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Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post 
Box 41 Rådhuset, Stortorget 7 046-35 50 00 046-15 22 03 www.lund.se/kommunfullmäktige lunds.kommun@lund.se 
221 00 Lund 

 
  

KUNGÖRELSE 
 

Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 25 januari 2018 kl. 17.00. 
Sammanträdet sänds live på Lunds kommuns hemsida www.lund.se och kan även följas på plats från läktaren i 
Stadshallens sessionssal. Kungörelser och protokoll publiceras på : www.lund.se/kommunfullmaktige 
 
Följande ärenden ska behandlas: 
1. Anmälningar     
2.    Pernilla Wests (FI) avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige   bilaga 1, sid 4 
3-8.  Valärenden       bilaga 2, sid 5 
9.  Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd (Västerbro,  
 Södra Gunnesbo, Traktorvägen, Pilsåker och Norra Värpinge) i Lund,  
 Lunds kommun       bilaga 3, sid 23 
10.   Val av ny revisor i Stiftelsen De lekande barnens fond        bilaga 4, sid 230

   
Motioner 
11. Bordlagd motion: Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L):  ”Inför gemensam rättning  
 av nationella prov”        bilaga 5, sid 238 
12. Motion från Philip Sandberg (L) och Inger Tolsved Rosenkvst (L) ”Stoppa  
 skadegörelsen och låt den som förstör betala”        bilaga 6, sid 269 
13. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) om att Lunds kommun ska bistå  
 Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central        bilaga 7, sid 285 
14. Motion från Joakim Månsson Bengtsson (-) ”Låt ensamkommande stanna i Lund  
 tills de är 21 år”        bilaga 8, sid 302 
Frågor 
15. Bordlagd fråga samt eventuellt nya inkomna frågor  bilaga 9, sid 328

    
Interpellationer 
16. Bordlagd interpellation: från Jörgen Forsberg (M) angående utveckling av de  
 östra kommundelarna          bilaga 10, sid 329 
Medborgarförslag  
17. Bordlagt medborgarförslag ”Följ donatorns vilja – gör en park i kv  
 Kråkelyckan”       bilaga 11, sid 331  
Lundaförslag: 
18. Låt åldersuppgraderade asylsökande barn få bo kvar       bilaga 12, sid 356  
 
Interpellationer och frågor behandlas ca kl. 20.00-21.00. 
 
 
 
Lund den 12 januari 2018 
 
Lennart Prytz 
Ordförande 
Kommunfullmäktige i Lund 

http://www.lund.se/
http://www.lund.se/kommunfullmaktige


Förteckning över anmälningar

till kommunfullmäktiges sammanträde
den 25 januari 2018

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-11-16 Lundaförslag angående flytt av Västers
bibliotek till Folkparken i Lund, Dnr KS 2017/0689
Kultur- och fritidsnämndens beslutar att anse Lundaförslaget angående flytt av Västers bibliotek
till Folkparken i Lund vara besvarat med hänvisning till vad som anförs i kultur- och 
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-12-14 Lundaförslag gällande hinderbana i Stångby 
i Lund, Dnr KS 2017/0900
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anse Lundaförslaget vara besvarat med hänvisning till vad 
som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

Tekniska nämndens beslut 2017-12-13 Medborgarförslag angående fotbollsplan på 
Klostergårdsskolans skolgård, Dnr KS 2017/1237
Tekniska nämnden beslutar att genom förvaltningens skrivelse anse medborgarförslaget
genomfört

Förvaltningsrätten i Malmös dom den 14 december 2017 angående kommunfullmäktige i 
Lund kommuns beslut den 20 december 2016 § 302; laglighetsprövning enligt kommunallagen 
(1991:900), KL, Dnr KS 2016/0572
Förvaltningsrätten avslår överklagandena

Länsstyrelsen Skånes protokoll 2017-12-11 Protokoll fört vid inspektion av 
Överförmyndarnämnden i Lunds kommun den 22 november 2017, Dnr KS 2017/1192
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Bilaga 1



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-01-09

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 1 Eva Wagners (KD) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i Valnämnden

Dnr KS 2017/0891

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Eva Wagner (KD) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i Valnämnden.

Beslutsunderlag
Eva Wagners (KD) avsägelse inkommen den 3 oktober 2017.
Zoltan G Wagners (KD) skrivelse inkommen den 3 januari 2018.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Eva Wagner (KD) från uppdraget

att utse Joel Haglund (KD), Skyttegatan 3C, 247 61 Veberöd, till ny 
ersättare i Valnämnden efter Eva Wagner (KD), för tiden till och 
med utgången av år 2018.
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Bilaga 2



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-09 KS 2017/1145

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid Stensalen,Rådhuset, 2018-01-09 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer § 1-6

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 10 januari 2018 kl. 13.45

Underskrifter

Sekreterare
Daniella Ivkovic

Ordförande
Monica Molin (S)

Justerare
Louise Rehn Winsborg (M)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-09 KS 2017/1145

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2018-01-09

Paragrafer § 1-6

Datum då anslaget sätts upp 2018-01-10 Datum då anslaget tas ned 2018-02-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-01-09

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 2 Lars Trägens (L) avsägelse av uppdrag 
som  2:e vice ordförande i 
Kommunrevisionen

Dnr KS 2017/1149

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Lars Trägen (L) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som 2:e vice ordförande i Kommunrevisionen.

Beslutsunderlag
Lars Trägens (L) avsägelse inkommen den 6 december 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Lars Trägen (L) från uppdraget

att utse Bertil Göransson (C), Norra Nöbbelöv 9, 226 60 Lund, till ny 
2:e vice ordförande i Kommunrevisionen efter Lars Trägen (L), för 
tiden till och med april 2019.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-09 KS 2017/1145

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid Stensalen,Rådhuset, 2018-01-09 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer § 1-6

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 10 januari 2018 kl. 13.45

Underskrifter

Sekreterare
Daniella Ivkovic

Ordförande
Monica Molin (S)

Justerare
Louise Rehn Winsborg (M)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-09 KS 2017/1145

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2018-01-09

Paragrafer § 1-6

Datum då anslaget sätts upp 2018-01-10 Datum då anslaget tas ned 2018-02-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-01-09

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 3 Pernilla Wests (FI) avsägelse av 
uppdrag som ledamot i 
Demokratiberedningen från och med 
den 9 januari 2018

Dnr KS 2017/1225

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Pernilla West (FI) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ledamot i Demokratiberedningen från och med den 
9 januari 2018.

Beslutsunderlag
Pernilla Wests (FI) avsägelse inkommen den 22 december 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Pernilla West (FI) från uppdraget

att utse Cherry Batrapo (FI), Tre Högars väg 30 A, 224 75 Lund, till 
ny ledamot i Demokratiberedningen efter Pernilla West (FI), för 
tiden till och med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-09 KS 2017/1145

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid Stensalen,Rådhuset, 2018-01-09 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer § 1-6

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 10 januari 2018 kl. 13.45

Underskrifter

Sekreterare
Daniella Ivkovic

Ordförande
Monica Molin (S)

Justerare
Louise Rehn Winsborg (M)

12



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-09 KS 2017/1145

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2018-01-09

Paragrafer § 1-6

Datum då anslaget sätts upp 2018-01-10 Datum då anslaget tas ned 2018-02-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-01-09

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 4 Pernilla Wests (FI) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i 
Kommunstyrelsen från och med den 9 
januari 2018

Dnr KS 2017/1232

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Pernilla West (FI) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen från och med den 9 
januari 2018.

Beslutsunderlag
Pernilla Wests (FI) avsägelse inkommen den 22 december 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Pernilla West (FI) från uppdraget

att utse Caroline Ljungqvist (FI), Råbyvägen 15 E, 224 57 Lund, till 
ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Pernilla West (FI), till och 
med tiden till det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas 
nästa gång
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-09 KS 2017/1145

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid Stensalen,Rådhuset, 2018-01-09 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer § 1-6

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 10 januari 2018 kl. 13.45

Underskrifter

Sekreterare
Daniella Ivkovic

Ordförande
Monica Molin (S)

Justerare
Louise Rehn Winsborg (M)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-09 KS 2017/1145

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2018-01-09

Paragrafer § 1-6

Datum då anslaget sätts upp 2018-01-10 Datum då anslaget tas ned 2018-02-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-01-09   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 5 Pernilla Wests (FI) avsägelse av 
uppdrag som partiföreträdare 50 % 
från och med den 9 januari 2018 

Dnr KS 2017/1233 

Sammanfattning 
En avsägelse har inkommit från Pernilla West (FI) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som partiföreträdare 50% från och med den 9 januari 
2018. 

Beslutsunderlag 
Pernilla Wests (FI) avsägelse inkommen den 22 december 2017. 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  befria Pernilla West (FI) från uppdraget 
 
att  utse Caroline Ljungqvist (FI), Råbyvägen 15 E, 224 57 Lund, till 

ny partiföreträdare 50 % efter Pernilla West (FI) för tiden till och 
med utgången av år 2018. 
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-01-09 KS 2017/1145  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 
Plats och tid Stensalen,Rådhuset, 2018-01-09 klockan 16.25–16.35 
  
Ledamöter Monica Molin (S), ordförande 

Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf 
Lars V Andersson (C) 
Ulf Nilsson (L) 
Hanna Gunnarsson (V) 
Cherry Batrapo (FI) 
Marie Henschen (FNL) 
Hans-Olof Andersson (SD) 

 
Justerare Louise Rehn Winsborg (M) 
  
Paragrafer § 1-6 
  
Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 10 januari 2018 kl. 13.45 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Daniella Ivkovic 
  
  
Ordförande  
 Monica Molin (S) 
  
  
Justerare  
 Louise Rehn Winsborg (M) 
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-01-09 KS 2017/1145  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktiges valberedning 
  
Sammanträdesdatum 2018-01-09 
  
Paragrafer § 1-6 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-01-10 Datum då anslaget tas ned 2018-02-01 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset 
  
  
Underskrift  
 Daniella Ivkovic 
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-01-09

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 6 Pernilla Wests (FI) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i 
Valberedningen från och med den 9 
januari 2018

Dnr KS 2017/1230

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Pernilla West (FI) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i Valberedningen från och med den 9 
januari 2018.

Beslutsunderlag
Pernilla Wests (FI) avsägelse inkommen den 22 december 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Pernilla West (FI) från uppdraget

att utse Marit Stigson (FI), Kastanjegatan 1B, 233 59 Lund, till ny 
ersättare i Valberedningen efter Pernilla West (FI) för tiden till och 
med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-09 KS 2017/1145

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid Stensalen,Rådhuset, 2018-01-09 klockan 16.25–16.35

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Louise Rehn Winsborg (M), vice ordf
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Marie Henschen (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer § 1-6

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 10 januari 2018 kl. 13.45

Underskrifter

Sekreterare
Daniella Ivkovic

Ordförande
Monica Molin (S)

Justerare
Louise Rehn Winsborg (M)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-09 KS 2017/1145

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2018-01-09

Paragrafer § 1-6

Datum då anslaget sätts upp 2018-01-10 Datum då anslaget tas ned 2018-02-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Daniella Ivkovic
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-01-10

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 16 Fördjupning av översiktsplanen för
Öresundsvägen med omnejd 
(Västerbro, Södra Gunnesbo, 
Traktorvägen, Pilsåker och Norra 
Värpinge) i Lund, Lunds kommun - 
antagande

Dnr KS 2017/0986

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har beslutat att godkänna fördjupningen av 
översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd, -Västerbro, Södra 
Gunnesbo, Traktorvägen, Pilsåker och Norra Värpinge samt att 
översända denna till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2017.
Byggnadsnämndens beslut den 19 oktober 2017, § 170.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Mia Honeth (L), Christer Wallin 
(M), Torsten Czernyson (KD), Hans-Olof Andersson (SD), Inga-Kerstin 
Eriksson (C) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd. 
(Västerbro, Södra Gunnesbo, Traktorvägen, Pilsåker och Norra 
Värpinge)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anta Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med 

omnejd. (Västerbro, Södra Gunnesbo, Traktorvägen, Pilsåker och 
Norra Värpinge)

Reservationer
Ulf Nymark (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 16/01.
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Bilaga 3



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-01-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckningar
Mia Honeth (L), Inga-Kerstin Eriksson (C): Liberalerna och Centerpartiet 
stödjer stadsbyggnadskontorets förslag att reservera två tomter för skolor.
 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (L), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL): Vi vill 
understryka vikten av att hitta ersättning för förlorad verksamhetsmark 
samt att tillgänglighet till Ravinen och dess naturvärden norr om 
Värpinge beaktas i kommande detaljplanearbeten.
 
Börje Hed (FNL): Västerbros storkvarter bör bevaras. Infrastrukturen 
förbilligas. Trafikrytmen inom storkvarteren ger positiv livsmiljö för barn 
och äldre. Blandstadens funktioner kombineras och utnyttjas bättre. 
Området smälter därmed in i Lunds växande stadskärna

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-10 KS 2017/0854

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-01-10 klockan 15.00–19.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-18:50, §§ 1-27
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Ann Fröström, tf kommunikationschef, kl 16:20-19:00

Justerare Hans-Olof Andersson (SD)

Paragrafer § 1-29

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 17 januari 2018, kl 15:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-10 KS 2017/0854

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Hans-Olof Andersson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-01-10

Paragrafer § 1-29

Datum då anslaget sätts upp 2018-01-18 Datum då anslaget tas ned    2018-02-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson
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Reservation från Miljöpartiet de Gröna 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-10 

 
 
 
 
 
ÄRENDE 15: 
Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd:  
Ett angeläget dokument för ökat bostadsbyggande 
och stadsutveckling 
Omvandlingen av verksamhetsområdet kommer att innebära ett välbehövligt tillskott 
av bostäder i centrumnära läge. Stadsutvecklingen bör ges hög prioritet. Vi ställer oss 
positiva till huvuddragen i fördjupningen av översiktsplanen. Därför röstade vi också 
för att planen ska antas av fullmäktige. Vi ställer oss dock kritiska till planen i flera 
avseenden: 
 
1. Flyttningen av Öresundsvägens anslutning från Mobiliarondellen till Norra Ringen mitt 
emot Boställsvägen föreslås i planen ske i ett tidigt skede av omvandlingen. Syftet är att öka 
kapaciteten i rondellen. Miljöpartiet anser att den nya anslutningen ska ske först när 
utbyggnaden och omvandlingen i denna del av planområdet är aktuell. Rondellens ersättning 
av en mindre cirkulationsplats och omgivande gatusystem i rutnätsmönster ska därför ske 
samtidigt som Öresundsvägens nya sträckning.  
 
2. Spårvägsutbyggnaden skjuts lång fram i tiden. Miljöpartiets inställning är att kommunen 
snarast bör fatta konkreta beslut om spårvägsutbyggnaden.  
 
3. Flera historiskt värdefulla byggnader hotas av rivning. Vi anser att rivningar ske 
synnerligen restriktivt, utan att för den skull förhindra eller försena omvandlingen. 
 
4. Jordbruksmark föreslås i planperiodens senare skede bebyggas. Miljöpartiets principiella 
inställning är att jordbruksmark ska skonas från exploatering. 
 
5. Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för cykelpendling och snabbcykelstråk i öst-
västlig riktning liksom cykelvägarna från angränsande kommuner. 
 
 
 

Lund 2018-01-15 
 
 

Ulf Nymark    Yanira Difonis 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-12-12 KS 2017/0986

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Britt Steiner

046-356398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Fördjupning av översiktsplanen för 
Öresundsvägen med omnejd (Västerbro, 
Södra Gunnesbo, Traktorvägen, Pilsåker och 
Norra Värpinge) - antagande.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har beslutat att godkänna fördjupningen av 
översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd, -Västerbro, Södra 
Gunnesbo, Traktorvägen, Pilsåker och Norra Värpinge samt att 
översända denna till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2917
Byggnadsnämndens beslut den 19 oktober 2017, § 170

Barnets bästa
Planeringen rör en framtida stadsmiljö som ska vara till för alla invånare.
Barnens behov uppmärksammas i planförslaget och i tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning och sociala konsekvensbeskrivning.

Ärendet

Planförslaget
Planförslaget formulerar en målbild för planområdets långsiktiga 
utveckling. Strävan mot en hållbare stad utgör en grundförutsättning. En 
etappvis stadsomvandling till funktionsblandad stad, med bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur, föreslås i Västerbro (f.d. 
Öresundsvägen), Södra Gunnesbo samt Norra Värpinge. 
Stadsomvandlingen föreslås ske inifrån och ut. I Västerbro föreslås 
omkring 3200-3900 bostäder, service och arbetsplatser samt ny 
parkmark. I Södra Gunnesbo och Norra Värpinge föreslås något under 
500 bostäder vardera. I Pilsåker och Traktorvägen behålls ett 
verksamhetsinnehåll.
Planförslaget omfattar även trafikåtgärder i Mobiliarondellen, 
förstärkning av strukturerna för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik 
samt utveckling av grön och blåstruktur, dagvattenåtgärder uppströms 
Rinnebäcksområde.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-12-12 KS 2017/0986

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 
att anta Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med 

omnejd. (Västerbro, Södra Gunnesbo, Traktorvägen, Pilsåker och 
Norra Värpinge)

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-10-19

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 170 Fördjupning av översiktsplanen för 
Öresundsvägen med omnejd 
(Västerbro, Södra Gunnesbo, 
Traktorvägen, Pilsåker och Norra 
Värpinge) - antagande

Dnr BN 2017/0407

Sammanfattning
Planförslaget formulerar en målbild för planområdets långsiktiga 
utveckling. Strävan mot en hållbare stad utgör en grundförutsättning. En 
etappvis stadsomvandling till funktionsblandad stad, med bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur, föreslås i Västerbro (f.d. 
Öresundsvägen), Södra Gunnesbo samt Norra Värpinge. 
Stadsomvandlingen föreslås ske inifrån och ut. I Västerbro föreslås 
omkring 3200-3900 bostäder, service och arbetsplatser samt ny 
parkmark. I Södra Gunnesbo och Norra Värpinge föreslås något under 
500 bostäder vardera. I Pilsåker och Traktorvägen behålls ett 
verksamhetsinnehåll. Planförslaget omfattar även trafikåtgärder i 
Mobiliarondellen, förstärkning av strukturerna för kollektivtrafik, gång- 
och cykeltrafik samt utveckling av grön- och blåstruktur, 
dagvattenåtgärder uppströms Rinnebäcksområdet inkluderat.

Beslutsunderlag
•Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd, - 
Västerbro, Södra Gunnesbo, Traktorvägen, Pilsåker och Norra Värpinge, 
antagandehandling 2017-10-05 (formell planhandling)
• Utlåtande efter utställning, 2017-10-05 (formell planhandling)
• Miljökonsekvensbeskrivning, 2017-10-05 (formell planhandling)
• Social konsekvensbeskrivning, 2017-02-28
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-05

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Klas Svanberg (M) och Helmut 
Moser (V) yrkar i enlighet med Stadsbyggnadskontorets förslag med 
följande tillägg:
 att en grundskola förverkligas inom Västerbro med en yteffektiv tomt 
som möjliggör 600 elever
 att för övrigt grundskolebehov inom Västerbro använda grundskolor 
utanför FÖP området
 att säkra gång och cykelvägar skapas till Fågelskolan från Västerbro
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-10-19

Justerare Utdragsbestyrkande

 Ulf Nymark (MP), Mia Honeth (L), Dimitrios Afentoulis (KD) och 
Bernt Bertilsson (C) yrkar bifall till Stadsbyggnadskontorets förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Stadsbyggnadskontorets förslag mot 
avslag och finner att nämnden bifaller Stadsbyggnadskontorets förslag.
Ordförande ställer proposition på Björn Abelsons (S) tilläggsyrkanden 
mot avslag på detsamma och finner att nämnden bifaller Björn Abelsons 
(S) tilläggsyrkanden.

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att  godkänna fördjupningen av översiktsplanen för Öresundsvägen med 

omnejd, -Västerbro, Södra Gunnesbo, Traktorvägen, Pilsåker och 
Norra Värpinge samt

att  översända denna till kommunfullmäktige för antagande.
att en grundskola förverkligas inom Västerbro med en yteffektiv tomt 

som möjliggör 600 elever
att för övrigt grundskolebehov inom Västerbro använda grundskolor 

utanför FÖP området
att säkra gång och cykelvägar skapas till Fågelskolan från Västerbro

Reservationer
(MP) reserverar sig mot beslutet.
Skriftlig reservation ges in från (MP). Se protokollsbilaga BN § 170.

Protokollsanteckningar
Klas Svanberg (M) och Dimitrios Afentoulis (KD): Moderaterna och 
Kristdemokraterna tycker att det vore bra att i det fortsatta arbetet 
undersöka möjligheten att bibehålla större kvarter inom planområdet.
Jan Annerstedt (FNL): Västerbros storkvarter bör bevaras. 
Infrastrukturen förbilligas. Trafikrytmen inom storkvarteren ger positiv 
livsmiljö för barn och äldre. Blandstadens funktioner kombineras och 
utnyttjas bättre. Området smälter därmed in i Lunds växande stadskärna.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-19 BN 2016/0531

Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2017-10-19 klockan 
17.00–20.25

Ledamöter Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Anna Hagerberg (MP)
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare Fredrik Fexner (S), tjänstgör för Mohsen Abtin (S)
Kia Birgersson (S), tjänstgör för Akram Heidari (S) §§ 164-179, kl. 
17.00-19.50
Margita Malmros (S), tjänstgör för Akram Heidari (S) §§ 180-192 kl. 
19.50-20.25.
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Lena Gustafsson (M)

Ersättare Johan Helgeson (MP)
Christoffer Karlsson (L)
Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL)
Per Johnsson (C)

Övriga Malin Sjögren, stadsarkitekt
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Ole Kasimir, planchef
Jenny De Navarro Jones, sekreterare
Karl Magnus Adielsson, landskapsarkitekt
Carolina Lundberg, planarkitekt
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Henrik Borg, stadsantikvarie
Maja Skoog, planarkitekt
Anna Vroland, administrativ chef
Maria Milton, biträdande planchef
Lilian Müller, tillgänglighetsrådgivare

Justerare Alexander Wallin (M)

Paragrafer § 164-192
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-19 BN 2016/0531

Justerare Utdragsbestyrkande

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 25 oktober 2017 
kl. 14.00

Underskrifter

Sekreterare

Jenny De Navarro Jones

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Alexander Wallin (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-10-19

Paragrafer § 164-192

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-27 Datum då anslaget tas ned 2017-11-20

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli,  Stadsbyggnadskontoret, plan 5, 
Brotorget 1

Underskrift

Jenny De Navarro Jones
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Reservation från Miljöpartiet de Gröna 
Byggnadsnämndens sammanträde 2017-10-02-19 

ÄRENDE 7: 
Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd:

Ett angeläget dokument för ökat bostadsbyggande 
och stadsutveckling 
Omvandlingen av verksamhetsområdet kommer att innebära ett välbehövligt tillskott 
av bostäder i centrumnära läge. Stadsutvecklingen bör ges hög prioritet. Vi ställer oss 
positiva till huvuddragen i fördjupningen av översiktsplanen. Därför röstade vi också 
för att planen ska antas. Men vi anser att planen i vissa delar brister. Se vidare nedan: 

1. Flyttningen av Öresundsvägens anslutning från Mobiliarondellen till Norra Ringen mitt
emot Boställsvägen föreslås i planen ske i ett tidigt skede av omvandlingen. Syftet är att öka
kapaciteten i rondellen. Miljöpartiet anser att den nya anslutningen ska ske först när
utbyggnaden och omvandlingen i denna del av planområdet är aktuell. Rondellens ersättning
av en mindre cirkulationsplats och omgivande gatusystem i rutnätsmönster ska därför ske
samtidigt som Öresundsvägens nya sträckning.

2. Norra Ringen belastas av tät trafik framförallt under rusningstrafik. Biltrafiken behöver
minska, och cykelpendlandet öka, till och från arbetsplatserna på Ideon och
Brunnshögsområdet. Därför är det viktigt att skapa goda förutsättningar för cykelpendling
med snabbcykeltstråk i öst-västlig riktning längs Norra Ringen som ansluter till cykelvägar
från nya kvarter i planområdet liksom cykelvägarna från angränsande kommuner. Det är
viktigt att också skapa separata stråk för gående och cyklande för att minska risken för
olyckor.

3. Spårvägsutbyggnaden skjuts långt fram i tiden. Miljöpartiets inställning är att kommunen
snarast bör fatta konkreta beslut om spårvägsutbyggnaden.

4. Flera historiskt värdefulla byggnader hotas av rivning. Vi anser att rivningar  ska ske
synnerligen restriktivt, utan att för den skull förhindra eller försena omvandlingen.

5. Enligt förslaget kommer jordbruksmark att bebyggas i den senare delen av planperioden i
Norra Värpinge. Miljöpartiets principiella inställning är att jordbruksmark ska skonas från
exploatering.

6. I planområdet kommer det att byggas minst en skola och flera förskolor. Dessa bör ligga
anslutning till grönstråk och ha nära tillgång till högkvalitativ park. Stort fokus bör läggas på
säkra skolvägar och ett minimum av biltrafik i skolornas närmiljö vid planeringen.

7. Gröna innergårdar med plats för lek och sammanhängande stråk av grönska som knyter
samman parkmark av hög kvalitet i olika kvarter är viktiga för att skapa en god  boendemiljö.
Dagvattenhanteringen kan bli en stor utmaning. Det är därför viktigt att tillräckliga
fördröjnings- infiltrationsytor skapas inom planområdet vilka samtidigt kan nyttjas som
park.

Lund 2017-10-23 

Ulf Nymark  Anna Hagerberg Johan Helgesson          
1 vice ordförande ledamot ersättare 

PROTOKOLLSBILAGA  BN § 170
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Stadsbyggnadskontoret Tjänsteskrivelse
2017-10-05

1(4)

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post
Box 21 Brotorget 1 046-35 50 00 www.lund.se stadsbyggnadskontoret@lund.se
221 00  LUND byggnadsnamnden@lund.se

Carolina Lundberg 

046-35 58 04

Carolina.Lundberg@lund.se
Byggnadsnämnden

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR
ÖRESUNDSVÄGEN MED OMNEJD

- Västerbro, Södra Gunnesbo, Traktorvägen, 
Pilsåker och Norra Värpinge 

 PÄ 05/2012

Sammanfattning
Planförslaget formulerar en målbild för planområdets långsiktiga utveckling. 
Strävan mot en hållbare stad utgör en grundförutsättning. En etappvis 
stadsomvandling till funktionsblandad stad, med bostäder, arbetsplatser, service 
och kultur, föreslås i Västerbro (f.d. Öresundsvägen), Södra Gunnesbo samt 
Norra Värpinge. Stadsomvandlingen föreslås ske inifrån och ut. I Västerbro 
föreslås omkring 3200-3900 bostäder, service och arbetsplatser samt ny 
parkmark. I Södra Gunnesbo och Norra Värpinge föreslås något under 500 
bostäder vardera. I Pilsåker och Traktorvägen behålls ett verksamhetsinnehåll. 
Planförslaget omfattar även trafikåtgärder i Mobiliarondellen, förstärkning av 
strukturerna för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt utveckling av grön- 
och blåstruktur, dagvattenåtgärder uppströms Rinnebäcksområdet inkluderat. 

Beslutsunderlag
 Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd, - 

Västerbro, Södra Gunnesbo, Traktorvägen, Pilsåker och Norra 
Värpinge, antagandehandling 2017-10-05 (formell planhandling)

 Utlåtande efter utställning, 2017-10-05 (formell planhandling)
 Miljökonsekvensbeskrivning, 2017-10-05 (formell planhandling)
 Social konsekvensbeskrivning, 2017-02-28
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-05 (denna skrivelse)

Barnens bästa
Planeringen rör en framtida stadsmiljö som ska vara till för alla invånare. 
Barnens behov uppmärksammas i planförslaget och i tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning och sociala konsekvensbeskrivning. 

Ärendet
Byggnadsnämnden gav planuppdrag våren 2012. Samråd hölls hösten 2015. 
Utställning genomfördes under försommaren 2017, från 18 april till 7 juni. 

I fördjupningens antagandehandling föreslås stadsomvandling inifrån och ut för 
att ta fasta på det centrumnära läget i öster. Inledande etapp, Västerbro Öst, 
beräknas rymma mellan 2200-2700 bostäder, 30 000 – 60 000 BTA 
verksamheter samt en grundskola och tre-fyra förskolor och innebär en tydlig 
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Tjänsteskrivelse
2017-10-05

2(4)

förtätning jämfört med idag. På sikt, efter år 2030, fortsätter utvecklingen mot 
blandat stadsinnehåll också i Västerbro Väst, (cirka 1000-1200 bostäder och 
50 000 – 80 000 BTA verksamheter), i Södra Gunnesbo, (omvandling av 
verksamhetsområde), och i Norra Värpinge, (nyexploatering). En tidig 
bedömning ger något under 500 bostäder vardera i Södra Gunnesbo och Norra 
Värpinge. I delområdena Pilsåker och Traktorvägen föreslås en fortsatt 
verksamhetsinriktning. Inom hela planområdet förordas bättre förutsättningar 
för gående, cyklister, kollektivtrafik samt utveckling av grön- och blåstrukturen.

Planområdet omfattar i en stor andel mark planlagd för verksamheter. 
Intentionen är att kunna behålla ett visst näringslivsinnehåll. En riskutredning 
för delområde Västerbro (f.d. Öresundsvägen) identifierar de verksamheter som 
inte kan samordnas med bostäder/ flerbostadshus och därför kommer att behöva 
omlokaliseras. Samordning mellan pågående verksamheter och ett succesivt 
framväxande bostadsinnehåll är avgörande för genomförandet. 

Norra Ringen utgör riksintresse för kommunikation och får inte påverkas 
negativt avseende trafiksäkerhet och framkomlighet. Den tidvisa 
trafikkapacitetsbristen i Mobiliarondellen påverkar förutsättningarna för 
stadsomvandlingen. I planförslaget föreslås inledningsvis att Öresundsvägen får 
en ny anslutning till Norra Ringen för att avlasta Mobilarondellen. På längre 
sikt föreslås en utveckling mot ett stadsmässigt gatunät där Mobiliarondellen tas 
bort. Valet av föreslagna åtgärder baseras på en avvägning mellan långsiktig 
hållbarhet, behovet att i närtid tillskapa utvecklingsmöjligheter och åtgärdernas 
överensstämmelse med den långsiktiga målbilden. 

Planområdet omfattar en stor mängd aktörer, såsom fastighetsägare och 
verksamhetsutövare. Det kommunala markinnehavet är mycket begränsat och 
planförslagets genomförande är beroende av många aktörer och sträcker sig 
över en lång tidshorisont. Därför omfattar planförslaget också mål och 
strategier. En process som involverar fastighetsägare och andra intressenter 
inleddes med ett fastighetsägarmöte sommaren 2012 och har därefter fortsatt 
med extra fokus på delområde Västerbro (f.d. Öresundsvägen). Bland annat har 
ett strukturplaneförslag upprättats tillsammans med fastighetsägare inom 
Öresundsvägen Öst. Parallellt med utställningsarbetet med den fördjupade 
översiktsplanen har Tekniska förvaltningen startat Projekt Västerbro, med 
tydligt genomförandefokus och Stadsbyggnadskontoret arbetar med en 
dispositionsplan för Västerbro som vidareutvecklar fördjupningens planförslag. 

Utställningsförfarandet
Inför utställning utvecklades planförslaget. Andelen bostäder inom Västerbro 
Öst ökades efter en strukturplaneprocess tillsammans med fastighetsägare från 
detta delområde.  Spårvägsreservatet utvecklades till ett Lundslänkskoncept, 
tänk spår kör buss, för en deletapp mellan Bryggaregatan och Måsvägen, tänkt 
att trafikeras med stadsbuss.  Detta ger förutsättningar för att tidigt etablera den 
viktiga noden mellan Sockerbruksområdet och Västerbro. Målbilden för stråket 
i Bjerredsparkens förlängning förändrades från en parkkoppling till ett stråk 
med grön och urban karaktär. Kommunens översvämningskartering lades till 
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bland planeringsförutsättningarna och delar av föreslagna områden för 
stadsutveckling/ nyexploatering markerades för behov av fortsatt utredning 
relaterat till översvämningsrisk vid fortsatt arbete.
 
Omkring 30 skrivelser inkom under utställningsperioden. De flesta ställer sig 
positiva till planförslagets innehåll. Trafikförsörjningen väcker fortsatt frågor, 
särskilt avseende Mobiliarondellen och påverkan på riksintresse väg. 
Trafikverket förordar en åtgärdsvalsstudie kopplat till den långsiktiga målbilden 
där Mobiliarondellen ersätts med ett gatunät. Den inledande trafikåtgärden, där 
Öresundsvägen flyttas, bedöms kunna hanteras i en detaljplaneprocess.  
Länsstyrelsen kan inte utesluta påverkan på riksintresse utifrån presenterat 
material.

Från flera håll betonas vikten av att säkerställa parktillgång för framtida boende. 
Klimatanpassning och dagvattenhantering lyfts också fram som viktiga frågor. 
När det gäller bevarande ser en del ett stort värde i den äldre bebyggelsen och 
äldre strukturer medan andra befarar att en hög andel bevarande motverkar 
planförslagets syfte om en levande, funktionsblandad stadsdel. Behovet av att 
säkerställa mark för framtida samhällsservice lyfts, däribland hur och var det 
framtida skolbehovet ska mötas. Boende på Kobjer framför oro kring ökad 
trafik, tillgång till park och påverkan på närmiljön.

Länsstyrelsens synpunkter i korthet
Länsstyrelsen framför i sitt utställningsutlåtande att man är positiv till att Lunds 
kommun inarbetar ett modernt hållbart tankesätt, med fokus på att omvandla 
centrumnära, lågt utnyttjade men redan ianspråktagna områden samt genom 
ambitionen att tillgodose transportbehoven med i huvudsak hållbara transporter.
Däremot menar man att planhandlingens nivå är så översiktligt att man 
hänskjuter vidare prövning av Länsstyrelsens bevakningspunkter till kommande 
planskeden. Särskilt betonas behovet av fortsatt utredning av påverkan på 
riksintresse väg; Norra Ringen. Länsstyrelsen menar att planförslaget saknar en 
entydlig markanvändningskarta med tillräcklig detaljeringsgrad för att ge en 
tydlig bild av planförslaget. Länsstyrelsens yttrande finns att läsa i 
planförslagets sista kapitel.

Stadsbyggnadskontoret s rekommendationer för fortsatt arbete
Utställningsskedet visar att planförslagets inriktning, med stadsomvandling 
inifrån och ut, har potential att bidra till hållbar stadsutveckling i Lund. 
Inkomna synpunkter belyser att genomförandefrågornas komplexitet behöver 
fortsatt arbete. Stadsbyggnadskontoret instämmer i behovet av ytterligare 
utredningar men bedömer att fördjupningen ger den vägledning och 
handlingsutrymme som krävs för fortsatt arbete. 

Inför antagande har planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen 
uppdaterats med det nya namnet Västerbro på delområdet kring Öresundsvägen. 

Förslag till beslut
Med stöd av ovanstående föreslår Stadsbyggnadskontoret att 
Byggnadsnämnden beslutar 
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att godkänna fördjupningen av översiktsplanen för Öresundsvägen med 
omnejd, -Västerbro, Södra Gunnesbo, Traktorvägen, Pilsåker och Norra 
Värpinge samt
att översända denna till kommunfullmäktige för antagande. 

STADSBYGGNADSKONTORET I LUNDS KOMMUN

Marcus Horning Cecilia Hansson
stadsbyggnadsdirektör översiktsplanechef

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
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FÖRORD
Det pågår en stadsomvandling i västra Lund. Tidigare 
utpräglade industrikvarter ändrar karaktär. Traditionell 
industri minskar. Handel- och serviceinslagen ökar. Nya 
målpunkter, resmönster och önskemål på stadsmiljön 
uppkommer när stadsinnehållet blir mer mångfacetterat. 

Det finns behov av att formulera en gemensam målbild 
för området kring Öresundsvägen och vidare västerut. 
Tillsammans med områdets aktörer och intressenter, vill 
Lunds kommun genom denna fördjupning av översiktspla-
nen ta ett samlat grepp om områdets framtida utveckling. 
Byggnadsnämnden gav planuppdrag för en fördjupning av 
översiktsplanen våren 2012. Utgångspunkten är kommu-
nens översiktsplan, ÖP 2010, som redovisar en inriktning 
mot framtida blandad stad i delar av västra Lund. 

Planområdets komplexitet kräver såväl förvaltningsöverskri-
dande samarbete som kontinuerlig dialog med områdets aktö-
rer. Planuppdragets ledningsgrupp består av representanter från 
stadsbyggnadskontorets ledning. Tematiska arbetsgrupper med 
medverkande från flera förvaltningar har deltagit i planerings-
arbetet.  

