtjänst. Svarstider i beställningscentralen och antal försenade
turer ligger kvar på samma nivå som vid tidigare mätningar. Antalet resor
i färdtjänsten under januari har minskat något jämfört med samma period
i fjor.
Lunds kommun har tillsammans med Malmö stad, Skånetrafiken och
Jönköpings Länstrafik träffat Fågelviksgruppens ledning för att diskutera
brister i utförandet. Fågelviksgruppen har informerat om de planer som
finns för att förbättra verksamheten. Bland annat ska
beställningscentralen i Lund växa då andra beställningscentraler stängs
ner. Från och med 1 mars 2016 höjs ersättningen till åkarna som kör
färdtjänst för Sverigetaxi.
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§ 27

Årsanalys 2015

Dnr TN 2013/0623

Sammanfattning
Årsredovisningen regleras i kommunallagen och i lagen om kommunal
redovisning. I årsredovisningen redogörs för kommunens helhetsresultat
och utveckling under 2015 med medborgaren som målgrupp.
Nämnderna ska göra sina egna årsanalyser som ska vara uppställda och
strukturerade i enlighet med instruktioner och mallar som utarbetats av
kommunkontoret. Syftet med årsanalysen är dels att ge kommunkontoret
underlag till årsredovisningen, personalredovisningen och
miljöredovisningen, dels att respektive nämnd ska få en samlad
redovisning. Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till årsanalys
för tekniska nämnden utifrån dessa anvisningar.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 5 februari 2016
Årsanalys 2015

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa årsanalysen för 2015 och översända densamma till
kommunstyrelsen.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 28

Tekniska nämndens begäran om
överföring av budgetavvikelse från
2015 till 2016

Dnr TN 2013/0623

Sammanfattning
Ansökan om överföring av budgetavvikelser skall redovisas till
kommunstyrelsen. Huvudregeln är att uppkomna budgetavvikelser inom
driftverksamheten överförs till nämndens fond för eget kapital eller i
form av tilläggsbudget. Efter föreslagna regleringar redovisas ett
överskott om 3.316.000 kronor, vilka föreslås överföras till tekniska
nämndens fond för eget kapital.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 29 januari 2016

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anhålla hos kommunstyrelsen om att 2015 års resultat regleras enligt
förvaltningens förslag samt
att 3.316.000 kronor läggs till tekniska nämndens fond för eget kapital.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

10 (26)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 29

Gestaltningsprogram Bantorget

Dnr TN 2014/0137

Sammanfattning
Det finns ett stort behov av starka mötesplatser för allmänheten i Lund
och Bantorget har en unik position i staden genom närheten till
centralstationen och kommande kongress. Bantorget är även en viktig
nod för både cyklister och gående. Idag står Bantorget inför en rad
utmaningar och platsen är i stort behov av förnyelse.
Tekniska nämnden beslutade i januari 2016 att hänskjuta ärendet till
tekniska nämndens arbetsutskott för beredning inför nämndens
sammanträde i februari.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 10 februari 2016
Gestaltningsprogram Bantorget, daterat 10 februari 2016
Kommunstyrelsens beslut 2014-08-13 § 193

Yrkanden
Mikael Thunberg (S) med instämmande av Lena Fällström (S),
Margareta Kristensson (S), Mats Helmfrid (M), Cecilia Barnes (L) och
Ann Schlyter (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen
att den tredje att-satsen om att översända förslaget till kommunstyrelsen
för beslut om igångsättning, lyfts ut.
Jens Gynnerstedt (MP) med instämmande av Johan Nilsson (C) yrkar att
ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag att:
- Lyfta fram cykelstråken i sydlig och nordlig riktning. Dessa bör
omnämnas på de ställen där cykeltrafiken på torget beskrivs, det vill säga
i samband med beskrivning av torgets karaktär och kvaliteter (sid 4),
koncept (sid 7), ett inbjudande stadsrum (sid 8) och trafik (sid 9),
- Beskriva hur cykelstråken tydliggörs och ges en utformning som gör det
enkelt att förstå hur man ska cykla för att nå olika destinationer samt
vilka olika färdvägar som finns över torget. Utformningen måste göras så
att cyklisten intuitivt hellre väljer cykelvägarna än att utnyttja det
diagonala gångstråket. Cykelvägarna måste ha tydlig och attraktiv
utformning samt erbjuda ett slätt underlag. Information genom skyltning
behöver ske så att cyklisterna i god tid kan fatta beslut om färdväg,
- Beskriva hur en säker trafiksituation uppnås i korsningspunkter där
flera trafikslag möts, framförallt vad gäller mötet mellan oskyddade
trafikanter och motorfordonstrafik,
- Utveckla när och hur dialogen genom intervjuer på Bantorget har skett
samt resultatet av dessa (sid 6),

