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Sammanfattning
Förvaltningsrätten avslog i mars överklagan på översiktsplan för
Lunds kommun. Planen är nu överklagad till kammarrätten.
Flera större planarbeten som pågått under de senaste åren har tagits
till godkännande och antagande under året, bland annat trafikplats
Ideon, fyrspårsutbyggnad Flackarp-Högevall, Hedda Anderssongymnasiet och Nanolabb på Science Village.
Exempel på större planarbete som pågår är Stångby, Västerbro och
Lunds sjukhusområde. Större planarbeten som pågår är Stångby,
Västerbro och Lunds sjukhusområde.
Ärendemängden för bygglov har sjunkit något. Det är dock för tidigt
att dra några slutsatser kring bakomliggande orsaker. Ett ökat
intresse för, och kännedom om, bygglovsbefriade åtgärder kan vara
en orsak.
En större översyn pågår av byggnadsnämndens taxa för alla
ärendetyper.
Nämndens utvecklingsmål är långsiktiga och visionära.
Bedömningen är att målen delvis kommer klaras under året, full
effekt kan nås först på flera års sikt.
Den ekonomiska prognosen visar ett underskott med -3,2 miljoner
kronor för 2019. Underskottet avser planuppdrag från tekniska
nämnden som inte når upp till den budgeterade nivån samt en
förskjutning av utredningen av höghastighetsjärnväg.
Lönekostnaderna minskar under hösten eftersom den tillförordnade
stadsbyggnadsdirektören tillika är stadsarkitekt.
Det ekonomiska läget följs kontinuerligt och åtgärder för att nå en
ekonomi i balans prövas kontinuerligt.
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Personalläget är gott, sjukfrånvaron är låg och de löpande
temperaturmätningar som görs visar att medarbetarna har ett högt
engagemang i sitt arbete.
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Barnets bästa
Nämnden ska ha en god ekonomisk hushållning så att verksamheten
bedrivs ändamålsenligt och effektivt för att skapa en ekonomisk,
ekologisk- och social hållbarhet för kommande generationer.

Ärendet
Ärendet redovisas i Delårsrapport augusti 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen prognostiserar ett underskott för året.
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