Vad är en översiktsplan?
Enligt plan- och bygglagen (PBL) är varje kommun skyldig att ha en aktuell översiktsplan för hela kommunen. 
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge väg-
ledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utveck-
las och bevaras. En översiktsplan är vägledande, till skillnad från detaljplaner som är juridiskt bindande. I Lunds 
kommuns nu gällande översiktsplan, ÖP 2010, formuleras kommunens långsiktiga viljeinriktning. En fördjupning 
av översiktsplanen är en vidareutveckling av den kommunomfattande översiktsplanen. En fördjupning kan omfatta 
ett tematiskt område eller en geografisk del av kommunen, såsom en stadsdel. I fördjupningen preciseras den kom-
munomfattande översiktsplanens intentioner eller så föreslås ändringar.
Fördjupningen av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd ska ge stöd för områdets utveckling över tid 
men också vara vägledande för konkreta beslut om detaljplaneläggning, bygglovs- och tillståndsärenden. En för-
djupning av översiktsplanen upprättas enligt den planprocess som anges i Plan- och Bygglagen, se nedan. 

uppföljning 
av MKB, SKB

samråds-
förslag

plan-
uppdragÖP 2010 utställnings-

förslag
översikts-

plan

samråd utställning laga kraft

ev. över-
klagande

samrådsskede

utställningsskede

antagandeskede

avgränsning/
förslag till MKB

förslag till MKB
och SKB MKB och SKB

antagande
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SAMMANFATTNING
Planförslaget vidareutvecklar översiktsplanens inriktning mot 
breddat stadsinnehåll med en introduktion av bostäder i delar 
av befintliga verksamhetsområden. En urbanare karaktär växer 
fram inifrån och ut. Stadsomvandlingen har potential att länka 
samman stadsdelar, människor och grönska samt möjliggöra mer 
hållbara flöden i västra Lund. Samtidigt innebär ett framtida bo-
stadsinnehåll förändrade förutsättningar för delar av pågående 
verksamheter. Den framtida inriktningen sammanfattas i målbil-
den över en levande stadsmiljö sprungen ur verksamhetsområ-
denas tradition av kreativitet och kraft. 

Planuppdraget omfattar flera delområden och sträcker sig geo-
grafiskt från Lunds innerstad i öster till västra stadsranden. Hu-
vuddelen av marken är planlagd, bebyggd och i enskild ägo. Del-
områdenas nuvarande stadsinnehåll, med en stor andel av Lunds 
verksamheter, handel, service och arbetstillfällen samt tillgång till 
goda kommunikationer, gör planarbetet till en angelägenhet för 
hela Lund. Flera av områdets verksamhetsutövare är framträdande 
såväl i regionala som nationella och internationella sammanhang. 
Inom planuppdraget har följande kärnfrågor har identifierats: 
• Avvägning mellan stadsomvandling i förhållande till pågå-

ende verksamheter/ planlagd markanvändning
• Stadsomvandlingsgrad och omvandlingstakt; vad innehåller 

den framtida stadsmiljön och hur snabbt växer den fram?
• Framtida utveckling ut i de delområden som inte omvandlas 

till blandad stad
• Trafiksituationen, på kort och lång sikt
• Dagvatten- och skyfallshantering
I planförslaget redovisas en långsiktig målbild med fyra stadsom-
vandlingsetapper, Västerbro Öst (tidgare kallat Öresundsvägen ös-
ter), Västerbro väster (tidigare kallat Öresundsvägen väster), Södra 
Gunnesbo och Norra Värpinge. För att möjliggöra förtätning och 
stadsutveckling behöver trafikstrukturen kring Mobiliarondellen 
utvecklas. Stadsomvandlingen är tänkt att ske stegvis, över lång 
tid. Närheten, och goda kopplingar, till Lund C och centrala Lund 
bedöms vara grundläggande förutsättningar för en långsiktigt håll-
bar stadsutveckling. Stadsomvandlingen föreslås därför ske inifrån 
och ut. Planområdet omfattar en stor mängd privata fastighetsägare 
och liten andel kommunalt ägd mark. Genomförandet blir därmed 
till stor del beroende av andra aktörer än kommunen. Gemensam 
målbild och genomförandestrategi är grundläggande att lägga fast. 
En dialog med fastighetsägare inom Västerbro har inletts och fort-
sätter inom kommunens projekt Västerbro.

Den första omvandlingsetappen, Västerbro öst, kopplar tydligt 
planområdet till Lunds centrum och Lund C samt länkar sam-
man bostadsområdena Väster och Kobjer. Västerbro Öst beräk-
nas innehålla omkring 2200-2700 bostäder, (220 000-270 000 m2 
bostadsyta) och mellan 30 000- 60 000 m2 lokalyta för verksam-
heter samt grundskola och 3-4 förskolor. Efterföljande etapper 
innebär ytterligare bostadstillskott. Västerbro Väst kan enligt en 
tidigt bedömning innehålla omkring 1000 -1200 bostäder, cirka 

Brunnshög/ Lund NE

Lunds innerstad och 
medeltida stadskärna

Fördjupning Öresundsvägen 
med omnejd

Inre kunskapsstråket

Lund Sydvästra
Bilden ovan redovisar planuppdragets geo-
grafiska omfattning, andra utvecklingsprojekt 
i Lund samt stadskärnans och innerstadens 
geografiska utbredning.
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50 000 - 80 000 BTA verksamheter, skola och förskolor. Bero-
ende på osäkerhet kring vilka ytor som på sikt kan vara aktuella 
för bebyggelseutveckling i Norra Värpinge är framtida bostads- 
och verksamhetsinnehåll särskilt svårbedömt här. En tidig skatt-
ning ger  något under 500 bostäder vardera i Norra Värpinge och 
Södra Gunnesbo. För dessa delområden har verksamhetsinnehål-
let ej bedömts. I de delar av planområdet som föreslås behålla 
en verksamhetsinriktning urskiljs områden med mer utpräglad 
industrikaraktär respektive delar med ett bredare stadsinnehåll. 

Trafiken är en nyckelfaktor. Dagens trafiksituation, med bris-
tande kapacitet i Mobiliarondellen, begränsar utbyggnadsmöjlig-
heterna. Utifrån de resmönster och trafikvolymer som nu råder 
krävs kapacitetshöjande åtgärder i närtid för att möjliggöra en 
stadsomvandling. Valda åtgärder möjliggör en stegvis utveckling 
mot ett stadsmässigt gatunät och ger en kapacitetsökning mot-
svarande cirka hälften av det totala trafikbehovet, om alla öns-
kemål skulle tillgodoses. Prioritering mellan utbyggnadsönske-
mål måste alltså göras även framgent. I planförslaget prioriteras 
stadsomvandling till blandad stad, inifrån och ut. Samtidigt ef-
tersträvas en långsiktigt hållbar utveckling, minskat bilberoende 
inkluderat. Tillgång till kollektivtrafik förväntas bli allt mer av-
görande och fokus läggs på att ta tillvara hållplatsnära lägen. En 
successiv utveckling mot hållbara resor innebär också ett gradvis 
ökat utrymme för stadsomvandling och förtätning. 

Dagvatten och klimatanpassning, särskilt avseende översväm-
ningsrisker, ingår bland planeringens nyckelfaktorer. Utredning-
ar visar på behov av kraftfulla åtgärder för dagvattenhantering 
och planförslaget omfattar bland annat större fördröjningsdam-
mar i Norra Värpinge, uppströms Rinnebäcksravinen. Risken för 
översvämningar vid skyfall innebär att delar av föreslagna be-
byggelseområden först måste utredas vidare avseende översväm-
ningsrisk innan fortsatt planering för exploatering är möjligt. 
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Verksamheter, gradient från väst till 
öst; från industri/ icke besöksintensivt 
till kontor, service, handel. Besöks- och 
personaltäta verksamheter  i kollektiv-
trafiknära lägen

Funktionsblandad bebyggelse med 
bostäder, service, arbetsplatser, kultur
Inledande etapp resp. efterföljande

Park respektive  stadsod-
ling/sport

Dagvattenhantering

Viktigt gång- och cykelstråk
befintligt resp. nytt

Viktigt stråk för biltrafik:
Väg omformas till gata
resp. ny gata

Spårväg / Lundalänk och håll-
platsläge

Bussgata

Stadsdelscentrum

Koncentration av arbetsplaster och/el
pubilka verksamheter i bottenvåningar

Översvämningsrisk. Utbyggnad bara 
möjlig efter åtgärder/anpassning

Skola, förskola, idrottshall
resp annan mötesplats

långsiktigt målbild 

0         200         400        600        800     1000 m

Verksamheter, gradient från väst till 
öst; från industri/ icke besöksintensivt 
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trafiknära lägen
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Park respektive  stadsod-
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Dagvattenhantering

Viktigt gång- och cykelstråk
befintligt resp. nytt

Viktigt stråk för biltrafik:
Väg omformas till gata
resp. ny gata

Spårväg / Lundalänk och håll-
platsläge

Bussgata

Stadsdelscentrum

Koncentration av arbetsplaster och/el
pubilka verksamheter i bottenvåningar

Översvämningsrisk. Utbyggnad bara 
möjlig efter åtgärder/anpassning

Skola, förskola, idrottshall
resp annan mötesplats

Lund C

VÄSTERBRO VÄST 
- på sikt blandad stad VÄSTERBRO ÖST

-första etapp blandad stad. 
Fortsättning på Lunds in-
nerstad, sammanbindande 
länk. 

Strukturbärande stråk; 
Bjerredsparken och 
dess förlängning väs-
terut. Länkar samman 
Lunds centrum och 
noden väster om Väster. 

Lundalänk/ reservat för 
framtida spårväg

Viktig kollektivtrafiknod, 
framtida möjlighet att ut-
veckla stadsdelscentrum

PILSÅKER
- breddat stads-
innehåll

NORRA VÄRPINGE
- blandad stad på sikt. 
Omfattningen på framtida 
utbyggnadsområde beror 
bland annat på översväm-
nigsrisk, den regio-
nala kraftledningen och 
golfbanans långsiktiga 
utveckling 

Förstärkt grön- 
och blå struktur 
uppströms Rin-
nebäcksravinen

SÖDRA GUNNESBO
-på sikt blandad stad
samordnas med ökad tur-
täthet på Gunnesbo station

TRAKTORVÄGEN
- process mot verksamheter 
mer renodlat i väst, mer ser-
vice, kontor och handel i öst   
i kollektivtrafiknära läge 

NORRA RINGEN

väg 103

FJELIEV.

väg E6.02

ÖRESUNDSV..

FJELIEV.

BOSTÄLLSV.

43



INLEDNING

6  FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR ÖRESUNDSVÄGEN MED OMNEJD - ANTAGANDEHANDLING

PILSÅKER

NORRA 
VÄRPINGE

TRAKTORVÄGEN

MOBILIARONDELLEN

SÖDRA GUNNESBO

VÄSTERBRO

VÄSTER

LERBÄCK

RINNEBÄCKSRAVINEN

VÄG 103

VÄG 108

VÄG E6.02

NORRA RINGEN

ÖRESUNDSVÄGEN

FLELIEVÄGEN

SOCKERBRUKS-
OMRÅDET
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BAKGRUND
Lund växer och har som mål att växa med 1200 bostäder per år. En-
ligt Lunds befolkningsprognos till år 2023 uppgår den årliga befolk-
ningsökningen till 1800 – 1900 invånare. Samtidigt ökar kraven på 
att hushålla med åkermark. I företagsområdet kring Öresundsvägen 
finns ett centralt beläget, äldre industriområde med stor potential att 
utveckla Lunds stadsmiljö. Nuvarande markutnyttjandegrad är låg. 
Det finns en tydlig förtätningspotential. Byggnadsnämnden beslu-
tade 2017 att stadsdelen kring Öresundsvägen ska hetaVästerbro.

Stadsomvandling enligt ÖP 2010
I kommunens översiktsplan, ÖP 2010, anges en inriktning mot fram-
tida blandad stad för området kring Öresundsvägen, södra delen av 
Gunnesbo samt i Norra Värpinge. I Utbyggnads- och boendestra-
tegi 2025 anges Västerbro som ett prioriterat utbyggnadsområde. 

Varför nu? 
Det pågår en förändring i industrikvarteren. Traditionell industri 
minskar och andra typer av verksamheter kommer istället. Därmed 
uppkommer också andra behov och önskemål. Flera fastighetsäga-
re har aviserat intresse av att vidareutveckla sina fastigheter i enlig-
het med ÖP 2010 och bygga bostäder. Lunds kommun eftersträvar 
ett ökat bostadsbyggande och frågan aktualiseras ytterligare sett i 
ett regionalt perspektiv, där ökat bostadsbyggande identifieras som 
en nyckelfaktor för Skånes framtida utveckling. För fastighetsägar-
na och verksamhetsutövarna inom planområdet är det viktigt med 
tydlighet om planområdets framtida inriktning. Därtill är trafiksi-
tuationen i Mobiliarondellen ansträngd. Åtgärder krävs för att öka 
kapaciteten och trafiksäkerheten, vilka i sin tur leder till förändrade 
strukturer och utbyggnadsmöjligheter. För att vidareutveckla över-
siktsplanens intentioner och ta ett samlat grepp kring utvecklingen 
gav Byggnadsnämnden planuppdrag för en fördjupning av över-
siktsplanen, ”Öresundsvägen med omnejd”, 2012-03-15. 

INLEDNING1

Planuppdragets riktlinjer och geografiska omfattnin
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• Att det i arbetet läggs stor vikt vid att uppnå en långsiktigt hållbar 
stadsdel, där minskat behov av resande med personbil är en del 
av vår klimatanpassning

• Att det nuvarande spårvägsreservatet inom området lyfts fram 
för att i framtiden kunna ge möjlighet för en högklassig kollektiv-
trafik	genom	den	nya	blandade	staden.

• Att	det	öppnas	upp	för	att	tillåta	några	profilbyggnader	inom	om-
rådet, för att accentuera stadens entré mot väster.

• Att i arbetet med den nya stadsdelen tillämpa balanseringsprin-
cipen. 

• Att i arbetet med fördjupningen beakta kulturen som den fjärde 
hållbarhetsdimensionen för att skapa ett attraktivt, kreativt och 
stimulerande stadsrum 

• Att bebyggelsen i området främst ska utgöras av tät, blandad 
bebyggelse med stadskaraktär. 

utredningsområdet
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SYFTE
Fördjupningen avser att formulera en målbild för planområdets 
framtida inriktning med tillhörande mål och strategier för den 
framtida stadsmiljöns innehåll och framväxt. Målsättningen är 
att möjliggöra en dynamisk stadsutveckling över tid, i samver-
kan med områdets intressenter, mot en hållbar, grön och attraktiv 
stadsmiljö som helhet. Genom planprocessen kan områdets aktö-
rer samlas till en gemensam diskussion om områdets utveckling 
på kort och lång sikt, 
-med utgångspunkt i en gemensam målbild vill vi skapa förutsätt-
ningar för en hållbar stadsutveckling i planområdets olika delar. 

UTREDNINGSOMRÅDET
Planuppdraget omfattar ett större område i västra Lund, här be-
nämnt utredningsområdet. Det består av flera delområden med del-
vis olika karaktär och innehåll. Huvuddelen utgörs av redan plan-
lagd och bebyggd mark. Industriverksamhet och handel dominerar 
men ett brett spektrum av branscher finns representerat. Västra de-
len av Väster avviker med ett stadsinnehåll dominerat av bostäder.  

Stadsinnehåll
Utredningsområdet innehåller idag cirka 5000 arbetstillfällen 
(uppgift år 2010). Förutom industriverksamhet finns olika typer 
av handel men också konsulter inom teknik, ekonomi och ju-
ridik, service i form av vård, utbildning, kultur samt förening-
ar. Flera företag är verksamma också internationellt. Områdets 
branschsammansättning särskiljer det från övriga Lund, särskilt 
förekomsten av tillverkningsindustri. Det finns en handelstrend, 
såväl avseende önskemål om nyetableringar som vidareutveck-
ling av pågående verksamheter. Flera av dagens verksamheter är 
möjliga att samlokaliseras med bostäder men inte alla. 
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Utredningsområdet i ett sammanhang
I öster gränsar utredningsområdet till Lunds innerstad och Socker-
bruksområdet. Genom stadsomvandlingen i Sockerbruksområdet 
har Lunds innerstad tagit klivet över södra stambanan och växer 
nu vidare västerut. Den framväxande stadsmiljön och Bjerredspar-
ken länkar utredningsområdet till Lunds centrum och Lund C. Pla-
neringsarbete pågår för en utveckling av Lund C, vilket tillsam-
mans med spårväg från Clemenstorget till Brunnshög, kommer att 
stärka pendlingsnodens betydelse ytterligare. Samtidigt utvecklas 
stadsmiljön på båda sidor om järnvägen och fler passager tillkom-
mer. Närheten till goda kommunikationer och utredningsområdets 
innehåll av företag, arbetstillfällen, handel och service gör det till 
en betydande målpunkt också i ett regionalt perspektiv. 

Signum och kvalitéer
Utredningsområdet präglas av sitt innehåll och sin historia, där 
industrins funktionskrav format arkitekturen och stadsstrukturen. 
Flera av verksamheterna bottnar i gårdagens och dagens upp-
täckter och modet att satsa på dessa. Här finns unika byggnader, 
företagande och kultur, en kontinuitet av upptäckter och innova-
tioner. Kvalitéer att bygga vidare på.
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Stadsomvandlingens planeringsförutsättningar
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Utredningsområdet idag - huvuddrag

Läge
• Centralt, i randen av innerstaden. Kil från centrum till västra 

stadsranden. Lunds port mot väster. Lättillgängligt.
• Stationsnära delar - Lund C och Gunnesbo station.
• Stadsfront mot väster/ möte landskap-stad.
• Korsas av regionala trafikleder: E6.02, Norra Ringen och väg 103.
• Ligger uppströms och avvattnas till Rinnebäcksravinen, natur-

reservat, och Höje å, som omfattas av miljökvalitetsnormer.

Innehåll
• Verksamheter, bland annat tillverkningsindustri inom stål, 

medicin och livsmedel. Branschsammansättningen särskiljer 
området jämfört med Lund som helhet. Betydelsefullt ur sys-
selsättningssynpunkt, såväl till volym som innehåll.

• Nära 1/3 av Lunds planlagda yta för verksamheter, stor an-
del nyttjas dock för handelsändamål. Trenden tycks gå mot 
allt mer detaljhandel, sett både till utvecklingen hos enskilda 
verksamheter som till stadsinnehållet över lag.

• Bilburen struktur. Genomkorsas av större trafikleder vilka inne-
bär god biltillgänglighet, påtagliga barriärer och bullerkällor.

• Mobiliarondellen, trafiknod med tidvisa kapacitetsproblem. 
• Regional kraftledning, koncession överklagad.
• Många fastighetsägare, ibland tillika verksamhetsutövare:
• Fastighetsägare som vill utveckla annat stadsinnehåll än da-

gens planlagda markanvändning: bostäder och handel önskas. 
• Fastighetsägare som vill behålla/ utveckla nuvarande mark-

användning.
• Relativt låg exploateringsgrad.
• Naturvärde: Rinnebäcksravinen är naturreservat, tillhör Höje 

å avrinningsområde. Miljökvalitetsnormer finns för Höje å. 
• Intressanta kulturhistoriska objekt från Lunds industriarv.

Potential
• Utvidga Lunds innerstad västerut, addera bostäder och ut-

veckla en urban karaktär. 
• Bidra till att möta Lunds framtida, förväntade behov av bo-

städer för alla grupper, särskilt behov finns hos unga vuxna,  
studenter, äldre och nyanlända

• Förtätning: avseende bebyggelse, gång- och cykelstråk samt  
grön- och blåstruktur. 

• Utveckla dagvatten- och skyfallshantering.
• Bygga vidare på områdets signum och verksamhetsinnehåll, 

kultur, hantverk och entreprenörskap. 
• Värna och visa upp delar av Lunds industrihistoria
• Visa upp Lundaunika företag.
• Vidareutveckla servicetillgången. 
• Att också framgent ge plats för ett brett näringsliv.
• Bidra till en hållbarare urban miljö.
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Vy över Lund C och planområdet nordväst därom. Planområdets centrala läge och stadsomvandlingens omfattning har potential 
att utveckla ett nytt stadsmässigt sammanhang i västra Lund. 
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MÅLBILD 
Stadsomvandlingen ska skapa levande stadsmiljöer sprungna ur  
verksamhetsområdenas tradition av kreativitet och kraft. 
Tidigare utpräglade verksamhetsområden får ett bredare stadsin-
nehåll och mer mångfunktionell inriktning. Stadsomvandlingen 
utvidgar Lunds offentliga rum genom att öppna upp och länka sam-
man stadsrummen i västra Lund och genom att tydligt koppla västra 
Lund till centrum och Lund C. Innerstaden växer vidare västerut. 

MÅL
Sammanhängande stadsväv i västra Lund 
Planområdet integreras tydligt till sin omgivning och blir en le-
vande och attraktiv del av Lund. Kopplingarna tar sig olika ut-
tryck i de olika delområdena, såväl genom nya stråk och offent-
liga rum som genom arkitektur och formspråk.

Lundakaraktär och stadsdelsidentitet
Området ska utmärkas av dess mångfald och variation i bebyg-
gelse och stadsinnehåll. Olika epokers uttryck finns represen-
terade och utvecklas för att ge stadsbilden liv, originalitet och 
variation. Särskilt delområdet Västerbro innehåller en stor del av 
Lunds industrihistoria och inslag av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och objekt ger området en historisk förankring och 
bidrar till dess identitet. Bebyggelsen väver samman dåtid, nutid 
och framtid till en för Lund unik identitet.

Levande stad med plats att bo, verka och trivas i
Den framtida stadsmiljö sätter människan i centrum. Levande 
stadsmiljöer möjliggörs genom att arbetsplatser, service, kultur 
och fritidsverksamheter integreras. I de delar som föreslås för 
stadsomvandling adderas också bostäder. Det framtida stadsin-
nehållet bidrar till att området befolkas dag som kväll. 

Stadsutveckling genom samverkan
Verksamhetsutövarna, fastighetsägarna och boende ska känna sig 
delaktiga i stadsomvandlingen som kommer att pågå under lång 
tid. Den framtida stadsdelen förverkligas genom samverkan mel-
lan områdets aktörer och kommunen utifrån den gemensamma 
målbilden. 

Stadsutvecklingen ska bidra till en hållbarare stad 
Stadsutvecklingen i västra Lund ska förvalta områdets potential 
att bidra till ökad urban hållbarhet i Lund. Kommunens antagna 
hållbarhetsmål ger stöd och vägledning för stadsomvandlingen. 

FRAMTIDA INRIKTNING, MÅL OCH STRATEGI2
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HÅLLBARHETSUTMANINGAR
Hållbarhet, ekologiskt, socialt och ekonomiskt, utgör ett grund-
läggande ramverk för Lund kommunens utveckling och arbete. 
Stöd och riktlinjer finns att hämta i Lunds policydokument.

LundaEko II- Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar 
utveckling 2014-2020 sammanfattar kommunens miljöinriktade 
hållbarhetsarbete under åtta prioriterade teman. 
• Engagera flera
• Hållbar konsumtion
• Minskad kemikaliebelastning
• Minskad klimatpåverkan
• Klimatanpassning
• Hållbar stadsutveckling
• Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

• Friskt vatten och frisk luft

Målformuleringen för hållbar stadsutveckling anger att Lunds 
kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tät-
ortsmiljöer med människan i centrum genom att:
• skapa stads- och tätortsmiljöer med blandade funktioner som ge-

nererar ett rikt socialt liv
• skapa förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjäns-

ter i stads- och tätortsmiljöer
• skapa ett transportsystem med ett tillgängligt och attraktivt nät-

verk för gång-, cykel- och kollektivtrafik med minskad yta för bil-
transporter.

• skapa förutsättningar för hållbara energisystem, hållbar resursan-
vändning och hållbar hantering av avfall och återvinning

• skapa energi- och resurseffektiva byggnader med hänsyn till so-
ciala aspekter.

Hållbart stadsbyggande behöver ta hänsyn till konsekvenser på flera 
skalor samtidigt.  
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Den framväxande stadsmiljön bjuder 
på levande offentliga rum, omgivna av 
kvarter som innehåller såväl bostäder 
som arbetsplatser, service och kultur-
utbud. Den framväxande karaktären 
formas av mixen mellan gammalt och 
nytt. Identiteten utvecklas över tid.

Lund kommuns sociala hållbarhetsmål omfattar:  
• God hälsa: kommunen ska skapa förutsättningar för en god hälsa 

på lika villkor för hela befolkningen.
• God livsmiljö: ge förutsättningar för ett gott liv och en god livsmiljö 

genom hög kvalitet i skola, omsorg, kultur och fritid.
• Tillgång till boende.
• God närmiljö, tillgång till sysselsättning, social och ekonomisk trygghet.
• Barnperspektivet ska utvecklas så att barns bästa alltid sätts i centrum 

I kommunens Ekonomi- och verksamhetsplan 2017-2019 formu-
leras mål för ekonomisk hållbarhet. Bland annat anges att Lunds 
kommun ska ha en långsiktigt god ekonomi som präglas av god be-
talningsförmåga, en hög grad av egenfinansiering av investeringar 
och en skuldsättning som inte belastar framtida generationer.

Planförslaget omfattar samtliga tre hållbarhetsaspekter. Om-
formning av de befintliga verksamhetsområdena berör pågående 
verksamheter, ekonomiska värden och redan gjorda investering-
ar. Via sina arbetsplatser har många människor etablerade relatio-
ner till området. Pågående verksamheter bidrar med handels- och 
serviceutbud. I flera delar av planområdet finns föroreningar från 
många års industriverksamheter. En förnyelse av stadsmiljön 
innebär en möjlighet att utveckla en hållbarare stad, addera nya 
värden och viktiga funktioner, däribland grön- och blåstruktur 
för att möta framtida behov av rekreation, biologisk mångfald 
och klimatanpassning. 

Vad behöver utvecklas?
Stadsinnehållets sammansättning
UN Habitat anger att en funktionsblandad stad är mer hållbar 
t.ex. avseende mobilitet och socialt. Enligt UN Habitat ska minst 
40% av stadsbebyggelsens bruttoarea utgöras av verksamheter. 
I utredningsområdet dominerar verksamheter idag men efterfrå-
gan på att få bygga bostäder gör att framtidens fördelning mellan 
bostäder och arbetsplatsinnehåll måste uppmärksammans.  

Täthet, rumslighet och strukturer för hållbar vardag
Det finns en förtätningspotential att ta fasta på. Ökad koncentra-
tion av människor, dag- och kväll, skapar nya förutsättningar för 
hållbar vardag. En effektivare markanvändning här sparar åker-
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- hållbar mobilitet 

- spara unika pärlor

- öka spännvidden i  
  bebyggelsekaraktären

- addera offentliga stråk, platser 
  och grönstruktur 

- dagvattenhantering i urban miljö 

- mixa gammalt och nytt

mark någon annanstans. En tätare bebyggelse behöver motsva-
rande förtätning av offentliga rum för människorna i området.  

Sociala värden
Den fysiska stadsomvandlingen behöver kombineras med insat-
ser som skapar områdets framtida identitet och väcker en känsla 
av samhörighet. Identitet hänger samman med igenkännande och 
handlar mer om det speciella än det generella. Den befintliga mil-
jön innehåller platser och objekt som många människor har en 
etablerad relation till. Delar av det befintliga innehållet kan bli 
det framtida områdets unika pärlor. Områdets stadsliv byggs ur 
förtroendefulla relationer mellan processens aktörer. 

Grön- och blåstruktur
Parkers betydelse för människors välbefinnande är väldokumen-
terad. Förutom att utgöra viktiga vistelsemiljöer för människor 
och ge möjlighet till rekreation rymmer grönområdena också an-
dra ekosystemtjänster. Dagvatten- och skyfallshantering är sär-
skilt angeläget i planområdet för att göra det mer robust. 

Mindre klimatavtryck
Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att stödja utvecklingen 
mot hållbar mobilitet. Möjligheter för förutsättningarna för lokal 
energiproduktion bör studeras vidare, bland annat utifrån de goda 
förutsättningar som visas i kommunens solpotentialkarta. 
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STRATEGIER
Staden växer inifrån och ut
Stadsomvandling prioriteras först i stations- och centrumnära läge 
och börjar i randen av Lunds innerstad. Utvecklingen i delområde 
Västerbro skapar sammanhang i västra Lund genom att addera nya 
kopplingar mellan Kobjer och Papegojelyckan och mellan centrum 
och delområdena längs västra stadsranden. Särskilt viktigt för en 
hållbar stadsutveckling är kopplingen till centrum och Lund C.  

Stadslivet samlas kring starka stråk och noder
Stadslivet stöds av nya och tätare strukturer för gående och cyklister, 
särskilt mellan framträdande målpunkter. Det är viktigt att utveckla 
tilltalande, offentliga rum och samspel mellan bebyggelsen och an-
gränsade gaturum. Publika målpunkter och besöksintensiva verk-
samheter lokaliseras till strategiska lägen såsom hållplatsnoder 
och längs den historiska axeln i Bjerredparkens förlängning. 

Identitet växer ur de lokala särdragen 
Den befintliga bebyggelsen speglar en betydande del av Lunds 
1900-tals industrihistoria. Flera för Lund framträdande företag har 
startat här och några bedriver ännu verksamhet i området. Delar av 
områdets äldre, karaktärsfulla bebyggelse sparas tillsammans med 
arbetsplatser som passar i en integrerad stad. Den framtida identi-
teten formas i mötet mellan gammalt och nytt. Ledord för stads-
omvandlingen är addera och komplettera. Den framväxande stads-
strukturen formas runt områdets befintliga värden. 

Breddat stadsinnehåll och fler människo
En hållbar stad innehåller både bostäder och arbetsplatser. Ge-
nom att förtäta, omforma och i vissa delområden också addera 
bostäder ryms plats för fler att bo, verka eller hitta fritidssys-
selsättning här. I planområdet som helhet eftersträvas en bred 
blandning av service och verksamheter, vilket bland annat stöds 
av tillgång till lokaler i olika storlek och prisklass. Flera av de 
befintliga verksamheterna bidrar till områdets signum och har 
förutsättningar att fortsätta verka i ett framtida bostadsintegre-
rat sammanhang. Det framtida bostadsinnehållet bör omfatta ett 
brett bostadsutbud som passar en heterogen befolkning.  

Dynamisk, stegvis stadsutveckling över tid
Stadsutvecklingen utgår från den framtida målbilden och föreslås ske 
stegvis, i sammanhållna etapper. Detta dels för att ge tydliga förut-
sättningar för pågående verksamheter att förhålla sig till, dels för att 
uppnå goda stads- och boendemiljöer för framtida invånare redan i 
stadsomvandlingens inledande skeden. Det långsiktiga, successiva 
genomförandet möjliggör uppföljning och utvärdering vilket kan 
vara intressant till exempel avseende klimatanpassning och mobilitet. 

Dialog och delaktighet
Målbildens förverkligande är beroende av många aktörer och stads-
omvandlingen kan bara ske genom samverkan. Det blir en gemen-
sam utmaning att koordinera framväxten av nytt stadsinnehåll paral-
lellt med pågående verksamheter. Kommunen har en tydlig roll som 
koordinator för samordning av stadsomvandlingen och för upprätt-
hållandet av en kontinuerlig dialog under process.
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Planförslagets geo-
grafiska utbredning. Utredningsområdet 

från planuppdraget

PLANFÖRSLAGETS HUVUDDRAG
Planförslaget utgår från befintliga strukturer och adderar nytt 
stadsinnehåll. Den framtida stadsmiljön ska bjuda på mångfald 
och variation. Gemensamt för planområdets delområden är en 
potential att förtätas såväl avseende strukturer som bebyggelse. 
Bebyggelseutvecklingen kräver motsvarande trafikstukturför-
ändringar och utveckling av de offentliga rummen. Planområdet 
omfattar de delområden där planförslagets riktlinjer innebär en 
förändring eller justering av pågående markanvändning. 

Det befintliga stadsinnehållet omfattar värden i form av bygg-
nader, grönstruktur, kulturmiljöer mm samt en mängd pågående 
verksamheter som redan genererar ett stadsliv. Planeringens ut-
maning är att förvalta befintliga värden samtidigt som nytt inne-
håll tillkommer. Genomförandeprocessen påverkar hur/när nya 
strukturer kan växa fram och den långa genomförandetiden gör 
genomförandet strukturpåverkande. Planförslaget strävar efter att 
lägga fast en övergripande struktur som ger stöd för ett genom-
förande som maximerar områdets potential. Samtidigt eftersträ-
vas en flexibilitet inom varje delområde som möjliggör etappvis 
genomförande och vidareutveckling av områdets disposition. 

Planområdets centrala läge är en stor tillgång och blir utgångs-
punkt för planförslaget som anger en stadsomvandling inifrån 
och ut. Totalt föreslås fyra delområden för stadsomvandling till 
blandad stad, det vill säga till ett stadsinnehåll med bostäder, ar-
betsplatser, service, kultur och fritidsmöjligher. Också i de del-
områden där verksamhetsinriktningen fortsätter ges utrymme för 
viss förtätning och breddning av stadsinnehållet.  

Stadsomvandlingen kräver, sett till dagens trafiksituation, inled-
ningsvis att kapacitetshöjande åtgärder genomförs i Mobiliaron-
dellen. I planförslaget redovisas stegvisa åtgärder i gatunätet som 
ger en viss kapacitetsökning och samtidigt möjliggör en framtida 
mer urban karaktär. Exploateringsutrymmet som skapas viks åt 
stadsomvandling. Ett framtida bostadsinnehåll ställer också nya 
krav på gaturummens attraktivtet och tillgänglighet för gående 
och cyklister. Goda förutsättningar för hållbara resor prioriteras. 

Planförslaget innefattar också en vidareutveckling och tillska-
pande av gröna värden. Till skillnad från den skyddsparksfunk-
tion grönskan i flera fall har idag blir parkmarken istället ett av 
de strukturbärande elementeten i den nya stadsmiljön. Viktiga 
kopplingar för den gröna infrastrukturen föreslås i nord-sydlig 
riktning. Axeln i Bjerredsparkens förlängning blir urban och 
grön.
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S Gunnesbo är ett verksamhetsområde med småskaligare karaktär. I 
närtid förespråkas fortsatt verksamhetsinriktning. Ett koncept som värnar 
tillgång till billiga företagslokaler kan vara intressant. Kulturmiljövärde 
Tjugan 1 och 2.Närheten till Gunnesbo station, service och grönska gör 
området lämpligt för bostäder i ett längre perspektiv. En framtida bland-
stad föreslås dock invänta utökad turtäthet på Gunnesbo station. Ett fram-
tida scenario med mindre biltrafik på Norra Ringen skulle göra det möjligt 
att tydligare koppla området också in mot centrum.

Pilsåker har potential och 
behov av förtätning, avseende 
byggnader, grön- och blåstruk-
tur samt gång- och cykelstråk. 
Ett breddat stadsinnehåll föror-
das, vilket också väntas leda till 
att området befolkas och nyttjas 
över fler timmar/ dygn. Tydliga-
re kopplingar till angränsande 
områden och Lunds centrum 
införlivar Pilsåker i staden. 
Hållbarare strukturer utvecklas.

Fjelievägen (väster om Mobiliaron-
dellen) och Norra Ringen är viktiga 
regionala trafikleder. Leder till stora 
målpunkter. Vägarna bör utveckla 
stadsmässig karaktär. Skyltläge med 
potential att visa upp Lundaföretagen 
- välkomnande entré till Lund.

Central nod med service, skyltläge och 
busshållplats. Potential att utvecklas till 
framtida stadsdelscentrum. Framträdande 
målpunkter behöver öka andelen besökare 
via kollektivtrafik, gång - och cykel. 

Mobiliarondellen. Behov av kapacitets-
höjande åtgärder. Potential att utveckla 
stadsmässig struktur och också generera 
byggmöjligheter.

Västerbro. Pågående verksam-
heter, värdefulla för Lund, en del 
passar också i ett blandstads-
koncept. Tydlighet avseende 
genomförande av föreslagen 
stadsomvandling är viktigt för 
fastighetsägare och verksam-
hetsutövare. Flera kulturmiljö-
värden 

N Värpinge:Översvämningskarteringen visar på risk 
för översvämning vid skyfall och behöver studeras 
vidare. Utbyggnads- och boendestrategi för Lund 
visar att bostadsbehov kan tillgodoses på andra håll. 
Exploatering föreslås senareläggas jämfört med ÖP 
2010. Kulturmiljövärden bör utredas inför utbyggnad.
Dagvattenmagasin uppströms Rinnebäcksravinen 
krävs i närtid och har potential att också tillföra eko-
logiska och rekreativa värden. 
E.on har beviljats koncession för de regionala kraft-
ledningarna. Beslutet är i dagsläget överklagat av 
Lunds kommun.

Verksamhetsinnehållet värnas. Förutsätt-
ningar för hållbar energiproduktion (sol) i 
anslutning till kraftvärmeverket är intressant 
att studera i det fortsatta arbetet. Utveckling 
mot hållbarare resvanor genom nya strukturer 
för gång-, cykel och buss. Kulturmiljövärden 
Välten 4, Traktorn 2 och 3. 

Östra delens centrala läge är 
en stor kvalitet och stadsom-
vandlingen gynnas av starka 
kopplingar till Lunds centrum. 
Stadsomvandlingen föreslås 
därför börja i öster. 

I västra delen av Västerbro av-
vaktas introducering av bostä-
der till efter cirka år 2030 med 
hänvisning till dagens bristande 
stadssammanhang, tillämpning 
av stationsnärhetsprincipen 
samt på grund av miljö- och 
hälsoaspekter kopplat till Norra 
Ringens trafik och pågående in-
dustriverksamheter. Förtätning 
med icke störande verksamheter 
och service är möjligt. 

Kopplingar till innerstaden:
-visuellt och rumsligt
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Successiv utveckling fram till omkring 2030
1. Trafikkapacitetshöjande åtgärder; Öresundsvägen flyttas 

till ny anslutning till Norra Ringen. Stadsmässigt gatunät  
påbörjas. Tillskapad trafikkapacitet/ exploateringsmöj-
lighet viks åt stadsomvandling. Gång- och cykelkoppling 
stärks i öst-västlig riktning.