Justerare

Utdragsbestyrkande

11 (26)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-17

- Tydliggöra på vilket sätt gestaltningsprogrammet förhåller sig till
ramprogram för Lund C (sid 6), exempelvis genom att beskriva
gränssnittet gentemot den yta som finns väster om Bangatan samt hur
torget ansluter till stationsområdet,
- Beskrivning av konsekvenser för och hänsynstagande till barn bör lyftas
fram under en egen rubrik (gäller exempelvis första stycket på sid 9),
- Beskriva under en egen rubrik hur tillgängligheten för personer med
funktionsvariationer tillgodoses i förslaget,
- Uppdatera visualiseringsbilden mot Klostergatan på sidan 10 så att det
framgår hur vyn ser ut med busshållplats och cykelställ.

Beslutsgång
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på Jens Gynnerstedt
(MP) med fleras återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras
idag.
Omröstning begärs och genomförs.
3 röster (Jens Gynnerstedt (MP), Hanna Örnskär (MP) och Johan Nilsson
(C)) för bifall till Jens Gynnerstedt (MP) med fleras återremissyrkande.
8 röster (Lena Fällström (S), Mikael Thunberg (S), Margareta
Kristensson (S), Ann Schlyter (V), Mats Helmfrid (M), Felix
Solberg (M), Cecilia Barnes (L) och Aleksander Mlynarczyk (KD)) för
avslag på Jens Gynnerstedt (MP) med fleras återremissyrkande.
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på Mikael Thunberg
(S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till gestaltningsprogram för förnyelse av Bantorget,
att åtgärden finansieras med medel från verksamhet 2480
Infrastrukturinvestering, projekt 6244XX Utveckling av centrum
med 12.800.000 kronor, varav 3.600.000 kronor för Klostergatan
samt 9.200.000 kronor för Bantorget.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 30

Motion C - Ett skräpfritt Lund

Dnr TN 2015/0720

Sammanfattning
Centerpartiet framför i en motion att det är skräpigt i den offentliga
miljön i Lund och att det krävs en attitydförändring hos medborgarna. I
motionen föreslås en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna i syfte
att åstadkomma ett större ansvar bland näringsidkarna samt att
kommunen ska stimulera ett ökat personligt ansvarstagande genom
deltagande i kampanjer. Kommunkontoret har översänt motionen till
tekniska nämnden för yttrande.
Förvaltningen menar att motionären lyfter en viktig fråga.
Beteendekampanjer kan vara ett sätt att minska nedskräpningen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 januari 2016
Motion från Centerpartiet, daterad 17 december 2015

Yrkanden
Johan Nilsson (C) med instämmande av Lena Fällström (S) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på Johan Nilsson (C)
med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningen förslag till yttrande som sitt eget.

