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Christoffer Karlsson (L)
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Nikola Maka (S)
Margita Malmros (S)
Ulf Nymark (MP)
Ann Schlyter (V)
Dragan Brankovic (SD), § 174–188, kl. 17.06-19.43
Lena Gustafsson (M), tjänstgör för Dimitrios Afentoulis (KD)
Ann Tångmark (FNL), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD) § 173,
deltar digitalt
Axel Nordberg (L), deltar digitalt
Fredrik Folkesson (L), deltar digitalt
Sofia Kristensson (M), deltar digitalt
Per-Olof Järvegren (S), ej § 179 på grund av jäv, deltar digitalt
Christina Sjöström (MP), deltar digitalt
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Cecilia Hansson, översiktsplanechef, deltar digitalt
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Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör
Ian Cortes Guzman, t.f. bygglovschef
Jonas Andreasson, stadsingenjör, deltar digitalt
Maria Milton, biträdande planchef, deltar digitalt
Maria Borisson Lindvall, landskapsarkitekt, § 178, deltar digitalt
Ole Kasimir, planchef, deltar digitalt
Peter Juterot, samhällsstrateg, § 177–180, deltar digitalt
Sebastian Howe, IKT- samordnare
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Susanna Bruzell, hållbarhetsstrateg, § 180–181, deltar digitalt
Justerare

Per Johnsson (C)

Paragrafer

§ 173–188

Tid och plats för justering

Digital justering onsdagen den 17 november 2021 kl. 10.00

Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Klas Svanberg (M)

Justerare

Per Johnsson (C)
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§ 173 Godkännande av dagordning och val av
justerare och ersättare
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

bordlägga ärende 11 Planbesked för del av fastigheterna
Länsmannen och Töebacken

att

ärende 13 Antagande av detaljplanen för del av Studentkåren 4
utgår från dagordningen

att

med dessa ändringar godkänna föredragningslistan

att

utse Per Johnsson (C) till justerare med Nikola Maka (S) som
ersättare, samt

att

digital justering äger rum onsdagen den 17 november 2021, kl.
10.00.

Yrkanden
Klas Svanberg (M) föreslår att byggnadsnämnden beslutar
att bordlägga ärende 11 Planbesked för del av fastigheterna
Länsmannen och Töebacken
att ärende 13 Antagande av detaljplanen för del av Studentkåren 4
utgår från dagordningen
att med dessa ändringar godkänna föredragningslistan
att utse Per Johnsson (C) till justerare med Nikola Maka (S) som
ersättare, samt
att digital justering äger rum onsdagen den 17 november 2021, kl.
10.00.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) frågar om byggnadsnämnden kan
bifalla förslagen och finner frågan med ja besvarad.

Justerare
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§ 174 Stadsbyggnadsdirektören informerar
Stadsbyggnadsdirektör Hans Juhlin informerar om aktuella
händelser.

Justerare
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§ 175 Byggnadsnämndens ordförande informerar
Byggnadsnämndens ordförande Klas Svanberg (M) informerar om
aktuella händelser och välkomnar ny ersättare Per-Olof Järvegren (S)
till byggnadsnämnden.

Justerare
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§ 176 Statusrapport inköp
Dnr BN 2021/0285

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

lägga Statusrapport inköp till handlingarna.

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontorets alla inköp som har ett värde mellan
100 000 kr och 615 312 kr redovisas till byggnadsnämnden två
gånger per år. Åtta inköp som överstiger 100 000 kr har genomförts
sedan november 2020. Inköpen har genomförts enligt gällande
regler och rutiner

Underlag för beslut


Justerare

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-20
Statusrapport inköp
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§ 177 Byggnadsnämndens sammanträdestider 2022
Dnr BN 2021/0330

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

godkänna sammanträdestider för byggnadsnämnden 2022 med
start kl. 17.00 enligt följande: 20 januari, 10 februari, 24 mars,
21 april, 19 maj, 9 juni, 18 augusti, 20 september, 20 oktober,
17 november och 8 december.

Sammanfattning
Ärendet avser fastställande av sammanträdesdagar och tider för
byggnadsnämnden 2022.

Yrkanden
Klas Svanberg (M) och Björn Abelson (S) yrkar att
byggnadsnämnden beslutar i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag
att godkänna sammanträdestider för byggnadsnämnden 2022 med
start kl. 17.00 enligt följande: 20 januari, 10 februari, 24 mars, 21
april, 19 maj, 9 juni, 18 augusti, 20 september, 20 oktober, 17
november och 8 december.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) frågar om byggnadsnämnden kan
bifalla yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut



Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-20
Byggnadsnämndens sammanträdestider 2022
Bilaga, byggnadsnämndens sammanträdestider 2022

Beslutet skickas till
För kännedom:
Samtliga nämnder

Justerare
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§ 178 Utemiljö vid skolor i Lunds kommun - råd och
riktlinjer
Dnr BN 2021/0311

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

godkänna Utemiljö vid skolor i Lunds kommun – råd och
riktlinjer och översända den till kommunstyrelsen för beslut
om antagande.

Reservationer
Ulf Nymark (MP) och Ann Schlyter (V) reserverar sig mot
byggnadsnämndens beslut.

Protokollsanteckningar
Margita Malmros (S) får till protokollet anteckna:
Vi ställer oss bakom förslaget till ”Utemiljö vid skolor i Lunds
kommun”, men barn i grundskoleåldern borde i större utsträckning
varit delaktiga i framtagandet.
Börje Hed (FNL) får till protokollet anteckna:
Skolgård på tak bör inte räknas in i friytan.