2. Stadsomvandlingen inleds inifrån och ut och inleds Östra de-
len av Västerbro längs en axel i Bjerredsparkens förlängning. 
Delområdet bedöms kunna innehålla ca 2200-2700 bostäder 
(220.000-270.000 m2) och ca 30.000 - 60.000 m2 verksam-
hetsyta. Skola och förskolor. Ny parkmark.

3. Västra delen av Västerbro förbereds för framtida stads-
omvandling. Planlagd markanvändning, i huvudsak små-
industri, kan breddas till även kontor och service. Ny tung 
industri medges inte. Utveckling av gång-, cykel-, och 
grönstruktur förordas. 

4. I Södra Gunnesbo fortsätter nuvarande markanvändning 
till efter cirka år 2030. Dagvattenåtgärder kan komma att 
krävs tidigare. Det äldre spårreservat i S Gunnesbo har 
potential att nyttjas för detta ändamål. Här finns också 
gröna kvalitéer att värna.

5. I Pilsåker föreslås breddat stadsinnehåll. Dagens handels-
dominans bryts upp med verksamheter, kontor och service. 
Gång-, cykel- och grönstruktur bör vidareutvecklas. 

6. Traktorvägenområdet förordas för i huvudsak verksam-
hetsändamål, mer renodlat i väster, där bland annat kraft-
värmeverket ligger. I mer hållplatsnära lägen föreslås  
breddat stadsinnehåll; industriändamål föreslås breddas 
till även kontor och service. Utveckling av gång-, cykel-, 
och grönstruktur förordas. Det äldre spårreservatet före-
slås nyttjas för detta. Bussgata i Plogfårans förlängning. 

7. Uppströms Rinnebäcksravinen föreslås dagvattenåtgärder 
vilket kombineras med ekologiska och rekreativa funktioner.

8. Planförslaget reserverar mark för framtida spårväg i en cen-
tral och gen sträckning. I avsnittet Bryggaregatan-Måsvägen 
etableras kollektivtrafiken tidigt genom ett Lundalänkskon-
cept, trafikerat av stadsbuss. Hållplatsläge etableras

9. Viktig kollektivtrafiknod, potential för hållplatsläge med lång 
kontinuitet.

9.

Långsiktig målbild efter 2030
1. Trafikåtgärd steg två. Mobiliarondellen och väg 103´s an-

slutning till Norra Ringen omformas och ersätts med ett 
stadsmässigt rutnät med en mindre cirkulationsplats och 
traditionella korsningar.  

2. Stadsomvandlingen når fram till Norra Ringen och strå-
ket i fd. Bjerredsbanans sträckning kopplar ihop Lunds 
centrum och noden väster om Väster. Västerbro Väst kan 
enligt en tidigt bedömning innehålla omkring 1000-1200 
bostäder och cirka 50 000 kvm lokaler för verksamheter. 
Också här behövs skola och förskolor.

3. Norra Värpinge. Risk för översvämningar måste utredas 
innan en eventuell exploatering är möjligt. Ett funktions-
blandat innehåll, i huvudsak bostäder, föreslås. De regio-
nala kraftledningarna påverkar planeringsförutsättning-
arna. 

4. Södra Gunnesbo omvandlas till blandad stad förslagsvis 
samordnat med Skånetrafikens aviserade utökade turtäthet 
på Gunnesbo station efter år 2030 (ref. Tågstrategi 2037). 
En tidigt bedömning ger ett framtida bostadsinnehåll strax 
under 500 bostäder. En bebyggelseförtätning fordrar dag-
vattenåtgärder.

5. Viktig kollektivtrafiknod vars betydelse väntas öka med 
ökande kollektivtrafikresande.

6. Potential att utveckla stadsdelscentrum 
7. Verksamhetsblandat område. Industri i väster. Mer blan-

dat innehåll öster därom. Person- och besöksintensiva 
verksamheter förordas lokaliseras till hållplatsnära lägen. 

8. Mer blandat stadsinnehåll. Person- och besöksintensiva 
verksamheter förordas lokaliseras till hållplatsnära läge.

9. Framtida spårväg, tre hållplatslägen.
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Planförslagets huvudstrukturer och framväxt
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Levande stadsmiljöer
Den framtida stadskaraktären blir urban och innehåller fler männ-
iskor; arbetstagare, boende och besökare. Stadsmiljön kommer 
att möta nya förväntningar på vistelevärde, tillgängliga offentliga 
rum och grönska. De urbana sammanhangen stärks och planom-
rådet blir en integrerad del av västra Lund. Bebyggelseutform-
ning och stadsinnehållet är betydelsefulla verktyg. Ett funktions-
blandat innehåll hjälper till att befolka stadsmiljön stora delar 
av dygnet. Bottenvåningar med publika verksamheter lokaliseras 
längs huvudstråk och strategiskt viktiga platser. En betydelsefull 
nod finns i öster där punkten Bjerredsparken och Kung Oskars 
väg möter huvudaxeln genom Västerbroområdet. I stråket i Bjer-
redsparkens förlängning är det särskilt angeläget att ny och be-
fintlig bebyggelse innehåller publika målpunkter och öppnar upp 
sina fasader för kontakt med intilliggande gång- och cykelstråk. 
Också längs stråket från Gunnesbo mot centrum längs Boställs-
vägen och vidare längs Öresundsvägens nya sträckning behöver 
bebyggelsens bidrag till stadsrummet öka.

I delar där det framtida inslaget av verksamheter blir litet behöver 
verksamheterna koncentreras till bottenvåningar längs huvudga-
tor, särskilt till hörnlägen och hållplatsnära lägen. Också i de delar 
där en verksamhetsdominerad markanvändning består sker konti-
nuerliga förändringar. När innehållet i verksamhetsområdena för-
ändras avspeglas det i bebyggelsen. Byggnader byggs om, ersätts 
eller byggs till. Detta möjliggör en utveckling av stadsmiljöerna 
också i de delar som behåller en verksamhetinriktning.

Den framtida bostadsbebyggelsens sammansättning bör spegla 
behovet hos Lunds heterogena befolkning. Särskilt angeläget är 
bostäder för unga vuxna, studenter och nyanlända. Lunds bo-
stadspolitiska mål angeratt målsättningen är att 45% av nypro-
duktionen av bostäder ska utgöras av hyresrätter. Ansträngningar 
bör också göras för att öka antalet tillgängliga bostäder för äldre. 
Behovet av variation i bostadsstorlekar och upplåtelseformer 
kommuniceras med områdets aktörer och framtida byggherrar. 

Addera och skapa sammanhang
En finmaskigare kvarterstruktur ska växa fram och ny arkitektur 
adderas som formmässigt refererar till innerstaden och angräns-
ande bostadsmiljöer. Vid adderingen är beaktandet av de be-
fintliga värdena betydelsefullt för att bidra till miljöns tidsdjup, 
variation och förankring till platsen. Bebyggelsens karaktär är 
homogen avseende material (kakel, puts, tegel, trä, betong och 
plåt) och formspråk, den karaktären kan med fördel anknytas till 
vid tillägg dvs att variation och olika material blir ett tema.
När fler människor framgent kommer vistas i området ökar be-
hovet av mötesplatser och vardagsnära tillgänglighet. Andelen 
allmän platsmark behöver öka. De offentliga rummen, gator, par-
ker och torg, utgör stadsdelarnas offentliga vardagsrum. Det är 
viktigt att de delområden som behåller en verksamhetsinriktning 
och som ligger mellan bostadsområden och framträdande mål-
punkter också blir tilltalande och trygga.

Varierad arkitektur och 
variation i stadsinnehållet. 

Identitet formad ur mix av 
nytt och gammalt

Levande stadsmiljö med botten-
våningar som öppnar upp mot 
gatan. Tillgängliga och tilltalande 
offentliga rum

Stadsväv. Stadsmiljön stärks 
genom sammankopplande 
stråk, platsbildningar och 
samspelande bebyggelse

STADSINNEHÅLL, STRUKTUR OCH BEBYGGELSE
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Skolor, kultur- och fritidsutbud
Stadsomvandlingens storlek, med uppemot 4000-4500 nya bostäder 
på lång sikt, skapar behov av strukturer för stadsliv. Kultur- och för-
eningsliv finns och kan stärkas ytterligare för att bli ett nav för fram-
tida invånare. Skolor, och även förskolor, är viktiga målpunkter och 
naturliga mötesplatser. Något som förstärks ytterligare om de samlo-
kaliseras och samordnas med kultur- och fritidsverksamheter. Därför 
prioriteras bostadsnära skolor och förskolor i de delar som planeras 
för framtida bostadsinnehåll. Skolor ges lättillgängliga placeringar 
som stärker den fysiska strukturen för stadsliv, centrala lägen och 
i direkt anslutning till gång- och cykelstråk, vilket också möjliggör 
för barn att kunna gå på egen hand. Förskolor fördelas i området för 
att skapa vardagsnärhet. Närhet till park möjliggör samutnyttjande. 
Skolbehovet uppstår successivt med bebyggelseutvecklingen och 
dess storlek påverkas av vilken bebyggelsesammansättning som 
kommer till stånd. Även den långa genomförandetiden bidrar till att 
det är vanskligt beräkna såväl storleken på framtida skolbehov som 
att bedöma vilken kapacitet som eventuellt finns att nyttja i angräns-
ande skolor (Fågelskolan, Lerbäckskolan). Därtill ska markreservat 
för skola läggas över pågående verksamheter över lång tid. I detta 
tidiga skede har därför bedömningar av skol- och förskolebehov 
fokuserats till delområde Västerbro. Planförslaget utgår från ett an-
tagande om en etappvis utbyggnad av 2200-2700 bostäder fram till 
cirka år 2030 och därefter ytterligare 1000-1200 bostäder. Eftersom 
utbyggnadstiden är lång och skolbehovet behöver säkerställas på 
privatägd kvartersmark med pågående verksamheter föreslås skol-
behovet mötas successivt genom två skolor med 400 elever vardera. 
Skolornas idrottshallsbehov uppgår till en enpositionshall och en 
tvåpositionshall. Ett samutnyttjande med fritidsverksamheter skulle 
gynnas av två större hallar. Förskolebehovet beräknas till 4-6 för-
skolor med mellan 4 och 6 avdelningar vardera. Om den mindre 
förskolestorleken väljs är det en fördel ur drifts/personalsynpunkt 
om förskolarna anläggs två och två i angränsande kvarter. 

Identitetsskapande bebyggelse 
I Bevaringskommitténs utlåtande över delområde Öresundsvägen 
identifieras kulturhistoriska värden vilka huvudsakligen utgörs av 
industri- och verksamhetshistoria och de fysiska spår som följer på 
detta. Vid stadsutvecklingsprocessen utnyttjas detta som en strate-
gisk resurs för ge den framtida stadsmiljön en egen unik karaktär. 
Viktigaste karaktärsdragen i den befintliga miljön:
• Bjerredsbanan, den tidigare järnvägssträckningen kring vilken om-

rådet planerats och delvis byggts ut. 
• Industrimiljön i kv Separatorn och Värmeväxlaren, här har bedri-

vits industriell produktion i nästan hundra år av stor betydelse för 
Lund genom Separator, Alfa Laval och Tetra Pak.

• Cepa, äldre fabriksbyggnad i tegel (som klätts med plåtfasad), med 
bevarad industriskorsten i mörkt radialtegel. Skorstenen är ett av de 
tydligaste landmärken som förklarar områdets historiska funktion. 

• Cepa och Värmeväxlaren/Separatorn orienteras mot Bjerreds-
banans stråk.

• Kv Förlaget med Gleerups tidigare förlagsbyggnad
• Mindre industrier och verksamheter med lokal prägel
• Funktionsseparerande grönska; parkstråk mot Kobjer och koloni-

område- mot bebyggelsen i söder

Ett par av områdets befintliga mötesplatser, isla-
miska föreingen och Folkuniveristet, ligger i anslut-
ning till stråket i Bjerredsparkens förlängning.

Förskole- och skolbehov växer fram sucessivt. 
Ovan illustreras ytbehov för respektive verksamhet. 
I en framtida tätare stad är olika varianter av sam-
utnyttjande och funktionsintegrering intressant.

SKOLOR IDROTTSHALLAR

FÖRSKOLOR

Cepas hus, till höger syns lastkajen mot Bjerreds-
banan. Den teglade skorsten är ett av områdets 
landmärken idag. Fabriksbyggnaden i mörkt tegel 
har klätts in med plåt som döljer den ursprungliga 
karaktären. Byggnaden har en tydlig industrikarak-
tär som kan utvecklas. Fabriksbyggnaden ritades 
till Clioverken 1950.
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Under omvandlingsprocessen sker avvägningar mellan samhäl-
leliga och enskilda intressen. Stadsutvecklingen sker över lång 
tid och kan man förutsätta att en del kulturvärden inte kommer att 
kunna bevaras. En stor osäkerhetsfaktor omfattningen på förore-
ningar och saneringsbehoven. Följande urvalskriterier ger stöd 
för avvägningar 
• Byggnader/miljöer med stor betydelse för Lund eller regionen 
• Industri och verksamhetsbyggnader som är tydliga och ger möjlig-

het till upplevelse av områdets historiska karaktär
• Byggnader med placering som anknyter till framtida viktiga stråk/

siktlinjer
• Byggnader/miljöer med estetiska upplevelsevärden
• Byggnader/miljöer med potentiella estetiska upplevelsevärden (för-

vanskande inklädnader eller andra byggnader som idag skymmer)
• Byggnader/miljöer som bygger upp en helhet där den industriella 

karaktären kan upplevas. 

• Tekniskt skick och förutsättningar för nya funktioner

Föreslagen struktur har en flexibiltet att anpassas allt eftersom 
kunskapen om förutsättningarna för bevarande klarläggs.
Tillkommande bebyggelse kommer att vara av stor betydelse för 
den framtida stadsmiljön. Den adderar ett samtida uttryck och 
bär uppgiften att forma en attraktiv, urban stadsmiljö. Den bidrar 
till målsättningen om variation och mångfald. 

Täthet, skala och struktur 
Bebyggelsen i planområdets olika delområden har olika stadsin-
nehåll vilket avspeglas i olika uttryck. Den generella höjdska-
lan, i de områden där bostäder adderas samt längs planområdets 
huvudgator, föreslås vara 4-6 våningar med inslag av lägre och 
högre bebyggelse. Det motsvarar den traditionella innerstadens 
höjdskala och skapar förutsättningar för en urban karaktär och 
en trivsam stadsmiljö med ett behagligt mikroklimat. Efter klas-
siskt maner föreslås att tätheten ökar in mot centrum. Medveten 
gestaltning och materialval kan ge mångfald åt området och an-
vändas för att främja variation i de tillkommande byggnaderna i 
stadsmiljön.

Västerbro Öst 
Västerbro Öst blir en fortsättning på Lunds innerstad. De stora 
industrikvarteren bryts upp till en klassisk kvartersstad. Nya par-
ker och torg adderas. En strategiskt viktig punkt är där förläng-
ningen av Kung Oscars väg och Bjerredsparken löper samman 
och en framtida spårvägshållplats föreslås. Denna punkt utgör 
porten till Västerbro Öst österifrån och det är här området länkas 
samman med centrala Lund genom ett urban stråk i Bjerredspar-
kens förlängning. Detta blir ett av områdets viktigaste offentliga 
rum. Här är det av stor betydelse att historiska  kulturmiljövärden 
finns representerade och att bebyggelsens bottenvåningar inne-
håller publika verksamheter. 

Bebyggelsens karaktär blir variationsrik genom att industrihisto-
rien lever kvar i sparade byggnader och kontrasteras av tillkom-
mande, modern bebyggelse. Äldre sparad bebyggelse behöver 
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Kulturmiljövärderna är en del av områdets storska-
liga struktur som stadsomvandlingen bryter upp. 

Den nya kvartersstrukturen formas i ur avvägning 
mellan värdefulla objekt, framtida värdefulla kopplig-
nar och önskemålet om en finmaskigare struktur mm.  

Förutsättningarna för bevarande behöver studeras 
vidare. Nya uppgiftert.ex. om föroreningar kan för-
ändra strukturplanens detaljutformning. 
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hitta nya funktioner och nytt innehåll, en potential för ett lokalt 
kulturliv. Likt den angränsande kvartersstaden i öster föreslås 
blandstadens kvarter sluta dikt an till gaturummen längs huvud-
gatorna. Huvudgatornas gaturum formas av trädrader och breda 
trottoarer. 

Stråket i Bjerredsparkens förlängning blir den bärande strukturen 
kring vilken både Västerbro Öst och på sikt också Västerbro Väst 
formas. Längs stråket samlas mötesplatser, befintliga och nya och 
mark för framtida spårväg reservers. För att ge bäring åt stråket 
redan i inledningen av stadsomvandlingen ansluter det till Anne-
dalsvägen i väster och kopplingar vidare västerut för gående och 
cyklister till målpunktena i Pilsåker och Traktorvägen föreslås. 
Mellan Bryggaregatan och Måsvägen planeras ett Lundalänks-
koncept (se vidare under kapitel Trafik och mobilitet). 
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I en framtida tätare, mer sammanlänkad stad, kan området kring dagens Mobiliarondell utvecklas till ett stads-
delscentrum. I det längre tidsperspektivet kopplas Pilsåker och Mobilia starkare till angränsande områden. 
Genom att addera service till dagens handelsutbud kan både nya och befintliga invånare få tillgång till vardags-
nära service. Inom 1000 meters radie ligger stora delar av Kobjer, Gunnesbo, Västerbro, Norra Värpinge och 
Klosters Fälad.   
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Västerbro Väst 
Verksamhetskvarteren väster om Bondevägen får redan inled-
ningsvis en delvis ny kvarterstruktur när Öresundsvägens anslut-
ning till Norra Ringen flyttas till korsningen vid Boställsvägen. 
En framtida mer finmaskig kvartersstruktur påbörjas som allt ef-
tersom lägger grunden till en mer urban karaktär ända fram till 
Norra Ringen. På sikt utvecklas ett funktionsblandat stadsinne-
håll med företag, service, bostäder och fritidsmöjligheter. Längs 
Norra Ringen och Fjelievägen koncenteras verksamheter medan 
stråket i Bjerredsparkens förlängning också här bildar den bä-
rande axel som stadsdelens formas runt. I väster möter stråket 
den nya gatustruktur som ersätter Mobiliarondellen och här blir 
porten till Lunds innerstad från väster.

Södra Gunnesbo 
Delområdet har en mer småskalig karaktär än de övriga verksam-
hetsområdena. Det är ett signum för delområdet och värnas. Här 
finns intressanta inslag av äldre bebyggelse och gröna värden, 
såsom kolonilotter och allérader i det äldre spårreservat. Dag-
vattenåtgärder kommer att krävas vid förtätning.

Pilsåker och Traktorvägen 
Här annonseras Lund västerifrån. Pilsåker utgör tillsammans 
med Traktorvägens östra del en framträdande målpunkt i västra 
Lund genom en stor koncentration av handel. Handelskoncentra-
tionen befolkar området men samspelet mellan stadsmiljön och 
människorna som vistas i området brister. Avsaknaden på tillta-
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lande, publika platser, stråk och grönska står i skarp kontrast till 
den målpunkt delområdena utgör. 

En vidareutveckling gång- och cykelnätet över Norra Ringen 
och väg 103 kan förhoppningsvis tillsammans med stärkt 
kollektivtrafik, minska bilresandet inom och till delområdena och 
därmed på sikt skapa en viss förtätningsmöjlighet. Denna reserveras 
åt att bredda stadsinnehållet och bryta handelsdominansen. Ett 
mer diversifierat stadsinnehåll i kombination med förstärkta 
kopplingar till angränsande områden, ger förutsättningar för 
utveckling av ett stadsdelcentrum på längre sikt. Hållplatsen 
direkt väster om Mobiliarondellen blir stadsdelscentrumets 
kärna. Hit koncentreras kollektivtrafikstråk, gående och 
cyklister - och härifrån ska starka och gena stråk leda vidare ut 
i delområdena. Stråket genom Öreundsvägenområdet utgör den 
starkaste koppling till centrala Lund men också Fjelievägen/
Åldermansgatan och Öresundsvägen är betydelsefulla. 

På kvartersmarken finns stor potential att förtäta genom att 
minska andelen markparkeringar och istället utveckla en 
tilltalande och funktionell miljö. Också väster om ett framtida 
stadedelscentrum kan ett bredare stadsinnehåll vara lämpligt, 
såsom lätt industriverksamhet, service och kontor. Bebyggelsen 
föreslås komma närmare Norra Ringen, växa på höjden framför 
på bredden och också öppna upp mot de gående och cyklister 
som kommer på gång- och cykelbanorna längs Norra Ringen.  
Längre in i delområde Traktorvägen löper ett äldre spårreservat 
som idag innehåller grönska och som bör värnas för dess potential 
att rymma gång- och cykelstråk tillsammans med grönska och 
lokalt omhändertagande av dagvatten. Längst i väster föreslås en 
fortsatt koncentration av industri.

Norra Värpinge 
Delområdet befinner sig i en gränszon mellan flerfamiljshus in 
mot staden, rester av odlingslandskapet, naturvärden i Rinne-
bäcksravinen och handelområdet på Pilsåker. I närtid finns ett 
stort behov av dagvattenåtgärder vilka föreslås samordnas med 
rekreation. Det finns risk för översvämningar i delar av området 
och möjlighet för framtida utbyggnad måste utredas vidare. De 
regionala kraftledningarna påverkar också områdets förutsätt-
ningar. Vid en utbyggnad föreslås att områdets bostadsinnehåll 
tydligt kopplas in mot Värpinge och Fågelsskolan. 
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TRAFIK OCH MOBILITET
Med utgångspunkt i Lunds kommuns övergripande klimatmål, 
som bland annat anger en halvering av mängden utsläpp av växt-
husgaser i kommunen senast 2020 jämfört med 1990 års nivåer, 
läggs fokus på att skapa förutsättningar för hållbar mobilitet.  

Mål för planområdet
Gatunätet ska vara en del av det offentliga rummet. Bebyggelsen 
ska ges förutsättning att komma nära och öppna upp mot gatan. 
Väldefinierade gaturum, god trafiksäkerhet och god orienterbar-
het ska tillgodoses. Kollektivtrafikresenärer och gång- och cykel-
trafikanter ska prioriteras och erbjudas säkra, gena och tilltalande 
resor. Lunds infart västerifrån ska vara en välkomnande entré till 
staden. 

Strategier

Mobility management
• För att människor i första hand ska välja hållbara färdsätt i 

vardagen krävs rätt förutsättningar i form av planering, fy-
sisk infrastruktur och rätt beteende. Att påverka resan innan 
den börjat är grunden för mobility management och det är 
centralt att påbörja mobility management redan i planproces-
sens tidiga skeden.  

För att nå ambitionen om hållbart resande i vardagen är engage-
mang och delaktighet från områdets intressenter avgörande.  

Gaturummets utformning
• Ett tydligare gaturum mellan Traktorvägen/Mobilia och Pils-

åker i kombination med mer spännande bebyggelse ger sta-
den en värdig entré.  

• Ett stadsmässigt rutnät av gator utvecklas successivt innan-
för Norra Ringen. Gaturummen utformas för att prioritera 
vistelse. Gatan blir en livfull del av det offentliga rummet 
genom väl fungerande samspel mellan bebyggelse och gata

• Gatornas sektioner och utformning speglar deras funktion: 
bostadsgata, lokalgata, huvudgata eller genomfartsgata. 

• Gaturummen rymmer grönska och bidrar till en samman-
hängande grönstruktur 

Kollektivtrafik
• Hållplatslägen utformas till mötesplatser, samordnade med 

gång- och cykelstråk och omgivande bebyggelse. 
• Kontinuitet i kollektivtrafikens stråk och noder eftersträvas, 

så att dessa blir pålitliga och möjliga att anpassa bebyggelse 
och offentliga miljöer till. 

• Tidsmässigt konkurrenskraftiga resor i jämförelse med bil 
eftersträvas genom separata körfält, prioritet i korsnings-
punkter och separata, gena stråk. 

• Ett stråk reserveras för en möjlig framtida spårväg, eller 
annan högklassig kollektivtrafik, från Lund C till Bjärred/
Lomma. Den östliga delen av stråket trafikeras inledningsvis 
med stadsbuss (enligt Lundalänkskonceptet ”tänk spårväg, 
kör buss”)

Tydliga noder

Attraktiva hållplatslägen

Prio kollektivtrafik

Trivsamma gator

Levande stråk
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Prio gc-stråk

Gent, tryggt, attraktivt 
gc-stråk 

• Besöksintensiva verksamheter och placering av kollektivtra-
fiknoder samordnas

• Åtgärder som främjar kollektivtrafikens effektivitet och att-
raktivitet ska ligga tidigt i genomförandeprocessen.

Gång- och cykeltrafik
• Inom samtliga delområden eftersträvas finmaskiga, trygga 

och tilltalande gång- och cykelvägnät med god orienterbar-
het. 

• Den barriärverkan de större vägarna och järnvägen medför 
ska överbryggas genom täta passager och visuell kontakt 
mellan delområden, t.ex över Norra Ringn och väg 103 från 
Värpinge Norr mot Mobilia. Orienterbarheten i de planskilda 
korsningarna kring Nova/Mobilia, behöver förbättras. 

• Gång- och cykelresenärer ska erbjuds snabba huvudstråk 
mellan delområdena och viktiga målpunkter inom och utom 
utredningsområdet (centrum, Lund C, Lunds Universitet, 
LTH osv) 

• Gång- och cykelnätet föreslås stärkas från Gunnesbo mot 
både Pilsåker, Väster/ Värpinge och in mot centrum, via 
Bjärredsparken och Kung Oskars Bro. Cykelstråken från 
Gunnesbo, Fjelievägen och Klosters fälad bör kopplas ihop 
tydligare för att skapa ett mer fullständigt cykelvägnät och på 
så sätt binda ihop de olika stadsdelarna med varandra. 

• Cykelparkering, med och utan väderskydd, ska erbjudas i 
strategiska lägen 

• Åtgärder som främjar gång- och cykeltrafik ska ligga tidigt i 
genomförandeprocessen.

Biltrafik
• Områdets genomfartsvägar och huvudgator ska vara trafik-

säkra och erbjuda acceptabel framkomlighet. Huvuddelen av 
biltrafiken kanaliseras hit.

• Säkra och effektiva anslutningar till det regionala vägnätet 
ska finnas. 

• Lokalnätet, inne i delområdena, är finmaskigt, prioriterar 
gång- och cykeltrafikanter, samspelar med omgivande be-
byggelse och tillåter gatuliv.    

• Gatunätet ska vara orienterbart och tydligt. Gaturummens 
utformning ska kommunicera gatans funktion och hastighet. 

• Mobiliarondellen byggs om med en åtgärd som ökar nodens 
kapacitet men också möjliggör en framtida urbanare struktur 
och kontext. 

Trafiksäkert gatunät

Yteffektiv parkering
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I Norra Ringens vägmiljö dominerar funktionskraven. 
Karaktären för tankarna till motorväg eller motortrafikled.  
Vid avsnittet ovan gäller 50 km/h och ca 16 500 ÅDT.

Trelleborgsvägen vid Mobilia, Malmö. Trafikmiljön börjar 
inkludera den omgivande staden. Viss stadsmässighet. Vid 
avsnittet gäller 40 km/h och trafikmängden är ca 25 500 ÅDT.

Drottninggatan, vid V. Exercisgatan, Malmö. Vid avsnittet 
gäller 40 km/h och ca 18200 ÅDT. En karaktär som fungerar som 
huvudstråk i en stad

Fersens väg, Malmö, en urban stadsgata med plats för 
folkliv längs sidorna. Vid avsnittet gäller 40 km/h, trafikmäng-
den uppgår till 16 000 (2011). 

Från funktionspräglad vägmiljö till urban stadsgata
När stadsinnehållet förändras påverkas också vägnätets funktion 
och struktur. Dagens vägnät behöver utvecklas för att fungera 
i ett framtida mer urbant sammanhang. I de delar som stads-
omvandlas ersätts tunga transporters framkomlighetskrav med 
behov av ökad tillgänglighet och attraktiva förutsättningar för 
gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Områdets förut-
sättningar för dessa trafikgrupper behöver stärkas generellt. De 
offentliga rummen, gator och torg inkluderat, har potential att 
också rymma grönstruktur och klimatanpssningsåtgärder, vilket 
både kan bidra till en positiv upplevelse och samtidigt stärka om-
rådets gröna och blå strukturer. 
I den framväxande funktionsblandade staden bryts de stora kvar-
teren upp och ett lokalt gatunät växer fram. Lokalgatan fyller 
flera funktioner genom att vara såväl ett transportstråk som en 
plats att vistas på i staddelens samlade offentliga rum. I en le-
vande stadsmiljö samspelar bebyggelse och gata. 
Också gång- och cykelvägnätet förtätas och verkar strukturbil-
dande. Ett finmaskigare gång- och cykelvägnät eftersträvas i 
samtliga delområden för att öka tillgängligheten och främja en 
levande stadsmiljö också här. 
Utredningsområdet genomkorsas av regionala trafikleder och 
lokala huvudgator vilkas funktion, säkerhet och framkomlighet 
måste säkerställas. Merparten av biltrafiken bör kanaliseras till 
det övergripande vägnätet. Samtidigt är det viktigt att vägarnas 
karaktär samspelar med omgivningen. I takt med att omgivande 
stadsmiljöer blir mer urbana behöver också karaktären på de re-
gionala vägarna utvecklas. I planförslaget möjliggörs för gående 
och cyklister att röra sig längsmed såväl de regionala trafikle-
derna som de lokala huvudvägarna. 
Nedan visas några exempel på utformningen av väg/gaturum.

regional led

lokala
huvudvägar

NORRA RINGEN

väg 103

FJELIEV.

väg E6.02

ÖRESUNDSV..

BOSTÄLLSV.

väg 108
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Entré till Lund västerifrån
Resenärer till Lund västerifrån färdas genom ett öppet odlings-
landskap fram till passagen över väg 108. Där möter en distinkt 
gräns av vegetation. En eventuell stadsrand döljs bakom buska-
gen. Kraftledningen, några uppstickande skorstenar och hög väg-
belysning slår an en funktionspräglad ton. Därefter sker inträdet i 
stadsmiljön gradvis. I dagsläget erhålls ingen egentlig stadsmäs-
sighet kring Fjelievägen förrän efter korsningen med Måsvägen. 

Port i väster - var ska porten vara?
I ÖP 2010 anges att stadens entréer ska visa Lunds karaktär och 
historia. Fjelievägen är stadens entré västerifrån. Vägsträckning-
en har lång kontinuitet och resenären möter flera av Lunds olika 
tidsepokrar; modernismens byggnader, äldre villor, 1900-talet 
industribebyggelse och sentida köpcentrum. Det finns tre punk-
ter av särskild vikt. Det första är passagen över väg 108, som i 
dagsläget utgör Lunds västra gräns. Därefter kommer cirkulatio-
nen i korsningen Plogfåran-Fjelievägen som genom sitt läge får 
en entréfunktion men samtidigt ligger i ett regionalt trafikstråk 
och kantas av en relativt gles och spridd bebyggelse. Här annon-
seras staden men det finns en tydlig distans mellan bebyggelse 
och väg fram till denna punkt. Öster om Plogfåran har resenären 
uppmärksammat inträdet i staden. Här bör en stadsmässig karak-
tär, gärna boulevard, utvecklas. Mobiliarondellen är den sista och 
mest framträdande punkten. Här ligger den egentliga porten till 
staden, nu och troligen under flera år framåt. I denna punkt sker 
en uppdelning av trafikflödena och deras dignitet. Resenären som 
ska i mot centrum lämnar den regionala trafikens distansiering 
och möter en försiktig stadsväv. Det finns anledning att tydligt 
urskilja porten från den övriga bebyggelsen och markera entrén. 
Lunds karaktär kan annonseras här, kanske genom en spännande 
signaturbyggnad. Vidare in mot centrum bör Fjelievägen utveck-
las till en tydligt urban gata; boulevard med stadskaraktär. Längs 
Fjelievägen löper också en av de större cykellederna i Lund vil-
ket ytterligare accentuerar behovet av en tilltalande gatumiljö.
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Kollektivtrafik
Framtida kollektivtrafikförsörjning i närtid utgår från buss samt 
närheten till Lund C. På längre sikt förbereds för spårväg, eller 
annan högklassig kollektivtrafik. Ett stråk för framtida kollektiv-
trafik reserveras. Stråket får en gen och central sträckning, inord-
nat i Västerbroområdets bärande axel. En god täckning uppnås 
med tre hållplatser, se illustration nedan. Kontinuitet i hållplats-
noderna eftersträvas. 

Flera alternativ för kollektivtrafikförsörjning med buss i närtid 
har studerats. I ett alternativ har dagens regionbusslinjer på Fje-
lievägen samordnats till det centrala sråket genom Öresunds-
vägenområdet, enligt Lundalänkskonceptet ”Tänk spårväg, kör 
buss”. Stadsbusslinjer längs Fjelievägen och via Kobjer har inte 
bedömts rimliga att flytta, då det skulle leda till påtagliga försäm-
ringar i tillgänglighet för befintliga bostäder i området. Samman-
taget har fördelarna med detta alternativ inte bedömts överväga 
nackdelarna, varför regionbussarna föreslås ligga kvar på Fje-
lievägen tills vidare. Däremot föreslås en justering av befintlig 
stadsbusslinje mot Kobjer/Nova, så att den redan i tidigt skede 
nyttjar östra delen av kollektivtrafikstråket genom området, och 
etablerar en viktig hållplatsnod. 

Längre västerut i området föreslås justeringar i befintliga stads-
busslinjer. Linje 4 utvecklas till en snabb förbindelse mellan 
Lunds centrum och Gunnesbo station via Fjelievägen och en ny 
bussgata i Plogfårans förlängning. Denna kompletteras av linje 5, 
som utöver Pilsåkersområdet även dras genom Mobiliaområdet 
via den nya anslutningen till Boställsvägen. 

Framtida spårväg med tre hållplatslägen illustre-
rade (gult). Ovan markeras även 300-meters radien 
från respektive hållplatsnod. .

FRAMTIDA KOLLEKTIVTRAFIKNÄT 

Axeln i Bjerredsparkens förlängning samlar stadsdelens folkliv och är urbant och grönt.

Förslag till kollektivtrafikförsörjning med buss, samt 
framtida möjlighet till spårväg eller annan högklassig 
kollektivtrafik. Redan från början trafikeras ett avsnitt 
i östra delen av kollektivtrafik, stadsbuss, och en viktig 
hållplatsnod etableras i öster. I väster finns redan ett 
starkt hållplatsläge vid Traktorv./Pilsåker. På sikt före-
slås en hållplats väster om korsningen med Bondevägen.
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Gång- och cykel
Målet är att öka andelen resor med gång och cykel. Genom att 
förstärka befintliga stråk och kopplingar samt tillskapa nya, både 
mellan delområdena och inom dem, utvecklas ett mer samman-
hängande gång- och cykelnät. Gena stråk till tågstationer och an-
dra kollektivtrafiknoder är särskilt angeläget. Viktigast bedöms 
det att vara att  utveckla att kopplingarna in mot centrum och 
Lund C eftersom detta är två dominerande målpunkter.
En annan viktig åtgärd är att minska de stora vägarnas och verk-
samhetsområdenas barriäreffekter. Inom de områden som ut-
vecklas till blandad stad utvecklas ett lokalgatunät där gående 
och cyklister ges högsta prioritet i gaturummet (gul markering). 
I områden med fortsatt verksamhetsinriktning är lokalgatorna 
inte alltid lämpliga för oskyddade trafikanter i blandtrafik pga 
tung trafik och/eller större trafikmängder. Här föreslås istället att 
separata gång- och cykelbanor utvecklas både längs gator inom 
staden som längs vägarna mot grannkommunerna. Ett samman-
hängande gång- och cykelstråk längs Norra Ringen genom Lund 
är viktigt. Från utredningsområdet är detta den kortaste vägen 
mot Brunnshög.
Den samlande axeln genom Västerbro blir en framtida stark 
koppling som ska bära områdets stadsliv och det är också den 
genaste kopplingen in mot centrum. För att etablera stråket tidigt 
och ge det dignitet behöver flödet av människor komma igång. 
Genom att förvalta befintliga publika verksamheter längs stråket 
och också addera ytterligare målpunkter kan det få en uttalat so-
cial dimension. Att redan inititalt verka för kopplingar över Nor-
ra Ringen/väg 103 samt mot sydväst stärker stråkets kraft som 
sammanhållande element. 

Områden där gaturummen ut-
vecklas för gång och cykelprio-
ritering (huvudgator undanta-
get), etapp 1
Bef. cykelleder
Nytt gång- och cykelstråk

Ny eller utvecklad gång- och 
cykelpassage

Ny gång- och cykelkoppling 
på längre sikt

Befintlig, planskild gång- och 
cykelpassage

”Upptäcksfärden”

Nytt gång- och cykelstråk

Områden där gaturummen ut-
vecklas för gång och cykelpriorite-
ring (huvudgator undantaget). In-
ledande etapp och följande
Bef. cykelleder

Ny eller utvecklad gång- och 
cykelpassage

Ny gång- och cykelkoppling 
på längre sikt

Befintlig, planskild gång- och 
cykelpassage

NORRA     RINGEN

väg 103

FJELIEV.

väg E6.02

ÖRESUNDSV..

