Stadsbyggnadskontoret
Administrativa avdelningen

Meddelanden
2020-11-06

1(4)

Jenny de Navarro Jones
Nämndsekreterare

Byggnadsnämnden

Meddelanden till byggnadsnämnden 2020-11-19
Dnr BN 2020/0348
Beslut från kommunfullmäktige, nämnder och arbetsutskott
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-1007 § 299 gällande Sammanträdestider för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021.
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna sammanträdestider
för kommunstyrelsen 2021 med start kl. 14.00 enligt följande: 13
januari, 3 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni, 11 augusti, 1
september, 29 september, 27 oktober och 1 december
att de beslutade sammanträdestiderna ska vara vägledande för
nämndernas beslut om sammanträdestider.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021
med start kl. 17.00 enligt följande: 27 januari, 18 februari, 18
mars, 29 april, 20 maj, 22-23 juni (start kl. 08.30), 26 augusti, 30
september, 28 oktober, 18 november och 15 december.
BN 2020/0354
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 202009-24 § 247 gällande Motion från Björn Abelson (S) Bytt är bytt
och kommer aldrig igen - byt mark mellan Lunds kommun och
kommersiella aktörer för att uppnå en mer varierad
bostadsbebyggelse. Kommunfullmäktige beslutade att
Utbyggnads- och boendestrategi 2025 ska revideras. I samband
med revidering görs en översyn av kommunens markpolicy. En
strategi för markbyte kan ingå i en uppdaterad markpolicy och
att därmed anse motionen besvarad.
BN 2020/0355
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-1007 § 298 gällande Ny informationsredovisning för
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att anta förslaget
till Informationsredovisning för kommunstyrelsen
att anta förslaget till kommunövergripande gallringsplan för
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse
att upphäva tidigare gallringsplan för handlingar av tillfällig eller
ringa betydelse, beslutad 18 september 2018 § 242.
BN 2020/0361
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4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-1026 § 402 gällande Medarbetarpriser 2020. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade att utse följande vinnare av
medarbetarpriser 2020 i enlighet med kommunkontorets förslag:
Demensteamet, vård- och omsorgsförvaltningen,
Benny Jonsson, systemarkitekt, stadsbyggnadskontoret,
Västerbroteamet - medarbetare från stadsbyggnadskontoret,
tekniska förvaltningen och kommunkontoret, Dan Andersson,
fritidsledare, kultur- och fritidsförvaltningen, Joakim Wede,
lärare i matematik och idrott och hälsa, utbildningsförvaltningen,
Hedda Anderssongymnasiet och Inesa Fejzic, enhetschef, vårdoch omsorgsförvaltningen
BN 2020/0371
5. Protokollsutdrag från tekniska nämndens sammanträde 202010-14 § 289 gällande Motion (S) – Verka för avtal om
kollektivtrafik och byggande mellan region och kommun.
Tekniska nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
BN 2020/0372
6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetutskott 2020-1102 § 408 gällande Tidplan och anvisningar för Ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att godkänna
anvisningar och tidplan inför arbetet med ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 enligt kommunkontorets
förslag och att kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer
remissversionen av budget innan den skickas på remiss.
BN 2020/0377
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Bygglov, detaljplaner m.m.
Beslut från Länsstyrelsen Skåne, Mark-och miljödomstolen etc.
7. Mark- och miljödomstolens beslut den 9 oktober 2020 gällande
överklagande av byggnadsnämndens delegationsbeslut den 2 juni
2020 angående avskrivning av tillsynsanmälan, uppsättning av
tre fågelholkar. Mark- och miljödomstolen beslutade att avvisa
överklagandet.
L 2020-0652
8. Mark- och miljödomstolens beslut den 9 oktober 2020 gällande
överklagande av byggnadsnämndens delegationsbeslut den 2 juni
2020 angående avskrivning av tillsynsanmälan, uppsättning av
stolpar, med mera. Mark- och miljödomstolen beslutade att
avvisa överklagandet.
L 2018-2385
9. Länsstyrelsen Skånes beslut den 12 oktober 2020 gällande
överklagande av byggnadsnämndens delegationsbeslut den 15
juni 2020 att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus
samt förråd på fastigheten Pepparroten 28. Länsstyrelsen avslår
yrkande om platsbesök samt avslår överklagande.
L 2020-0429
10. Mark- och miljödomstolens beslut den 4 november 2020
gällande överklagande av byggnadsnämndens delegationsbeslut
den 25 juli 2017 att bevilja bygglov för ändrad användning från butik
till studentbostäder på fastigheten Östertull 41.
Mark- och miljödomstolen beslutade att avslå överklagandet.
L 2017-000891
Detaljplaner
Underrättelse/samråd
11. Detaljplan för Gåsen 11 m.fl. i Veberöd
Ängavägen-Stjärngatan-Sjöbovägen
PÄ 14/2019a
Tillgänglig för samråd den 30 oktober – 22 december 2020 i
Kristallen, Stadsbiblioteket i Lundasamlingen och på Veberöds
bibliotek samt på www.lund.se/planerpagang
Meddelande/lagakraft
12. Detaljplan för del av Tirfing 1 m fl
Nordmannavägen 120
PÄ 09/2018
Detaljplanen vann laga kraft den 7 oktober 2020
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13. Detaljplan för del av Posthornet 1
Fabriksgatan
PÄ 26/2018a
Detaljplanen vann laga kraft den 19 oktober 2020
14. Detaljplan för del av Lövsångaren 5 och 6
Örnvägen
PÄ 46/2017a
Detaljplanen vann laga kraft den 19 oktober 2020

Byggnadsnämnden föreslås besluta
att lägga redovisningen av meddelandena till handlingarna
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