Sammanfattning
Det har blivit allt svårare att avsätta stora friytor till skolor på grund
av bland annat en mer intensiv förtätning av staden. Det har vid
några tillfällen varit så svårt att i planeringsskedet skapa
förutsättningar för nya förskolor och skolor, att initiativ tagits till att
utarbeta kommungemensamma råd och riktlinjer. Riktlinjerna ska
framöver säkerställa en effektiv process som tillvaratar olika
intressen och hittar konstruktiva och välavvägda, långsiktigt hållbara
lösningar. Parallellt med frågan om friytans storlek har också fokus
ökat på frågan om hur skolgårdarna utformas och hur god kvalitet
ska skapas för eleverna och lärandemiljön.
Utemiljö vid skolor i Lunds kommun är ett förslag till råd och riktlinjer
som är framtaget i samarbete mellan flera förvaltningar och
förtroendevalda. Riktlinjerna ger en samlad bild av hur kommunen
ska arbeta med planering, utformning och upprustning av skolgårdar
inom Lunds kommun. I förslaget till riktlinjer anges vilka rapporter
och handlingar som ger bra underlag för bedömningar av skolgårdar

Justerare
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i olika skeden genom hela samhällsbyggnadsprocessen, samt för
befintliga skolgårdar. Underlagen baseras på forskning kring barn
och ungas utemiljöer. Förslaget omfattar också två
framtagna Skolgårdsfaktorer (för årskurs F-6 och fritids, respektive
årskurs 7–9 och gymnasiet) för skolor i Lunds kommun.
Skolgårdsfaktorerna är verktyg för att göra bedömningar kring
kvaliteten på en skolgård. Ambitionen är att skapa tillräckligt stora
och kvalitativa utemiljöer som möter elevernas behov och bidrar till
en god hälsa och bra lärandemiljö.
Utemiljö vid skolor i Lunds kommun föreslås godkännas för att
därefter skickas vidare till kommunstyrelsen för antagande.

Yrkanden
Margita Malmros (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att
byggnadsnämnden beslutar i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag
att godkänna Utemiljö vid skolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer
och översända den till kommunstyrelsen för beslut om antagande.
Ulf Nymark (MP) yrkar vidare även att byggnadsnämnden som
tillägg beslutar
att Boverkets normer för friyta per elev i utemiljön är
grundprincipen, men i undantagsfall kan normen frångås om det
finns särskilda skäl när det gäller om- eller nybyggnad i ett befintligt
tättbebyggt område
att skolgårdar placerade på tak ska uteslutas för de lägre
årskurserna och att det i övrigt kan komma i fråga enbart när tungt
vägande särskilda skäl föreligger
att fruktträd och bärbuskar ska prioriteras vid nyplantering.
Klas Svanberg (M) yrkar avslag på Ulf Nymarks (MP)
tilläggsyrkanden.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) frågar först om byggnadsnämnden
kan bifalla Margita Malmros (S) med fleras yrkande om bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag och finner frågan med ja besvarad.
Ordföranden ställer därefter Ulf Nymarks (MP) första
tilläggsyrkande mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
byggnadsnämnden avslår Ulf Nymarks (MP) första tilläggsyrkande.

Justerare
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Ordföranden ställer därefter Ulf Nymarks (MP) andra
tilläggsyrkande mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
byggnadsnämnden avslår Ulf Nymarks (MP) andra tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer slutligen Ulf Nymarks (MP) tredje och sista
tilläggsyrkande mot sitt eget avslag på detsamma och finner att
byggnadsnämnden avslår Ulf Nymarks (MP) tredje tilläggsyrkande.
Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Ulf Nymarks (MP) tredje tilläggsyrkande.
Nej för bifall till Ulf Nymarks (MP) tredje tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Per Johnsson (C) och Lena
Gustafsson (M) röstar ja.
Dragan Brankovic (SD), Ulf Nymark (MP) och Ann Schlyter (V) röstar
nej.
Christoffer Karlsson (L), Björn Abelson (S), Margita Malmros (S) och
Nikola Maka (S) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster, 3 nej-röster och 4 nedlagda
röster.
Byggnadsnämnden beslutar alltså att avslå Ulf Nymarks (MP) tredje
tilläggsyrkande.

Underlag för beslut




Stadsbyggnadskontorets och serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse 2021-10-28
Utemiljö vid skolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer,
2021-10-28 inklusive bilagor
Remissredogörelse 2021-06-18

Beslutet skickas till
För beslut om antagande:
Kommunstyrelsen

Justerare
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För kännedom:
Servicenämnden
Barn – och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden

Justerare
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§ 179 Remiss: "Förslag till kommunfullmäktige om
höjning av felparkeringsavgifter"
Dnr BN 2021/0274

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

tillstyrka förslaget om höjda felparkeringsavgifter.

Jäv
På grund av jäv närvarar inte Per-Olof Järvegren (S) under
behandlingen av ärendet.

Sammanfattning
Lunds kommuns parkerings AB föreslår att felparkeringsavgifter
höjs till nivåerna 600, 800 och 1000 kronor. Nivåerna tar hänsyn till
hur allvarlig parkeringsförseelsen är. Lunds kommun har inte
justerat nivån på felparkeringsavgifter på många år.
Stadsbyggnadskontoret anser därför att det är motiverat att
genomföra en höjning och föreslår för byggnadsnämnden att
tillstyrka förslaget.

Yrkanden
Ann Schlyter (V), Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M), Christoffer
Karlsson (L) och Ulf Nymark (MP) yrkar att byggnadsnämnden
beslutar i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag
att tillstyrka förslaget om höjda felparkeringsavgifter.
Börje Hed (FNL) yrkar att byggnadsnämnden beslutar
att avslå förslaget om höjda felparkeringsavgifter.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer Ann Schlyter (V) med fleras
yrkande om bifall till stadsbyggnadskontorets förslag mot Börje
Heds (FNL) avslag på detsamma och finner att byggnadsnämnden
bifaller Ann Schlyter (V) med fleras yrkande.

Underlag för beslut




Justerare

Stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse 2021-11-02
Styrelsen i Lunds Rådhus AB § 123, 2021-08-30
Tjänsteskrivelse, LKP AB, 2021-07-16
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 180 Remiss: "Bostadspolitiskt program och
Markpolicy för Lunds kommun"
Dnr BN 2021/0277

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande samt att
översända detsamma till kommunstyrelsen med följande
komplettering:
- "Byggnadsnämnden noterar att enligt Sifo och boverkets
undersökningar vill drygt 7 av 10 svenskar bo i småhus. En
stor diskrepans finns alltså mellan efterfrågan på småhus och
nybyggnation av småhus i kommunen, vilket bör behandlas i
programmet."