BOSTÄLLSV.
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Biltrafi
I takt med att Lunds stad växer ökar stadsmässigheten succes-
sivt. Tidigare verksamhetsområden får förändrat stadsinnehåll 
och trafikmiljön behöver utvecklas för att fungera i nya samman-
hang. En förtätning och förändrat stadsinnehåll i planområdet, 
inklusive bostäder i vissa delar, innebär förändringar i resmönst-
ren och att nya krav ställs på trafikmiljön. Nya relationer och 
ökat resande mellan delområdena uppkommer.

I dagsläget utgör Mobiliarondellen en svag punkt i vägnätet ge-
nom sin bristande trafikkapacitet. För att klara en förtätning be-
höver trafiksituationen förändras i denna punkt. Flera alternativ 
har studerats, inklusive planskilda lösningar med trafik på broar 
över rondellen. Den föreslagna lösningen behåller biltrafiken i 
ett och samma plan, då det både ökar kapaciteten och ger bäst 
förutsättningar för utveckling av områdets stadsmiljö. 

Planförslaget redovisar en successiv utveckling av ett stadsmäs-
sigt rutnät mellan Bryggaregatan och Norra Ringen. Inlednings-
vis flyttas Öresundsvägens anslutning till Boställsvägen. På sikt 
ersätts Mobiliarondellen med en traditionell korsning och väg 
103´s anslutning till Norra Ringen förändras. Åtgärderna ger en 
kapacitetsökning motsvarande ungefär hälften av det behov som 
uppstår om alla exploateringsönskemål skulle tillgodoses. Det 
kommer därför bli nödvändigt att prioritera bland utvecklingsön-
skemålen även framgent, eftersom alla inte kan tillgodoses. Den 
utbyggnadsmöjlighet som genereras vikts åt stadsomvandling 
inifrån och ut. I planförslaget ingår också förstärkning av gång- 
cykel och kollektivtrafikstråk.

Föreslagna trafik-
kapacitetsåtgärder 
utförs stegvis. 

Inledningsvis 
flyttas Öresunds-
vägens anslutning 
till Norra Ringen 
till korsningen 
Norra Ringen- Bo-
ställsvägen. 

På längre sikt 
föreslås Mobilia-
rondellen ersättas 
med ett rutnäts-
system.  

Framtida huvudgator kantas av bebyggelse och 
struktureras upp trädrader som formar gaturum-
met. Generösa ytor för gående och cyklister längs 
öppna, välkomnande bottenvåningar. 

Fyrstegsprincipen 
Fyrstegsprincipen har tillämpats i trafikplaneringen för 
området. Vissa av de föreslagna trafikåtgärderna har dock 
inte till syfte att lösa klassiska trafikproblem, utan hand-
lar om att ge utrymme för stadsutveckling och en mer 
attraktiv stadsmiljö. Planeringen har därför utgått från en 
bredare perspektiv än vad fyrstegsprincipen egentligen 
är anpassad för. Nedan redogörs för de perspektiv och 
åtgärder som kommunen ser i respektive steg. 

Steg 1 - Tänk om. Utifrån transportstrategin Lun-
daMaTs  arbetar Lunds kommun både generellt och 
specifikt med bilsnål planering. Gång, cykel och kol-
lektivtrafik ges hög prioritet, kombinerat med påver-
kansåtgärder som Mobility Management. Tidig dialog 
med fastighetsutvecklare bedrivs och tas vidare i den 
fortsatta processen inom ramen för CityLab Action.
Steg 2 – Optimera. För att optimera de hållbara tra-
fikslagen har det arbetats fram förslag om utvecklad 
busstrafik, samt ett utvecklat nät och ökad standard för 
gång- och cykeltrafiken.

Steg 3 – Bygg om. Planförslaget omfattar en kraftig stads-
utveckling, med upp till omkring 4000 nya bostäder. En 
sådan kraftig utveckling kommer, även med höga hållbar-
hetsmål och fokus på hållbara trafikslag, leda till en påtaglig 
biltrafikalstring. Samtidigt ligger befintliga trafikvolymer i 
Mobiliarondellen nära kapacitetstaket. Genomförande av 
åtgärder enligt steg 1 och 2 ovan bedöms inte kunna re-
ducera biltrafiktillväxten så mycket att befintlig kapacitet 
blir tillräcklig för att kunna hantera biltrafikalstringen från 
stadsutvecklingen. Olika alternativ för att öka kapaciteten i 
Mobiliarondellen har därför studerats, (se Tyréns PM Idéstudie 
för trafiklösningar kring Mobiliarondellen, 2011-12-19). Kommunen 
förordar en ombyggnad av väg E6.02, inledningsvis med 
en flytt av Öresundsvägen, och på sikt en ersättning av cir-
kulationsplatsen med ett nytt gatunät.  
Steg 4 – bygg nytt. Nybyggnadsåtgärder för högre kapa-
citet har också studerats, som t ex fly-overs över befintlig 
Mobiliarondell. Detta skulle öka kapaciteten på ett tydligt 
sätt, men skulle inte bidra till en attraktiv stadsmiljö och är 
dessutom förenat med stora kostnader.  Denna typ av åt-
gärder har därför inte bedömts lämpliga att gå vidare med.
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Höje Å

Nöbbelövs 
mosse

St Hans 
backar

Lund C

Gunnesbo 
station

Ny park- och naturmark/  
stor yta med särskilt vistelsevärde
Befintlig park- och naturmark som utvecklas

Golfbana
Huvudsakliga stråk
Barriärpassager
Dagvattenhantering

NORRA RINGEN

ÖRESUNDSV..

FJELIEV.

BOSTÄLLSV.

FJELIEV.

Visuell koppling och grönt gaturum 

Brotorget/
Kristallen

Sockertorget

Lerbäcksskolan

Fågel-
skolan

Gunnesbo 
skola

GRÖN OCH BLÅ STRUKTUR
Grönstruktur
Områdets framtida grönstruktur ingår som en integrerad del i 
stadsmiljön och ska vara en attraktiv och lättillgänglig del i var-
dagen. Parkerna och stråken ska kunna tillfredsställa nutidsmän-
niskans behov av både aktivitet och lugn. Den framtida grönst-
rukturen ska också tillföra biologisk mångfald och nya kulturella 
uttryck. Den ska väcka en känsla av tillhörighet, ge en extra di-
mension till det offentliga rummet, och vara en plats för alla oav-
sett ålder, kön, bakgrund och funktion. 

I stora delar av planområdet behöver mer gröna värden adderas. 
Kommunens riktlinjer för parktillgång och friyta i grönstruktur- 
och naturvårdsprogrammet ger vägledning. Befintliga naturvär-
den finns framförallt i Rinnebäcksravinen, en unik miljö, och i 
det större parkstråket söder om Kobjer. Kolonilotterna utgör ett 
variationsrikt grönt element i stadsbilden som föreslås göras till-
gängligt för fler.  
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Nya parker anläggs successivt i de områden som växer fram och 
också de befintliga parkerna rustas upp och ges fler funktioner. I 
närområdet utgör de större natur- och rekreationsområdena Nöb-
belövs mosse, St Hans backar och Höje å samt järnvägsstatio-
nerna Lund C och Gunnesbo station viktiga målpunkter för de 
gröna stråkens användare. Fler passager behöver skapas över de 
större barriärerna för att knyta ihop Öresundsvägenområdet med 
Pilsåker, Traktorvägenområdet och Södra Gunnesbo, samt för att 
förbättra möjligheterna att ta sig ut i slättlandskapet väster om 
Lund. 

Tillgång till grönstruktur är betydelsefullt i anpassningen till ett 
förändrat klimat. Grönytor fångar upp vatten som rinner av från 
hårdgjorda ytor och tak. Vegetationen ger skugga och kyler av 
stadsrummet under varma dagar. Tillgången på stora träd i stads-
rummet är av betydelse i dessa avseenden. Träd binder även CO2 
och blir med stigande ålder viktiga boplatser för insekter och fåg-
lar. Både de offentliga rummen och kvartersmarken bidrar till 
områdets samlade ekologiska innehåll.

Grönstrukturen ger ett värdefullt bidrag till målsättningen om 
en variationsrik stadsmiljö med stor mångfald. Exempelvis kan 
nya biotoper/planeringar inriktas mot att samspela med det grö-
na kulturarvet genom medvetna växtval, särskilt intressant kan 
det vara att bygga vidare på den odlade mångfalden som redan 
finns representerad i kolonilotterna och det ekologiskt inriktade 
jordbruk som bedrivs i Norra Värpinge. Möjligheten att bidra 
till ökad odlad mångfald och mer diversifierat genetiskt material 
skulle spetsas ytterligare av ett samarbete med till exempel SLU 
för kunskapsutbyte. 

Blå struktur 
Dagvatten
Planområdets dagvattenhantering består idag av ett utbyggt 
ledningsnät. Större delen av området avvattnas till Rinnebäcks-
ravinen och det dike som ligger direkt uppströms ravinen. Vid 
kraftiga regn kan det komma höga dagvattenflöden till Rinne-
bäcksravinen, vilket bidrar till omfattande erosionsproblem. 
Dagvattnet innehåller även föroreningar från staden, förorening-
ar som leds vidare till Höje å. De stora flödena är en risk i sig. 
Dagvattnets föroreningar når vidare till Höje å. 

Höje å är en angelägen planeringsfråga för planområdet. Föresla-
gan förändringar inom planområdet innebär mestadels omvand-
ling av redan hårdgjorda ytor. Men det grundläggande problemet  
är att dagvattenflödet från Lund under lång tid har ökat utan att 
några fördröjningsåtgärder. Från början leddes vatten från cirka 
40 hektar åkermark till Höje å via samma dike som idag leder 
bort dagvatten från cirka 440 hektar stadsbebyggelse. Detta har 
medfört att det idag tidvis är mycket höga flöden som passerar 
längs befintliga ledningar och diken, genom planområdet, på sin 
väg ner till Höje å. En förutsättning för fortsatt utbyggnad/för-Dagvatten kan användas kreativt och rekreativt  i stads-

rummet (Västra Hamnen, Malmö).

Parkerna kan öka den biologiska mångfalden och genom 
att exempelvis ytor med ängsblandningar används, eller 
att de planteras med gamla kulturträdgårdsväxter för att 
dessa sorter ska bevaras. (Trollebergsvägen, Lund).

Större parker där man både kan mötas och få en stunds 
lugn och ro är en naturlig del av den täta staden. Dessa 
skapar funktioner och kvaliteter som inte går att kompen-
sera för med andra värden. (Köpenhamn).

I en tät stad eller i områden där infrastrukturen kräver 
mycket plats, kan parker och stråk få plats på höjden. Att 
komma upp på höjden gör att man slipper konkurera med 
exempelvis bilarna om utrymmet och skapar samtidigt ett 
mervärde genom utsikten. 
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tätning är de krav på flöde och föroreningsinnehåll som anges i 
miljökvalitetsnormer  för Höje å.

Åtgärder behövs som ger ett jämnare vattenflöde och fångar upp 
föroreningar. Uppströms Rinnebäcksravinen föreslås därför ett 
större område för dagvattenhantering, dit i stort sett allt dag-
vatten från området ska ledas. Åtgärder krävs även högre upp 
i systemen, till exempel i Södra Gunnesbo. Dagvatteninsatser i 
gaturum och parkmark kompletterar de större åtgärderna på all-
män platsmark. Kvartersmarken utgör en stor andel av områdets 
totala yta och kan därmed bidra i betydande omfattning till en 
förbättrad dagvattenhanteirng, till exempel  utformning av tak 
och gårdsmiljöer. 

Skyfall
Klimatförändringarna leder till ökad frekvens av kraftiga skyfall. 
Av den översvämningskartering som kommunen låtit ta framgår 
att det finns risk för översvämning i delar av planområdet, bland 
annat i öster och i Norra Värpinge. Åtgärder som hanterar över-
svämningsrisker behöver studeras inom avrinningsområdena 
som helhet. Lunds kommun arbetar för närvarande med en Över-
svämningsplan. Därtill behövs fördjupade analyser i flera delom-
råden inför stadsomvandling över vad som är lämplig framtida  
kvartersmark. 

Maximala vattendjup vid framtida 100-års regn baserat på  
markmodell + ledningsnätsmodell

0.1-0.3 m vattendjup. Besvärande framkomlighet

0.3-0.5 m vattendjup. Ej möjligt att ta sig fram med motordriv-
na fordon. Risk för stor skada.

>0.5 m vattendjup. Stora materiella skador. Risk för hälsa och liv.

UTDRAG UR PÅGÅENDE ÖVERSVÄMNINGSPLAN 

Rinnebäcksravinen mot söder. 

Exempel på större dagvattenanläggning i kombina-
tion med rekreation, Råbysjön i sydöstra Lund. 
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Skol- och förskolegårdar kan bli en del av stadens 
parkrum och vissa ytor kan samutnyttjas med 
allmänheten. (Västra Hamnens skola, Malmö).

Norra Värpinge
Delar av dagens åkermark övergår till ett område för dagvatten-
hantering i kombination med rekreation. Området kommer också 
utformas för översvämning vid skyfall. På längre sikt föreslås 
också ett område för utbyggnad. 
Värpinge golfbana, direkt väster om planområdet, ligger på mark 
som arrenderas av kommunen. Skötseln av golfbanan har ekolo-
gisk inriktning med bland annat fårbete och är därför en naturlig 
del av det landskap som präglas av Rinnebäckens ravin och Höje 
ås dalgång. Om golfbaneverksamheten i framtiden upphör skulle 
området kunna bli ett tillgängligt rekreationsområde som anslu-
ter till det redan existerande längs Höje å. 

Pilsåker och Traktorvägenområdet
Utvecklingen av Öresundsvägenområdet innebär att Pilsåker och 
Traktorvägen blir mer tillgängliga för gående och cyklister och 
därmed bättre integrerade till staden. Därtill föreslås att extern-
handeln komplettera med ett bredare stadsinnehåll och miljön 
som helhet kan utveckla en mer samtida karaktär där även mel-
lanrummen är attraktiva och bidrar till upplevelsen av områdets 
verksamheter. Parker, gröna tak och gröna fasader skulle kunna 
vara en spännande del i utvecklingen. Överlag behöver de of-
fentliga ytorna och stråken stärkas i dessa delområden. De äldre 
järnvägsreservaten bör användas för grön och blå struktur till-
sammans stråk för gående och cyklister. Gång- och cykel behö-
ver ges högre prioritet också i befintliga gaturum och vissa stråk 
föreslås planteras med trädrader.  Fjelievägen får gatukaraktär 
och blir en naturlig förlängning av stråket genom Öresundsvä-
genområdet. Bättre kopplingar skapas över väg 108 för att ge 
människor möjlighet att ta sig ut i landskapet.

Västerbro öst och väst 
Grönstrukturen i delområdet förstärks med nya parker och sam-
mankopplande gröna stråk. Parktillgången per invånare för 
delområdet som helhet ligger i jämförelse med övriga Lund 
någonstans mellan parktillgången/invånare i stadskärnan och in-
nerstaden. För att optimera upplevelsen av det gröna läggs vikt 
vid visuella kopplingar mellan parkerna och siktlinjer mot par-
kerna från många platser/gaturum i stadsdelen. 

En utveckling från externhandelsområde till en samtida handelsplats, 
med attraktiva miljöer för de gående, kan göra Pilsåker- och Traktor-
vägenområdena till nya spännande stadsmiljöer.  

0         200         400        600        800     1000 m
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Ett stråk kan vara både grönt och urbant. Kom-
binationen av grönska, rörelse och stad  skapar 
attraktiva platser för exempelvis kaféer och restau-
ranger. (Kaptensgatan, Malmö).

Stråket i Bjerredsparkens förlängning får en urban och grön ka-
raktär. I ett längre tidsperspektiv kan det fortsätta över Västra-/
Norra ringen. Stråket innehåller flera funktioner, bland annat en 
stark gång- och cykelkoppling, lokalgata och reservat för fram-
tida spårväg. Det ska också innehålla större och mindre platsbild-
ningar som på olika sätt tillgodoser bidrar till områdets stadsliv. 
Stråket utgör också en grön länk mellan några av områdets parker. 

Tvärgående gröna kopplingar förbinder parkområdena i Klosters 
fälad och Papegojelyckan med Kobjer. Kopplingarna består dels 
av gröna gaturum, till exempel längs Måsvägen och Bondevä-
gen, och dels av ett sammanhängande parkområde centralt ge-
nom området. I parkområdet erbjuds större samlade ytor, vilket 
höjer vistelsevärdet. Parkområdet blir en viktig rekreativ och 
ekologisk länk mellan parkerna sydväst om Fjelievägen, Mäs-
ters park, kolonilotterna och parkområdet söder om Kobjer. I 
väster anläggs en koppling mellan Gustavshemsparken ner mot 
Värpinge och Höje å via Rinnebäcksravinen. Kobjerstråket rus-
tas upp och utvecklas med fler funktioner då ny bebyggelse till-
kommer längs sydvästra kanten. Mindre parker kompletterar den 
nära parktillgången.

Södra Gunnesbo
Delområdet gränsar till parkmark och kolonilottsområden som 
ligger som buffrande zoner mot Norra Ringen och Västkustba-
nan. Andelen gröna ytor inne i området är begränsat. Befintlig 
grönska koncentreras till det äldre järnvägsreservatet. En fram-
tida stadsomvandling innebär att ny parkmark behöver säkerstäl-
las tillsammans med ytor för dagvattenåtgärder. I närtid kan det 
vara intressant att utveckla järnvägsreservatets gröna värden, till-
föra stråk för gående och cyklister samt påbörja en blå struktur. 
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Den framtida grönstrukturen strävar efter en grön helhet. Gröna 
kopplingar mellan befintliga och nya parkområden optimerar de 
gröna värderna såväl rekreativt som ekologiskt. Parkerna har olika 
karaktärer och fyller olika funktioner såsom lugn, aktivitet, plats för 
spel och lek osv. I delområde Västerbro koncentreras en stor andel 
människor och andelen grönt per individ blir i jämförelse någonstans 
mellan stadskärnans och Lunds övriga innerstads andel grönt/invå-
nare. Hög kvalité i det gröna blir därmed nödvändigt. 
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PROCESS FÖR SAMSYN OCH SAMORDNING
Planförslaget innebär förändrad markanvändning av redan plan-
lagd och bebyggd mark med pågående verksamheter. Samver-
kan mellan kommunen, fastighetsägare, verksamhetsutövare 
och övriga aktörer är nödvändigt för planförslagets genomför-
ande. Lunds kommun har en tydligt samordnande roll och sva-
rar för att koordinera utbyggnadsetapper och den framväxande 
bostadsbebyggelsens behov av kommunal service, grönstruktur 
och infrastruktur. För en del pågående verksamheter förändras 
förutsättningarna och vissa behöver omlokaliseras. I närtid finns 
begränsad andel tillgänglig mark för industriändamål i Hass-
landa, Stångby, Södra Sandby, Dalby, Veberöd och Genarp. På 
längre sikt behöver tillgången på industrimark kompletteras med 
ny mark för verksamheter för att stadsomvandlingen i Västerbro 
och andra delar i Lund ska vara framgångsrika. 
Den dialog som påbörjats med områdets aktörer under fördjup-
ningens planprocess och strukturplan för Öresundsvägen Öst (nu-
mera benämnt Västerbro Öst) kommer fortsätta. Kommunen har 
startat ett projekt för delområde Västerbro. Projektet har ett tydligt 
genomförandefokus. 

PLANELEMENT
Stadsomvandlingen innebär såväl ny bebyggelse som ny in-
frastruktur, parkmark med mera. Bostadstillskottet genererar 
behov av offentlig service såsom skola, förskola samt rekrea-
tionsmöjligheter Planförslagets genomförande omfattar också en 
utveckling av befintlig infrastruktur för att passa i en framtida 
mer urban miljö. På sikt ersätts Mobiliarondellen med ett stads-
mässigt rutnät. Ett reservat för framtida spårväg, samt ett avsnitt 
för Lundalänkskoncept (buss) föreslås. Gång- och cykelvägnätet 
utvecklas och kopplingarna till det regionala cykelvägnätet före-
slås förstärkas. De större åtgärder som föreslås på befintligt väg-
nät påverkar i sin tur befintligt ledningsnät, däribland flera större 
VA-ledningar. Därtill finns behov av åtgärder i befintligt dagvat-
tensystem. Dagvattnet från stora delar av centrala Lund leds till 
en stor dagvattenledning genom Västerbroområdet, vilken myn-
nar ut ovan Rinnebäcksravinen. Där mynnar också stora ledning-
ar från Södra Gunnesbo och Pilsåker m.fl. Åtgärder som renar 
och fördröjer dagvattnet är nödvändigt uppströms Rinnebäcks-
ravinen, oavhängigt planförslaget. Ett område för dagvatten- och 
skyfallshantering föreslås i Norra Värpinge. Dagvattenåtgärder 
behövs på sikt också i Södra Gunnesbo. Åtgärder för klimatan-
passning krävas även på fler platser. Omfattning och utförande av 
dessa behöver utredas vidare.
I ett längre tidperspektiv förordas flytt eller nedgrävning av de 
regionala kraftledningarna för att möjliggöra stadsutveckling i 
flera delar av södra och västra Lund. 

GENOMFÖRANDE4

Ovan. Dialog med 
fastighetsägare i 
delområde Väster-
bro Öst, workshop 
ledd av Spacescape, 
Alexander Ståhle 
och Eva Minoura. 
Foto
Eva Minoura 

T.h. inspel från 
områdets aktörer i 
form av Folkuniver-
sitetets studenter på 
Konst och design 
utbildningen.

78



GENOMFÖRANDE

                          FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR ÖRESUNDSVÄGEN MED OMNEJD - ANTAGANDEHANDLING                      41

MARK OCH PLANBEREDSKAP
Huvuddelen av planområdet består av planlagd, bebyggd mark i 
enskild ägo. För att säkerställa framtida offentlig service behöver 
mark reserveras i planeringsskedet. För de delar som föreslås för 
stadsomvandling krävs ny detaljplaneläggning. Områdets om-
fattning innebär att det kommer att behövas flera olika detaljpla-
ner och en etappvis utbyggnad. Flera av de allmänna anläggning-
arna kommer att behöva anläggas tidigt, innan ett visst område 
detaljplaneläggs. Ersättning för dessa anläggningar kommer att 
tas ut i samband med utbyggnaden av respektive utbyggnads-
etapp. Vid genomförande av ny detaljplan ska fastighetsreglering 
av mark som lagts ut för allmänt ändamål ske och marken läggs 
till kommunen. Genom fastighetsreglering kan också exploate-
ringsfastigheter bildas. 

ANSVAR OCH FINANSIERING
Trafikverket är huvudman för de regionala trafiklederna. VA-SYD 
ansvarar för vatten och avlopp i Lunds kommun. E.ON äger de re-
gionala kraftledningarna. Generellt ansvarar Lunds kommun för ut-
byggnad av planlagda gator, gång- och cykelvägar samt parkmark. 
Framtida barnomsorg och skolförsörjning i området åligger också 
kommunen.

Finansieringen av planförslagets innehåll föreslås ske på olika 
sätt. Kommunens kostnader för iordningställning av allmän plats 
kommer att tas ut av fastighetsägarna/exploatörerna inom områ-
det antingen i samband med upprättande av exploateringsavtal 
eller genom upprättande av särskild gatukostnadsersättning. De 
enskilda fastighetsägarnas möjlighet och vilja till genomförande 
av planförslaget är alltså beroende av kostnaden för områdets 
som helhet. 

Åtgärder kopplade till Mobiliarondellen krävs dels som en följd 
av trafikökning på det allmänna vägnätet, dels för att möta trafik 
genererad av Lunds utbyggnadsområden. Satsning på priorite-
ring av kollektivtrafik såsom separata avsnitt med bussgator in-
går bland åtgärderna för hållbarare resmönster. Fastighetsägarna, 
Lunds kommun och Trafikverket kommer behöva en fortsatt dia-
log kring kostnadsfördelning av dessa delar som gagnar en håll-
bar stadsutveckling mer övergripande.  

Allmän platsmark (gata, park, torg) löses in av kommunen. En-
ligt gällande lagstifting beräknas ersättningens storlek utifrån vad 
marken haft för pågående användning. För skoltomter beräknas 
ersättningen utifrån vad marken sannolikt hade blivit utlagd som 
om den inte blivit skola. De nya bostädernas skolbehov avses lösas 
inom området. Planlagd skoltomt (allmän kvartersmark) löses i av 
kommunen. 
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Åtgärder i närtid
En del av de föreslagna åtgärderna kan vara aktuella 
oavhängigt planförslaget. En utveckling av kollektiv-
trafiken genom separata bussgator och dagvattenåtgär-
der som skyddar Rinnebäckens naturreservat är angelä-
get. Eventuellt kan åtgärder som ökar trafiksäkerheten 
och framkomligheten i Mobiliarondellen, som ingår i 
det regionala vägnätet, bli aktuellt. Översvämningskar-
teringen över Lund visar på behov av åtgärder för att 
möte översvämningsrisken.

I planförlaget flyttas Öresundsvägens anslutning till 
Norra Ringen till korsningen Norra Ringen- Boställs-
vägen. En förstärkning av kollektivtrafiken genom se-
parata bussgator föreslås. Förändringar av linjesträck-
ningar måste samordnas kollektivtrafikens huvudman. 

Ett fördröjningsmagasin uppströms Rinnebäcksravinen 
planeras och kommer att ingå som en del i en samman-
hängande grönstruktur, från Höje å och vidare norrut 
längs Lunds västra stadsrand. Magasinet brådskar ef-
tersom Rinnebäcksravinen har stora erosionsproblem.  
Därtill behövs åtgärder göras för att medverka till att 
miljökvalitetsnormerna för Höje å kan uppfyllas. 

Lunds kommun har startat ett projekt som omfattar 
norra delen av Sockerbruksområdet och Öresunds-
vägens företagsområde. Projektet ”Västerbro” har ett 
tydligt genomförandefokus. Projektprogram inklusive 
dispositionsplan samt kommunikationsplan upprättas 
med start 2017. Enstaka detaljplaner påbörjas.
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Åtgärder i närtid, varav 
flera är önskvärda oav-
hängigt planförslaget

Framväxande innerstad i öster 
samt hållbarhetsåtgärder i väster; 
gc-stråk och rekreation

fram till omkring år 2030år 2017
Staden växer inifrån och ut ...
Stadsomvandlingen inleds i Västerbro Öst. Etappen 
omfattar omkring 2200-2700 bostäder, motsvarande 
cirka 220000-270000 BTA , 30 000- 60 000 kvm lo-
kalyta för verksamheter, en grundskola och tre till fyra 
förskolor. Förtätningen möjliggörs genom kapacitets-
förstärkningen av Mobiliarondellen genom Öresunds-
vägens omdragning till korsningen med Boställsvägen 
- Norra Ringen.
Stadsomvandlingen kräver detaljplaneändringar. För-
slagsvis prioriteras planändring av äldre industrimark 
(J) först. Parallellt hanteras förutsättningarna för på-
gående verksamheter inklusive gällande miljötillstånd 
(ett företag). Omlokalisering blir aktuellt för vissa 
verksamheter. Genomförd riskutredning identifierar 
ett drygt 10-tal verksamheter med behov av skyddsav-
stånd till bostäder.
Inledningsvis koncentreras utbyggnaden till axeln i 
Bjerredsparkens förlängning. Mellan Bryggareg. och 
Måsv. påbörjas ett Lundalänkskoncept, trafikerat med 
stadsbuss. Noden vid Bryggareg. - Kung Oscars väg 
och stråket etableras. Gång- och cykelkopplingen längs 
stråket etableras tidigt och fortsätter längs Annedalsvä-
gen och vidare väster för att kopplas ihop med befint-
liga gång- och cykelstråk vid Mobiliarondellen.

Sanering av föroreningar kommer att krävas och bör 
samordnas mellan byggherrar och kommun. Med ut-
gångspunkt i Bevarandekommitténs utlåtande över kul-
turhistoriskt värdefull bebyggelse sker ett urval av objekt 
som sparas baserat på vidare utredning av förorenings-
situationen. Kulturmiljöns värdekärnor ger stöd i arbetet.

Det nya bostadsinnehållet genererar behov av parkmark, 
skola och förskola. Mark för allmän service måste säker-
ställas. En utveckling av befintligt gatunät, Åldermans-
gatan, Öresundsvägen och delar Fjelievägen, till en ur-
banare karaktär samordnas med bebyggelseutveckling. 

ETAPPVIS GENOMFÖRANDE
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... och når fram och förbi Norra Ringen
Ytterligare tre delområden föreslås för utveckling till 
funktionsblandad stad, Västerbro Väst, Södra Gunnes-
bo och Norra Värpinge. Stadsomvandlingen fortsätter 
med västra delen av Västerbro. Stadsinnehållets sam-
mansättning, såsom fördelning mellan verksamheter 
och bostäder, är svårbedömt liksom framtida skol- och 
förskolebehov. En grov skattning ger omkring 1000-
1200 bostäder och 50 000-80 000 kvm lokalyta i Väs-
terbro Väst samt behov av skola och förskolor. Norra 
Värpinge och Södra Gunnesbo bedöms kunna rymma 
400-500 bostäder vardera. Verksamhetsinnehållet har 
inte skattats. En utveckling mot bostäder i Södra Gun-
nesbo kan vara lämpligt i samband med aviserad ökad 
turtäthet på Gunnesbo station. En förutsättning för ut-
byggnad/ förtätning i Södra Gunnesbo är att dagvatten-
åtgärder genomförs. Utbyggnaden i Norra Värpinge 
kan inte genomföras utan vidare utredningar av över-
svämningssituationen.

För att integrera delområdena kring Mobiliarondellen/
Norra Ringen/väg 103 med varandra och ett framtida 
stadsdelscentrum behöver vägnätets barriäreffekter 
minskas. Trafiknätet föreslås vidareutvecklas och Mo-
biliarondellen ersätts med en rutnätsstruktur som ökar 
trafikkapaciteten något samtidigt som ett stadsmässigt 
gatunät kan formas ända fram till Norra Ringen. 

Närhet till starka kollektivtrafiknoder och service vän-
tas få ökad betydelse. Gunnesbo station, med ökad 
turtäthet, och en ny station i sydvästra Lund stärker 
tillgängligheten till regionen via förbättrade gång- och 
cykelkopplingar.

Inom planområdet möjliggörs för framtida spårväg/ vi-
dareutveckling av Lundalänkskonceptet. Tre hållplat-
ser planeras inom planområdet varav det västra läget 

Stadsomvandlingen fort-
sätter inifrån och ut

2 km till

Lund S

2 km till 
Gunnesbo stn

2 km till

Lund C

fram till omkring år 2030 efter omkring år 2030
sammanfaller med befintlig busshållplats vid Pilsåker/
Mobilia. Kring hållplatsnoden i väster finns förutsätt-
ningar för att utveckla ett stadsdelscentrum genom att 
addera offentlig service till dagens handelsetableringar.

Ur planeringshänseende är det värt att värna goda 
kopplingar till Fågelskolan, Lerbäcksskolan och de 
planerade skolorna i Västerbro för att genom en robust 
stadsstruktur med trygga och gena gång- och cykelvä-
gar kunna skapa en flexibilitet avseende skolförsörj-
ning och barnomsorg.

En framtida utbyggnad i Norra Värpinge kan verka 
som en byggsten som ytterligare knyter Pilsåker till 
övriga Lund. För att kunna nyttja delområdets fulla po-
tential och tydligt koppla det till angränsande områden 
och Lunds centrum bedöms att åtgärder på krävs på den 
regionala infrastrukturen; väg 103 och den regionala 
kraftledningen. 

Den regionala kraftledningen intar en särställning ef-
tersom den påverkar förutsättningarna för önskad 
stadsutvecklingen i en stor del av västra och sydvästra 
Lund. Eon har beviljats ny koncession för ledningen i 
vilket Lunds kommun har överklagat. 
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SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSER
Planförslaget baseras på kommunens mål för miljömässigt, so-
cialt och ekonomiskt hållbar stadsutveckling. Hållbarhetsaspekt-
erna integreras i planeringsarbetet och fortsätter att utvecklas 
successivt genom processen.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas parallellt med 
planförslaget. Syftet med en miljöbedömning är att integrera 
miljöaspekterna i planeringsarbetet samt redovisa de miljökon-
sekvenser som ett genomförande av planförslaget kan väntas 
medföra. Tidigt samråd hölls med Länsstyrelsen i Skåne län den 
16 januari 2014. MKB:n har avgränsats tematiskt utifrån de re-
sonemang som då fördes. Följande aspekter har identifierats som 
särskilt framträdande i miljökonsekvensarbetet:
• trafik och tillgänglighet
• påverkan på riksintresse: väg E6.02
• stadsbild och kulturmiljö 
• miljö- och hälsoaspekter kopplade till markföroreningar, vatten, 

risk och buller 
• miljö- och hälsoaspekter relaterat till de nya behov av god be-

byggd miljö som uppstår med framtida bostadsinnehåll  
• klimat och hållbar stadsutveckling

I samrådsskedet  ställdes olika övergripande utvecklingsinriktning-
ar mot varandra. Att stadsomvandla inifrån och ut bedömdes vara 
mest fördelaktigt. Nu förfinas miljökonsekvensbeskrivningen för 
detta alternativ och jämförs mot områdets sannolika utveckling 
med fortsatt markanvändning enligt idag, ett så kallat nollalternativ. 

En social konsekvensbedömning har genomförts. Den sociala 
konsekvensbeskrivningen har en framåtsyftade inriktning. Föl-
jande aspekter lyfts fram som särskilt viktiga att utveckla i den 
fortsatta stadsomvandlingsprocessen:
• tydligare jämlikhetsfokus
• tydligare barn- och jämställdhetsfokus
• metoder för medborgardialog som stöd för kommunikationen

Att bedöma planförslagets ekonomiska konsekvenser är en kom-
plex uppgift. Fördjupade analyser kommer att krävas.

MILJÖKONSEKVENSER
Samlad bedömning
Sammantaget bedöms föreslagen stadsomvandling bidra till en 
hållbar utveckling i Lund. Planförslaget innebär förtätning och 
bostäder i stationsnära läge, tillkommande parkmark och dag-
vattenåtgäder. Miljö- och hälsoaspekter avseende förorenad 
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mark, luftkvalité för framtida boende samt i anspråktagande av 
mark på annan plats för företag som omlokaliseras, ger risk för 
negativa effekter. 

Trafik och tillgänglighet
Området genomkorsas av flera större trafikleder med stora trafik-
mängder. I planförslaget ingår förändringar på det övergripande  
vägnätet för att öka kapaciteten i Mobiliarondellen. Föreslagen 
förtätning och stadsomvandlingen koncenterar ytterligare männ-
iskor till området vilket väntas öka resbehovet. Planförslaget 
innebär förbättringar för gång- cykel och kollektivtrafik vilket 
främst riktas mot den lokala trafiken. Stadsomvandlingen förvän-
tas leda till ökad trafik i området, som i sig kan ge ökade emissio-
ner av buller och luftföroreningar. Med välplanerad bebyggelse 
samt gator utformade för låg hastighet, bedöms luftkvalitet och 
bullernivåer kunna hållas inom gällande riktlinjer.

Påverkan på riksintresse E6.02
Planförslaget bedöms inte medföra betydande påverkan på riks-
intresset för väg avseende trafiksäkerhet och framkomlighet då 
kapacitetshöjande åtgärder föreslås.

Stadsbild och kulturmiljö 
Den framväxande stadsmiljön innebär förändrad kvartersstruktur 
och delvis nytt stadsinnehåll. Flera byggnader och objekt i delom-
rådet kring Öresundsvägen har enligt Lunds Bevaringskommitté 
kulturhistoriskt värde då området innehåller en stor del av Lunds 
verksamhetshistoria. Planförslaget innebär att industrisamman-
hanget ersätts med en funktionsblandad stad, bostäder inklude-
rat. Planförslaget bedöms ge upphov till negativa konsekvenser 
för industriarvet. Genom att integrera delar av de kulturhistoriska 
värdena i den framväxande stadsmiljön ges historisk förankring. 
Stadsomvandlingen bidrar postivit till stadsmiljön i västra delen 
av Lund och följer kommunens  inriktning att möta bostadsbehov 
genom förtätning. Stadsomvandlingen medför viss förtätning av 
industrimark i andra delar av Lund men kommer också innebära 
behov av ny industrimark för vissa företag. Behovet av ny mark 
bedöms vara mindre än den befintliga markåtgången.

Miljö- och hälsoaspekter
Det finns uppgifter om föroreningar i mark och byggnader. 
Fortsatt utredning krävs. Efterbehandling av markföroreningar 
kommer att krävas. Uppgifter i MIFO anger bland annat att me-
tallbearbetning, ytbehandling av trä, livsmedelsproduktion, verk-
stadsindustri med halogenerade lösningsmedel samt drivmedels-
hantering finns eller har funnits i delområde Västerbro. Det är en 
fördel om saneringsarbeten kan samordnas och utföras över flera 
fastigheter samtidigt. 

Miljöaspekter avseende vatten bedöms i huvudsak relatera till 
dagvattenhantering och skyfallsituationer. Planområdet omfattar 
idag stor andel hårdgjorda, trafikerade ytor och dagvattenhante-
ringen sker via traditionella ledningar. Avvattning sker till Höje å 
som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Utredning om 
förutsättningar för förbättrad dagvattenhantering har påbörjats 
och kommer att fortgå. Planförslaget innehåller åtgärder för ökat 
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lokalt omhändertagande av dagvatten samt rening och fördröj-
ning. Sanering av förorenad mark och förändrad markanvänd-
ning till bostäder väntas också bidra postivit på dagvattensitua-
tionen. 