Protokollsanteckningar
Johan Nilsson (C) får till protokollet anteckna att det är viktigt att
kommunens regler vad gäller näringsidkares ansvar för nedskräpning ses
över för att se vilka positiva effekter en skärpning av reglerna skulle
kunna ha.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 31

Medborgarförslag - Gör Norra
Fäladsvägen i Dalby till
gångfartsområde

Dnr TN 2015/0394

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit om att göra Norra Fäladsvägen i
Dalby till gångfartsområde. Förslagsställaren upplever att
hastighetsbegränsningen 30km/h inte hålls, att vägen används för
genomfartstrafik trots förbud, att många stressade föräldrar med bil
använder vägen vid hämtning/lämning av sina barn, vilket ger hög
belastning och en stressad trafiksituation samt att boende och besökare i
avsaknad av trottoar parkerar så att gående tvingas ut i körbanan.
Förslagsställaren menar även att om Norra Fäladsvägen görs om till
gångfartsområde skapas en bättre lågtrafikerad förbindelse till och från
Rökepipans naturreservat.
Tekniska förvaltningen är tveksam till att göra Norra Fäladsvägen till
gångfartsområde då förvaltningen genom sina analyser och
trafikutredningar inte ser behovet. Mindre åtgärder kan istället
genomföras.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 8 december 2015
Kommunfullmäktiges beslut 2015-08-27 § 160
Inkommet medborgarförslag, daterat 3 juni 2015

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mikael Thunberg (S) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på sitt eget med fleras
yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att anta tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Justerare
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Beslut expedieras till:
Akten
Xxx Xxxx
Kommunfullmäktige
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§ 32

Skrivelse FP - Stoppa tävlingskörande
bland gångtrafikanter i Veberöd

Dnr TN 2015/0598

Sammanfattning
Folkpartiet Liberalerna i Lund har inkommit med en skrivelse till
tekniska nämnden i Lund om problem med bilar som tävlingskör på
Norra Järnvägsgatan i Veberöd. I skrivelsen önskar man en
hastighetsdämpande åtgärd längs sträckan.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 januari 2016
Folkpartiet Liberalernas skrivelse, daterad 14 oktober 2015
Skiss över föreslagen hastighetsdämpande åtgärd

Yrkanden
Mikael Thunberg (S) med instämmande av Cecilia Barnes (L), Johan
Nilsson (C), Aleksander Mlynarczyk (KD), Mats Helmfrid (M), Felix
Solberg (M), Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S), Ann
Schlyter (V), Jens Gynnerstedt (MP) och Hanna Örnskär (MP) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på Mikael Thunberg
(S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att projektera och genomföra
föreslagen hastighetsdämpande åtgärd samt
att projektet får finansieras med medel från verksamhet 2410 mindre väg
och trafikobjekt och projekt 6201XX.
Beslut expedieras till:
Akten
Liberalerna (fd Folkpartiet)
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§ 33

Förslag om medel för genomförande
av bullerkartläggning och
åtgärdsprogram enligt förordning
(2004:675) om omgivningsbuller

Dnr TN 2016/0103

Sammanfattning
Den 1 juli 2004 trädde förordning (2004:675) om omgivningsbuller i
kraft. Enligt förordningen ska kommuner kartlägga omgivningsbullret
och upprätta ett åtgärdsprogram för alla vägar och järnvägar inom
kommunerna såväl statliga, kommunala som enskilda. Flygtrafik samt
vissa industrier ska i särskilda fall även ingå. Förordningen anpassar
EU:s direktiv om buller, 2002/49/EG, om bedömning och hantering av
omgivningsbuller, till svensk lagstiftning.
Enligt förordningen ska kommunen ta fram ska strategiska bullerkartor
som visar bullersituationen senast i juni 2017. Kartorna ska skickas till
Naturvårdsverket tillsammans med en rapport där antalet bullerstörda
personer i kommunen redovisas. Senast i juli 2018 ska
kommunfullmäktige ha fastställt ett åtgärdsprogram som ska skickas till
Naturvårdsverket senast i augusti 2018.
Tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret
har utarbetat ett gemensamt förslag till beslut i ärendet.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens, miljöförvaltningens och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 27 januari 2016
Förordning om omgivningsbuller
EU direktiv om bedömning och hantering av omgivningsbuller
Tidplan

