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Beslut från kommunfullmäktige, nämnder och arbetsutskott
1. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-0406 § 141 gällande Remittering av ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget för
2021. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
att överlämna förslag till ekonomi- och verksamhetsplan
(EVP) 2021-2023 med budget för 2021 samt förslag till
fokusområden och mål till nämnder och styrelser inom Lunds
kommun på remiss med svar senast 4 maj.
BN 2020/0165
2. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-0406 § 137 gällande Befolkningsprognos 2020. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade att fastställa befolkningsprognosen för
2020 som underlag för kommunens planering.
BN 2020/0166
3. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 202004-01 § 129 gällande Svar på skrivelse från Anders Almgren (S)
och Inga-Kerstin Eriksson (C) Åtgärda den kritiska
trafiksituationen i Södra Sandby. Kommunstyrelsen beslutade att
uppmana tekniska nämnden att i samråd med
byggnadsnämnden, miljönämnden, kommunstyrelsen och
berörda externa aktörer genomföra en utredning av
trafiksituationen i Södra Sandby där trafikflödena och
framkomligheten särskilt studeras, att utifrån utredningen
återkomma med förslag på såväl långsiktiga
som kortsiktiga åtgärder som kan arbetas in i kommande
ekonomi- och verksamhetsplanering och
att för genomförandet avsätta 500 000 kr från
kommunstyrelsens reserverade medel.
BN 2020/0167
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4. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 202003-31 § 92 gällande Ordförandeskrivelse - Utbyggnads- och
Boendestrategi. Tekniska nämnden beslutade att ge tekniska
förvaltningen och stadsbyggnadskontoret i uppdrag
att i samarbete med kommunkontoret påbörja arbetet med att
revidera Utbyggnads- och boendestrategi, samt
att ge tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret i
uppdrag, att återkomma till tekniska nämnden,
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen med ett förslag till
inriktningsbeslut.
BN 2020/0172
5. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 202004-15 § 116 gällande Markreservation för nytt mötesforum vid
kvarteret Häradshövdingen. Tekniska nämnden beslutade att
föreslå kommunstyrelsen att godkänna markreservationen i
enlighet med tjänsteskrivelsen, samt
att omedelbart justera ärendet torsdag den 16 mars 2020.
BN 2020/0174
6. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 202003-31 § 85 gällande Förnyelse av företagsområdena
Gastelyckan och Hasslanda. Tekniska nämnden beslutade att
föreslå tekniska förvaltningen att påbörja arbetet med förnyelse
av företagsområdena Gastelyckan och Hasslanda enligt
rojektplan daterad 17 januari 2020, samt att föreslå
kommunstyrelsen att ge näringslivskontoret i uppdrag
att utveckla kommunens företagsområden Gastelyckan,
Hasslanda och Råbyholm som besöksmål.
BN 2020/0185
7. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 202004-01 § 107 gällande Uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet år 2019 och handlingsplan för år
2020. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna uppföljning av
det systematiska arbetsmiljöarbetet för
år 2019 och att uppdra åt kommunkontoret att genomföra
åtgärder i handlingsplanen för 2020-års arbetsmiljöarbete.
BN 2020/0187
8. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 202004-23 § 152 gällande Lunds kommuns åtgärder i syfte att lindra
konsekvenser av Coronaviruset för företagare och
föreningar. Kommunfullmäktige beslutade att torghandel ska
vara avgiftsfri från den 1 april till och med den 30 juni 2020, att
uppställningsplats för Food trucks ska vara avgiftsfri från den 1
april till och med den 30 juni 2020 samt
att timparkering sänks till 2 kronor/timme för gatuparkering
inom sjukhusområdet till och med den 30 juni 2020.
BN 2020/0188
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9. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-0424 § 129 gällande Säkerhetsskyddsanalys för Lunds kommun
2020-2024. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att anta
säkerhetsskyddsanalysen för Lunds kommun för perioden
2020-2024, inklusive bilagor, att uppmana samtliga nämnder att
vara behjälpliga i kommunens säkerhetsskyddsarbete, i enlighet
med säkerhetsskyddsanalysen.
BN 2020/0190
10. Cirkulär 20:18 från Sveriges Kommuner och Regioner. 2020 års
ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudget för år 2020. I
cirkuläret presenteras den ekonomiska vårpropositionen som
syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2020–2022.
Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Några av
satsningarna är att ytterligare 20 miljarder kronor satsas på
generella medel till kommuner och regioner för 2020, anslaget
för att ersätta merkostnader på grund av covid-19 inom hälsooch sjukvård samt omsorg ökar, liksom anslaget för regional
yrkesinriktad vuxenutbildning.
BN 2020/0191
11. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 202004-23 § 160 gällande Förslag till taxa för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll. Kommunfullmäktige beslutade att
fastställa föreliggande förslag till taxor för rengöring (sotning)
och brandskyddskontroll att gälla från den 1 juli 2020, varvid
nu gällande taxa för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll antagen av fullmäktige den 31 mars 2005,
§ 32, upphör att gälla.
BN 2020/0192
12. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 202004-23 § 161 gällande Förslag till lokala föreskrifter om frister för
rengöring (sotning) med mera. Kommunfullmäktige beslutade att
fastställa Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning)
med mera i enlighet med föreliggande förslag, att gälla från den 1
juni 2020, varvid nu gällande föreskrifter antagna av fullmäktige
den 31 mars 2005, § 32, upphör att gälla.
BN 2020/0193
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Bygglov, detaljplaner m.m.
Beslut från Länsstyrelsen Skåne, Mark-och miljödomstolen etc.
13. Mark- och miljödomstolens dom den 7 april 2020 gällande
överklagande av länsstyrelsens beslut den 25 februari 2020 att
avvisa överklagandet om rivningslov för rivning av affärshus på
fastigheten Aspeholm 1. Mark- och miljödomstolen beslutade att
avslå överklagandet.
L 2019-2168
14. Länsstyrelsen Skånes beslut den 17 april 2020 gällande
överklagande av byggnadsnämnden beslut den 21 februari 2020
att avskriva ärende avseende inkommen anmälan om
överträdelse enligt PBL på fastigheterna Nöbbelöv 3:41 och 3:48.
Länsstyrelsen Skåne beslutade att avslå överklagandet.
L 2019-1562
15. Länsstyrelsen Skånes beslut den 17 april 2020 gällande
överklagande av byggnadsnämnden beslut den 6 mars 2020 att
bevilja bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av
enbostadshus på fastigheten Svolder 28. Länsstyrelsen Skåne
beslutade att avslå överklagandet.
L 2020-278
Detaljplaner
Underrättelse/granskning
16. Detaljplan för del av Dalby 63:1 i Dalby
PÄ 10/2019
Tillgänglig för granskning den 27 april – 12 maj 2020 i Kristallen, på
Stadsbiblioteket i Lundasamlingen och på Dalbys Bibliotek samt på
www.lund.se/planerpagang
Meddelande/lagakraft
17. Detaljplan för del av Stora Råby 32:22 m.fl.
Hasslanda IV
PÄ 38/2017
Detaljplanen vann laga kraft den 20 april 2020

Byggnadsnämnden föreslås besluta
att lägga redovisningen av meddelandena till handlingarna
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