En pågående översvämningsplan för Lunds kommun visar att de-
lar av planområdet riskerar översvämning vid framtida 100-års-
regn. Också framtida 50-års regn påverkar. Särskilt behöver situ-
ationen i Norra Värpinge utredas vidare. Ett systemövergripande 
angreppssätt krävs inom respektive avrinningområde. 

Risker och störningar på framtida bostäder relaterat till pågående 
verksamheter har studerats för delområdet kring Öresundsvägen, 
(ref. Riskutredning för området kring Öresundsvägen, Lund. Underlag till 
planarbete PÄ 5/2012, daterad 2014-02-03.) Verksamheter med behov 
av skyddsavstånd till bostäder har identifieras. Planförslagets ge-
nomförande förutsätter att vissa verksamheter omlokaliseras (ca 10 
företag). Sedan riskutredningen genomfördes har det företag med 
störst behov av skyddsavstånd i Västerbro Öst flyttat. Ett företag 
har gällande miljötillstånd och dialog förs med fastighetsägaren 
tillika verksamhetsutövaren. Förslagsvis hanteras miljötillstånd 
och framtida detaljplaneläggning parallellt. Se även kap 6.

Öresundsvägen är idag rekommenderad färdväg för farligt gods. 
Riskstudien nämnd ovan visar att behov av detta inte längre före-
ligger. 

Buller relaterat till pågående verksamheter och infrastruktur 
(väg) förekommer. Vidare utredning kommer att krävas. Det för-
utsätts att riktvärdena klaras vid ny bebyggelse eller att nödvän-
diga åtgärder vidtas för att säkerställa en godtagbar boendemiljö.

En förändrad markanvändning, med framtida bostäder, ställer 
krav på stadsdelens utemiljö, lokalklimat och på tillgång till grön-
struktur. Planförslaget omfattar nya offentliga rum, parkmark och 
ny grönstruktur. Gröna samband förstärks och tydliggörs vilket 
är gynnsamt ur flera hänseenden; ekologiskt, lokalklimatmässigt 
och rekreativt. Planförslaget innebär en ökad koncentration av 
människor till området och stadsdelens täthet innebär att ökat be-
sökstryck också angränsande parkmiljöer.

Klimat och hållbar stadsutveckling
Planförslaget omfattar insatser för minskad klimatpåverkan samt 
åtgärder för klimatanpassning. En stor del av Lunds kommuns 
utsläpp av växthusgaser härrör från energiförsörjning och trans-
porter (Energiplan för Lunds kommun 2014-2017). Transportsektorns 
miljöpåverkan ökar i kommunen och därför är åtgärder för håll-
bar mobilitet särskilt angelägna. Planförslaget innehåller sats-
ningar på gång- cykel och kollektivtrafik och innebär utbyggnad 
i goda kollektivtrafiklägen. Ändå väntas en trafikalstring. 
Området har goda förutsättningar för solenergiproduktion som 
stadsomvandlingen har potential förvalta i den framväxande bebyg-
gelsen. Klimatanpassning fokuseras primärt till översvämningshan-
tering och hantering av dagvatten. 
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Den etappvisa utbyggnaden är en utmaning när målbilden är ny in-
nerstad med en tät kvartersstruktur, utan skyddsavstånd. För att upp-
nå detta krävs noggrann samordning mellan förändringar i pågående 
verksamheter och det framväxande nya stadsinnehållet. Kommunen 
har startat ett projekt för delområde Västerbro vilket kommer att 
ingå i CityLab Action 2017. Inom ramen för CityLabAction kom-
mer ett hållbarhetsprogram för stadsomvandling i delområde Väster-
bro upprättas. Detta baseras på riktlinjer för hållbar stadsutveckling 
framtagana av Sweden Green Buildning Council. 

Uppföljning
Stadsomvandlingen sträcker sig över lång tid och kommer att 
omfattas av kommunens ordinare hållbarhetsarbete. Lund följer 
utvecklingen i kommunnen bland annat genom LundaEko-arbe-
tet och Miljöövervakningsprogrammet, vilket bland inkluderar 
mätning av luftkvalité. I Lundaeko sker uppföljning av stads-
byggnadsaspekter genom antal indikatorer som relaterar till fy-
sisk planering. Utvecklingen av fordonstrafik, gång- och cykel-
trafik och andel miljöcertifierade byggnader är några exempel. 

SOCIALA KONSEKVENSER
Dagens stadsinnehåll präglas av en stor andel arbetsplatser. Ar-
betstillfällena har både ekonomisk och social betydelse. Därför 
är dessa viktiga att fånga upp vid utveckling mot blandad stad. 
Fler bostäder svarar mot Lunds positiva befolkningsprognos. Be-
folkningen i Lunds kommun präglas av högre andel unga vuxna. 
Den stora andelen unga vuxna gör att efterfrågan på hyresrät-
ter är stor. Det är viktigt att addera platser för ett framväxande 
stadsliv parallallt med bostadsutbyggnaden. Viktiga arenor för 
att skapa möjligheter för människor att ha ett liv i balans är gröna 
miljöer, lekparker, kulturutbud, platser för möten och samvaro. 
Den fördjupade översiktsplanens integrerade stad innebär goda 
förutsättningar för att tillgodose människors vardagsbehov.
Den på lång sikt utbyggda kollektivtrafiken och attraktiva gång- 
och cykelstråk kan stärka området och dess attraktionskraft, vil-
ket innebär förutsättningar för nya hållbara rörelsemönster till 
arbetsplatser, verksamheter och bostäder. Planens prioritering av 
oskyddade trafikanter och kollektivtrafik ger förutsättningar för 
aktiva transporter (gång- och cykeltrafik) vilket har en positiv 
påverkan på folkhälsan, miljön och jämställdheten.
Planförslaget innebär att området i högre grad än i idag kom-
mer att vända sig också till barn. Framtida boende innebär behov 
av förskolor, skolor, lekmiljöer och trygg stadsmiljö med säkra 
gång- och cykelstråk. Planförslaget bedöms möjliggöra en god 
stadsmiljö som också kan uppfyllas barn och ungas behov. 

Analysen i den sociala konsekvensbeskrivningen resulterar i 
riktlinjer för den fortsatta processen. Det fortsatta arbetet behö-
ver inriktas tydligare mot jämlikhet, jämställdhet och ytterligare 
fördjupa barnperspektivet.  Frågan om gentrifiering som följd av 
stadsomvandlingen behöver lyftas fram och problematiseras. Vi-
dare behöver förslag kring hur möjligheter för kultur-, förenings- 
och sportaktiviteter ska tillgodoses för att säkra tillgång till även 
icke-kommersiella mötesplatser konkretiseras och preciseras. 
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Planförslaget lyfter fram barn och barns plats i den nya stadsde-
len. Ambitionen om barnens delaktighet behöver utvecklas med 
dialog. Också andra grupper som anses resurssvaga i samman-
hang som rör medborgardeltagande behöver bli mer delaktiga. 
För delområde Västerbro upprättas en kommunikationsplan  
inom ramen för det stadsutvecklingsprojekt som startats.

EKONOMISKA KONSEKVENSER
De ekonomiska effekterna av en översiktsplan verkar på flera ni-
våer och över lång tid. Att konsekvensbeskriva det ekonomiska 
utfallet är därför en komplex uppgift. I dagsläget saknar Lunds 
kommun en arbetsmodell för en sådan analys. 

En stadsutveckling mot ökad täthet i ett central läge, där befintliga 
strukturer i angränsande områden och till stora delar också inom 
området kan nyttjas, bedöms ha generellt goda förutsättningar. 
Behovet av fler bostäder i Lund är stort och stadsutvecklingen 
har potential att stärka Lunds erbjudande genom ett nytillskott 
av bostäder. Verksamheter som kan samordnas med bostäder 
möjliggörs. Ambitionen är också att kunna matcha behoven hos 
de företag som inte kan finnas kvar i området på andra ställen i 
Lunds kommun. Förhoppning är att då också kunna värna arbets-
tillfällen och det utbud av så kallade enkla jobb som finns i plan-
området t.ex. inom tillverkning och handel. Stadsomvandlingen 
väntas dock leda till högre markpriser, en kostnadsökning i en 
redan relativt dyr stad. De samlade samhällsekonomiska ekono-
miska konsekvenserna av planförslaget är svårbedömda.

Att omvandla verksamhetsområdena till en funktionsblandad 
stad innebär kommunala investeringar för offentlig service och 
allmänna platser. Nya invånare behöver mötas av motsvarande 
kommunal service såsom skolor, förskolor, idrottshallar, LSS-
boende och äldreboende. Mark för skola måste förvärvas medan 
förskolor mm kan samordnas med annat. Också investeringar i 
gator, torg och parkmiljöer ingår bland kommunens kostnader. 
Sanering av markföroreningar kommer också att krävas liksom 
klimatanpassningsåtgärder. Delar av de insatser som föreslås av-
seende dagvattenhantering i Norra Värpinge, klimatanpassning  
och prioritering av busstrafik genom separata bussgator behövs 
oavhängigt stadsomvandlingen. För delområde Västerbro pågår 
arbete med att ta fram en projektbudget. 

Kommunens finansiering kan ske genom gatukostnadsersättning 
vid exploatering av privat mark, försäljning av kommunal tomt-
mark och skattemedel. Kommunens markinnehav är begränsat 
och består förutom befintlig allmän platsmark i huvudsak av 
mark i Norra Värpinge.  

Ambitionen att utveckla en attraktiv stadsdel med effektivare mar-
kutnyttjande än dagens bedöms ligga i linje med kommunens rikt-
linjer för en hållbar utveckling. Stadsomvandlingen bidrar till hela 
Lunds erbjudande och attraktivitet. Stadsomvandlingen bedöms 
därför bidra positivt till en långsiktigt god ekonomisk utveckling.
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UTREDNINGSOMRÅDET  
Utredningsområdet ligger centralt i västra Lund och sträcker sig 
från innerstaden ut till västra stadsranden. I området finns flera 
delområden med delvis olika innehåll och karaktär. Västra Lund 
innehåller mestadels bostadsområden såsom Kobjer, Väster och 
Värpinge. Nu aktuellt utredningsområde utgör ett undantag med 
ett stadsinnehåll dominerat av verksamhets- och handelsområ-
den. Utredningsområdets omfattning samt stadskaraktärer visas 
schematiskt t.h.

Gemensamt för flera av delområdena är ett funktionspräglat 
innehåll och industrikaraktär. Bebyggelsen är ofta låg och gles 
men storskalig och uppvisar en tydlig tidsgradient från öster till-
väster. Det finns en stor andel hårdgjorda ytor för transporter, 
upplag och parkeringar. I de mer verksamhetsorienterade delarna 
ramas därtill flera fastigheter in av höga nätstängsel. Gaturum-
men är breda och rumsligheten brister. Det finns få gröna ytor 
och uppvuxen vegetation. Karaktären på de offentliga rummen 
är ofta anonym och ödslig. 

Utredningsområdet sträcker sig från centrala Lund ut till stadsranden i väster och innefattar Öresundsvägens företagsom-
råde, (numera Västerbro), södra delarna av Gunnesbo, området kring Trakorvägen, Norra Värpinge och Pilsåker. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR6
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Pilsåker: Handelsdominerat område. Områ-
dets markutnyttjande är lågt, sett till både BTA 
och tid över dygnet. Storskaligt, stora lokaler 
i ett eller få plan, omfattande hårdgjorda ytor; 
parkeringar. Bristade kopplingar och stråk inom 
och till angränsande områden för gående och 
cyklister. Saknar grönska. Korsas av regional 
kraftledning. 

Traktorvägen: Området är till stor del planlagt för verksam-
heter men uppvisar en tydlig tendens mot allt mer handel. 
Storskaliga kvarter och gator, bitvis storskaliga anläggningar 
och handelslokaler, men också mindre verkstäder. 

Norra Värpinge. Obebyggd 
åkermark mellan Väster och 
golfbanan, ska enligt ÖP 
2010 utvecklas för bostäder 
och grönområde. Gränsar till 
Rinnebäcksravinen. Korsas 
av regional kraftledning. . 

Västerbroområdet (fd. Öresundsvägens företags-
område) är i huvudsak planlagt för industri men 
uppvisar  stor variation; industri, handel, service 
och kontor mm. Tillverkningsindustri finns bland 
annat genom Tetra Pak, Fazer Bageri, Cepa och 
Inpac. Enligt ÖP 2010 ska området etappvis ut-
vecklas till blandstad med bostäder inklusive skola. 
1-20 års sikt väster om Måsvägen och därefter, på 
20-40 års sikt, mellan Måsvägen och Bryggarega-
tan. Delområdet öster om Måsvägen ligger inom 
1000 m från Lund C och utgör ett strategiskt viktigt 
område för stadsutvecklingen i Lund. Tillfredsstäl-
lande kopplingar in mot centrum är avgörande. 
Stråk för framtida spårväg ska säkras.

Södra Gunnesbo: Området är till stor del planlagt för verk-
samheter och innehåller flera mindre verkstäder och hantverks-
baserade företag. Småskalig karaktär. Ligger som en enskild 
enklav utan direkt kontakt med resterande del av Gunnesbo 
eller Traktorvägen. Ligger inom 1000 m från Gunnesbo station.

Mobiliaron-
dellen, hårt 
pressad bil-
trafiknod.

Lerbäckskolan samt framtida 
blandstadskvarter

Norra ringen: starkt 
trafikstråk. 

Väster, del av. Bostadsdominerat 
området. Längst i väster ligger Få-
gelskolan. Gällande detaljplaner ger 
utrymme för förtätning. Berörs vid 
åtgärder kopplande till Mobiliaron-
dellen. Viktigt grönstråk.

Dagens stadsinnehåll och planeringsmässiga förutsättningar va-
rierar. En översiktlig bild ges nedan.
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MARKANVÄNDNING
Nästa all mark inom utredningsområdet är planlagd och be-
byggd. Med totalt strax under 130 hektar är utredningsområdet 
också ett av stadens största verksamhetsområden. Öresundsvä-
gens industriområde (numera Västerbro), tillsammans med Pils-
åker, Mobiliaområdet och Södra Gunnesbo utgör sålunda nära en 
tredjedel av den totala arealen planlagd verksamhetsyta i staden, 
se bild tv.
Huvuddragen i dagens markanvändning, så som den föreskrivs i 
antagna detaljplaner, visas i karta t.v. nedan. Industri- och verk-
samhetsområden dominerar.

Den faktiskt aktuella markanvändningen, uttryckt i dominerande 
näringsgrenar i respektive kvarter, redovisas på nästa karta, t.h.. 
Den aktuella markanvändningens betydligt brokigare mönster 
antyder att området befinner sig i förändring.
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Markutnyttjandegrad
En översiktlig beräkning av exploateringsgraden inom respek-
tive delområde visar att markutnyttjandegraden är relativt låg. 
I beräkningarna har den sammanlagda bruttoarean hos befintlig 
bebyggelse inom respektive delområde jämförts med varje del-
områdes totala markyta. I utredningsområdet som helhet ligger 
exploateringstalet på cirka 0,3.

Taxeringsvärde
Fastigheterna inom utredningsområdet representerar ett bety-
dande värde. Taxeringsvärden ses ibland som en indikator på ett 
områdes förändringsbenägenhet. Dagens taxeringsvärde, kronor 
per kvadratmeter, för  mark och byggnad sammanlagt, är ojämnt 
fördelad. Fastigheter med nyare bebyggelse och/eller bostäder 
betingar avsevärt högre värden. Relativt stora delar av området 
upptas av fastigheter som saknar taxeringsvärden, så kallade spe-
cialenheter som används för samhällsnyttigt ändamål  och därför 
är skatte- och avgiftsfria. 

Ägostrukturer
Större delen av marken inom utredningsområdet utgörs av pri-
vatägd kvartersmark, fördelad på ett stort antal fastighetsägare. 
Kommunen äger i huvudsak gatu- och parkmark samt skolor/för-
skolor. I kartan nedan t.h. visas kommunägd mark i gult. 

Fastighetsägare och verksamhetsutövare
Det förekommer både fastighetsägare som också är verksamhets-
utövaren på fastigheten och fastighetsägare som fungerar endast 
som ”uthyrare”, dvs verksamhetsidkaren äger således inte själv 
den fastighet verksamheten bedrivs på. Det finns markägare med 
stort intresse av att utveckla fastigheter för annat än verksamhe-
ter – främst i delområde Västerbro. Dessutom finns stort intres-
seinom handelssektorn för ytterligare handelsetableringar i Mo-
biliaområdet och Pilsåker. 
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delområde andel kvartersmark där fastighets- 
  ägaren också är verksamhetsutövaren 
  

 
Traktorvägen  35%
Södra Gunnesbo  17%
Pilsåker   12% 
Öresundsvägen   45 % 
(numera Västerbro)

- relativt låg utnyttjandegrad på marken
- lite kommunägd kvartersmark

Markägoförhållande
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BEFOLKNING OCH BOSTÄDER
I utredningsområdet bor ca 1080 personer (2010), främst i kvar-
teren Labben och Vildgåsen (tillhör stadsdelen Väster). Antalet 
bostäder är ca 550 (2010), samtliga i flerbostadshus. Området 
har markant större andel bostadsrätter än staden som helhet. 

 Utredningsområdet   antal   andel  Staden 
 Befolkning  1080   
 Bostäder                     550   
 Varav flerbostadshus 100 %   82 % 
      Varav bostadsrätt     75 %   36 % 
                    hyresrätt   25 %   50 % 

I omkringliggande områden finns betydande andel boende men 
också sysselsatta. Bilden t.h. sammanfattar antalet människor 
som bor och/eller verkar inom och i anslutning till utrednings-
området. 

ARBETSPLATSER
Utredningsområdet har drygt 5000 arbetsplatser (förvärvsar-
betande dagbefolkning 2010), vilket är 8,7 procent av dagbe-
folkningen i Lund. Området är till sysselsättningstalet stadens 
tredje sammanhängande arbetsområde. Större är endast strå-
ket Lasarettet-LTH-Ideon-Brunnshög, med dagbefolkning på  
20000 och innerstaden med drygt 8000. Öresundsvägen (Väs-
terbro) och Gunnesbo söder har nästan 25 procent av stadens 
arbetsplatser inom näringsgrenen tillverkning. 

I utredningsområdet arbetar 3138 män och 1939 kvinnor. Där-
med skiljer sig området från genomsnittet för staden, med nära 
62 procent män, mot stadens 49,5 procent. 

Delområde       antal            Anm
        arbetsplatser

Del av Väster (Doppingv.) 181     Bostäder, skolor
Pilsåker   981 
Lerbäck  (Förlaget)                 152 
Annedalsvägen  343    Öresundsvägens
Åldermansgatan               1337     industriområde
Öresundsvägen  125     
S Gunnesbo & Traktorv.       1958      

Totalt                               5077 
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Sysselsättningsutvecklingen under 2000-talet visar en svag ök-
ning, från 4500 år 2000, via 5300 år 2008 till strax under 5100 
år 2010. Sysselsättningens fördelning på näringsgren i hela ut-
redningsområdet framgår av diagram nedan. Andelen anställda 
inom handel och reparation av motorfordon mm (27 procent), 
samt tillverkning (25 procent) är betydligt större inom utred-
ningsområdet än i staden som helhet (vardera nio procent). Detta 
gör området betydelsefullt för sysselsättningen inom dessa sek-
torer, liksom för utbudet av varor och tjänster i staden. För staden 
som helhet är det bara näringsgrenarna vård, omsorg och sociala 
tjänster, som visar en liknande koncentration av arbetsplatser. 

 

Diagram 2. Andel sysselsatta  i utredningsområdet och staden, efter näringsgren 2010 
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Delområde Öresundsvägen (Västerbro)
I området finns 1 805 arbetstillfällen. Sysselsättningsstrukturen 
i Öresundsvägen är något annorlunda, både vid jämförelse med 
hela utredningsområdet och med staden. Här är könsfördelningen 
också ojämnare än Lunds genomsnitt, 1 378 män och 427 kvin-
nor, d v s 76 procent män. 
Den stora betydelsen som näringsgrenen tillverkning har för sys-
selsättningen är påtaglig. Drygt hälften av de sysselsatta i områ-
det verkar inom den näringsgrenen. I det avseendet skiljer detta 
delområdet sig kraftigt mot staden, som har knappt en tredjedel 
sysselsatta inom tillverkning. Området har nästan 20 procent av 
stadens alla arbetsplatser inom tillverkning. Företag inom metall-
industri samt tillverkning av maskiner och apparater dominerar, 
följda av bageri samt reparation av maskiner. Flera av arbetsstäl-
lena tillhör de större – närmare hälften har mer än 10 anställda. 
Näst störst, sysselsättningsmässigt, är verksamhet inom juridik, 
ekonomi, vetenskap och teknik, kort sagt konsultföretag. De har 
drygt en femtedel av de anställda i området. Andelen av de ar-
betsställena är också drygt en femtedel.  
Handel och reparation av motorfordon och motorcyklar, med 
drygt 10 procent av de anställda. De representerar knappt 30 
procent av antalet arbetsställen. Den handel det rör sig om är 
framförallt detaljhandel med fordonsrelaterade produkter, samt 
partihandel. Någon dagligvaruhandel är det inte frågan om. 
I övrigt finns företag med ca 15 procent av de sysselsatta i om-
rådet, med verksamhet inom uthyrning, fastighetsservice, rese-
tjänster, byggverksamhet, informationsverksamhet m fl.  

Dagbefolkning efter näringsgren 2010. Närings-
grensfördelningen i detta område visar tillverk-
ningssektorns betydelse. 

Öresundsvägen
Handel; rep av
motorfordon
Tillverkning

Juridik, ekonomi,
vetenskap
Byggverksamhet

Information och
kommunikation
Utbildning

Vård och omsorg;
sociala tjänster
Uthyrning,
fastighetsservice

ÖRESUNDSVÄGEN
(VÄSTERBRO)

94



PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

                          FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR ÖRESUNDSVÄGEN MED OMNEJD - ANTAGANDEHANDLING                      57

VERKSAMHETER, HANDEL OCH SERVICE
Företag
Antalet företag i området är 307, varav 190 har mer än fyra an-
ställda. Branschfördelningen skiljer sig åt mellan de olika del-
områdena. Tillverkning finns i Öresundsvägen (Västerbro), södra 
Gunnesbo och i delar av Traktorvägen. Handel dominerar i Pils-
åker. Bilrelaterade verksamheter är vanligt förekommande.

Verksamheter med behov av skyddsavstånd
De finns några tillståndspliktiga verksamheter inom utrednings-
området. Dessa samt en del av övriga pågående verksamheter be-
höver skyddsavstånd till känslig bebyggelse såsom flerbostads-
hus. En utveckling mot tät blandstad är alltså inte i alla delar 
förenlig med pågående markanvändning. En riskutredning har 
utfört för delområde Öresundsvägen (Västerbro). I utredningen 
identifieras ett 15-tal verksamheter inom delområdet vilka har 
behov av skyddsavstånd.
Ref Riskutredning delområde Öresundsvägen 2014.

Antal arbetsställen/ 
storleksklass
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Handel och service
I utredningsområdet finns den största delen av kommunens utbud 
av storskalig och trafikorienterad handel. Vid Öresundsvägen re-
presenteras handeln bland annat av byggvaror och bilförsäljning. 
Vid Traktorvägen etablerades storskalig livsmedelshandel i det 
dåvarande Mobiliaområdet (idag läge för Kvantum) redan på 
1970-talet. Efterhand följde fler etableringar kring Traktorvägen. 
Under senaste åren har området planlagts även för annan handel.
Nova Lund, ett köpcentrum utan dagligvarubutiker, öppnades 
hösten 2002, i Pilsåkersområdet. Under 2000-talet etablerades 
fler butiker inom kategorin volymhandel. 2005 öppnades Nova 
II. Handelsutbudets upptagningsområdet innefattar också närlig-
gande orter i grannkommunerna. 

Skola och annan service
Två kommunala grundskolor, Lerbäck och Fågelskolan inne-
fattas. Det finns också två privata förskolor. Vårdservice finns i 
form av läkarhus, tandläkare och psykologmottagning. 
För fritid och rekreation finns parkstråk söder om Kobjer, i Väs-
ter och Rinnebäckens naturreservat. Vidare finns Friskis och 
Svettis vid Öresundsvägen. Området omfattar ett par kolonilotts-
områden. 
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Övergripande vägnät kring Lund år 2012 Lund genomkorsas av ett par 
större regionala trafikleder, där motorvägen, E22, är den mest domine-
rande länken för regional och nationell trafik.

Övergripande vägnät 20120 500 1 000 1 500 2 000250
Meters

Trafikplatser år 2012

Övergripande vägnät år 2012

E22
Odarslövsv.

Utmarksv.

Sandbyv.

väg 102

väg E6.02

väg 108
Svenshögsv.

Kävlingev.

Norra ringen

Lund C.

TPL Lund
norra

TRAFIK OCH TILLGÄNGLIGHET
Lund utgör en regional målpunkt och arbetspendlingen är omfat-
tande vilket påverkar resmönstren till och inom staden. Framträ-
dande målpunkter är till exempel universitetssjukhuset, univer-
sitetet och flera större företag. Kollektivtrafikförbindelser finns 
både med tåg och regionbussar. Tågpendlingen till Lund ökar 
stadigt. Samtidigt sker mycket arbetspendling fortfarande via bil, 
särskilt till mer externa lägen och från orter med sämre kollektiv-
trafikförbindelser. Lund planerar för spårväg och ombyggnad av 
Lund C vilket ytterligare stärker stationens betydelse och beho-
vet av tillgänglighet till/från noden.
I utredningsområdet finns flera starka målpunkter i form av han-
delsetableringar och större arbetsplatser. Därtill genomkorsas 
området av flera vägförbindelser från E6 i väster till framträdan-
de målpunkter i Lund såsom Lunds centrum, sjukhuset, univer-
sitetet, större företag samt forskningsanläggningarna i nordöstra 
Lund.

Tillgången till kollektivtrafik varierar. Utredningsområdet trafi-
keras av två stadsbusslinjer och tre regionbusslinjer. Huvuddelen 
av utredningsområdet ligger inom 350 meters radie från buss-
hållplats, vilket gör det välförsett med kollektivtrafik. Det finns 
två tågstationer i utredningsområdets närhet. Gunnesbo station 
trafikeras av lokaltågstrafik, pågatåg, med upp till tre avgångar 
per timme mot Lund C respektive Helsingborg. Lund C trafike-
ras av fjärrtåg, regional- och lokaltåg och har hög turtäthet från 
flera orter i regionen såsom Malmö, Helsingborg, Kristianstad 
och Hässleholm. På sikt väntas även en tågstation i södra Lund.

Varför är det så mycket bilar i Mobiliarondellen?

Norra Ringen ingår i det regionala 
trafiknätet och utgör en länk mellan 
E22 och E6.

Norra Ringen innebär också en gen sträckning 
västerifrån till flera av Lunds stora arbetsplat-
ser; universitetet, SUS, Ideon m fl.

Därtill finns handel i Pilsåker/ 
Mobiliaområdet och i stadskärnan  
vilket med bil nås via Fjelievägen.
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Förutsättningarna för gående och cyklister varierar. Det förekom-
mer såväl separerade banor och planskilda korsningar som gator 
med blandtrafik och plankorsningar utan särskilda åtgärder för 
oskyddade trafikanter. Överlag är kvartersstrukturen och gatunä-
tets utformning anpassad till verksamheternas yt- och transport-
behov. Mätningar av cykeltrafiken påvisar tät trafikering längs 
Fjelievägen,  Bjerredsparken och Kung Oskars bro. Mycket cy-
keltrafik passerar enbart området på väg mellan kringliggande 
bostadsområden och centrum eller andra målpunkter. Uppgifter 
om gående saknas.
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Vägbuller, t.v. ekvivalent nivå, dBA.

Utredningsområdet har ett biltrafikorienterat läge och genom-
korsas av de regionala trafiklederna väg E6.02, genom Lund 
benämnd Norra Ringen, och väg 103 samt av de lokala huvud-
gatorna, Fjelievägen, Öresundsvägen och Bryggaregatan. Norra 
Ringen har tät trafik med omkring 20 000 fordon/dygn (f/d). 
Fjelievägen, söder om Mobiliarondellen, trafikeras av omkring 
15 000 f/d. Öresundsvägens trafikmängd uppgår till strax under 
9000 f/d och på Bryggaregatan, i höjd med Kung Oscars väg ca 
kör ca 10 000 f/d. Cirkulationsplatsen i korsningen Fjelievägen, 
väg E6.02, Öresundsvägen, vardagligt kallad Mobiliarondel-
len, är en kritisk punkt, nära sitt kapacitetstak. I rusningstrafik 
uppstår köbildning. Kapacitetsbristen påverkar utbyggnadsmöj-
ligheterna. Öresundsvägen och Måsvägen är rekommenderade 
färdvägar för farligt gods.
Området är trafikbullerbelastat till följd av de höga trafikmäng-
derna och förekomsten av tung trafik. Kring de regionala vägarna 
är nivåerna som störst men också huvudvägnätet in mot centrala 
Lund utsätts för bullernivåer som överstiger Naturvårdsverkets 
riktlinjer för bostäder. 
En genomgång av rapporterade olyckor visar att bilolyckor 
främst inträffar i Mobiliarondellen. En korsningsolycka har 
även inträffat vid väg 108/ Vårbruksvägen. Cykelolyckor inträf-
far främst i öster, i stråken mot Kung Oscars bro. Olyckor med 
fotgängare sker på Pilsåkers parkeringar, inne på kvartersmark. 

Trafikverket planerar för utbyggnad till fyrfältig väg för E6.02,  
mellan E6 och väg 108. Järnvägsplanering avseende fyra spår 
till Lund och ny station södra Lund pågår liksom planer på om-
byggnad av Lund C.
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KULTURMILJÖ
Tiden före industrieran
Skånska rekognoseringskartan (1812), visar ett relativt opåver-
kat och ännu oskiftat jordbrukslandskap väster om Lund. Ut-
redningsområdet, beläget nedanför ett par höjdpartier, i flackare 
och mer låglänt terräng avvattnas mot Rinnebäckens förgrening-
ar som sträcker sig upp i området. En väg väster ut från Lund 
sträcker sig genom utredningsområdet och sammanfaller delvis 
med Öresundsvägens nuvarande sträckning. 

Den ekonomiska kartan från 1912, visar de stora förändringar 
som hänt under de gångna hundra åren. Skiften har genomförts 
och landskapet har fått en strikt, linjär struktur. Bebyggelse 
har tillkommit, bland annat har ett småhusområde på Kobjer 
börjat växa fram tillsammans med några etableringar väster 
om Lunds station. Infrastrukturen har byggts ut. Järnvägen 
mellan Lund och Malmö stod klar 1856, sedan kom spår mot 
Kävlinge på 1870-talet och Bjärred 1901. Bjärredsbanan (Lund-
Bjärreds järnväg, LBJ) sträckte sig genom den södra delen av 
utredningsområdet för att sedan fortsätta västerut mot Bjärred 
i ungefär samma sträckning som dagens väg E6.02 fram till 

Skånska rekognoseringskartan 1812

Hushållsällskapets karta 1912
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E6. LBJ lades ner 1939/40 med efter påtryckningar öppnades 
spåret igen 1943 och användes som industrispår fram till 1981. 
Idag finns rester av spåret kvar och lever vidare som en siktlinje 
genom området. 

Historisk återblick
Öresundsvägens industriområde innehåller nycklar till förståel-
sen av Lunds utveckling under 1900-talet, här finns representan-
ter för verksamheter som flyttat ut från stadens centrum i sam-
band med stadssaneringar och funktionsseparering. Här finns 
också industriella tungviktare med internationell verksamhet i 
form av Alfa-Laval och Tetra-pak. Här finns också exempel på 
kolonirörelsen och på den kommunala infrastruktur som repre-
senteras av elnätet. Det som producerats i detta område har en 
räckvidd långt utöver Lund. Integreras en del av de fysiska struk-
turerna i den kommande stadsutvecklingen, ger det oss möjlighet 
till förståelse av platsens historia och att beskriva hållbarhet ur 
ett brett perspektiv. För en framtida stadsutveckling i området 
har de industrihistoriska miljöerna stora värden, de ger källor till 
historien och vårt samhälles förändring men de kan också tillföra 
stora upplevelsevärden. En kulturmiljöanalys har genomförs i 
delområde Öresundsvägen (Västerbro). För övriga delområden 
återstår att göra en förenklad kulturmiljöanalys.  

Bild X Hushållningssällskapets karta 1912

Utsnitt ur panorama. Vy från Grand Hotell. Fotot ovan är taget 1899 av Per Bagge. 

Utsnitt ur panorama. Vy från Grand Hotell. Fotot ovan är taget 2013 av Ingvar Nilsson.
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Öresundsvägens industriområde har tillkommit gradvis från 
1930-talet. Den äldsta industrietableringen i området daterar sig 
från 1930-talet, i bland annat det som idag är kvarteret Separa-
torn. I utkastet till generalplan för Lunds stad 1936-40, återfinns 
en markering för ”stor och mindre industri”. Mycket tyder på 
att detta var en formalisering av redan inledd markanvändning.  
1943 återupptogs användningen Bjerredsbanan som lokalt indu-
strispår och användes till 1981
Planeringen inför ett större industriområde inleddes på allvar 
i början av 1940-talet. Att tung industri hamnade här, inklämt 
som en tårtbit mellan två stora bostadsområden, berodde på att 
kommunens planerare efter krigsutbrottet ville sprida ut tänkbara 
bombmål. Tidigare hade avsikten varit att koncentrera tung in-
dustri till Södra industriområdet (Rådmansvången). Den riktiga 
exploateringen av området tog fart först i slutet av 1960-talet och 
fortsatte under 70 och 80-talen då de sista industritomterna sål-
des. Företagsetableringen har därefter fortsatt västerut på Gun-
nesbo och Pilsåker. 

Storföretaget Alfa Laval, tidigare AB Separator tillhör pionjä-
rerna i området med sina äldsta byggnader invid Öresundsvägen 
från slutet av 1930-talet. Denna anläggning är idag en del av Te-
tra Pak. En av verksamheterna med längst kontinuitet var Lunds 
Snickerifabrik, etablerad 1946 vid Åldermansvägen, utflyttad 
2013. Diwongs bageri, nuvarande Fazers, flyttade på 1950-ta-
let från innerstadsläge på Bankgatan till Annedalsvägen. Från 
1960- och 70-talen började även renodlade kontorsbyggnader att 
uppföras i området liksom byggnader för handel, t ex bilar och 
byggvaror. Andelen företag inom service- och tjänstesektorn har 
ökat på senare år.

Med anledning av fördjupningsuppdraget  har en inventering av 
kulturhistoriska värden genomförts i det äldsta verksamhetsom-
rådet, dvs delområde Öresundsvägen (Västerbro). 
Karaktärsdrag Öresundsvägens industriområde sammanfattas:
• Industri- och verksamhetsbyggnader. Storskalig verkstads- 

och kontorsmiljö med variation i ålder och material med ton-
vikt på rött tegel i verkstadsbyggnadernas fasader och kon-
torsfasader i kakel. 

• Växtlighet och grönstruktur som understryker hus i park (ex 
Förlaget) och resterna av ägogränser och järnvägens tidigare 
dragning. Växtlighet med läfunktion.

• Industriområdet är skilt från det intilliggande bostadsområ-
det Kobjer i norr med ett karakteristiskt grön bälte i form av 
en park, tydligt uttryck för modernismens funktionssepare-
ring.

De aktuella områdena behandlas i del av Kulturmiljöprogram-
met ”Industrimiljöer i Lund” 2007. I rapporten lyfts ett antal 
verksamhetsbyggnader fram som kulturhistoriskt intressanta. 
Miljöerna representerar olika tidsperioder, branscher och beva-
randeskick. De fysiska miljöerna är en tydlig del av det indu-
strialiserade samhället, de faktiska byggnaderna är i många fall 

Förlaget 3

Separatorn 1

Separatorn 1

Annedal 2

Kugghjulet 4

Länsmannen 3

Värmeväxlaren 3
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Kulturhistoriskt värdefull byggnad 
(röd): 
Annedal 4
Förlaget 3
Kugghjulet 4 (del av)
Länsmannen 3 (östra delen)
Separatorn 1 (delar av)
Töebacken 4 (del av)
Töebacken 7 (del av )
Värmeväxlaren 3 (norra fasaden)

det enda som finns kvar av företag sedan de verksamma gått bort, 
arkiven skingrats och produkterna konsumerats. I andra fall finns 
digra företagsbiografier, fotosamlingar och produkter, men ingen 
byggnad som kan ge en aning om hur miljöerna var att arbeta i. 
Med ledning av rapporten och flera platsbesök förs några bygg-
nader fram om kulturhistoriskt värdefulla (röd), andra byggnader 
som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kultur-
historiskt värdefull miljö (svart). Dessutom redovisas gårdsrum 
och planteringar av kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värde, 
markerade med grönt. Gatusträckningar skrafferade i svart repre-
senterar kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värdefull gatu-
sträckning eller platsbildning. Bevaringskommitténs beslut april 
2014 anger följande bevarandevärden:

Byggnad som ingår i, eller tillsam-
mans med andra, bygger upp en kul-
turhistoriskt värdefull miljö (svart):
Annedal 2 (södra delen)
Kugghjulet 1 (travers)
Kugghjulet 3 (norra delen)
Länsmannen 1 (del av)
Länsmannen 3 (västra delen)
Länsmannen 4
Separatorn 1 (delar av)
Töebacken 4 (del av)
Virket 5
Värmeväxlaren 3 del av

Gårdsrum eller plantering av kultur-
historiskt och/eller miljömässigt värde 
(grön):
Annedal 4
Förlaget 3
Länsmannen 1
Separatorn 1
Töebacken 1:20 o 4 (del av)
Värmeväxlaren 3, rester av koloniom-
råde.
Väster 7:1 (mellan Kugghjul o Läns-
man)
Väster 1:9 mellan (Värmeväxlaren och 
Separatorn)

Töebacken 4

Töebacken 7
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NATURMILJÖ, PARKER OCH REKREATION
Det finns begränsat med gröna ytor inom utredningsområdet. 
Naturmark saknas i princip helt men det finns två stadsdelspar-
ker, Vildandsparken och parkstråket Gustavhemsparken–Qvan-
teborgparken-Slåtterbacken söder om Kobjer. I sydväst tangeras 
Rinnebäcksravinen, naturreservat, som leder vidare till Höje å. 
Från Rinnebäcksravinen löper även ett stråk till Per Johans Park 
och Vildandsparken. Parkstråket mellan Öresundsvägen (Väster-
bro) och Kobjer formar ett viktig stråk i nordöstra delen och fort-
sätter även nordväst om Norra ringen. Från denna del leder även 
länkar till Gunnesboparken och Fornängen. I öster, mot centrum, 
ansluter området till Bjerredsparken. Väster om utredningsområ-
det breder ett storskaligt jordbrukslandskap ut sig.
I kvarteren kring Öresundsvägen saknas framförallt gröningar. 
De befintliga parkerna innehåller relativt få funktioner. Väster om 
Norra och Västra ringen saknas parker näst intill helt. De gröna 
miljöer som finns tjänar framförallt som skyddsplanteringar är 
strakt bullerutsatta. De flesta parkerna i och kring området är rela-
tivt enkelt utformade, med enkla busk- och gräsytor. Generellt sak-
nas prydnadskaraktär samt parkrum i anslutning till urbana miljöer. 