Protokollsanteckningar
Ulf Nymark (MP) får till protokollet anteckna:
Det är Miljöpartiets uppfattning att kommunens jordbruksmark
liksom all jordbruksmark ska värnas och inte bebyggas.
Klas Svanberg (M) får till protokollet anteckna åt Lundakvintettens
vägnar:
Målet om 800 bostäder är ett politiskt mål och någon utredning om
konsekvenserna för att inte möta bostadsmarknadsanalysens antal
ser vi inte något behov av.

Sammanfattning
På uppdrag av kommunstyrelsen har byggnadsnämnden och
tekniska nämnden med start under hösten 2020 och med
utgångspunkt i ett flertal politiska direktiv sett över och reviderat
kommunens utbyggnads- och boendestrategi. Revideringsarbetet
har, i linje med direktivet, resulterat i förslag på tre olika
styrdokument; Utbyggnadsplan 2030, Bostadspolitiskt program samt
Markpolicy. Byggnadsnämnden har ansvarat för revideringen av
utbyggnadsplanen medan ansvaret för övriga två har legat på
tekniska nämnden.
I juni 2021 skickades remissförslaget ut till ett urval av byggaktörer
och representanter för näringslivet. Nu, i en andra remissfas, ges

Justerare
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byggnadsnämnden möjlighet att yttra sig över förslag till
bostadspolitiskt program och Markpolicy.

Yrkanden
Björn Abelson (S) och Ann Schlyter (V) yrkar att byggnadsnämnden
beslutar i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag
att godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande
att översända yttrandet till kommunstyrelsen.
Björn Abelson (S) yrkar vidare även att byggnadsnämnden som
tillägg beslutar
att planera för minst 1 200 nya bostäder per år i Lunds kommun (1)
att planera för minst 400 studentbostäder per år i Lunds
kommun (2)
att planera ökat bostadsbyggande i de östra tätorterna (3)
att höja planeringsmålen med minst 50% för de östra tätorterna (4)
att under perioden planera för att öppna två nya
verksamhetsområden utifrån ÖP2018 (5)
att satsa på fler bostäder och bostadsmöjligheter för unga vuxna (6)
att planera för fler bostäder för sociala ändamål (7)
att för Stångby planera både för ett fortsatt bostadsbyggande och
kommersiell service. (8)
Ann Schlyter (V) yrkar vidare även att byggnadsnämnden som tillägg
beslutar
att bostäder för sociala ändamål bör avsättas i nybyggda bostadshus
oberoende av upplåtelseform (1)
att då strategiskt markinnehav är den viktigaste av få möjligheter att
påverka bebyggelsen bör kommunen aktivt verka för ett stort
markinnehav, samt (2)
att inte sälja ut mark utan upplåta den med tomträtt. (3)
Börje Hed (FNL) yrkar att byggnadsnämnden beslutar om följande
tillägg:

Justerare
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att uppmana tekniska nämnden att i enlighet med Miljöbalken i
markpolicyn införa att ianspråktagande jordbruksmark för
bebyggelse bara får ske när alternativ saknas.
Ajournering kl. 18.26-18.43
Christoffer Karlsson (L) yrkar att byggnadsnämnden beslutar att
komplettera yttrandet med följande tillägg:
"Byggnadsnämnden noterar att enligt Sifo och boverkets
undersökningar vill drygt 7 av 10 svenskar bo i småhus. En
stor diskrepans finns alltså mellan efterfrågan på småhus och
nybyggnation av småhus i kommunen, vilket bör behandlas i
programmet."
Ulf Nymark (MP) instämmer i Björn Abelsons (S) att-satser nr 1, 2, 3,
4, 6 och 7.
Ann Schlyter (V) instämmer i samtliga Björn Abelsons (S) att-satser
med undantag från att-sats nr 5.
Björn Abelson (S) instämmer i Ann Schlyters (V) att-sats nr 2.
Ulf Nymark (MP) instämmer i Ann Schlyters (V) att-satser nr 1 och 2.
Per Johnsson (C) yrkar avslag på Ann Schlyters (V) samtliga attsatser.
Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på Börje Heds (FNL) tilläggsyrkande.
Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M) och Per Johnsson (C) yrkar
bifall till Christoffer Karlssons (L) tilläggsyrkande.
Ulf Nymark (MP) och Ann Schlyter (V) yrkar avslag på Christoffer
Karlsson (L) med fleras tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) frågar först om byggnadsnämnden
kan bifalla Björn Abelson (S) med fleras yrkande om bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag och finner frågan med ja besvarad.
Ordföranden ställer därefter Börje Heds (FNL) tilläggsyrkande mot
Ulf Nymarks (MP) avslag på detsamma och finner att
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byggnadsnämnden avslår Börje Heds (FNL) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer därefter Christoffer Karlsson (L) med fleras
tilläggsyrkande mot Ulf Nymark (MP) med fleras avslag på
detsamma och finner att byggnadsnämnden bifaller Christoffer
Karlsson (L) med fleras tilläggsyrkande.
Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för bifall till Christoffer Karlsson (L) med fleras tilläggsyrkande.
Nej för avslag på Christoffer Karlsson (L) med fleras tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Lena Gustafsson (M), Dragan Brankovic (SD), Björn
Abelson (S), Margita Malmros (S) och Nikola Maka (S) röstar ja.
Ulf Nymark (MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 2 nej-röster.
Byggnadsnämnden beslutar alltså att bifalla Christoffer Karlsson (L)
med fleras tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer därefter Ann Schlyter (V) med fleras att-sats nr 1
mot Per Johnssons (C) avslag på detsamma och finner att
byggnadsnämnden avslår Ann Schlyter (V) med fleras att-sats nr 1.
Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Ann Schlyter (V) med fleras att-sats nr 1.
Nej för bifall till Ann Schlyter (V) med fleras att-sats nr 1.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Lena Gustafsson (M) och Dragan Brankovic (SD) röstar