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att förvaltningarnas tjänsteskrivelse överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut om att arbetet med kartläggning av omgivningsbuller och
framtagande av åtgärdsprogram genomförs av tekniska nämnden, i
samarbete med miljönämnden och byggnadsnämnden samt
att föreslå kommunstyrelsen att avsätta 350 000 kronor till tekniska
nämnden för genomförandet.
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Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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§ 34

Rätt till ersättning för utebliven
färdtjänst

Dnr TN 2016/0128

Sammanfattning
Färdtjänsten har fortsatt problem med försenade bilar. Förvaltningen
föreslår att om beställd färdtjänstresa är försenad mer än 30 minuter ges
färdtjänstresenären rätt att beställa bil från valfritt taxibolag och
kommunen ersätter i efterhand kostnaden för transporten, egenavgiften
avräknad.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 5 februari 2016

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mikael Thunberg (S), Mats
Helmfrid (M), Johan Nilsson (C), Ann Schlyter (V), Cecilia Barnes (L)
och Aleksander Mlynarczyk (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på sitt eget med fleras
yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag i föreliggande skrivelse.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 35

Utbyggnads- och boendestrategi 2025,
remissutskick

Dnr TN 2015/0526

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret har gemensamt tagit
fram ett förslag till Utbyggnads- och boendestrategi där det strategiska
förhållningssättet till utbyggnaden av staden och tätorterna utvecklas.
Strategin ska bidra till att effektivisera och kraftsamla kommunens
resurser till prioriterade utbyggnadsområden. I dokumentet anges också
kommunens bostadspolitiska mål samt hur kommunen arbetar med
markanvisningar och exploateringsavtal. Som ett led i detta arbete
föreslås Utbyggnads- och boendestrategi 2025 skickas på remiss till
berörda instanser. Utbyggnads- och boendestrategin ska uppdateras varje
mandatperiod. Förslag till strategi har justerats efter beslut om återremiss
i tekniska nämnden och byggnadsnämnden i november 2015.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets
gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 2 februari 2016
Tekniska nämndens beslut 2015-11-18 § 214
Byggnadsnämndens beslut 2015-11-19 § 207
Förslag till Utbyggnads- och boendestrategi 2025 inklusive bilagor
Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun,
beslutad i kommunfullmäktige november 2014

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Johan Nilsson (C), Ann
Schlyter (V) och Jens Gynnerstedt (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.

Beslutsgång
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på sitt eget med fleras
yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna Utbyggnads- och boendestrategi 2025 för remissutskick.

Reservationer
Mats Helmfrid (M) och Felix Solberg (M) inkommer med skriftlig
reservation, se bilaga.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (26)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-17

Cecilia Barnes (L) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 36

Begäran om planläggning av del av
fastigheten Östra Torn 27:2,
handelskvarter m.m. på Brunnshög

Dnr TN 2016/0109

Sammanfattning
Fastigheten Östra Torn 27:2 ägs av Lunds kommun och utgörs idag av ett
större markområde på Brunnshög. Det aktuella området är en del av
fastigheten som är belägen norr om Solbjersvägen, i det som kallas
Centrala Brunnshög. Under 2015 har Lunds kommun genomfört en
markanvisningstävling avseende en del av detta område. Tävlingen vanns
av ICA Fastigheter tillsammans med Fojab Arkitekter. Planläggningen av
handelskvarteret, ytterligare ett kvarter mellan handelskvarteret och
Solbjersvägen, samt torget norr om handelskvarteret ska påbörjas.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 januari 2016
Markanvisning av del av fastigheten Östra Torn 27:2, handelskvarter på
Brunnshög, efter avslutad markanvisningstävling

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på sitt eget yrkande
och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att begära planläggning av del av Östra Torn 27:2, handelskvarter i
enlighet med förutsättningarna som anges i tjänsteskrivelsen.
Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (26)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 37

Begäran om planläggning av del av
fastigheten Östra Torn 27-2, Centrala
Brunnshög 1 på Brunnshög