Stråk och barriärer
Runt utredningsområdet finns flera goda ansatser till samman-
kopplande stråk mellan stadsdelarna och även till omkringlig-
gande områden. Flera stora vägar och ett par järnvägsspår utgör 
dock påtagliga barriärer som försämrar möjligheterna att nyttja 
de rekreationsmöjligheter som finns i närområdet. Norra/ västra 
ringen är en påtaglig barriär mellan Västerbro och Pilsåker och 
Gunnesbo. Järnvägsspåren utgör en stor barriär mellan St Hans 
backar, Stadsparken och Centrum. I Västerbroområdet utgör Fje-
lievägen en barriär och i viss mån även Öresundsvägen. Väg 108 
och väg E6.02 minskar möjligheterna att röra sig till och inom 
jordbrukslandskapet i väster. Tillgängligheten till landskapet 
norrut mot Nöbbelövs mosse är god. Mossen avgränsas dock i 
väster av väg 108 och i öster av järnvägen, vilka begränsar vidare 
kopplingar i dessa vädersträck. Söderut finns möjlighet att röra 
sig över Höje å mot Hjärup. 
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MARKFÖRHÅLLANDEN
Topologi
Området är flackt och ligger nedanför den höjdrygg som sträcker 
sig från Kobjer vidare upp mot Nöbbelöv/Norra Fäladen. Mark-
nivån ligger omkring 35-40 meter över havet. 

Grundvatten
Delar av utredninsgområdet ligger över ett grundvattenmaga-
sin, FFZ, i form av en sedimentär bergförekomst. Kvalitativ och 
kvantitativ status bedöms som god men med risk att kvantitativ 
status god inte uppnås år 2021 (Källa VISS 2015-03-10). 

Dagvatten och skyfall
Utredningsområdet avvattnas åt söder till Höje å. Genom Väster-
bro sträcker sig en större dagvattenledning som mynnar i Rinne-
bäcksravinen tillsammans med ett par ledningar från Gunnesbo. 
Tillfälliga höga flöden orsakar erosionsproblem i Rinnebäcksra-
vinen. I väster finns dikningsföretag.
Översvämningskarteringen (nedan) över Lund visar att delar av 
utredningsområdet riskerar översvämning vid skyfall om inte åt-
gärder genomförs. Uppströms Rinnebäcken samlas vatten från 
stora delar av staden. .

Förekomst av dikningsföretag.

Maximala vattendjup vid framtida 
100-års regn baserat på  
markmodell + ledningsnätsmodell

0.1-0.3 m vattendjup.  
Besvärande framkomlighet

0.3-0.5 m vattendjup.  
Ej möjligt att ta sig fram 
med motordrivna fordon. 
Risk för stor skada.

>0.5 m vattendjup.  
Stora materiella skador. 
Risk för hälsa och liv.
Övergripande  
flödesriktning

UTDRAG UR PÅGÅENDE 
ÖVERSVÄMNINGSPLAN 
FÖR LUNDS KOMMUN
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BLÅBÄRET

HALLONET

KLAPPJAKTEN

BÖSSHANEN

STANDARET

SMULTRONET

KVARTS-
FIGUREN

LAGBOKEN

HÄST-
VANDRINGEN

DUNUNGEN

JÄGARHATTEN

GÄSSLINGEN

FASAN-
JAKTEN

BISKOPINNAN DOROTEA

TAFFELSILVRET

Gräns för utredningsområde

Mycket god solinstrålning

God solinstrålning

Mindre god solinstrålning

Icke god solinstrålning

Solpotential

Höje å
Höje å omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Den kemiska 
statusen i Höje å bedöms som god, exklusive kvicksilver. Det 
finns dock övergödningsproblem där dagvattnet från Lunds stad 
bidrar genom att föra med sig såväl näringsämnen som förore-
ningar till ån. Den ekologiska statusen i Höje å bedöms som otill-
fredsställande, (Källa VISS 2015-03-10).

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Eftersom området till största delen är bebyggt finns också VA-
ledningsnät, el-, opto-, tele- samt gasledningar. Vid Fjelievägen 
ligger en större elstation. Därtill finns flera mindre.

En större dagvattenledning löper tvärs genom Västerbroområdet, 
till stor del parallell med fd Bjärredsbanans sträckning. Ledning-
en mynnar i ett dike uppströms Rinnebäcksravinen. Ledningen 
genom Västerbroområdet är endast en av tre mycket stora dag-
vattenledningar som leder dagvatten till Höje å detta håll. Väs-
terbro bidrar med cirka 1/4, Värpinge med 1/4 och området från 
norr, Nova och Gunnesbo (via ledningar under Norra Ringen) m 
fl, bidrar med resten. Totalt rör det sig om cirka 9 kubikmeter i 
sekunden vid ett 10- årsregn.

I Öresundsvägen finns gas. I väster korsas utredningsområdet av 
en dubbel 130-kilovolts kraftledning. E.ON är ledningsägare. 
En telemast, med tillfälligt bygglov, finns i väster i delområde 
Traktorvägen.
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MILJÖ, HÄLSA OCH RISK
Lokalklimat
Årsmedeltemperaturen i Lund uppgår till 7,9°C och årsmedel-
nederbörden uppgår till ca 670 mm enligt SMHI:s medelvärde 
från mätperioden (nuvarande normalperioden) 1961-1990. Lund 
får normalt som mest nederbörd, uppemot 70 mm/månad, un-
der november månad. Februari är däremot den torraste månaden 
med knappt 35 mm nederbörd. Under senare tid har effekter kli-
matförändringarna lyfts fram allt mer och SMHI beskriver ett 
framtida klimat med blötare vintrar och torrare somrar. För utred-
ningsområdets del bedöms tillfälliga, ökade nederbördmängder 
vara en betydande faktor. Översvämningsrisk kopplas främst till 
höga dagvattenflöden där ledningsnätet går fullt.

Det finns två dominerande vindriktningar, väst-sydväst respekti-
ve ost-sydost. Under sommaren dominerar västvindarna, medan 
östvindarna uppvisar en ökad frekvens under vintern. 

Solhöjden varierar stort över året. Vid midsommar, klockan tolv, 
når solen närmare 60 grader över horisonten, medan den under 
midvinter endast når ca 10 grader. Detta innebär att skuggan från 
en tio meter hög byggnad under midsommar når drygt fem meter 
medan den under vintern når mer än 50 m
Solpotentialkartan visar att det finns goda förutsättningar för sol-
energi i flera delar av utredningsområdet.

Radon
Normalrisk för radon gäller inom utredningsomådet som helhet.

Pågående verksamheter

Flera pågående verksamheter har behov av skyddsavstånd till 
bostadsbebyggelse.  För delområde Öresundsvägen (Västerbro) 
har en riskutredning utförts. Ett 15-tal verksamheter har behov 
av skyddsavstånd till så kallad känslig bebyggelse till följd av 
sin pågående drift, såsom hantering av kemikalier, drivmedel, 
buller eller dylikt. Sedan inventeringen genomfördes har Cepa 
SteelTech flyttat från Öresundsvägen. Inom området finns ett 
företag med miljötillstånd.

Farligt gods
Öresundsvägen är rekommenderad färdväg för fordon med far-
ligt gods. Behovet kopplas till pågående verksamheter i området.

Förorenad mark
Stora delar av utredningsområdet har lång verksamhetstradition 
och har använts för industriändamål sedan början av 1900-talet. 
Förorenad mark  förekommer, till höger visas utdrag ur MIFO 
samt miljöreda för delområde Öresundsvägen. Sanering kommer 
att krävas vid framtida bostäder.

Buller från trafik och verksamhete  
Delar av området är bullerbelastat. Trafikbuller förekommer 
längs de stora trafiklederna såväl regionala som lokala. Störst 

Behov av skyddszoner enligt Riskutredning för del-
område Öresundsvägen. Sedan inventeringen ge-
nomfördes har Cepa SteelTech flyttat

Skyddszon kring Cepa, 
som  nu flyttat.

Utdrag ur Miljöreda 2012 och MIFO 2008

Miljötillsyn
Förorenad mark enligt 
miljöreda 2012
Risk för förorenad mark 
enligt MIFO 2008
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bullerpåverkan från trafik finns kring Traktorvägen, se vidare 
under rubrik ”Trafik och tillgänglighet”. Flera verksamheter 
generar industribuller från t.ex. fläktar, hantering av material 
och av interna transporter. 

Luftkvalitet
Miljöförvaltningen har under 2014 utfört kontinuerliga luftkvali-
tetsmätningar i taknivå (urban bakgrund) avseende svaveldioxid, 
kvävedioxid, ozon, bensen och PM10 (januari - mars). De mät-
ningar som utförts visar att inga halter har överskridit miljökvali-
tetsnormerna. Luftkvalitetsmätningar har även utförts i gatunivå 
avseende kvävedioxid, ozon, bensen. De mätresultat som finns 
för 2014 pekar på att halterna är högre i gatunivå men att man 
ligger under årsmedelvärdena för miljökvalitetsnormerna. I rap-
porten finns även årsmedelvärden för åren 1990 – 2014 avseende 
taknivå och åren 2013 – 2014 avseende gatunivå presenterade. 
Mätningarna visar att halterna av svaveldioxid, kvävedioxid och 
bensen har sjunkit och ligger idag under miljökvalitetsnormen. 
Ozonhalterna varierar under perioden men ligger under EU-di-
rektivet. Källa Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2014 samt luftmätnings-
data åren 1990 – 2014 . Dnr 2015.1025.1 MN 2015/0056.2 

Biltrafik är en stor källa till luftföroreningar men i dagsläget är 
området öppet och välventilerat, så även gaturummen. 

Elektromagnetisk strålning
Elektriska och magnetiska fält finns där det finns elkraft. I utred-
ninsgområdet finns ledningar och transformatorstationer. 

RIKSINTRESSEN, REGIONALA INTRESSEN M FL
Utredningsområdet omfattar riksintresse för kommunikation, väg 
E6.02. I närområdet finns också riskintresse för kommunikation, 
järnväg, samt för kulturmiljövården avseende Lunds stadskärna. 

forn

Rinnebäcken-
naturreservat

Riksin-
tresse 
kultur-
miljö

Riksintresse 
järnväg

Riksintresse 
väg E6.02
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Riksintresse för kommunikationer, (3 kap 8§ MB)
• Väg E6.02, förbindelse mellan E6 och E22
• Södra stambanan och Västkustbanan
Båda järnvägsanläggningarna är av riksintresse och ingår även 
i det transeuropeiska järnvägsnätet (TEN-T, Trans-European 
Transport Networks). Minsta avstånd från planområdet till Södra 
stambanan och Västkustbanan är mer än 350 m respektive 175 m.
Riksintresse för kulturmiljövården  (3 kap 6§ MB)
• M:K87 - Lund
Lunds stadskärna är av riksintresse för sitt ursprung som stifts- 
och universitetsstad. Lund är en av landets äldsta och mest be-
tydande medeltidsstäder och speglar utvecklingen från kyrklig 
metropol till universitetsstad med expansiv utveckling under det 
sena 1800- talet och 1900-talet, (enligt beslut RAÄ 1997-08-18). 
Uttryck för riksintresset
I värdebeskrivningen för riksintresset Lunds stadskärna, (M:K 
87), beskrivs stadssiluetten och siktlinjer in mot och ut ur staden 
som viktiga värden att skydda och bevara. Den skarpa gränsen 
mellan Lunds bebyggelse och det omgivande jordbrukslandska-
pet är ett av Lunds starkaste karaktärsdrag. 

I väster utgör väg 108 en tydlig, fysisk begränsning medan sta-
dens bebyggelse och det omgivande öppna åkerlandskapet. Be-
byggelsen i randzonen i denna del av Lund uppvisar en låg, gles 
bebyggelse sammanhållen av en bilburen kontext, kanske bäst 
beskriven genom den engelska termen ”urban sprawl”. Fram-
trädande byggnader i vyerna från väster in mot Lund är Ideon 
Gateway, cisternen på värmeverket, Blocket samt Allhelgonna 
kyrkans torn. Däremot framträder inte signaturbyggnader såsom 
Domkyrkan.

Kulturmiljöprogram för Skåne
Kulturmiljöprogram för Skåne är det gällande regionala kun-
skapsunderlaget alltsedan 13 december 2006. I programmet re-
dovisas att större delen av Lund utgör område av särskilt värde 
för kultumiljön, nu aktuellt planområde inkluderat.

Mest betydande är stadskärnan men också stadens framväxt, med 
tidstypiska områden från olika epokrar, är värdefullt. 

Motiv för bevarande - ”Lunds stadsplan och bebyggelse åskåd-
liggör en kontinuerlig utveckling från den tidiga medeltidens är-
kebiskopsstad till modern universitets-, lasaretts-, handels- och 
industristad. Av betydelse för stadsmiljön är såväl stadsplanen 
med gatunät, fastighetsindelning, torgplatser, parker och plante-
ringar som domkyrkan, Allhelgonakyrkan, universitetsbyggna-
derna och det mångskiftande byggnadsbeståndet. I staden finns 
flera bostadsområden med bevarade helheter samt exempel på 
god arkitektur från 1950-1970-tal”. ( Ref Länsstyrelsens hemsida 2012-
01-24)
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Fornlämningar
Det finns kända fornlämningar i väster, dels under golfbanan dels 
vid Traktorvägen/ väg 108 .

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan 2010 (ÖP 2010)
I översiktsplanen anges att industriområdena kring Öresundsvä-
gen och Gunnesbo har stor potential att omvandlas och utvecklas 
med bostadsbebyggelse i en stadsmässig karaktär. Området kring 
Öresundsvägen ligger relativt centralt i Lund och i översiktspla-
nen föreslås de båda områdena tillsammans kunna rymma 3400 
bostäder och 75 000 kvm lokalyta för icke-störande verksamhe-
ter. En framtida bebyggelseinriktning mot en kombination av tät 
stadsbebyggelse med företrädesvis flerfamiljshus i 5-6 våningar 
blandat med en småstadsbebyggelse, från stadsvillor upp till fyra 
våningar, föreslås. Strukturen är tänkt att formas kring ett starkt 
kollektivtrafikstråk med gen och central sträckning vilket på 
längre sikt ska kunna trafikeras med spårväg till Lomma/Bjär-
red. För att hantera den trafikalstring utbyggnaden generar krävs 
att Öresundsvägen får en ny anslutning till Norra Ringen söder 
om Boställsvägen. Utbyggnaden väntas ge underlag för en större 
livsmedelsbutik samt till flera förskolor och grundskolor. Mark 
avses reserveras för skoländamål.  I norra delen av Värpinge vi-
sas ett utbyggnadsområde för bostäder väster om Fågelskolan. 
Visst inslag av verksamheter kan förekomma.
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Kävlinge

Södra Sandby

Staffanstorp

Hjärup
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F
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F
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FÖRÄNDRINGSKARTA

ÖVERSIKTSPLAN FÖR
LUNDS KOMMUN (ÖP2010)

Ritad av: Birgitta Nilsson m fl

Pä 6/2007

Datum
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Reviderad
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Samrådshandling
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Stadsbyggnadskontoret
Lunds kommun
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ÖP 2010, förändringskarta. Lunds stad växer i huvudsak österut medan förändringarna i stadens västra delar istället omfattar 
stadsomvandling och förtätning. I området kring Öresundsvägen visas en utveckling mot blandstad, tänkt att genomföras i två 
etapper. En utveckling mot blandstad föreslås också i södra delen av Gunnesbo. Grönstrukturen avses förstärkas uppströms Rin-
nebäcksravinen. .

Kartutdrag ur gällande översiktsplan. Skrafferade 
områden, gult, bedöms vara lämpliga för kommande, 
blandad bebyggelse inom en 20-års period. Skraffe-
rade områden grönt bedöms vara lämpliga för blandad 
bebyggelse på 2 till 40 års sikt. 
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I ÖP anges också att: ”Stadens och tätorternas utbyggnad ska 
medverka till att kommunens utsläpp av växthusgaser kan minska 
med 85% till år 2050, samtidigt som minsta möjliga jordbruks-
mark av klass 8-10 tas i anspråk”.Vidare anges att ”Utbyggnad 
av staden ska företrädesvis ske som förtätning inom befintlig be-
byggelse och i lägen med god kollektivtrafikförsörjning...”

Tidigare planutredningar
Ramprogram för Öresundsvägens företags-område
Byggnadsnämnden gav 1993-12-08 Stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att upprätta ett ramprogram för området mellan Klos-
trets fälad och Kobjer. Samråd hölls 20 dec 1999 - 31 januari 
2000. Programmet syftade till att belysa områdets förutsättningar 
och framtida möjligheter avseende markanvändning. Med hän-
visning till områdets centrala läge i Lund, god tillgänglighet för 
transporter och biltrafik via västra infarten och genom att områ-
dets ansågs vara väl avgränsat från omliggande bostadsbebyg-
gelse föreslogs en fortsatt inriktning mot småindustri komplette-
rat  med kontors- och handelsmöjligheter (ej livsmedel), särskilt 
sällanköp. Kommunstyrelsen tillstyrkte program med några till-
lägg, 2000-03-02. Ärendet avskrevs 2012.

Gällande detaljplaner
Delområde Lerbäck
Detaljplan/Stadsplan nr: 275, 614, 635, 561, 652 , 1281K-
P111
Delområde Västrebro
Detaljplan/Stadsplan nr: P12,  483, 275, 463, 275, 450, 63, 
294, 733, 239, 366, 634, 841, 465, 257, 328, 548, 308, 556
Delområde Pilsåker
Detaljplan/Stadsplan nr: 479, 865, 576, 720, 542, 515, 622, 
525, 736
Delområde Traktorvägen
Detaljplan/Stadsplan nr: 720, 865, 528, 357, 357A, 308, 
352, 871, 500, 404, 283, 528, 730, 346, 757, 683, 377, 410
Pågående Detaljplan arb.nr 24/2015
Delområde Södra Gunnesbo
Detaljplan/Stadsplan nr: 650, 365, 283, 608, 257, 404, 871.
Delområde del av Väster samt Norra Värpinge
Områdesplan: 736
Detaljplan/Stadsplan nr: 261, 286, 654, 209,
Tomtindelning A552, R190, R183
Pågående:Detaljplan arb.nr 09/2006

Övriga kommunala styrdokument
Lunds kommun har ett antal antagna dokument som styr och ger 
stöd för förvaltningar och nämnder. Nedan redovisas de som be-
döms vara relevanta för fysik planering och nu aktuellt planom-
råde.
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Kommunens vision
Visionen är ett verktyg för att kraftsamla och anger en gemensam 
riktning och ett gemensamt synsätt för hela Lunds kommun.  

Barnkonventionen
Kommunfullmäktige har beslutat att barnkonventionen och dess 
grundläggande principer ska genomsyra verksamheten i Lunds 
kommun. Konsekvenserna för barn tydligt ska framgå vid alla 
kommunala beslut. Fullmäktiges beslut utgår från den nationella 
strategin och formuleras i åtta punkter (se kommunens hemsida). 
- Barnperspektivet ska bevakas i planeringen, aspekten hanteras 
i MKB:n

Lundaeko II
Lundaeko II är Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar 
utveckling 2014-2020. Programmet är antaget av Kommunfull-
mäktige och omfattar åtta prioriterade områden. Mål och ansva-
rig förvaltning anges, se vidare i Konsekvensdelen.

LundaMats III
LundaMats är Lunds strategi för att nå ett hållbart transportsys-
tem. Dokumentet anger riktlinjer för arbetet med staden och om-
fattar 18 konkreta mål. Av särskild relevans för den översiktliga 
planeingen bedöms nedanstående mål vara. Andelen av invånar-
na i kommunen som bor inom tätorternas ”öp-cirklar” ska öka. 
(öp-cirklar = de områden inom vilka utbyggnad och exploatering 
i första hand ska ske enligt gällande översiktsplan).
Därtill finns flera mål som på olika sätt syftar till att öka resandet 
med kollektivtrafik, cykel och gång och minska resande med bil. 
Tillgänglighet och trygghet. 
- relevanta delar hanteras inom valda Miljömål samt ställnings-
taganden ur ÖP 2010. 

Energiplan
Lunds kommuns energiplan antogs av KF 2014. Huvudsyftet 
är att samordna kommunens pågående energi- och klimatarbete 
och utgör en konkret plan för att nå befintliga mål och strategier. 
I första hand ska behovet av energi minskas. Den fysiska sam-
hällsplaneringen, invånarnas livstil och beteende är viktiga delar 
för att åstadkomma detta.
Ett gemensamt förhållningssätt formuleras i den så kallade Ener-
gitrappan, som ska vara vägledande vid all användning och pro-
duktion av energi. Energitrappan fyra steg omfattar 1. minska 
energibehovet, 2. nyttja spillvärme, 3. förnybart samt 4. ändliga 
resurser. 

Utbyggnads- och boendestrategi 2025
Strategin anger riktlinjer för utbyggnad fram till 2025. Delområ-
de Västerbro ingår bland de områden där utbyggnad prioriteras.
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Grönstruktur- och naturvårdsprogram
Programmet antogs av kommunfullmäktige 2006 och omfattar 
övergripande mål och strategier för kommunens grönstruktur- 
och naturvårdsarbete för de kommande 10-15 åren. Fyra över-
gripande mål formuleras, bland annat att ”tillgodose människors 
rätt till och behov av gröna miljöer” vilket särskilt betonas i 
anslutning till bostäder och i barnens vardagsmiljöer. Vidare ef-
tersträvas att skapa sammanhängande, gröna stråk i tätorter som 
förbinder parker, rekreations- och naturområden. 
Nu pågår arbete med ett nytt grönprogram.
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GRANSKNINGSYTTRANDE 1(4)

2017-07-06 Dnr 401-10522-17
81-A-0026

  

Kontaktperson  

Samhällsbyggnadsavdelningen
Enheten för samhällsplanering
Lena Palenius
010-2241558
lena.palenius@lansstyrelsen.se

Lunds kommun
stadsbyggnadskontoret@lund.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A

Granskningsyttrande över Fördjupning av 
översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd i 
Lund, Lunds kommun
PÄ 5/2012

Lunds kommun har till Länsstyrelsen översänt förslag till Fördjupning av 
översiktsplanen för Öresundsvägen för utställning enligt 3 kap. 7§ plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900, här hänvisad till som PBL). Den kommunövergripande 
översiktsplanen för Lunds kommun, antogs den 28 oktober 2010.  

Under utställningstiden ska länsstyrelsen enligt 3 kap.16 § PBL avge ett 
granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om: 

 förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. Miljöbalken 
(MB)

 förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5. kap 
MB inte följs,

 redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är 
förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB (strandskyddsområde),

 sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår 
två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och

 en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion.

Länsstyrelsens granskningsyttrande ska i enlighet med bestämmelserna i PBL 
redovisas tillsammans med översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit 
planen i en viss del, ska detta anmärkas i planen. Den antagna översiktsplanen skall 
sedan spridas till sådana myndigheter och övriga som har väsentligt intresse av 
översiktsplanen och som använder den som beslutsunderlag.
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Sammanfattning av förslaget
Syftet med rubricerad plan är att formulera en gemensam målbild och 
vidareutveckla den inriktning som presenterades i gällande översiktsplan (ÖP2010) 
mot breddat stadsinnehåll i befintliga verksamhetsområden. Planförslaget är ett 
strategiskt grepp om en redan pågående omvandling och har ett tydligt 
hållbarhetsfokus i frågor om förtätning och infrastruktur. Förslaget innebär en stor 
förändring av infrastrukturen samt förändring i krav på markens lämplighet då man 
nu planerar för bostäder. Fokus i presenterade handlingar ligger på den lokala 
infrastrukturen inom kvarteren, men planförslaget innebärande även en stor 
påverkan på trafikflöden i det regionala trafiknätet till och från Lund, samt mellan 
E6 och E22. Väg E6.02 (norra ringen) är utpekad som riksintresse för 
kommunikationer.

Länsstyrelsens ställningstagande i sammanfattning
Länsstyrelsen konstaterar sammantaget att presenterad FÖP visar en ambitiös 
målbild. Länsstyrelsen är positiv till att Lunds stad inarbetar ett modernt hållbart 
tankesätt genom att planera för att tillgodose transportbehoven med en dominans av 
kollektivtrafik och cykel. Det är också en mycket god intention att omvandla 
centrumnära, befintliga och lågt utnyttjade men redan ianspråktagna områden.

Länsstyrelsen finner att planförslaget bygger på en betydande omvandling av 
infrastrukturen, och det är helt avgörande för planens genomförande att 
trafikomvandlingarna är möjliga att utföra samt ger önskad effekt. Länsstyrelsen 
finner att handlingarna också presenterar visioner med ett framtidsperspektiv 
utanför planperioden samt att det saknas en enhetlig plankarta med tillräcklig 
detaljeringsgrad för att ge en tydlig bild av förslaget.

Länsstyrelsen konstaterar att det med presenterat material inte är möjligt att avläsa 
hur alla trafikflöden som möts och korsas i planområdet området är tänkta att ske, 
eller hur åtgärderna är tänkta att vara kapacitetshöjande. Länsstyrelsen erinrar att 
väg E6.02 är utpekat riksintresse för kommunikation enligt miljöbalken 3 kap 8 §, 
och får inte utsättas för påtaglig skada. Länsstyrelsen kan med presenterat material 
inte ta ställning huruvida detta riskerar att ske.

I gällande översiktsplan är området kring Öresundsvägen utpekat som 
omvandlingsområde, men konstaterar att där samtidigt föreslås ny infrastruktur i 
form av nya yttre vägstrukturer, som idag ej är aktuella. Inom ramen för 
kommunens översiktsplanearbete pågår flera stora projekt som påverkar och hänger 
ihop med föreslagen plan. Inte minst arbetet med Brunnshögsområdet vilken också 
påverkar och påverkas av det regionala trafikflödet. Länsstyrelsen finner att detta 
sammantaget innebär förändrade förutsättningar som i presenterat material saknas 
resonemang kring. 
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Länsstyrelsens synpunkter

Riksintresse för trafikslagens anläggningar avseende vägar – E6.02
Länsstyrelsen konstaterar att väg E6.02 är utpekat riksintresse för kommunikation 
enligt miljöbalken 3 kap 8 §, och får inte utsättas för påtaglig skada. Denna väg utgör 
en viktig kommunikationslänk i det regionala men också det lokala trafiksystemet. 
Länsstyrelsen finner att åtgärder och förändringar kopplade till detta riksintresse inte 
är beskrivna med tillräcklig tydlighet, och därtill ej heller konsekvensbeskrivna. Det 
går inte att utläsa planförslagets påverkan på riksintresset och Länsstyrelsen kan 
därför inte ta ställning huruvida påtaglig skada på riksintresset för kommunikationer 
väg E6.02. riskeras.

Länsstyrelsen förutsätter att en fördjupad trafikutredning kommer att göras, och att 
denna omfattar både den lokala och den regionala trafikstrukturen. En sådan är 
nödvändig för att klargöra vilken påverkan och effekt som planförslaget kommer att 
ha på riksintresset E6.02. Länsstyrelsen erinrar att innan planering enligt väglagen 
kan påbörjas finns krav på förberedande studier, ÅVS åtgärdsvalsstudie. En sådan 
syftar till att säkra kostnadseffektiva lösningar som beaktar alla trafikslag och 
färdmedel, liksom alla typer av åtgärder. Studien ska klargöra hur en viss funktion 
och kvalitetsnivå bäst kan uppnås för hela eller delar av ett stråk, en nod eller ett 
nät. Länsstyrelsen ser det som mycket angeläget att kommunen gör en sådan 
fördjupad trafikutredning som tar ett helhetsgrepp vad gäller konsekvenser av hela 
planförslaget och med en tyngdpunkt på påverkan av den regionala infrastrukturen.

En bibehållen framkomlighet på väg E6.02 är en förutsättning för planförslaget och 
all omvandling som föreslås. Då de tänkta förändringarna som påverkar trafikleden 
är högst schematiskt beskrivna och Länsstyrelsen kan inte se vilka effekter de har på 
Norra Ringens tillgänglighet som helhet och hur funktionen påverkas med 
omfattande förändringar och nya anslutningstyper på E6.02. Länsstyrelsen finner att 
planförslaget presenterar en struktur för den statliga infrastrukturen som utgår 
utifrån stadsomvandlingens och den lokala trafikens mål. Detta är ett ensidigt 
perspektiv som inte tar hänsyn till den regionala infrastrukturens behov och de 
utpekade riksintressets värden.

Planförslagets bärande förändring är att stänga en befintlig kommunal anslutning till 
cirkulationsplatsen Fjellievägen (Mobiliarondellen) och samtidigt förändra den 
reglerade trevägskorsningen vid Boställsvägen till reglerad fyrvägskorsning. Enligt 
handlingarna innebär denna åtgärd en förbättring av kapaciteten på trafikflödena i 
området. Det framgår inte vilka dagens trafikflöden är respektive framtida 
förväntade flöden, och ej heller hur detta innebär en förbättrad kapacitet. Det saknas 
även en redovisning av påverkan på riksintresset, med exempelvis risk för 
köbildning och försämrad tillgänglighet för trafiken på Norra Ringen.
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I sammanhanget konstaterar Länsstyrelsen att bullerfrågan kommer att behöva 
behandlas fördjupat tillsammans med trafikanalysen eftersom bullerfrågan till stor 
del påverkas av trafiksituationen. Till exempel att den föreslagna nya dragningen av 
Öresundsvägen innebär att intilliggande bostäder får en ny bullersituation.

Övrigt
Länsstyrelsen konstaterar avslutningsvis att FÖP Öresundsvägen med omnejd 
presenterar en ambitiös och långsiktig målbild som kan ge förutsättningen till en 
hållbar utveckling. Då handlingarna håller en översiktlig nivå, och då enhetlig 
övergripande plankarta saknas, är det inte möjligt för Länsstyrelsen att annat på en 
övergripande nivå ge synpunkter på bevakningsfrågorna enligt punkterna på sidan 1. 
Därmed hänskjuts dessa till kommande prövningar.

De som deltagit i Länsstyrelsens beslut
Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektör Ola Melin med planhandläggare 
Lena Palenius som föredragande. I den slutliga handläggningen har även enhetschef 
Kajsa Palo deltagit. 

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Ola Melin

Lena Palenius
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Det pågår en stadsomvandling i västra Lund. Tidigare utpräglade in-
dustrikvarter ändrar karaktär och stadsinnehållet blir mer mångfacet-
terat. I syfte att ta ett samlat grepp kring utvecklingen i aktuellt område 
gav Byggnadsnämnden våren 2012 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag 
att påbörja en fördjupning av översiktsplanen för ”Öresundsvägen med 
omnejd”. Utgångspunkt för arbetet är kommunens gällande översikts-
plan, ÖP 2010, som för delar av aktuellt planområde anger en framtida 
inriktning mot blandad stad. 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) är kommunen skyldig att ha en aktuell 
översiktsplan för hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktning-
en för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge 
vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas 
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Fördjupningen av översiktsplanen för ”Öresundsvägen med omnejd” 
ska på en mer detaljerad nivå pröva, precisera och tydliggöra de ställ-
ningstaganden som redovisas i ÖP 2010. Fördjupningen ska ge stöd för 
områdets utveckling över tid men ska också vara vägledande för kon-
kreta beslut om detaljplaneläggning, bygglovs- och tillståndsärenden. 
Planförslagets genomförande är beroende av många aktörer och kan i 
vissa delar komma att genomföras inom 5 till 10 år, i andra delar på 10 
till 20 års sikt eller ännu längre.

STADSBYGGNADSKONTORET
Strukturavdelningen 
Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1
Postadress Box 41, 221 00 Lund
Telefonväxeln 046-35 50 00, www.lund.se
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UTSTÄLLNING 
Byggnadsnämnden godkände planförslaget för utställning 2017-03-23. Utställning hölls under 
perioden 18 april till 7 juni 2017. Förslaget fanns under utställningstiden tillgängligt på Kristallen, 
Brotorget 1, Lund samt på lund.se/oresundsvagen. 

FÖRTECKNING ÖVER INKOMNA YTTRANDEN 
Statliga myndigheter 
Strålsäkerhetsmyndigheten (aktbilaga 126)    

Trafikverket (aktbilaga 151) 

Länsstyrelsen Skåne (aktbilaga 154) 

Region Skåne (aktbilaga 128) 

Sveriges geologiska undersökning (aktbilaga 117) svarar till Länsstyrelsen 

Regionala och kommunala organ, grannkommuner 
VA SYD (aktbilaga 121) 

Svedala kommun (aktbilaga 130, 131)  inget att erinra  

Räddningstjänsten Syd (aktbilaga 120) 

Sydvatten AB (aktbilaga 118)  inget att erinra 

Sysav (aktbilaga 122) 

Lomma kommun (aktbilaga 150) 

Lunds kommunala nämnder och förvaltningar 
Vård- och omsorgsnämnden (aktbilaga 119)  

Miljönämnden inkl. reservation (aktbilaga 147-149)   

Socialnämnden (aktbilaga 123, 124) 

Kultur- och fritidsnämnden (aktbilaga 157, 158) 

BSN Lunds stad (aktbilaga 155, 156) 

Tekniska nämnden (aktbilaga 143, 144, 152, 153) 

Servicenämnden (aktbilaga 159, 160) 

Kommunstyrelsen (aktbilaga 146) 

Fastighetsägare och ledningsägare inom planområdet 
E.on Sverige AB (aktbilaga 127)   

AB Tetra Pak (aktbilaga 145) 

TeliaSonera Skanova Access AB (aktbilaga 161) inget att erinra 
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Intresseföreningar, sammanslutningar och samfund 
Lunds Naturskyddsförening (LNF) (aktbilaga 142) 

Föreningen Gamla Lund (aktbilaga 138) 

Lunds universitets studentkårer (aktbilaga 132-135) inget att erinra 

Örjans koloniförening (aktbilaga 140)   

BFR Solbacken (aktbilaga 136)   

BFR Sliparen (aktbilaga 137)    

Allmänhet 
Anna JanOls, Staffan Winslow (aktbilaga 125)   

Helena Fernholm, Börje Åhgren (aktbilaga 129)    

Lennart Nord (aktbilaga 139)  

Anders Ebbesson, Eva Dehlin (aktbilaga 141) 
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Sammanfattning 
Planförslaget har varit utställt mellan 18 april - 7 juni, 2017. Planområdet omfattar fem delområden, 
Öresundsvägen, numera Västerbro, Pilsåker, Traktorvägen, Södra Gunnesbo och Norra Värpinge.  

Planens intention är att skapa en funktionsblandad stad som ger goda möjligheter för en levande 
stadsmiljö. Planförslaget innebär stadsomvandling till funktionsblandad stad i delområdet Västerbro 
och på längre sikt även i Södra Gunnesbo. I Pilsåker ges möjlighet till förtätning med verksamheter, 
inte handel. I nordväst, inom delområde Traktorvägen, värnas mark för verksamheter. Framtida 
utbyggnadsmöjligheter i Norra Värpinge har minskats något ytmässigt med hänvisning till påvisad risk 
för översvämning, vilket också kräver ytterligare utredning. Huvuddragen i planförslaget tas emot 
positivt. 

Trafikaspekter kopplade till påverkan på riksintresset för väg, Norra Ringen behöver utredas vidare. 
Särskilt den långsiktiga målbilden, där Mobiliarondellen ersätts med ett stadsmässigt gatunät. Här 
förespråkas en åtgärdsvalsstudie. Den inledande trafikåtgärden, där Öresundsvägen får en ny 
anslutning till Norra Ringen, bedöms kunna hanteras i en detaljplaneprocess. Inför utställningen 
utvecklades spårvägsreservatet till att omfatta ett delavsnitt med Lundalänkskoncept, tänk spår-kör 
buss, på sträckan mellan Bryggaregatan-Måsvägen. Förändringen togs emot positivt.  