Justerare
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ja.
Ulf Nymark (MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej.
Björn Abelson (S), Margita Malmros (S) och Nikola Maka (S) avstår
från att rösta.
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster, 2 nej-röster och 3 nedlagda
röster.
Byggnadsnämnden beslutar alltså att avslå Ann Schlyter (V) med
fleras att-sats nr 1.
Ordföranden ställer därefter Ann Schlyter (V) med fleras att-sats nr 2
mot Per Johnssons (C) avslag på detsamma och finner att
byggnadsnämnden avslår Ann Schlyter (V) med fleras att-sats nr 2.
Ordföranden ställer därefter Ann Schlyters (V) att-sats nr 3 mot Per
Johnssons (C) avslag på detsamma och finner att byggnadsnämnden
avslår Ann Schlyters (V) att-sats nr 3.
Ordföranden ställer därefter Björn Abelson (S) med fleras att-sats nr
1 mot avslag på detsamma och finner att byggnadsnämnden avslår
Björn Abelson (S) med fleras att-sats nr 1.
Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Björn Abelson (S) med fleras att-sats nr 1.
Nej för bifall till Björn Abelson (S) med fleras att-sats nr 1.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Lena Gustafsson (M) och Dragan Brankovic (SD) röstar
ja.
Björn Abelson (S), Margita Malmros (S), Nikola Maka (S), Ulf Nymark
(MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.
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Byggnadsnämnden beslutar alltså att avslå Björn Abelson (S) med
fleras att-sats nr 1.
Ordföranden ställer därefter Björn Abelson (S) med fleras att-sats nr
2 mot avslag på detsamma och finner att byggnadsnämnden avslår
Björn Abelson (S) med fleras att-sats nr 2.
Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Björn Abelson (S) med fleras att-sats nr 2.
Nej för bifall till Björn Abelson (S) med fleras att-sats nr 2.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Lena Gustafsson (M) och Dragan Brankovic (SD) röstar
ja.
Björn Abelson (S), Margita Malmros (S), Nikola Maka (S), Ulf
Nymark (MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.
Byggnadsnämnden beslutar alltså att avslå Björn Abelson (S) med
fleras att-sats nr 2.
Ordföranden ställer därefter Björn Abelson (S) med fleras att-sats nr
3 mot avslag på detsamma och finner att byggnadsnämnden avslår
Björn Abelson (S) med fleras att-sats nr 3.
Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Björn Abelson (S) med fleras att-sats nr 3.
Nej för bifall till Björn Abelson (S) med fleras att-sats nr 3.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Christoffer Karlsson (L), Per
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Johnsson (C), Lena Gustafsson (M) och Dragan Brankovic (SD) röstar
ja.
Björn Abelson (S), Margita Malmros (S), Nikola Maka (S), Ulf
Nymark (MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.
Byggnadsnämnden beslutar alltså att avslå Björn Abelson (S) med
fleras att-sats nr 3.
Ordföranden ställer därefter Björn Abelson (S) med fleras att-sats nr
4 mot avslag på detsamma och finner att byggnadsnämnden avslår
Björn Abelson (S) med fleras att-sats nr 4.
Ordföranden ställer därefter Björn Abelsons (S) att-sats nr 5 mot
avslag på detsamma och finner att byggnadsnämnden avslår Björn
Abelsons (S) att-sats nr 5.
Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Björn Abelsons (S) att-sats nr 5.
Nej för bifall till Björn Abelsons (S) att-sats nr 5.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Lena Gustafsson (M), Dragan Brankovic (SD), Ulf
Nymark (MP) och Ann Schlyter (V) röstar ja.
Björn Abelson (S), Margita Malmros (S) och Nikola Maka (S) röstar
nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 3 nej-röster.
Byggnadsnämnden beslutar alltså att avslå Björn Abelsons (S) attsats nr 5.
Ordföranden ställer därefter Björn Abelson (S) med fleras att-sats nr
6 mot avslag på detsamma och finner att byggnadsnämnden avslår
Björn Abelson (S) med fleras att-sats nr 6.
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Ordföranden ställer därefter Björn Abelson (S) med fleras att-sats nr
7 mot avslag på detsamma och finner att byggnadsnämnden avslår
Björn Abelson (S) med fleras att-sats nr 7.
Ordföranden ställer slutligen Björn Abelson (S) med fleras att-sats nr
8 mot avslag på detsamma och finner att byggnadsnämnden avslår
Björn Abelson (S) med fleras att-sats nr 8.

Underlag för beslut








Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-27
Bostadspolitiskt program Lund
Bilaga till bostadspolitiskt program Bostadsmarknadsanalys
2020-11-17
Förslag till Markpolicy
Utbyggnadsplan 2030, remissversion
Protokollsutdrag KSauPlan 2021-09-13 § 51 Remissutskick av
Bostadspolitiskt program, Utbyggnadsplan 2030 och
Markpolicy
Utbyggnads- och boendestrategi 2025

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 181 Remiss från Region Skåne - Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033
Dnr BN 2021/0304

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med det som framförts i
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse med ändringen att
stöd till regionala flygplatser ska utgå ur planen, samt

att

yttrandet kompletteras med följande lydelse:

-

"Från Lunds kommun efterfrågas också ett resonemang om de
föreslagna nya fasta Öresundsförbindelserna. De tre
huvudsakliga förslagen Öresundsmetro, Europaspåret och HHtunneln skulle alla påverka den regionala infrastrukturen på ett
omfattande sätt. Att ett resonemang kring möjligheterna med
en ny fast Öresundsförbindelse saknas är därför en brist i
transportinfrastrukturplanen."

Protokollsanteckningar
Ann Schlyter (V) får till protokollet anteckna:
Planen har på tok för låga ambitioner då det gäller att föra över gods
till järnväg och utöka spårbunden kollektivtrafik.

Sammanfattning
Region Skåne har tagit fram ett förslag på Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne för perioden 2022–2033.
Förslaget har sänts ut på remiss och stadsbyggnadskontoret ges
möjlighet att yttra sig över planen. Det finns två objekt som berör
Lunds kommun specificerade i planen:
• Väg 108, Staffanstorp-Lund, utbyggnad till 2+2 väg
• Cykelväg mellan Södra Sandby och Flyinge, längs väg 959
I övrigt kommer kommunen att vara hänvisad till att årligen söka
medel för åtgärder för kollektivtrafik, cykel, trafiksäkerhet och
trafikmiljö.
Kontoret noterar att utbyggnad av cykelstråket mellan Håstad och
Stångby saknas i planen och anser det angeläget att objektet lyfts in.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vidare anser stadsbyggnadskontoret att följande ska tas med i
planen:
• Stråk med stor potential för hållbart resande. Ett exempel är
stråket Malmö-Arlöv-Burlöv-Åkarp-Hjärup-Lund, där utbyggnad av
ett gent snabbcykelstråk samt förbättrad framkomlighet för
regionbusslinje 130 bör prioriteras.
• Fler pendlarparkeringar i strategiska lägen, dvs vid regionala
hållplatser med stort utbud av kollektivtrafik.
• Utveckling av bussterminaler och cykelgarage vid Lund C, där
utbytet mellan regionalt och lokalt resande är bland de största i
Sverige, samt vidareutveckling av Klostergårdens station efter att
den första etappen är färdigställd.
Sammantaget anser kontoret att fördelningen av medel mellan
vägobjekt och åtgärder för kollektivtrafik och cykel behöver ses över
för att tydligare gynna ett hållbart resande.
Byggnadsnämnden föreslås att anta denna tjänsteskrivelse som sitt
yttrande.
Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen har gemensamt
tagit fram förslag till yttrande.