Dnr TN 2016/0110

Sammanfattning
Fastigheten Östra Torn 27:2 ägs av Lunds kommun och utgörs idag av ett
större markområde på Brunnshög. Det aktuella området är en del av
fastigheten som är belägen norr om Solbjersvägen, mellan
handelskvarteret och den redan planlagda skoltomten, i det som kallas
Centrala Brunnshög. Efterfrågan på bostäder i området bedöms som stort
och planläggningen ska startas av ytterligare kvarter innehållande
framförallt bostäder samt den centralt belägna parken.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 januari 2016

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Lena Fällström (S) ställer proposition på sitt eget yrkande
och finner det vara bifallet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att begära planläggning av del av Östra Torn 27:2, Centrala Brunnshög 1
i enlighet med förutsättningarna som anges i tjänsteskrivelsen.
Beslut expedieras till:
Akten
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (26)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 38

Delegationsbeslut för anmälan till
tekniska nämnden 2016-02-17

Dnr TN 2016/0054

Sammanfattning
Delegationsbesluten till tekniska nämndens sammanträde 17 februari
2016 anmäls.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (26)

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-17

§ 39

Anmälningar till tekniska nämnden
2016-02-17

Dnr TN 2016/0052
Följande handlingar anmäls till tekniska nämndens sammanträde
17 februari 2016:
Byggnadsnämnden, dnr. 12/201
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg
i Lund, Lunds kommun (Skolgatan-Arkivgatan-Brunnsgatan-Östra
Vallgatan)
Länsstyrelsen Skåne, dnr. 13/643
Delbeslut angående ansökan om förlängning av projekttid för det lokala
naturvårdsprojektet ”Snoka efter snok” i Lunds kommun
Naturvårdsverket, dnr. 14/580
Nya riktlinjer för naturum
Byggnadsnämnden, dnr. 14/652
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds
kommun (Rallaregatan)
Byggnadsnämnden, dnr. 14/726
Underrättelse/Lagakraftbevis – Ändring av detaljplan för Väster 3:32 i
Lund, Lunds kommun
Byggnadsnämnden, dnr. 14/735
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för del av Linero 2:1 m.fl. i
Lund, Lunds kommun (Valdemars väg)
Kävlingeåns vattenråd, dnr. 15/227
Protokoll 2015-12-03
Byggnadsnämnden, dnr. 15/295
Underrättelse/Lagakraftbevis – Ändring av detaljplan för ABC-boken 70
m.fl. i Lund, Lunds kommun (Småskolevägen 69)
Xxxx och Xxxx, dnr. 15/437
Angående medborgarförslag om alternativ gångväg vid Knivsåsens
naturreservat

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-17

Byggnadsnämnden, dnr. 15/488
Underrättelse/Lagakraftbevis – Ändring av detaljplan för Kugghjulet 4 i
Lund, Lunds kommun (Måsvägen 25)
Byggnadsnämnden, dnr. 15/561
Underrättelse/Lagakraftbevis – Detaljplan för Murgrönan 11 i Lund,
Lunds kommun (Stora Södergatan 23)
Boverket, dnr. 15/572
Beslut om stöd enligt förordningen (2013:1102) om stöd till
utvecklingsprojekt för jämställda miljöer i städer och tätorter
Kommunstyrelsens arbetsutskott, dnr. 15/609
§ 28 Tider för nämnderna att diskutera EVP 2017-2019
Byggnadsnämndens arbetsutskott, dnr. 15/642
§ 3 Detaljplan för Helgonagården 7:10. Planuppdrag –
standardförfarande
Tekniska förvaltningen, Samverkansgruppen, dnr. 16/55
Protokoll 2016-01-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott, dnr. 16/57
§ 219 Markanvisningsprocess för fördelning av återstående byggrätter
inom Södra Brunnshög
KS AU/Strategisk samhällsplanering, dnr. 16/96
§ 38 Kv Galten
Kommunstyrelsens arbetsutskott, dnr. 16/96
§ 18 Information om planering för utveckling av kvarteret Galten
Bevakningslista – ärenden som ska behandlas i tekniska nämnden
Pågående arbeten v. 3 - 4

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (26)