Synpunkter kring graden av förtätning, hushöjder och bevarande av äldre bebyggelse går isär. En del 
menar att Västerbros centrala läge i Lund borde föreslås för ännu högre täthet medan andra menar att 
föreslagen täthet inte svarar mot de framtida invånarnas behov av en trivsam stadsmiljö. Särskilt 
förutsättningarna för barn oroar.  Flera betonar vikten av ett varierat bostadsutbud. När det gäller 
bevarande ser en del ett stort värde i den äldre bebyggelsen och äldre strukturer medan andra befarar 
att en hög andel bevarande motverkar planförslagets syfte om en levande, funktionsblandad stadsdel. 
Behovet av att säkerställa mark för framtida samhällsservice lyfts, däribland hur och var det framtida 
skolbehovet ska mötas. Här behövs fortsatt arbete. 

Grön- och blåstrukturfrågorna poängteras fortsatt viktiga. Inför utställning förändrades stråkets 
målbild från en parkkoppling till en urbanare karaktär. Stråket innehåller fortfarande grönska men mer 
av områdets parkytor placeras i andra delar för att bättre möta framtida rekreationsbehov. Det finns 
dock fortfarande oro för områdets framtida gröna kvalitéer och mängden tillgänglig grönyta. Resultatet 
av en översvämningskartering redovisas i planhandlingen. Den visar att ytterligare studier kommer att 
krävas vilket också påtalas. Samstämmighet råder kring behovet av vidare utredning av 
dagvattenhanteringen och föroreningssituationen. 

Inkomna synpunkter belyser att genomförandefrågornas komplexitet behöver fortsatt arbete. 
Genomförandet av stadsutvecklingen är till stor del beroende av andra aktörer än kommunen. Från 
flera håll har rekommendationer till det fortsatta arbetet framförts till exempel kring samordning med 
ledningar, exploateringsetapper, ekonomi och sociala hänsyn. Dessa rekommendationer har 
sammanställts och följs upp i projekt Västerbro. Också den dialog som påbörjats med fastighetsägare 
i Västerbro fortsätter i projektet. 

Stadsbyggnadskontoret instämmer i behovet av ytterligare utredningar men bedömer att 
fördjupningen ger den vägledning och handlingsutrymme som krävs för fortsatt arbete.  

124



Sammandrag av inkomna synpunkter 

STADSUTVECKLING OCH STADSINNEHÅLL 
Länsstyrelsen är positiv till att Lunds kommun inarbetar ett modernt hållbart tankesätt, med fokus på 
att omvandla centrumnära, lågt utnyttjade men redan i anspråktagna områden samt genom ambitionen 
att tillgodose transportbehoven med i huvudsak hållbara transporter. (Länsstyrelsen 154) 

Det är positivt att andelen bostäder har ökats sen samrådsskedet liksom att planen betonar vikten av 
bostäder för olika grupper i samhället. Unga och nyanlända lyfts fram som grupper som är i behov av 
bostäder. (Socialnämnden,  aktbilaga 123, 124) 

Visionen för stråket i Bjerredsparkens förlängning är att det ska vara "stadsmässigt och livligt" med 
blandade verksamheter. Den workshop som genomfördes av kommunen med aktuella fastighetsägare 
om placering av skola, baserat på en analys av SpaceScape, gav ett entydigt resultat att en skola vid 
stråket skulle göra densamma avsevärt mindre stadsmässigt på grund av skolans behov av stora friytor 
och att skolverksamheten endast sker dagtid. Mot denna bakgrund föreslogs att skolan bör planeras i 
ett mer perifert läge för att inte förta stadskänslan och möjligheten till byggnationer som driver mer 
aktiviteter och skilda verksamheter. Med hänsyn till detta och för att förverkliga kommunens målbild 
motsätter sig Tetra Pak en lokalisering av skola inom våra fastigheter och rekommenderar en placering 
av skolan i anslutning till exempelvis en park.  (Tetra Pak, aktbilaga 145). 

Blandstadskonceptet 
BRF Sliparen ser positivt på att området runt Öresundsvägen förändras och utvecklas till blandad stad. 
Lund växer och med det behovet av bostäder, service, verksamheter, infrastruktur samt grön- och 
blåstruktur. En tät och blandad stad bidrar till resurseffektivitet och integration och underlättar rörelse 
inom och mellan stadsdelar, vilket vi tycker är nödvändigt och bra. (BFR Sliparen, aktbilaga 137) 

Enligt planen förordas en blandstad med plats för olika verksamheter, varför vi förordar att husen på 
Öresundsvägens norra sida mellan Kobjersvägen och Bondevägen får förbli intakta och orörda. Det 
kommer att ge möjlighet för dessa verksamheter att utvecklas och bidra till en levande stad. (Helena 
Fernholm, Börje Åhgren, aktbilaga 129) 

Det planerade bostadsbyggandet vid Öresundsvägen är en viktigt för att uppnå målsättningen för 
bostadsbyggandet och för att uppfylla bostadsåtagandet i Sverigeförhandlingen. (Kommunstyrelsen, 
aktbilaga 146) 

På de fastigheter som Tetra Pak äger ställs i planen krav på ett antal funktions-och 
markanvändningskrav: Enligt markanvändningskartan ska området rymma såväl skola, förskola, park 
och ett nytt hållplatsläge för kollektivtrafik. Samtliga dessa funktioner tar stora markytor i anspråk: 
exempelvis har en skola för 400 elever ett ytkrav på 1,6 ha och förskola för 100 barn har ett ytkrav på 
ca 3600 kvm. Vi anser det orimligt att samtliga dessa funktioner planeras inom området för våra 
fastigheter. (Tetra Pak, aktbilaga 145). 

Verksamheter 
Områdets omvandling från verksamhetsområde till ett område med funktionsblandat innehåll med 
företag, service och bostäder innebär en särskild utmaning; brist på mark för omlokalisering av 
verksamheter i området.  Bristen kan försena utbyggnaderna väsentligt. Det är mycket viktigt att 
prioritera ny mark för verksamhetsetableringar framöver.  (Tekniska nämnden, aktbilaga 143, 144, 152, 153) 
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Region Skånes synpunkter från samrådet som handlar om näringslivsperspektivet kvarstår. Företagen 
är viktiga aktörer och drivkrafter i samhälls- och stadsutvecklingen och det perspektivet bör lyftas i ett 
eget avsnitt. Region Skåne ser det också som önskvärt att planförslagets näringslivsperspektiv kopplas 
till den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. (Region Skåne, aktbilaga 128) 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Jämfört med samrådsskedet föreslås nu fler bostäder, ett 
resultat av det pågående arbete, med fördjupade studier, som bedrivits sedan samrådsskedet. Den 
övergripande inriktningen är fortfarande en blandning mellan bostäder, service och arbetsplatser, 
något som bedöms vara viktigt för en hållbar utveckling. Ett bredare bostadsutbud, avseende såväl 
upplåtelseformer som bostadsstorlekar, är önskvärt och betydelsefullt för stadsdelens sociala 
hållbarhet. Bostadsutbudets sammansättning är en av de frågor som diskuteras med områdets aktörer. 
En annan viktig aspekt handlar om markbehov för offentlig service och grönyta/park, något som är en 
förutsättning för att kunna utveckla ett bostadsinnehåll i området. Fastighetsbildningslagens 
ersättningsregler anger hur ekonomisk ersättning för mark för allmänna ändamål ska beräknas. Det 
är även möjligt att avtala om ersättningsprinciper, till exempel i de samverkansavtal som planeras. Se 
vidare under rubrik Etappindelning och genomförande. 

Stadsbyggnadskontoret instämmer i betydelsen av näringsliv och behovet av att ge förutsättningar för 
detta. Behovet av ersättningsmark för de verksamheter som inte kan samlokaliseras med bostäder 
kommer att uppkomma över lång tid, allteftersom stadsomvandlingen genomförs. I närtid finns ledig 
industrimark i Hasslanda (begränsad tillgång) och Stångby samt i några av kommunens östra tätorter. 
Tillgång till verksamhetsmark på längre sikt ingår i det pågående arbetet med ny, kommunomfattande 
översiktsplan. Därtill ger planförslaget möjlighet att förtäta inom befintliga verksamhetskvarter inom 
delområdena Traktorvägen och Pilsåker för småindustri och service.    

Täthet 
Inom delområde Öresundsvägen (numera Västerbro) föreslås en framtida stadsmiljö med bebyggelse i 
4 - 6 våningar. Tetra Pak ställer sig i princip bakom denna målbild trots att vår bedömning är att det 
finns behov också av högre byggnader (6-8 våningar), i ytterkanterna av en framtida kvartersstruktur i 
det östra delområdet. Tetra Pak ställer sig också positiva till att planera för flera profilbyggnader, där 
ännu högre byggnadshöjder måste anses rimliga, på strategiska lägen inom våra fastigheter. (Tetra Pak, 
aktbilaga 145) 

Lunds naturskyddsförening (LNF) anser att det finns en uppenbar risk att trivseln byggs bort i ivern att 
förtäta. För att undvika detta bör barns och ungas behov av god boendemiljö vara vägledande. Då kan 
även barnfamiljer bo centralt och inte känna sig tvingade att söka sig till perifera villakvarter. Husens 
höjd bör inte överstiga fyra-sex våningar. Livet mellan husen måste vara välkomnande och 
bostadsgårdarna får inte bli trånga. LNF föreslår att förhållandena med sol och skugga studeras noga 
så att inte höga byggnader tillåts skugga attraktiva utemiljöer. En god och säker miljö för barn medför 
en god miljö för de flesta andra. Det gagnar den sociala hållbarheten och gör området attraktivt, vilket 
i längden kan vara viktigare än ett högt exploateringstal. (Lunds naturskyddsförening, aktbilaga 142) 

BFR Solbacken framför att den bebyggelse, i medeltal 4-6 våningar, som anges i planförslaget 
sannolik kommer att påverka flera bostadsrättsföreningar på Kobjer negativt. Bebyggelsen på Kobjer 
är lägre. I dagsläget är hushöjden längs Qvantenborgsvägen max tre våningar. Planförslagets 
byggnadshöjder kommer påverka såväl utsikten som Kobjers karaktär som 50-tals oas mycket 
negativt. Med hänvisning till PBL 2 kap 9§ anser BFR Solbacken att den framtida bebyggelsen bör 
begränsas till 3-4 våningar. Vidare måste även områdets karaktär och förhållandena på orten beaktas 
(se prop. 1985/86:1 sidan 484). (BFR Solbacken, aktbilaga 136) 
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Det är inte tydligt i utställningsförslaget vilken bebyggelsetäthet som föreslås (bostäder per hektar 
eller exploateringstal) i respektive delområde. Istället anges ett uppskattat antal bostäder och 
bruttoarea. (BFR Sliparen, aktbilaga 137) 

BFR Sliparen framför att hög täthet kan åstadkommas på flera sätt, t.ex. genom en sluten kvartersstad 
utan alltför många våningar. Alternativt kan högre hus, mer än 4 våningar, placeras så att de inte stör 
omkringliggande områden, till exempel längst österut och de lägst liggande delarna inom delområde 
Öresundsvägen.  Kobjer utgör en naturlig höjdpunkt som bör vara fortsatt läsbar i stadsbilden och 
utbyggnaden bör utformas med hänsyn tagen till "Kobergets" högsta punkt väster om torget. 
Byggnadshöjden i de delar av Öresundsvägen Öst som angränsar till bör även anpassas för att bevara 
den visuella kopplingen mellan Kobjer och omlandet, sundet inräknat.  Stadsdelen Kobjers karaktär, 
som tydligt präglas av läget med utsikt mot Öresund, är värdefull att bevara. Därför efterfrågas en 
siktlinjeanalys, i första hand redan i FÖP:en, i andra hand i samband med kommande detaljplaner. 
(BFR Sliparen, aktbilaga 137) 

Den höga exploateringsgrad som föreslås kommer markant att skilja sig från omgivande bebyggelse 
och inte vara i samklang med omgivningen så som eftersträvas i enlighet med planen. En förlängning 
av Innerstadsbebyggelsen kommer att skära som en kniv mellan grönområden, lägre hus och 
villabebyggelse som nu är karaktäristiskt för västra Lund. Lunds entré i väster kommer dessutom att 
bli en abrupt övergång från landsbygd vid väg 108 till en hårdexploaterad stadsbebyggelse.  
Planförslaget innebär att den karaktären av förort, som präglar de västra stadsdelarna och som 
undertecknad hade som motiv till boendevalet, kommer att försvinna. Exploateringsgraden bör hålls 
nere och exempelvis de nyare kvarteren på Grisslevägen bör fungera som inspirationskälla i det 
fortsatta arbetet.   (Helena Fernholm, Börje Åhgren, aktbilaga 129) 

Stadsbyggnadskontorets kommentar Föreslaget genomsnitt på 4-6 våningar innebär att det finns 
både högre och lägre byggnader i området, en variation som delvis redan finns i området. 
Planförslaget inkluderar också sparad bebyggelse med kulturhistoriskt värde och fortsatt arbete 
pågår inom projekt Västerbro för att klargöra förutsättningarna för bevarande. Stadsdelen kommer 
dock att ändra karaktär när tung industri ersätts med en innerstadskaraktär.  

Angivet antal bostäder i Öresundsvägen Öst, 2200-2700, respektive 1000-1200 i Väst, motsvarar cirka 
85 bostäder/hektar i Öst och 52 bostäder/hektar i Väst. Därtill finns plats för verksamheter.  

Stadsbyggnadskontoret instämmer i vikten av attraktion och trivsel i den framtida stadsdelen. Att 
anpassa hushöjder för att få goda dagsljusförhållanden både inomhus i bottenvåningar och i gårds- 
och gatumiljöer är en del i detta. En annan är att planera för tillgång till park och grönska, 
skola/förskola och annan kommunal service inom stadsdelen. 

 

ETAPPINDELNING OCH GENOMFÖRANDE 
Det är viktigt att den fördjupade översiktplanens delar genomförs successivt så att nya bostäder kan 
byggas utan att störningar uppkommer från till exempel verksamheter, trafikbuller eller förorenad 
mark. (Miljönämnden inkl. reservation, aktbilaga 147-149). 

Planområdet omfattar en stor mängd fastighetsägare och en liten andel kommunalt ägd mark. I 
planförslaget konstateras att genomförandet är beroende av andra aktörer än kommunen och att en 
genomförandestrategi är därför grundläggande att lägga fast. Kommunkontoret anser att det är 
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angeläget att ha pågående dialog och samtal med kommunens förvaltningar och med berörda 
intressenter inom området. (Kommunstyrelsen, aktbilaga 146). 

Tetra Pak vill också framhålla att det inte kan uteslutas att de egna fastigheterna alltjämt kan behövas 
för att bedriva egen verksamhet. Utifrån Tetra Paks perspektiv är det därför viktigt att kommunen tar 
hänsyn till verksamheters behov och säkerställer att omvandlingen av området inte påverkar företagets 
verksamhet negativt. Tetra Pak vill att det framtida arbetet med en detaljplan för området sker i nära 
dialog med Tetra Pak så att målbilden om en urban, tät och levande stadsdel kan uppnås. (Tetra Pak, 
aktbilaga 145) 

Genomförandeansvar och finansiering bör klargöras innan detaljplaneläggning. Tekniska 
förvaltningen har därför i samråd med Stadsbyggnadskontoret inlett ett projekt med syfte på 
genomförandefrågor. I projektet ingår att ta fram ett samverkansavtal för alla områdets fastighetsägare, 
avtal som lägger fast förutsättningarna för hur omvandling ska ske och hur kostnader kommer 
fördelas. (Tekniska nämnden, tekniska förvaltningen, aktbilaga 143, 144, 152, 153) 

Ledningsägare (TeliaSonera Skanova Access AB) aviserar önskemål om att kontaktas tidigt i 
detaljplaneskedet för samordning kring befintliga ledningar. (TeliaSonera Skanova Access AB, aktbilaga 116) 

Servicenämnden lyfter de fastighetsmässiga förutsättningarna i planförslaget. Kommunens begränsade 
markinnehav innebär att samarbete, god dialog och realism är grundförutsättningar. En successiv 
utbyggnad av två skolor för 400 elever vardera är möjlig att genomföra. Det kan också vara lämpligt 
att försöka åstadkomma förskolestorlekar som i praktiskt hänseende från drift- och personalsynpunkt 
motsvaras av 8 avdelningar, det vill säga 2 stycken intilliggande förskolor med 4 avdelningar vardera. 
Det finns kraftig risk för kostnadspåverkan på skolans lokalkostnader om kostnader för tomtförvärv 
ska belasta skolans lokalhyra. En ökad flexibilitet vad gäller lokallösningar och möjligheter att 
använda exempelvis kapacitet i Lerbäck- respektive Fågelskolan möjliggörs genom att stadsmiljön 
utformas så att barn- och unga kan röra sig tryggt. Den typen av strategisk planläggning kan bidra till 
att minska behovet av att förvärva skoltomter. Slutligen framhållas nyttan av att sträva efter tidiga och 
tydliga ställningstaganden avseende även andra typer av samhällslokaler, såsom lokaler för kultur- och 
fritidsändamål. Tidig etablering av sådana funktioner i stadsdelen kan bidra till att skapa identitet och 
riktning, sätta platsen.  (Servicenämnden, aktbilaga 159,160) 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Genomförandet av föreslagen stadsomvandling är komplext och 
ställer stora krav på samordning och koordinering mellan kommun, enskilda fastighetsägare och 
verksamhetsutövare. Inom projekt Västerbro driver kommunen en dialog med fastighetsägarna kring 
bland annat områdets disposition, lämpliga etapper, de olika aktörernas önskemål och incitament, 
ekonomi samt hur former för samverkan kan säkras över en lång genomförandetid. Kommunen avser 
teckna samverkansavtal med samtliga fastighetsägare inom delområdet Västerbro.   

När lämpliga omvandlingsetapper ska definieras är det viktigt att utgå från ett par grundläggande 
förutsättningar. En förutsättning för stadsomvandingen är att framkomligheten på det övergripande 
vägnätet inte försämras. En flytt av Öresundsvägen måste alltså ske tidigt, redan i etapp 1, för att 
möjliggöra stadsutvecklingen och klara av den medföljande trafikalstringen utan försämrad 
framkomlighet kring Mobiliarondellen. För att nå de stadskvaliteter som eftersträvas gäller 
övergripande att stadsomvandlingen ska ske inifrån och ut. Huvudstråket genom området ska 
etableras tidigt och spårvägsreservatets första del, mellan Bryggaregatan och Måsvägen, ingår som 
ett ”Lundalänkskoncept” (tänk spår, kör buss) för att redan inledningsvis introducera kollektivtrafik.  

Samordning krävs för att möta det framväxande behovet av samhällsservice. 

128



Också hänsyn till pågående verksamheter, översvämningskartering och förekomsten av förorenad 
mark påverkar genomförandet. En mer preciserad etappindelning tas fram i Projekt Västerbro. 

KULTURMILJÖVÄRDEN 
Servicenämnden bedömer att föreslagna urvalskriterier för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader ger utrymme för väl genomarbetade bedömningar. En kompletterande skrivning föreslås 
om hur ekonomiska proportionalitet ska beaktas med hänsyn till den risk för föroreningar som finns i 
området. De industrihistoriska miljöer som identifieras ha ett kulturhistoriskt värde ägs idag av privata 
fastighetsägare. Vid ett eventuellt kommunalt förvärv av någon fastighet kan det vara en utmaning att 
hitta kommunal verksamhet som kan använda lokaler, vilka skyddas av kulturhistoriska skäl. 
Underhålls- och anpassningskostnaderna blir ofta för höga för nämndernas ekonomiska ramar. Det är 
viktigt att ha både en praktisk och ekonomisk realism i bedömningen av möjligheterna att bedriva 
kommunal verksamhet i den typen av lokaler.  Serviceförvaltningen föreslår ett närmare samarbete 
med stadsbyggnadskontoret och kommunkontoret i denna del. (Servicenämnden, aktbilaga 159,160) 

Region Skåne ser med tillfredsställelse att trots ambitiösa utbyggnadsplaner så har bevarandevärda 
miljöer beaktats i planförslaget. Detta ligger också i linje med Regional kulturplan for Skåne 2016-
2019, vilken bland annat fastställer att kulturmiljöarbetet är en resurs i samhällplaneringsprocesserna 
och ska präglas av ett inkluderande och mångdimensionellt perspektiv. (Region Skåne, aktbilaga 128) 

I utställningshandlingen utpekas en del av Tetra Paks byggnader ut som kulturhistoriskt intressanta 
och bevarandevärda. Tetra Pak menar dock att detta står i strid med utställningshandlingens ökade 
krav på funktioner och den målbild med en ökad täthet och urban karaktär som anges i handlingarna. 
Utställningshandlingen ger heller ingen vägledning på vilket sätt målbilden med ökad täthet och urban 
karaktär kan nås med de nämnda markkraven.  Enligt Länsstyrelsen riskbedömning av potentiell 
förorenad mark pekas fastigheterna Separatorn 1 och Värmeväxlaren 3 ut som fastigheter med hög risk 
klass. Tetra Paks bedömning är därför att det finns begränsade förutsättningar för ett bevarande av 
samtliga rödmarkerade byggnader i utställningshandlingen. Tetra Pak motsätter sig därför ett 
bevarande av de utpekade byggnaderna. Eventuellt bevarande av enstaka byggnader eller delar av 
byggnaderna kan ske där detta är ekonomiska försvarbart och fungerar tillsammans med 
markanvändning för bostadsändamål. (Tetra Pak, aktbilaga 145) 

Gamla Lund samtycker med planförslagets huvuddrag men vill framhålla betydelsen av en fördjupad 
översikt över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och riktlinjer för bevarande.  Bland värdena i 
området lyfter man fram bland annat Öresundsvägen, en gammal väg, och då särskilt det vägavsnitt 
väster om Bondevägen där ett kort avsnitt av landsvägskaraktären m återstår. Vägavsnittet menar man 
är möjligt att bevara enligt förslaget genom att ingå i gång- och cykelstråk genom ett parkområde.  Det 
är positivt att Bjärredbanans gamla sträckning utnyttjas till kollektivt trafikstråk. Men det är viktigt att 
redan i den fördjupade översiktsplanen visa (ev. med alternativa lösningar) hur detta stråk i framtiden 
skall knytas till Lund C. Det är olämpligt att basera ett planförslag på överordnade strukturer som inte 
utretts tillfredsställande, eller att bortse från förhållanden som också kommer att påverkas av förslaget. 
Så har gjorts vid andra tillfällen.  (Gamla Lund, aktbilaga 138) 

Området runt Öresundsvägen framhålls i förslaget som ett industri- och kulturhistoriskt värdefullt 
delområde. Bebyggelsen sägs väva samman dåtid, nutid och framtid till en för Lund unik identitet. I 
detta sammanhang vill vi lyfta fram också angränsande bebyggelse, såsom Kobjer, som värdefull för 
att skapa en lokal identitet.  (BFR Sliparen, aktbilaga 137) 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Ambitionen är att bevara delar av äldre bebyggelsen och äldre 
strukturer. Hur möjligheten ser ut för bevarande av de enskilda objekten kommer hanteras i 
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efterföljande detaljplaner och då förutsättningarna för bevarande klarläggas successivt eftersträvas 
en struktur för området som så långt det går möjliggör bevarande utpekade värden.   

OFFENTLIG SERVICE 
Vid lokalisering av förskolor och skolor bör lägen intill parkytor prioriteras framför lägen intill 
trafikleder. I en förtätning finns en ökad risk för störningar på andras verksamheter. Lokalisering av 
skolor, förskolor och lekplatser intill bostäder är lämpligt, men avstånd bör hållas till sådana platser 
där uteaktiviteter kan förekomma ofta. Platser som multiarenor och bollplaner bör hålla ett 
skyddsavstånd för att minimera ljud- och ljusstörningar till närboende. (Miljönämnden inkl. reservation, 
aktbilaga 147-149) 

Kultur- och fritidsnämnden förespråkar fyra positioner idrottshallar framför föreslagna tre. I samband 
med reservation för mark för offentliga ändamål framhålls betydelsen av ytor för skolans uteidrott. Ett 
stadsdelsbibliotek kan vara aktuellt inom planområdet, vilket bör anges i förslaget. (Kultur och 
fritidsnämnden, aktbilaga 157, 158)  

Fågelvallen, vid Fågelskolan bör redovisas under Planeringsförutsättningar. (Kultur och fritidsnämnden, 
aktbilaga 157, 158)  

Nya grönytor bör användas för rekreation, t.ex. kan spontanidrottsplatser anläggas. Vid utformandet av 
spontanytorna är det viktigt att ha ett normkritiskt förhållningssätt, då dessa ytor är oerhört viktiga för 
barn och unga som lever i ekonomiskt utsatta familjer och därför i mindre utsträckning är medlemmar 
i föreningar. Det kan också vara intressant att inkludera någon form av utescen. (Kultur och fritidsnämnden, 
aktbilaga 157, 158)  

Det finns behov av LSS-bostäder, gruppbostad eller servicebostad. I något av de fyra delområdena bör 
dessutom mark reserveras för två särskilda boenden för äldre.  (Vård- och omsorgsnämnden, aktbilaga 119)  

SYSAV anser att det är viktigt att i ett tidigt skede integrera frågor kring avfallshantering vid 
omvandling av området. Det bör avsättas tillräckligt med utrymmen för att underlätta effektiv 
avfallshantering och för att främja åtgärder som syftar till att arbeta i avfallshierarkins övre steg. 
(SYSAV, aktbilaga 122) 

En växande stad innebär också ökade avfallsmängder, även vid ett aktivt arbete med 
avfallsförebyggande och -minimerande åtgärder. Det är viktigt att den verksamhet som Sysav bedriver 
på Traktorvägen i dag (omlastningsstation och återvinningscentral) ges utrymme till fortsatt effektiv 
drift. Det kan till och med vara så att det behöver föras diskussioner om dessa anläggningar behöver 
större ytor och hur detta ska kunna åstadkommas (på befintlig eller alternativ plats). Sysavs 
verksamhet på Traktorvägen kan inte samordnas med bostäder och SYSAV vill understryka 
betydelsen av planförslagets verksamhets inriktning i delområde Traktorvägen.  (SYSAV, aktbilaga 122) 

I utställningsförslaget finns beskrivet 2 skolor med respektive 400 elever samt 3-4 förskolor i första 
etappen. I senare etapper beskrivs ytterligare tomter för förskola men antal anges ej. Antalet bostäder 
som beskrivs i utställningsförslaget motsvarar den kapacitet som reserverats i form av skol- och 
förskoletomter. Barn- och skolförvaltningen har sedan samrådet deltagit i diskussioner kring prognoser 
för Öresundsvägen. En prognos över antalet boende i ålder 1-16 år saknas. Då ingen prognos tagits 
fram måste barn- och skolförvaltningen gå på tidigare använda nyckeltal som anger 4 barn per 
åldersgrupp för 100 bostäder. De två skolenheter med 400 elever samt 4 förskolor i område öst och 
ytterligare förskolor i väst bedöms som en rimlig utökning av kapaciteten. För årskurs 7-9 bedöms att 
kapacitet finns på närliggande Fågelskolan och vid en utbyggnad av 7-9 kapacitet i Stångby även på 
Lerbäckskolan.  (BSN Lunds stad, aktbilaga 155,156) 
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Kommunkontoret förespråkar en skola för F-6, som kan byggas i etapper, samt att man initialt 
utnyttjar befintliga skolor i närområdet, istället för planförslagets två skolor. (Kommunstyrelsen, 
aktbilaga 146) 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Skolbehovet kommer växa fram successivt och dess storlek 
påverkas av vilket bostadsutbud, dvs lägenhetsantal och lägenhetsstorlekar, som området kommer att 
innehålla. I detta tidiga skede som fördjupningen innebär tar planförslaget höjd för två skolor med 
400 elever vardera, dvs 800 elever totalt. I det fortsatta arbetet, inom projekt Västerbro, kommer 
skolbehovets ytbehov utredas vidare och då också placeras geografiskt. Viktiga aspekter att ta hänsyn 
till utöver vad som krävs för skolverksamheten, är bland annat stadsdelens framtida karaktär och 
samspelet med stadsdelens övriga innehåll och andra målpunkter inom och utanför stadsdelen. 

BARNPERSPEKTIV 
Barn kommer i stor utsträckning att beröras då det planeras att byggas bostäder, förskolor och 
grundskolor i området. En intressekonflikt handlar om att möjliggöra trygga vägar samt behovet att ha 
ett fungerade vägnät för kommunikationer. (Socialnämnden, aktbilaga 123, 124)  

Barn och unga med funktionsnedsättning ska kunna nå sin verksamhet och bostad och ha möjlighet att 
delta på lika villkor som andra barn och unga. (Vård och omsorgsnämnden, aktbilaga 119) 

Den fördjupade översiktsplanen berör barn och ungas boendemiljö, trygghet och säkerhet i vardagen. 
Det är därför av största vikt att deras egna tankar, önskemål och behov får komma till uttryck eftersom 
det är ägnat att skapa en bättre miljö för barnen. I det kommande detaljplanearbetet är det ur 
barnperspektivsynpunkt mycket önskvärt att förutsättningar för barn och ungas deltagande ges. 
(Miljönämnden inkl. reservation, aktbilaga, 147-149) 

I ärendets har barnets bästa beaktats. Genom planerade skoltomter inom Öresundsvägens utbyggnad 
säkerställs barn och elevers tillgång till förskola och skola nära hemmet.  (BSN Lund Stad, aktbilaga 155, 
156) 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: En social konsekvensanalys har upprättats som ett led i att 
bevaka förutsättningarna för barn och unga i den framväxande stadsdelen. Barnperspektivet kommer 
att behöva uppmärksammas kontinuerligt genom planerings- och genomförandearbetena. 

SOCIAL KONSEKVENSBESKRIVNING 
Det är positivt att en social konsekvensbeskrivning (SKB) upprättats. Många av de aspekter som 
uppmärksammas i SKB:n har inarbetas i planförslaget.  Det saknas fortfarande planer för barn, unga 
och kvinnor kan göras mer delaktiga i samråden kring den nya stadsutvecklingen. (Socialnämnden, 
aktbilaga 123, 124)  

Nya stadsdelar måste redan från början planeras för olika gruppers behov och möjligheter för att 
planeringen ska bli hållbar. En rätt utformad stadsmiljö gör det möjligt för äldre och personer med 
funktionsnedsättning att i långt högre grad klara sin vardag själva. Stadsbyggnadskontoret bör 
redogöra för hur dessa frågeställningar beaktas i planarbetet.  (Vård- och omsorgsnämnden, aktbilaga 119) 

Att de sociala dimensionerna av planläggningen lyfts ut och behandlas inom ramen för en egen social 
konsekvensanalys (SKA) är välkommet. I konsekvensbeskrivningen finns hänvisningar till aktuell 
forskning men också till enskilda företag. Det är viktigt att vara omsorgsfull i hur sådana inspel 
används så att kommunen behåller ett objektivt förhållningssätt. Den ekonomiska verklighet som 
FÖP:en har att förhålla sig till, nämligen att kommunens fastighetsinnehav inom det aktuella området 
är mycket begränsat, förefaller inte på allvar ha beaktats i SKA:n. I själva verket är det en av de största 
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utmaningarna för FÖP:en, varför det borde prägla analysen. I SKA:n talas till exempel om att 
ambitionen borde vara att variera upplåtelseformer, bostadsstorlekar och funktioner. Det sägs att 
markanvisningsavtal och allmännyttiga bostadsbolag är verktyg för att åstadkomma detta. Dessa 
verktyg bygger dock på ett kommunalt markinnehav och den ekonomiska och praktiska verkligheten i 
aktuellt FÖP är en helt annan. Under rubriken 6.3 Socialt ansvarstagande i upphandling och i 
leverantörskedjan anges hur man kan arbeta med socialt ansvarstagande vid upphandlingar. Området 
är extremt komplext och det pågår en stor rättsutveckling. Med tanke på det mycket långa 
tidsperspektiv som FÖP:en ska ha, är det viktigt att använda en mer flexibel skrivning som kan 
omhänderta frågan på ett tillfredställande sätt, utan att riskera bli inaktuell under den långa 
genomförandetiden. (Servicenämnden, aktbilaga 159,160) 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Sociala aspekter får en allt mer framträdande roll i 
stadsutveckligen. Nya former och verktyg behövs och som framförs, pågår mycket utveckling inom 
området. Stadsbyggnadskontoret instämmer i de synpunkter som framförs kring frågeställningar och 
möjligheter kopplat till markägosituationen. I planeringsprocessen med fördjupningen och i det 
fortsatta arbetet i projekt Västerbro är dialogen med områdets fastighetsägare grundläggande.  

NORRA VÄRPINGE 
Området Norra Värpinge bör, vilket miljönämnden framhållit tidigare, inte bli föremål för 
exploatering då omistliga naturvärden längs Rinnebäcksravinen inte får riskeras. (Miljönämnden inkl. 
reservation, aktbilaga, 147-149) 

VA SYD anser att utredningsområdet Norra Värpinge bör tas bort ur den fördjupade översiktsplanen. 
Översvämningskarteringen visar på kraftiga översvämningar i detta område. Med största sannolikhet 
kommer dessutom marken att behövas som översvämningsyta då vatten från ett av de större 
avrinningsstråken samlas här. (VA SYD, aktbilaga, 121) 

I anslutning till planområdet i norra Värpinge finns verkligt gröna miljöer i form av en golfbana och 
jordbruksmark, i båda fallen skötta med ekologiska metoder. LNF vill värna om dessa verksamheter 
som värdefulla inslag i de hårt exploaterade omgivningarna.  (Lunds naturskyddsförening, aktbilaga, 142) 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Stora delar av Lund avvattnas till Norra Värpinge. 
Översvämningskarteringen visar att mycket vatten samlas uppströms Rinnebäcksravinen. I 
planförslaget anges behov av fördröjande dagvattendammar i delar av detta område, vilka kan komma 
att påverka utbredning av det område som översvämmas vid ett 100-års regn. Åtgärder uppströms 
inom avrinningsområdet kommer också påverka mängden vatten som når Norra Värpinge. I väntas på 
åtgärdsplanering för översvämningar behålls tidigare föreslagen utbyggnad i Norra Värpinge men 
med tillägget att vattensituationen behöver utredas vidare. 

Ledningar i Norra Värpinge 
E.ON Elnät äger och driver viktiga regionnätsanläggningar i planområdet dels fördelningsstationen 
LCHV, Lunds HetVatten Central samt dubbla 130 kV luftledningar Vallkärra-Sege. E.ON Elnät vill 
upplysa om att bolaget har för avsikt att bibehålla sina 130 kV regionnätsledningar samt 
fördelningsstationen i befintlig sträckning och utförande. Beslut om förlängd koncession har erhållits 
från Energimarknadsinspektionen 2016-11-08. Lunds kommun har överklagat beslutet. E.ON Elnät 
vill poängtera att befintlig koncession gäller fram till dess att avgörande meddelas gällande beslut om 
förlängd koncession. När den fördjupade översiktsplanen drivs vidare i samband med kommande 
detaljplaneläggning som berör E.ON Elnäts anläggningar förutsätter bolaget att hänsyn tas till bolagets 
befintliga anläggningar. Om Lunds kommun anser att det är aktuellt med flytt eller nedgrävning av 
regionnätsledningen så vill bolaget vidare informera om att detta förutsätter bl.a. ny 
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koncessionsansökan. E.ON Elnät vill understryka att en koncessionsansökan är en lång process, som 
kan ta flera år att få beviljad. Då ombyggnad av regionnätsledningar är omfattande både tidsmässigt 
och kostnadsmässigt är det viktigt att förutsättningarna för ombyggnad klarläggs tidigt. En 
grundförutsättning för sådan ombyggnad är att samtliga ombyggnadskostnader inklusive kostnader för 
koncessionshantering/ ansökan tas av den som begär ändringen av anläggningen. (Aktbilaga 127, E.ON 
Elnät) 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Lunds kommun har överklagat Energimarknadsinspektionens 
beslut att förlänga koncessionen för E.ons regionala kraftledningar. Ärendet hanteras nu av Nacka 
tingsrätt. 