Yrkanden
Ulf Nymark (MP), Christoffer Karlsson (L), Björn Abelson (S) och Ann
Schlyter (V) yrkar att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med
stadsbyggnadskontorets förslag
att yttra sig i enlighet med det som framförts i
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse.
Ulf Nymark (MP) yrkar vidare även att byggnadsnämnden som
tillägg beslutar
att avsättningar till regionala vägobjekt och cykelinfrastruktur bör
ligga på samma nivå och att medel därför bör föras över från
vägobjekt till cykelinfrastruktur
att stöd till regionala flygplatser ska utgå ur planen
att ombyggnad av väg 108 mellan Staffanstorp och Lund till 2 + 2
standard ersätts med trafiksäkerhetshöjande åtgärder och med
framkomlighetsåtgärder för busstrafiken.
Christoffer Karlsson (L) yrkar vidare även att byggnadsnämnden
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som tillägg beslutar att komplettera yttrandet med följande lydelse
som ett näst sista stycke:
"Från Lunds kommun efterfrågas också ett resonemang om de
föreslagna nya fasta Öresundsförbindelserna. De tre huvudsakliga
förslagen Öresundsmetro, Europaspåret och HH-tunneln skulle alla
påverka den regionala infrastrukturen på ett omfattande sätt. Att ett
resonemang kring möjligheterna med en ny fast
Öresundsförbindelse saknas är därför en brist i
transportinfrastrukturplanen."
Björn Abelson (S) yrkar vidare även att byggnadsnämnden som
tillägg beslutar att komplettera yttrandet med följande lydelser:
"Lunds kommun vill att förberedande projekteringen för
Simrishamnsbanan läggs in i slutet av programperioden. Region
Skåne bör förbereda en framtida utbyggnad av Simrishamnsbanan
genom konceptet att tänka Simrishamnsbana och köra superbuss."
"I första hand välja alternativ som är mer resurssparande och bättre
ur klimat och miljösynpunkt till att bygga ut väg 108 LundStaffanstorp till 2+2 standard."
Ann Schlyter (V) yrkar vidare även att byggnadsnämnden som tillägg
beslutar att komplettera yttrandet med följande lydelse:
"Om väg 108 byggs ut ska en fil i vardera riktning avsättas för
kollektivtrafik."
Ann Schlyter (V) instämmer i Ulf Nymarks (MP) att-satser nr 2 och 3.
Björn Abelson (S) instämmer i Ulf Nymarks (MP) att-sats nr 2.
Björn Abelson (S) och Lena Gustafsson (M) instämmer i Christoffer
Karlssons (L) tilläggsyrkande.
Ulf Nymark (MP) och Ann Schlyter (V) yrkar avslag på Christoffer
Karlsson (L) med fleras tilläggsyrkande.
Ulf Nymark (MP) och Ann Schlyter (V) instämmer i Björn
Abelsons (S) tilläggsyrkande i den delen det avser
Simrishamnsbanan.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) frågar först om byggnadsnämnden
kan bifalla Ulf Nymark (MP) med fleras yrkande om bifall till

Justerare
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stadsbyggnadskontorets förslag och finner frågan med ja besvarad.
Ordföranden ställer därefter Ulf Nymarks (MP) att-sats nr 1 mot
avslag på detsamma och finner att byggnadsnämnden avslår Ulf
Nymarks (MP) att-sats nr 1.
Ordföranden ställer därefter Ulf Nymark (MP) med fleras att-sats nr
2 mot avslag på detsamma och finner att byggnadsnämnden avslår
Ulf Nymark (MP) med fleras att-sats nr 2.
Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Ulf Nymark (MP) med fleras att-sats nr 2.
Nej för bifall till Ulf Nymark (MP) med fleras att-sats nr 2.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Christoffer Karlsson (L), Lena
Gustafsson (M) och Dragan Brankovic (SD) röstar jag.
Per Johnsson (C), Björn Abelson (S), Margita Malmros (S), Nikola
Maka (S), Ulf Nymark (MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 6 nej-röster.
Byggnadsnämnden beslutar alltså att bifalla Ulf Nymark (MP) med
fleras att-sats nr 2.
Ordföranden ställer därefter Ulf Nymark (MP) med fleras att-sats nr
3 mot avslag på detsamma och finner att byggnadsnämnden avslår
Ulf Nymark (MP) med fleras att-sats nr 3.
Ordföranden ställer därefter Ann Schlyters (V) tilläggsyrkande mot
avslag på detsamma och finner att byggnadsnämnden avslår Ann
Schlyters (V) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer därefter Björn Abelsons (S) tilläggsyrkande i den
delen det avser byggnation av väg 108 mot avslag på detsamma och
finner att byggnadsnämnden avslår Björn Abelsons (S)
tilläggsyrkande avseende byggnation av väg 108.
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Ordföranden ställer därefter Christoffer Karlsson (L) med fleras
tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att
byggnadsnämnden bifaller Christoffer Karlsson (L) med fleras
tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer slutligen Björn Abelson (S) med fleras
tilläggsyrkande i den delen det avser Simrishamnsbanan mot avslag
på detsamma och finner att byggnadsnämnden avslår Björn
Abelson (S) med fleras tilläggsyrkande avseende
Simrishamnsbanan.

Underlag för beslut




Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-27
Regional transportinfrastrukturplan Skåne 2022–2033,
remissversion, 2021-09-23
Missiv till remissversion av Regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033, 2021-09-15

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 182 Remiss: "Handlingsplan för Barnets bästa i
Lunds kommun"
Dnr BN 2021/0200

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets skrivelse.

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har fått handlingsplan för Barnets bästa på
remiss. Avsikten är att Lunds Strategi för att stärka barnets
rättigheter i Lunds kommun från 2012 ska integreras i program för
social hållbarhet och kompletteras med aktuell handlingsplan för
barnets bästa. Stadsbyggnadskontoret är positiva till förslaget, men
ser gärna en tydligare ansvarsfördelning i handlingsplanen.
Stadsbyggnadskontoret vill också uppmärksamma att dialog med
barn är resurskrävande, och om handlingsplanen leder till en ökad
förväntan på dialog med barn påverkar det kontorets resursbehov.

Yrkanden
Klas Svanberg (M) yrkar att byggnadsnämnden beslutar i enlighet
med stadsbyggnadskontorets förslag
att yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets skrivelse.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) frågar om byggnadsnämnden kan
bifalla yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut






Justerare

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokollsutdrag
2021-05-24 § 167 Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds
kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-05-10 Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun
Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun
2021-04-30
Lunds kommuns Strategi för att stärka barnets rättigheter i
Lunds kommun
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
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§ 183 Planbesked för del av fastigheterna
Länsmannen och Töebacken
Dnr BN 2021/0318

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

bordlägga ärendet.

Sammanfattning
Tre begäranden om planbesked inkom till stadsbyggnadskontoret,
PÄ 22/2020 för fastigheterna Länsmannen 1 och Töebacken 7,
PÄ 28/2020 för fastigheten Töebacken 2 samt PÄ 13/2020 för
fastigheten Länsmannen 4. Syftet med nya detaljplaner är att
förverkliga Västerbroprogrammets mål och intentioner genom att
dagens kontors- och industriverksamheter omvandlas till attraktiv
blandstad med bostäder, centrumverksamhet, kontor med mera.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar om
positiva planbesked och att planarbetena inleds med en
övergripande programfas där hela kvarteren Länsmannen respektive
Töebacken inkluderas och förutsättningarna för planläggning i
förhållande till Västerbros utveckling utreds.

Underlag för beslut








Justerare

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-29
Projektpresentation - stadsutveckling Västerbro, 2021-09-09
PM Lokalbehov för grundskola på Västerbro, 2021-06-21
Beslutsprotokoll, återremiss i byggnadsnämnden 2021-04-22
Begäran om planbesked för Länsmannen 4, 2021-02-11
Begäran om planbesked för Länsmannen 1 och Töebacken 7,
2020-12-21
Begäran om planbesked för Töebacken 2, 2020-12-21

Utdragsbestyrkande
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§ 184 Samråd för detaljplanen del av Östra Torn 27:2
(Patentkvarteren)
Dnr BN 2021/0334

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut detaljplan för del av Östra Torn 27:2
(Patentkvarteren) för samråd.

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av bostäder och
lokaler för kontor och centrumverksamhet samt anläggandet av en
park i centrala Brunnshög. Byggnaderna ska uppföras i kvartersform
i varierad skala och uttryck och den planerade bebyggelsens innehåll
och utformning ska bidra till trygga, gena och levande gaturum.
Planförslaget bygger vidare på den struktur, karaktär och skala som
finns i Brunnshög idag. Planförslaget möjliggör att 70–250 bostäder
samt upp till 18 000 kvm BTA lokaler för kontor och
centrumverksamhet kan uppföras i ett service- och
kollektivtrafiknära läge i centrala Brunnshög och att delar av
övergripande grönstråk, gång- och cykelvägar och gator kan byggas
ut.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar att
skicka ut planförslaget på samråd.

Yrkanden
Björn Abelson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att byggnadsnämnden
beslutar i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag
att skicka ut detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Patentkvarteren)
för samråd.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) frågar om byggnadsnämnden kan
bifalla yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut




Justerare

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-29
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration
2021-10-29
Planbeskrivning 2021-10-29
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§ 185 Antagande av detaljplanen för del av
Studentkåren 4
Dnr BN 2021/0333
Ärendet utgår.

Justerare
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§ 186 Ansökan om bygglov för nybyggnad av
industribyggnad, Dirigenten 2
Dnr BN 2021/0312

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

bevilja bygglov för ny laboratoriebyggnad på fastigheten
Dirigenten 2

att

meddela sökanden att utstakning krävs

att

meddela sökanden att innehållet i informationsblad ska följas

att

innehållet i inkomna remisser ska beaktas

att

ta ut en avgift på 138 600 kronor för handläggning av ärendet

att

motivera beslutet med vad som anges under rubriken
föredragning i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en laboratoriebyggnad och
kontor med en sammanlagd yta på 12 300 m².
Fastigheten omfattas av detaljplan som vann lagakraft 29 maj 1984.
Enligt gällande plan är fastigheten ämnad för industriändamål i tre
våningar med en högsta byggnadshöjd på 11,0 meter. Byggrätten
omfattar 60 % av hela fastigheten uttryckt i våningsyta. Enligt
gällande plan ska antal våningar och byggnadshöjd räknas exklusive
fläktvåning.
Berörda grannar har fått möjlighet att yttra sig över ansökan.
Ansökan är kungjord i lokalpressen.
Remiss har skickats till tillgänglighetsrådgivare, trafikplanerare,
miljöförvaltningen, Räddningstjänst Syd, Lunds renhållningsverk, VA
Syd, Kraftringen och tekniska förvaltningen.
Ansökan strider mot gällande plan avseende användningssätt,
våningsantal och byggnadshöjd.
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Yrkanden
Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M) och Ulf Nymark (MP) yrkar att
byggnadsnämnden beslutar i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag
att bevilja bygglov för ny laboratoriebyggnad på fastigheten
Dirigenten 2
att meddela sökanden att utstakning krävs
att meddela sökanden att innehållet i informationsblad ska följas
att innehållet i inkomna remisser ska beaktas
att ta ut en avgift på 138 600 kronor för handläggning av ärendet
att motivera beslutet med vad som anges under rubriken
föredragning i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse.
Ulf Nymark (MP) yrkar vidare även att byggnadsnämnden som
tillägg beslutar
att de synpunkter som framkommit vid stadsbyggnadskontorets
granskning av tillgänglighet 2021-10-14 samt i
Tillgänglighetsbeskrivning 2021-10-28 ska beaktas av den sökande.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) frågar först om byggnadsnämnden
kan bifalla Björn Abelson (S) med fleras yrkande om bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag och finner frågan med ja besvarad.
Ordföranden ställer därefter Ulf Nymarks (MP) tilläggsyrkande mot
avslag på detsamma och finner att byggnadsnämnden avslår Ulf
Nymarks (MP) tilläggsyrkande.
Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på Ulf Nymarks (MP) tilläggsyrkande.
Nej för bifall till Ulf Nymarks (MP) tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
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Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Lena Gustafsson (M), Dragan Brankovic (SD), Björn
Abelson (S), Margita Malmros (S) och Nikola Maka (S) röstar ja.
Ulf Nymark (MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 2 nej-röster.
Byggnadsnämnden beslutar alltså att avslå Ulf Nymarks (MP)
tilläggsyrkande.

Underlag för beslut





























Justerare

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-02
Remissvar. Yttrande från tekniska förvaltningen 2021-11-02
Markplanering M-16-01-001 A, 2021-10-28
Ritning A-40-1-010 B Plan 0 2021-10-28
Ritning A-40-1-110 B Plan 1 2021-10-28
Ritning A-40-1-210 C Plan 2 2021-10-28
Ritning A-40-1-310 B Plan 3 2021-10-28
Tillgänglighetsbeskrivning, 2021-10-28
Beskrivning, e-post, 2021-10-28
Remissvar. Yttrande från Kraftringen 2021-10-22
Remissvar. Yttrande från miljöförvaltningen 2021-10-15
Remissvar. Yttrande från tillgänglighetsrådgivare 2021-10-14
Remissvar. Yttrande från Räddningstjänst Syd 2021-10-14
Remissvar. Yttrande från Lunds renhållningsverk 2021-10-12
Remissvar. Yttrande från VA Syd 2021-10-11
Ritning L 2019–1915 Nybyggnadskarta, 2021-10-04
Remissvar. Yttrande från trafikplanerare 2021-10-04
Brandskyddsbeskrivning, 2021-10-04
Ytredovisning, 2021-09-28
Ritning A-01-1-001 A Situationsplan 2021-08-16
Verksamhetsbeskrivning, 2021-08-16
Ritning A-40-1-410 A Plan 4 2021-08-16
Ritning A-40-2-001 A Sektion A, B och C 2021-08-16
Ritning A-40-3-001 A Fasad mot norr och öster 2021-08-16
Ritning A-40-3-002 A Fasad mot söder och väster 2021-08-16
Gestaltningsbeskrivning, 2021-08-16
Parkeringsutredning, 2021-07-07
Ansökan om lov, 2021-07-07
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Enligt sändlista
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§ 187 Anmälningar om delegationsbeslut till
byggnadsnämnden 2021-11-11
Dnr BN 2020/0449

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har den 20 augusti 2020, § 145, beslutat om en
ny delegationsordning. I denna delegeras beslutanderätt till bland
annat arbetsutskottet, ordföranden och stadsbyggnadsdirektören.
Direktören får delegera beslutanderätt vidare till tjänstepersoner
inom stadsbyggnadskontoret och har senast beslutat om en sådan
vidaredelegation den 1 februari 2021 (BN 2021/0024).
Delegationsbeslut ska anmälas till byggnadsnämnden, om inte
beslutstypen undantagits i delegationsordningen med en *.
Till byggnadsnämndens sammanträde den 11 november 2021
anmäls att tjänstepersoner inom stadsbyggnadskontoret,
ordföranden och arbetsutskottet har fattat följande
delegationsbeslut.
1. Delegationsbeslut inom bygglovsavdelningen under perioden
2021-10-12 – 2021-10-28 enligt bifogad förteckning.
2. Delegationsbeslut att överlämna överklagande beslut till
Länsstyrelsen Skåne för prövning.
2021-10-14
Överklagande av delegationsbeslut av beviljat
bygglov för fastigheten Jaktkortet 49 (L 2021-001411).
2021-10-13
Överklagande av delegationsbeslut att bevilja
marklov för fastigheten Norra Fäladen 4:1 (L 2021-1230).
2021-10-13
Överklagande av delegationsbeslut att bevilja
bygglov och marklov för fastigheten Ladugårdsmarken 5:12 (L 20211020).
2021-10-13
Överklagande av delegationsbeslut att bevilja
marklov för fastigheten Ladugårdsmarken 5:8 (L 2021-1231).
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2021-10-26
Överklagande av byggnadsnämndens beslut att ta
ut en byggsanktionsavgift för fastigheten Värpinge 18:3 (L20201653).
3. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2021-10-29.

Underlag för beslut




Justerare

BN Anmälan om delegationsbeslut 2021-10-29
BN Delegationslista 2021-10-12 - 2021-10-28
BNau protokoll 2021-10-29
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§ 188 Meddelanden till byggnadsnämnden
2021-11-11
Dnr BN 2020/0450

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning
Beslut från kommunfullmäktige, nämnder och arbetsutskott
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde
2021-09-29 gällande § 306 Avslut av idétävlingen för
Torngården i Stångby. Kommunstyrelsen beslutade
att avsluta idétävlingen med hänvisning till det som
framkommit i ärendet,
att uppmana kultur- och fritidsnämnden att ha viss
fritidsverksamhet och aktiviteter på Torngården, samt
att Torngården stannar i kommunal regi och utvecklas till en
mötesplats.
BN 2021/0321
2. Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2021-09-29.
BN 2021/0322
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde
2021–09–29 gällande § 310 Fokus Södra Sandby –
Framtidsplan. Kommunstyrelsen beslutade
att godkänna upprättat förslag till framtidsplan för Södra
Sandby,
att uppmana nämnder och kommunala bolag att beakta
Sandbybornas förslag och åsikter,
att uppmana nämnder och kommunala bolag att genomföra
de åtgärder och aktiviteter som finns beskrivna i
framtidsplanen, samt
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att i övrigt förklara projektet Fokus Södra Sandby vara
avslutat, samt
att ge kommunstyrelsens styrgrupp för utvecklingen av
tätorterna utanför staden i uppdrag att utarbeta ett förslag till
projektplan för fokusarbete i Stångby och Vallkärra.
BN 2021/0323
4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde
2021-09-29 gällande § 322 Yttrande till Mark- och
miljööverdomstolen - Bygglov för uppförande av tre
vindkraftverk m.m. på fastigheterna Önnerup 3:27 och
Kannikemarken 1:1 i Lomma kommun, mål nr P 14634–20.
Kommunstyrelsen beslutade
att yttra sig till Mark- och miljööverdomstolen i enlighet med
föreliggande förslag till yttrande med följande
komplettering: "Lunds kommun har inget att invända mot
förslaget att uppföra vindkraftverk i enlighet med förslaget.
BN 2021/0324
5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde
2021-09-29 gällande § 318 Remiss från
Energimarknadsinspektionen – Begäran avseende ansökan
om nätkoncession. Kommunstyrelsen beslutade
att till Energimarknadsinspektionen avge yttrande i enlighet
med upprättat förslag.
BN 2021/0325
6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde
2021-09-29 gällande § 321 Yttrande över ansökan (från NCC
Industry) i miljömål, om tillstånd till fortsatt och utökad
täktverksamhet, vattenverksamhet m.m. på fastigheterna
Hardeberga 2:32 och 3:3 samt Sandby 1:13 och 19:9 i Lunds
kommun, mål nr M 5307–19. Kommunstyrelsen beslutade
att till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, avge
kommunkontorets förslag till yttrande som Lunds kommuns
yttrande, då dock med följande tillägg – "Lunds kommun
anser att en utvidgning av täkten på djupet ska föranledas av
en utredning med hänsyn till grundvattennivån".
BN 2021/0326
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7. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde
2021-09-29 gällande § 317 Remiss från Regeringskansliet,
infrastrukturdepartementet – Promemoria avseende
förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter för
tunga transporter. Kommunstyrelsen beslutade att till
Regeringskansliet avge yttrande i enlighet med upprättat
förslag med följande komplettering: "Mot bakgrund av den
problematik som är förknippad med effektbrist vid toppar i
elanvändningen är det väsentligt att strategier för
elektrifiering av tunga transporter utgår från transportnyttan
per använd TWh el ska optimeras."
BN 2021/0327
8. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde
2021-10-20 gällande § 370 Personalbonus med anledning av
insatser under coronapandemin. Kommunstyrelsen beslutade
att godkänna redovisningen av personalbonus 2020 med
anledning av insatser under coronapandemin,
att återstående medel från personalbonusen 2020 om cirka 1
400 000 kronor fördelas på nämnderna utifrån antalet
tillsvidareanställda medarbetare, samt
att ytterligare 500 kronor per medarbetare fördelas till
samtliga nämnder och att finansiering sker via
kommunstyrelsens reserverade medel för coronapandemin.
BN 2021/0346

Bygglov, detaljplaner m.m.
Beslut från Länsstyrelsen Skåne, Mark-och miljödomstolen etc.
1. Mark- och miljööverdomstolens beslut den 13 oktober 2021
gällande överklagande av byggnadsnämndens beslut den 3
mars 2020 om att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad
av enbostadshus på fastighet Sandby 23:9. MÖD ger inte
prövningstillstånd och mark- och miljödomstolens avgörande
står därför fast.
L 2019–2027
2. Länsstyrelsen Skånes beslut den 15 oktober 2021 gällande
överklagande av byggnadsnämndens delegationsbeslut den
14 juli 2021 att bevilja marklov på fastigheten Östra Torn
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27:2. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och
visar ärendet åter till kommunen för fortsatt handläggning.
L 2021–0515
3. Länsstyrelsen Skånes beslut den 18 oktober 2021 gällande
överklagande av byggnadsnämndens beslut den 11 februari
2021 att avslå en ansökan om bygglov gällande upplag på
fastigheten Hardeberga 5:1. Länsstyrelsen avslår
överklagandet i sak, men ändrar beslutet på så sätt att
avgiften för handläggningen av ärendet reduceras till 0 kr.
L 2020–1648
4. Mark- och miljödomstolens beslut den 21 oktober 2021
gällande ett överklagat ärende om byggsanktionsavgift. Markoch miljödomstolen beslutade att avslå överklagandet.
L 2019–737
5. Mark- och miljööverdomstolens beslut den 21 oktober 2021
gällande överklagande av byggnadsnämndens beslut den 10
december 2020 att avslå rivningslov på fastigheten Hällestad
26:1. MÖD ger prövningstillstånd.
L 2018–1200
6. Länsstyrelsen Skånes beslut den 25 oktober 2021 gällande
överklagande av byggnadsnämndens delegationsbeslut den
18 maj 2021 att utfärda startbesked på fastigheten Hällestad
10:23. Länsstyrelsen avslår överklagandet.
L 2020–1540

Detaljplaner
Underrättelse/samråd
1. Detaljplan för Smörkärnan 1 och 2 m.fl. i Lund (en del av
Västerbro)
PÄ 49/2017
Tillgänglig för samråd den 1 november – 22 december 2021 i
Kristallen och på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen samt på
www.lund.se/planerpagang
2. Detaljplan för Rudebok 1 i Lund
PÄ 49/2017
Tillgänglig för samråd den 1 november – 30 november 2021 i
Kristallen och på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen samt på
www.lund.se/planerpagang
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3. Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 i Lund (Torgkvarteren)
PÄ 30/2019
Tillgänglig för samråd den 1 november – 22 december 2021 i
Kristallen och på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen, Linero
bilbiotek samt på www.lund.se/planerpagang
Underrättelse/granskning
1. Fördjupning av översiktsplanen för Veberöds tätort
PÄ 04/2015
Tillgänglig för granskning den 3 november – 22 december
2021 i Kristallen och på medborgarcenter/biblioteket i
Veberöd, Stadsbiblioteket i Lundasamlingen i Lund samt på
lund.se/fopveberod
2. Detaljplan för del av Sandby 6:45 i Södra
Sandby (Borrsvängen)
PÄ 09/2020
Tillgänglig för granskning den 1 november – 22 november
2021 i Kristallen och på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen,
Södra Sandby bibliotek samt på www.lund.se/planerpagang
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