TRAFIK 

Det övergripande vägnätet 
Trafikverket är positivt inställda till fortsatt utredning av åtgärder på Norra Ringen för att åstadkomma 
en balanserad förändring som såväl bevarar tillgängligheten för den övergripande trafiken men också 
bidrar till utvecklingen av området. Mer analysarbete behövs kring trafikfrågorna både för de 
kortsiktiga och långsiktiga lösningarna. (Trafikverket, aktbilaga151) 

Trafiksituationen med tillresande både på väg 103 och Fjelievägen som möts i Mobiliarondellen, är 
ansträngd under vissa tider på dygnet. I en stadsomvandlingsprocess är det därför viktigt att beakta den 
koppling till och från Lund som rondellen utgör för resande från närliggande kommuner. Både 
kapaciteten i rondellen och framkomligheten på anslutande vägar är viktig. (Lomma kommun, aktbilaga 150) 

Ansatsen i planförslaget går i linje med färdsmedelsfördelningen i Strategi for ett hållbart 
transportsystem i Skåne 2050, vilket Region Skåne ser som positivt. Region Skåne saknar redovisning 
av hur godstransporter och varuleveranser till och från planområdet ska ske. I Region Skånes nyligen 
antagna Strategi for den hållbara godsregionen Skåne pekas ett antal samverkansområden ut, varav ett 
är att stärka de urbana godstransporternas roll i stadsplaneringen. (Region Skåne, aktbilaga 128) 

För att minska motorfordonstrafiken i västra delen av planområdet är det viktigt att väg 103 prioriteras 
ned för att minska genomfartstrafiken och att alternativa körvägar görs säkra. En åtgärd som bör bli 
aktuell utanför planområdet är att trafikplatsen i korsningen väg E6.02-väg 108 görs mer trafiksäker. 
(Tekniska nämnden aktbilaga 143, 144, 152, 153) 

Miljöförvaltningen efterfrågar information om Norra länken. Miljöförvaltningen vill bli en naturlig 
samrådspart i denna fråga. (Miljöförvaltningen inkl. reservation, aktbilaga 147-149) 

Att påverka extern trafik på till exempel Norra Ringen är svårare vilket innebär att man noga behöver 
följa trafikutvecklingen och i god tid förutspå kommande trafikflöden och dess effekter inom 
planområdet och dess närhet. (Miljöförvaltningen inkl. reservation, aktbilaga 147-149) 

För att minska effekter av en ökad trafik behöver trafiklösningar ytterligare studeras både avseende 
trafikplats Mobilia, Öresundsvägens föreslagna dragning mot Norra Ringen och lokalgatornas 
utformning. (Miljöförvaltningen inkl. reservation, aktbilaga 147-149) 

Åtgärder i den statliga infrastrukturen på kort sikt  

I planförslaget ingår att en befintlig kommunal anslutning till CPL Fjelievägen, (Mobiliarondellen) 
stängs. Aktuell gata, Öresundsvägen, föreslås istället ansluta till Norra Ringen i höjd med 
Boställsvägen. Detta förändrar den befintliga reglerade trevägskorsningen vid Boställsvägen till 
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reglerad fyrvägskorsning. Vilka åtgärder som krävs måste redovisas tydligt, liksom effekterna på 
Norra Ringen avseende tillgänglighet. Åtgärder som berör den statliga infrastrukturen ska vara 
utformade enligt gällande VGU krav. Vid möte mellan handläggare på Trafikverket och Lunds 
kommun 2017-08-09, bedömdes fortsatt arbete kunna drivas genom detaljplaneläggning av 
Öresundsvägens nya sträckning.  

Åtgärder på längre sikt 

Planhandlingen innehåller en utblick bortom år 2030, i vilken Mobiliarondellen ersätts med ett 
gatunät. Trafikverket menar att den långsikta målbilden behöver utredas vidare.  Därför bör en 
åtgärdsvalsstudie*, ÅVS, genomförs i god tid före 2030.  

Åtgärdsvalsstudien kan fokusera särskilt på Norra ringen som helhet och fördjupa sig mera kring 
trafikfrågor än vad FÖP:en gör.  ÅVS:en bör bland annat belysa hur trafiken på väg 103 påverkas. 
Trafikverket vill vara en part i formulering av målbild, problembild samt rekommendation av åtgärder 
när den statliga infrastrukturen berörs.  Vid möte mellan handläggare på Trafikverket och Lunds 
kommun 2017-08-09, framfördes också att det är viktigt att kvantifiera behoven avseende 
tillgänglighet över tid.  

*Åtgärdsvalsstudier syftar till att säkra kostnadseffektiva lösningar som beaktar alla trafikslag och färdmedel 
liksom alla typer av åtgärder.  Åtgärdsvalsstudier är ett vedertaget första steg i att identifiera och rekommendera 
åtgärder som kan spelas in i Trafikverkets åtgärdsplanering. 

Riksintresse för kommunikation, E6.02 enligt miljöbalken 3 kap 8§ 

Planförslaget innehåller förändringar och nya anslutningstyper på E6.02 och därför behöver 
fördjupade utredningar genomföras för att klarlägga hur riksintresset som helhet påverkas. (Trafikverket, 
aktbilaga 151). 

Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget bygger på att föreslagen infrastrukturförändring får önskad 
effekt och att det inte i presenterat material går att utläsa hur alla trafikflöden som korsas är tänkta att 
ske eller hur dessa åtgärder är kapacitetshöjande. En bibehållen framkomlighet på väg E6.02 är en 
förutsättning för planförslaget och all omvandling som föreslås. Länsstyrelsen anser sig inte kunna 
bedöma konsekvenserna av planförslaget på riksintresse E6.02. Norra Ringen berörs av flera stora 
kommunala projekt, däribland Brunnshög. Man konstaterar också att föreslagen ny infrastruktur norr 
om Lund i ÖP 2010 inte längre är aktuellt. Sammantaget innebär detta förändringar förutsättningar för 
Norra Ringen som planförslaget saknar resonemang kring.  Redovisning av dagens trafikflöden samt 
prognostiserade framtida trafikflöden saknas. Länsstyrelsen förutsätter att en fördjupad utredning 
kommer att göras för att klargöra vilken påverkan planförslaget kommer ha på såväl lokal som 
regional trafikstruktur och vilken påverkan som sker på E6.02. Länsstyrelsen erinrar att innan 
planering enligt väglagen kan påbörjas finns krav på förberedande studier, så kallad åtgärdsvalsstudie, 
ÅVS. (Länsstyrelsen, aktbilaga 154) 

Byggnadsfritt avstånd 

Trafikverket anser att bebyggelsen ska hålla ett acceptabelt avstånd från vägområdet så att 
trafiksäkerheten på Norra ringen inte påverkas. Kommunen ska beakta dessa rekommenderade avstånd 
utifrån trafiksäkerhet men också störningar från trafikbuller och vibrationer. Avståndet möjliggör även 
för Norra Ringens utveckling t.ex. för nya hållplatser och andra kollektivtrafikåtgärder som kan 
behövas i framtiden. (Trafikverket, aktbilaga 151)  
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Finansiering 

Trafikverket har i nuvarande plan inga åtgärder på denna del av Norra Ringen, inte heller i pågående 
åtgärdsplanering. Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, till följd av en exploatering, 
ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. Ett finansierings- och genomförandeavtal ska 
tecknas mellan kommunen och Trafikverket innan detaljplan kan antas. Åtgärder på statlig väg ska i 
regler genomföras av Trafikverket. 

 
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Trafikåtgärderna i Mobiliarondellen är tänkta att ske stegvis 
och ska dels öka trafikkapaciteten i en svag punkt och dels möjliggöra för en urban karaktär att växa 
ända fram till Norra Ringen. Åtgärden före år 2030 omfattar en flytt av Öresundsvägens anslutning 
till det regionala vägnätet, från Mobiliarondellen, till korsningen Boställsvägen-Norra Ringen. 
Åtgärden ger längre växlingssträckor mellan anslutningarna i Mobiliarondellen, vilket ökar 
kapaciteten. Öresundsvägens nya anslutning till Norra Ringen innebär en viss förändring av 
korsningen Boställsvägen-Norra Ringen, från en ljusreglerad trevägskorsning till att omfatta fyra 
anslutningar. Rödljustiden för Norra Ringens trafik bedöms öka något men påverkan på Norra Ringen 
bedöms bli av begränsad omfattning. En trafikanalys kommer att göras. I övrigt påverkas endast det 
kommunala vägnätet. 

Stadsbyggnadskontoret instämmer i behovet av att ytterligare studera förutsättningar och effekter av 
den långsiktiga målbilden, där hela Mobiliarondellen ersätts med ett stadsmässigt gatunät fram till 
Norra Ringen. Den gemensamma ÅVS (åtgärdsvalsstudie)Trafikverket som föreslår bör lyfta både 
lokala och regionala aspekter.   

Det lokala bilvägnät och gatustrukturen 
Planförslaget innebär att Fjelievägens funktions om infart kommer att öka i betydelse när 
Öresundsvägens koppling till Norra Ringen flyttas till Boställsvägen. Allt talar för att trafikmängden 
då kommer att öka kraftigt på Fjelievägen, som redan trafikeras av 10 000 fordon per dygn. Planerad 
förändring av Fjelievägen kommer inte att motverka detta. Det skulle vara bättre om en ny infart 
planerades i ett läge längs Åldermansgatan. Det finns utrymme att dra denna med längre avstånd till 
bostäder än som gäller för Fjelievägen. Det borde gå att kombinera med tänkt kollektivtrafikstråk. 
Infarten kunde gå längs Fjelievägen västerifrån fram till Annedalsvägen/Bondevägen för att därefter 
följa Åldermansgatan. En sådan lösning skulle också vara mer naturlig med anslutning till Kung 
Oskars bro och Byggmästaregatan. Det skulle också kunna avlasta Fasanvägen genom att fler med 
målpunkt i södra delarna av stan kanske väljer annan väg. (Anders Ebbesson, Eva Dehlin, aktbilaga 141) 

Planförslaget redogör inte för hur kopplingen ska ske med Sockerbruksområdet. Exempelvis är det 
inte klarlagt om Öresundsvägen kommer att förlängas söder om Lerbäcksskolan och kopplas ihop med 
den nyanlagda gata som går i viadukt under Kung Oscars väg. Vidare är det oklart hur den tilltänkta 
spårvägen genom området skall anslutas till den befintliga spårvägen med ändhållplats Clemenstorget. 
Föreslagen anslutning av Öresundsvägen till Boställsvägen för att avlasta Mobiliarondellen innebär att 
trafiken genom området ökar, vilket är olyckligt. Trafiken från området bör kunna ledas på befintliga 
vägar, Norra Ringen och Fjelievägen. På flera platser runt om Köpenhamn, till exempel i Helsingör 
och Höje Tåstrup, har man valt att ljusreglera rondeller för att öka kapaciteten, vilket även bör fungera 
i Mobiliarondellen. (Helena Fernholm, Börje Åhgren, aktbilaga 129) 

Den lokala trafikföreskriften som omfattar transportleder för farligt gods kommer att göras om. 
Räddningstjänsten Syd framför att det är viktigt synka transportlederna för farligt gods med 
översiktsplanerna i berörda områden och hänvisar till dokumentet ”Bebyggelseplanering och farligt 
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gods”. Inriktningen i planförslaget tydliggör att transporter av farligt gods behöver begränsas i takt 
med att industrier ersätts av bostäder. På sikt bör till exempel drivmedelstationen vid Kung Oscars bro 
flyttas ut för att minska transporter av farligt gods inne i stadens framtida bostadskvarter. 
(Räddningstjänsten Syd, aktbilaga 120) 

Servicenämnden betonar betydelsen av att utforma vägmiljöer på ett ändamålsenligt sätt. De förändrar 
i vägnätets struktur och därmed i vägmiljöerna, som stadsomvandlingen innebär, bör på ett aktivt sätt 
beakta och ta hänsyn till det behov som ställs på utformningen ur ett skötsel- och driftsperspektiv. Det 
finns stora vinster att göra genom strategiskt arbete på tidigt stadium avseende bland annat arbetsmiljö 
och funktion. (Servicenämnden, aktbilaga,159, 160) 

BFR Solbacken instämmer i att dagens trafiksituation behöver åtgärdas. För boende på Kobjer är det 
viktigt att trafiken inte ökar i området.  Då fler bostäder innebär mer trafik är det viktigt att vägnätet 
leds utanför Kobjer. Det framgår att Öresundsvägen skall flyttas till ny anslutning till Norra Ringen, 
vilket sannolikt skulle innebära att mer trafik från Norra Ringen in till centrala Lund leds om in via 
Öresundsvägen. Då kommer trafiken närmare och inkräktar på de grönområden som ligger norr om 
Öresundsvägen i västra Kobjer. Vi motsätter oss en sådan omläggning av Öresundsvägens anslutning 
till Norra Ringen och föreslår att en sådan anslutning bör ske längre söderut i det nybyggda området.  
Hur trafikföringen är tänkt bör beskrivas tydligare. (BFR Solbacken, aktbilaga, 136) 

Det är viktigt i sammanhanget med ett tydligt grepp om rådande trafiksituation. Bland annat på större 
vägar och i den så kallade Fjelierondellen är situationen ansträngd idag. Det är viktigt att utreda hur 
den kommer att förändras med ökad bebyggelse samt med åtgärdförslag. Det är i dagsläget svårt att få 
en bra överblick hur det är tänkt att lösas. (BFR Sliparen, aktbilaga, 137) 

Boende på Qvantenborgsvägen, på andra sidan grönområdet från Friskis och svettis, bekymrar sig för 
en ökad trafikering.  Om väganslutningen från Öresundsvägen går ned längre fram på 
Gustavshemsvägen påverkas boende vid Qvantenborgsvägen i mindre utsträckning vad gäller trafiken. 
Man efterfrågar hur planeringen ser ut rörande det ökade bullret samt den ökade trafikeringen.  Också 
hur kopplingen Gustavshemsvägen - Mobiliaområdet är tänkt bör tydliggöras.  I dagsläget önskar man 
överklaga den planeringen som lagts rörande Öresundsvägen föreslagna, nya sträckning. (JanOls Anna, 
Staffan Winslow, aktbilaga 125) 

Miljönämnden understryka att lokalgator av säkerhetsskäl inte bör utformas för vistelse utan för olika 
fordons framkomlighet. (Miljönämnden inkl. reservation, aktbilaga, 147-149) 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Lokalgatunätets utformning kommer preciseras inom pågående 
dispositionsplanearbete. Strategier för hållbar resande kommer också tas fram. 

Hållbart resande 
Tekniska nämnden uppmanar till att planera området så bilsnålt som möjligt eftersom det både är ett 
centralt och ett kollektivtrafiknära område. (Tekniska nämnden, aktbilaga 143, 144, 152, 153) 

För att minimera trafik som skapas genom behov för bostäder, skolor och andra målpunkter bör man 
se över hur gång- och cykeltrafik i kombination med kollektivtrafik kan bli attraktiv för området. 
(Miljöförvaltningen inkl. reservation, aktbilaga 147-149) 

Det finnas möjlighet att påverka resmönster för framtida boende inom området i samband med 
utbyggnaden. (Miljönämnden inkl. reservation, aktbilaga 147-149) 
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Lunds naturskyddsförening uppmärksammar pågående klimatförändringar och att de miljökvalitetsmål 
som antagits på nationell och regional nivå, liksom de lokala målen i LundaMaTs, kräver att mängden 
motortrafik minskar. Att öka trafikkapaciteten för motorfordon i Mobiliarondellen är helt fel väg att 
gå. (Lunds naturskyddsförening, aktbilaga 142) 

Kollektivtrafik 

Region Skåne ser positivt på planförslagets utveckling av kollektivtrafik men vill också vara tydliga 
med att kollektivtrafiken under låg tid framöver kommer att handla om busstrafik. (Region Skåne, 
aktbilaga 128) 

För Lomma kommun är det viktigt att de busslinjer som går till Lund från Lomma och Bjärred på ett 
enkelt sätt kan ta sig fram genom området. Lomma kommun har också vid upprepade tillfällen lämnat 
in önskemål till Skånetrafiken om att förlänga linje 139 (Lomma-Lund) och linje 137 (Bjärred-Lund), 
som idag har slutstation Universitetssjukhuset, upp till ldeon/Brunnshög. Eftersom många boende i 
Lomma har sina arbetsplatser i de norra delarna av Lund skulle en sådan förändring kunna bidra till att 
fler åkte kollektivt istället för att köra egen bil och belasta Mobiliarondellen/Norra Ringen. Lomma 
kommun ser mycket positivt på skrivningarna i trafikavsnittet om separata körfält för 
kollektivtrafiken, prioritet i korsningarna och separata, gena stråk. Extra glädjande är att Lunds 
kommun kommer att reservera mark för att möjliggöra en framtida spårväg, eller annan högklassig 
kollektivtrafik, från Lund C till Bjärred/Lomma. (Lomma kommun, aktbilaga 150) 

Planerat kollektivtrafikstråk centralt genom området är mycket positivt, liksom att en del av stråket tas 
i bruk i tidigt skede. Redovisade linjeförändringar ingår i pågående linjeöversyn.  (Tekniska nämnden, 
tekniska förv.143, 144, 152, 153)) 

Gång och cykel 

En trafikantgrupp som inte får glömmas bort är cyklister och speciellt inte de som cykelpendlar in och 
ut genom området. För att fler ska känna att det är enkelt att cykelpendla bör cykelstråk utformas även 
för dessa trafikanter och inte bara för de som rör sig inom, till eller från planområdet med omnejd. 
Även här bör man planera för separata, gena stråk med god framkomlighet. (Lomma kommun, aktbilaga 
150) 

Gång och cykling är naturliga färdsätt i en hållbar stadsmiljö. Infrastrukturen förutsätts utformas med 
hög kvalitet för båda färdsätten, bland annat på så vis att de som färdas i olika hastigheter separeras 
och har tydligt utmärkta leder att hålla sig till. LNF instämmer i att gatunätet ska vara en del i det 
offentliga rummet (s. 28) och utformas för att prioritera vistelse. (Lunds naturskyddsförening, aktbilaga 142) 

I strategin för gång- och cykeltrafik bör det framgå att gång- och cykelfrämjande åtgärder också ska 
vidtas på kvartersmark. (Tekniska nämnden, aktbilaga 143, 144, 152, 153) 

I planförslaget finns skissartat angivet att man genom Örjan-området önskar möjliggöra gång- och 
cykeltrafik, för att underlätta kommunikationerna mellan den nytillkomande bebyggelsen norr om 
Örjan och de redan befintliga stadsdelarna. Vi förutsätter att kommunen kommer att ta upp frågan i det 
kommande detaljplanearbetet, och att vi då ges möjlighet att delta i en konstruktiv dialog. (Örjans 
koloniförening, aktbilaga 140) 
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Parkering 

I strategin för biltrafik bör vikten av samlade parkeringslösningar nämnas. En samverkan mellan 
fastighetsägarna om en väl avvägd utbyggnad av parkeringshus i takt med att området växer fram vore 
önskvärt. (Tekniska nämnden, aktbilaga 143, 144, 152, 153) 

Utställningshandlingen innehåller inget ställningstagande till parkeringsfrågan, vilket är 
anmärkningsvärt. Tillgång till parkering är en starkt styrande faktor för biltrafikens utveckling. 
Stadsomvandlingen bör utgå från en kraftigt reducerad parkeringsnorm baserad på tillgång till bilpool 
för boende. Framför allt får man inte bygga fast sig i föråldrade idéer om underjordiska garage i 
bostadshus. Separata parkeringshus som bär sina egna kostnader innebär bland annat att bostadshusen 
kan byggas billigare och få lägre hyror. Dessutom ger ett visst gångavstånd mellan bostad och 
parkering en välbehövlig fysisk aktivitet, och stärker andra färdmedels attraktivitet. 
(Lundsnaturskyddsförening, aktbilaga 142) 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Lunds kommun arbetar efter riktlinjerna i LundaMats 3 för att 
verka för ett hållbart resande och främja hållbara transportslag.  

I planförslaget har en avvägning gjorts mellan dagens trafiksituation/trafiksäkerhet och den framtida 
målbilden. Föreslagna strategier och den stegvisa uppbyggnaden av gång- och cykelkopplingar och 
en stadsmässig rutnätsstruktur avser att möjliggöra utveckling i en hållbar riktning både i närtid och i 
det längre tidsperspektivet. Kapacitetshöjningen i Mobiliarondellen har bedömts nödvändig för att 
kunna starta stadsomvandingen. Att kunna förtäta i ett stationsnära läge, som del område Västerbro, 
är intressant ur hållbarhetssynpunkt. 

För delområdet Västerbro kommer ett hållbarhetsprogram upprättats baserat på Sweden Green 
Building Councils metod, och projekt Västerbro ingår i City Lab Action 2017. Mål och strategier för 
hållbar mobilitet kommer att vidareutvecklas och konkretiseras i hållbarhetsprogrammet och i arbetet 
med att ta fram en dispositionsplan. Parkeringsfrågan ingår i detta arbete liksom förutsättningar för 
gång, cykel och buss.  

Vid detaljplaneläggning kommer samråd att hållas. Berörda och allmänhet ges då tillfälle att tycka till 
om planförslagen. 

GRÖN OCH BLÅ STRUKTUR 

Parker 
Planförslaget ökar behovet av grönytor för rekreation. (Miljönämnden inkl. reservation, aktbilaga 147-149. 
Fördjupade studier av park- och andra grönytor bör göras för att säkerställa behovet för både 
nytillkomna och befintliga bostäder. (Miljönämnden inkl. reservation, aktbilaga 147-149). 

Det är positivt att parkmarken föreslås bli en strukturbärande del stadsdelen, liksom att grönytorna 
föreslås av flera funktioner. Flera av de föreslagna grönområdena är dock smala och det är tveksamt 
om önskad multifunktionaltet får plats. I fortsatt planläggning är det viktigt att tillräcklig omfattning 
av grönytor skapas.  (Tekniska nämnden, aktbilaga 143, 144, 152, 153) 

I planförslaget är mängden tillkommande grönytor är relativt begränsad. (Tekniska nämnden, aktbilaga 143, 
144, 152, 153) 

Det är helt nödvändigt att mer gröna värden adderas i planområdet. Spårvägsreservatet kan med fördel 
utgöra ett viktigt grönt element med plats för gång- och cykeltrafik, men LNF ser en konflikt om 
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stråket senare ska tas i anspråk för kollektivtrafik. Det måste finnas tillräckligt med parkmark och 
gröna områden för rekreation, även förutom spårvägsstråket. Rikligt med vegetation på gårdarna och 
längs gatorna kommer att behövas för att göra den täta bebyggelsen dräglig att vistas i. Inte minst 
måste barns behov av utevistelse i gröna områden som tilltalar olika åldrar tillgodoses, och de skolor 
och förskolor som planeras måste få ljus, luft och grönska.   (Lunds naturskyddsförening, aktbilaga 142) 

BFR Solbacken framhåller vikten av att bibehålla de grönområden som finns i området så att det blir 
en bebyggelse på båda sidor om Öresundsvägen som gör att området blir attraktivt för alla människor 
att bo i. (BFR Solbacken, aktbilaga 136) 

I Öresundsvägen Öst, respektive Väst finns i dag betydande grönområden som det är viktigt att värna 
om exempelvis Kobjersvägen – Måsvägen, Qvantenborgsparken – Slåtterbacken – 
Gustavshemsparken koloniområdet och Mästers park. Nya 4 – 6- våningshus längs Öresundsvägens 
norra del, skulle kasta långa skuggor över parkstråket söder om Kobjer och i praktiken göra 
parkstråket smalare. Därför bör hus längs Öresundsvägens norrsida inte vara högre än 2 våningar. Den 
totala mängden gröna ytor och träd får inte minska då det i dessa områden skall det bo människor, som 
behöver grönska för att stå ut med att bo så kompakt som planen anger. Äldre träd är viktigare för den 
biologiska mångfalden än nyplanterade träd. I planen sägs att parkerna och stråken ska tillfredsställa 
nutidsmänniskans behov av lugn i vardagen. Det planerade gång- och cykelstråket genom området i 
Bjerredsparkens förlängning skall enligt planen utgöra en grön länk mellan några av områdets parker. 
Här uppstår dock en konflikt, eftersom detta stråk även ska innehålla ett reservat för en framtida 
spårväg. Ett grönområde genomkorsat av spårvagn eller buss eller i anslutning till gata ger inte det 
lugn som eftersträvas enligt planen. Endast gröna stråk räcker inte, människor behöver större parker. 
(Helena Fernholm, Börje Åhgren, aktbilaga 129) 

Det är positivt att planhandlingen lyfter betydelsen av träd och de värden de bidrar med i stadsmiljön. 
(Servicenämnden, aktbilaga 159, 160) 

Kvalitetsaspekter relaterat till parkmarkens ljudmiljö bör beaktas. I enlighet med Förordning 
(2004:675) om omgivningsbuller ska åtgärder göras i parker och rekreationsområden där ljudnivån 
ansetts utgöra en särskild kvalitet. En spårväg och eventuell bussdragning i parkstråk kommer att 
medföra en ny källa till buller. Detta medför att parken inte får den tystare miljö som kan bidra till 
avkoppling från staden brus vilket är viktigt för människors rekreation. (Miljönämnden inkl. reservation, 
aktbilaga 147-149) 

I planhandlingen anges att Töebacken 20:1, koloniområdet Örjan, är av ”kulturhistoriskt och/eller 
miljömässigt värde”.  Föreningen för Örjans koloniområde delar denna uppfattning, och anser att 
koloniområdet Örjan bör bevaras. Planförslaget har höga mål vad gäller såväl tillgång som 
tillgänglighet till grön miljö. Redan idag har allmänheten tillgång till koloniområdet under 
sommarmånaderna. Under perioden maj – augusti är grindarna öppna från kl. 8 till 20. För att ge 
kolonisterna en rimlig möjlighet att planera för skötsel och förnyelse av sina lotter önskar föreningen 
att nuvarande arrendeavtal förlängs med gängse 10 år. Detta borgar för att kolonisterna behåller sitt 
intresse för att förvalta och utveckla detta kulturhistoriskt värdefulla grönområde. (Örjans koloniförening, 
aktbilaga 140) 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Grön- och blåstruktur är en av planarbetets viktiga frågor. 
Stadsbyggnadskontoret instämmer i behovet av grönska och parker. Både yta och kvalitén påverkar 
parkmarkens rekreativa värden. I en tätare byggd stad behöver nya sätt att arbeta med grönska 
implementeras. Upplevelsen av ett områdes grönska stannar inte heller vid de allmänna ytorna utan 
också kvartersmarkens utformning är av stor betydelse. Stadsbyggnadskontoret ser gärna att 
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grönstrukturfrågorna fördjupas i dialog med bland annat områdets fastighetsägare och berörda 
förvaltningar. I utställningsförslaget utgör fortfarande stråket i Bjerredsparkens förlängning en grön 
koppling, men har fått en urbanare karaktär. Längs stråket placeras målpunkter och publika platser, 
såsom torg eller parker. Samtidigt som stråket blivit mer urbant har de gröna kopplingarna i 
nordsydlig ledd förstärks. De gröna kopplingarna består av parker som binds samman av stråk som 
innehåller grönska. Inom projekt Västerbro fortsätter dialogen med områdets aktörer om områdets 
framtida utformning och innehåll.  

Vatten/dagvatten och klimatanpassning 
Planförslaget ökar behovet av ytor för dagvattenhantering. Den dagvattenfördröjning som föreslås i 
området strax uppströms Rinnebäcksravinen är mycket viktig för vattenkvaliteten i recipienten men 
också för att inte ravinen ska erodera sönder. (Miljönämnden inkl. reservation, aktbilaga 147-149. 

Dagvatten och skyfallsanalyser bör utvecklas ytterligare så att vatten hanteras på ett sätt som inte ger 
upphov till skador i Rinnebäcksravinen eller på andra ställen. (Miljönämnden inkl. reservation, aktbilaga 147-
149)   

VA SYD understryker vikten av föreslagen dagvattenanläggning uppströms Rinnebäcksravinen. 
Åtgärden bör, så som anges, komma till stånd snarast, och behövs oavhängigt exploateringen. (VA SYD, 
aktbilaga 121)   

VA SYD påminner om dagvattenstrategin som ett av styrdokumenten för det fortsatta arbetet. (VA SYD, 
aktbilaga 121)   

Dagvatten från åtminstone huvudvägnätet bör hanteras på ett hållbart sätt. Detta bör anges 
genomgående i text och bild i hela dokumentet. Dagvattenhanteringen av gatuvatten bör utvecklas (VA 
SYD, aktbilaga 121)   

LNF vill understryka vikten av att tillräckliga areor avsätts från början för att lagra vatten vid kraftiga 
regn. Här måste även privata fastighetsägare hjälpa till. Vidare föreslår LNF krav på begränsning av 
mängden sedimentspill vid all schaktning, eftersom schaktning ofta medför att stora mängder sediment 
leds bort och ackumuleras nedströms. (Lunds naturskyddsförening, aktbilaga 142)   

Översvämnings- och dagvattenkartering visar att delar av utredningsområdet riskerar översvämning. 
Planförslaget innebär mestadels omvandling av redan hårdgjorda ytor, vilket är positivt. Behovet av 
åtgärder å både allmän plats och kvartersmark är dock fortsatt stort om krav på flöde och 
föreoreningsinnehåll enligt miljökvalitetsnorm för Höje å ska klaras. (Tekniska nämnden, tekniska 
förvaltningen, aktbilaga 143, 144, 152, 153) 

Det är positivt att planarbetet kopplas till översvämningskarteringen och de utredningar avseende 
dagvatten som nu hanteras i ett tidigt skede, vilket väsentligt förbättrar förutsättningarna för 
strategiska överväganden, som annars kan vara svåra att åstadkomma. (Servicenämnden, aktbilaga 159, 160)  

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Parallellt med planarbetet för denna plan pågår arbete för att 
ta fram vattenplaner för Lunds kommun. Dessa tillför ny kunskap om såväl dagvattensituationen som 
översvämningsproblematiken. Utformning och omfattningen av dagvattenåtgärder och 
översvämningsåtgärder behöver studeras vidare i den fortsatta utvecklingsprocessen.  
Stadsomvandlingen i Västerbro innebär inte per automatik att dagvattensituationen försämras 
eftersom området idag består av i princip bara bebyggt och hårdgjord industrimark. Föreslagen 
stadsomvandling innebär mer grönytor i Västerbro.  
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MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET 

Eletromagnetiska fält och strålning 
Elektormagnetiska fält uppkommer bland annat kring kraftledningar och transformatorstationer. 
Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd anger maxvärden. Hälsorisker bör även beaktas rörande 
exponering för radon och ultraviolett strålning. Sistnämnda är särskilt viktigt vid planering av 
utemiljöer för barn. För nya bostäder bör avsikten vara att säkerställa att radonhalten undertiger 
Boverkets gränsvärde på 200 Bq/m3 i årsmedelvärde.  (Strålsäkerhetsmyndigheten, aktbilaga 126) 

Föroreningsrisk 
Miljönämnden anser att ytor inte ska anläggas bestående av gummigranulat på exempelvis lekplatser 
och konstgräsplaner då detta bidrar till förorening av dag- och spillvatten. (Miljönämnden inkl. reservation, 
aktbilaga, 147-149) 

Ett antal miljöfarliga verksamheter bedrivs eller har bedrivits inom planområdet och det finns kända 
markföroreningar. Ytterligare utredningar behöver göras inom området. Vid utredning och sanering av 
markföroreningar bör hänsyn tas till risk för spridning och kommande markanvändning. Detta bör 
särskilt uppmärksammas då området kommer exploateras i flera etapper. För att få en hög 
kostnadseffektivitet för privata markägare och kommunen är det angeläget med en samordning över 
fastighetsgränserna. (Miljönämnden inkl. reservation, aktbilaga, 147-149) 

Luftföroreningar är ett känt hälsoproblem och vägtrafik bidrar till detta. Ytterligare utredningar behövs 
kring de mest utsatta platserna för att bedöma vilka skyddsavstånd som behövs till bostäder, skolor 
och liknande för att skydda människor mot föroreningar. Det bör tas i beaktande att barn är mer 
känsliga än vuxna avseende luftföroreningar. Forskningsstudier visar att även föroreningsnivåer under 
Miljökvalitetsnormen (MKN) kan ha negativ påverkan på barns och ungas kognitiva utveckling, 
liksom på hälsan hos gravida och deras ännu ofödda barn. I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs 
att luften kommer att försämras genom ökade luftutsläpp, men att partiklar kan minskas genom 
växtlighet. Om detta ska bli en sanning behövs en utredning om vilken typ av grönska som kan binda 
partiklar och hur dessa ska lokaliseras (Miljönämnden inkl. reservation, aktbilaga, 147-149) 

Trafikstörningar 
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens fastställda 
riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska 
bekostas av kommunen och/eller exploatören och förläggas inom egna fastigheterna. Vidare anser vi 
att riktvärden för vibration ska beaktas i fortsatta planeringen. (Trafikverket, aktbilaga 151) 

Buller från vägar påverkar stora delar av området. Här bör fördjupade bullerutredningar göras. Dessa 
kan visa var man kan bygga bostäder med acceptabla bullernivåer. Även grönytor finns inom 
bullerutsatta områden och trafikbullerutredningar bör innefatta också dessa. För ljudmiljön i park bör 
eftersträvas någon del med en lägre ljudnivå. I rapporten Upplevd ljudmiljö i parker och grönområden 
i Stockholm (2008) har den faktiska ljudnivån jämförts med besökarnas upplevelser. Resultatet visar 
att ljudnivån i stadsnära grönområden och stadsparker bör understiga 50 dB(A) för att upplevas som 
rofyllda. Kring 55 dB(A) sker en påtaglig förändring upplevelsemässigt. (Miljönämnden inkl. reservation, 
aktbilaga, 147-149) 

Länsstyrelsen konstaterar att bullerfrågan kommer behöva behandlas fördjupat tillsammans med den 
trafikanalys Länsstyrelsen förordar. Den nya dragningen av Öresundsvägen innebär att intilliggande 
bostäder får en ny bullersituation. (Länsstyrelsen, aktbilaga, 154) 
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Stadsbyggnadskontorets kommentar: Området innehåller föreorenad mark, kunskapen om omfattning 
och typ av föroreningar byggs på successivt genom processens gång. Också buller, luftkvalité och risk 
kopplat till såväl pågående verksamheter som trafik, kommer utredas vidare i samband med 
detaljplanearbeten.   

PLANHANDLINGENS INNEHÅLL 
Länsstyrelsen menar att planförslaget saknar en entydlig markanvändningskarta med tillräcklig 
detaljeringsgrad för att ge en tydlig bild av planförslaget. Planhandlingens översiktsliga nivå göra att 
Länsstyrelsen endast kan bemöta bevakningspunkterna* översiktligt. Därmed hänskjuts dessa till 
kommande prövningar. (Länsstyrelsen, aktbilaga, 154) 

*Länsstyrelsens ska bedöma och redovisa om: 

o Förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap Miljöbalken (MB) 
o Förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB inte följs 
o Redovisning av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenligt med 7 kap 18 e § första stycket MB 
o Sådana frågor rörande användning av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner, inte samordnas på lämpligt 

sätt 
o En bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 

översvämning eller erosion 

För att stärka Skåne som helhet är det viktigt att varje tätort och kommun ser sig själv i ett större 
omland. Region Skåne anser därför att den fördjupade översiktsplanen bör innehålla resonemang kring 
hur planförslaget kopplas till bland annat den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030, 
strategier for Det flerkärniga Skåne, Regional trafikinfrastrukturplan och det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet m. fl. (Region Skåne, aktbilaga 128) 

Lunds kommun har målformuleringar för hållbar stadsutveckling. Det går inte att utläsa av 
planförslaget hur dessa mål integreras i stadsomvandlingen.(SYSAV aktbilaga 122) 

En zoombar digital karta (GIS, inte pdf) skulle öka planförslagets läsbarhet betydligt. Det skulle även 
enkla 3D-skisser göra. (BFR Sliparen, aktbilaga 137) 

Skrivande anser att planförslaget inför utställning inte korrigerats utifrån samrådsyttrandena.  
Ytterligare bearbetning krävs, kanske också ny utställning. Arbetet framstår fortfarande som ett 
programarbete. Det har fortfarande ingen plankarta. Vad är det för formellt beslut som uppföljande 
detaljplanering etc. skall följa? Att antaga en plan är en politisk handling. Planen har vittgående 
konsekvenser att ta ansvar för. Dessa går inte att utläsa. SBK uttrycker sig dessutom, fortfarande, i 
faktum-form, som om allt redan är beslutat. Flera stora frågeställningar behöver utredas och redovisas 
tydligt såsom grönstruktur, förhållandet till omgivande stadsdel, hur spårvägen ska fungera, 
knutpunkten vid Tetra Pak med mera. Barnperspektivet ska bevakas. Jag yrkar att detta FÖP-arbete tar 
paus för att avvakta den nya översiktsplanen.   (Lennart Nord, aktbilaga 139) 

MKB:n 
Servicenämnden anser att MKB:n är bra och vältäckande. Att planförslaget till övervägande del 
innebär positiva miljökonsekvenser är något som bör tas i beaktande vid helhetsbedömningen av 
planen.  Gröna miljöer vid kollektivstråk (exempelvis sidan 12) är positivt för luftkvaliteten, men 
bullernivåerna dämpas inte av grönområden, vilket kan göra att ”lugna” områden utomhus minskar. 
Detta är speciellt viktigt vid skolgårdar, såsom vid Lerbäckskolan. Förslaget om detaljerade 
utredningar för buller är bra.  Det är också bra att dagvattenhanteringen getts ett så stort fokus och man 
tagit ett större grepp på frågan, som inte slutar vid planområdets gräns. (Servicenämnden, aktbilaga 159, 160) 
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Stadsbyggnadskontorets kommentar: Fördjupningen hanterar stadsutvecklingen i en del av västra 
Lund utifrån ÖP 2010´s inriktning. ÖP 2010 har ett övergripande perspektiv vad gäller till exempel 
trafik och gods. Stadsbyggnadskontoret instämmer i behovet av ytterligare utredningar men bedömer 
att fördjupningen ger den vägledning och handlingsutrymme som krävs i det fortsatt arbetet. Projekt 
Västerbro tar vid och har tydligt genomförandefokus. 
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 ”Öresundsvägen med omnejd”  
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        Förord 

Denna miljökonsekvensbeskrivning ingår i planarbetet för den fördjupade 
översiktsplanen för ”Öresundsvägen med omnejd”. Arbetet baseras på en 
rapport från Ramböll och har vidarebearbetats av Stadsbyggnadskontoret i takt 
med planförslagets utveckling inför utställning.  
 
Sammanfattning 
En miljökonsekvensbeskrivning är ett dokument som sammanfattar de 
konsekvenser ett planförslag kan komma att medföra för miljön, samt beskriver 
hur de olika miljöaspekterna tagits in i planeringen och hanterats. Miljökonse-
kvenserna för de ämnesområden som bedömts som mest relevanta för 
planområdet beskrivs särskilt, och slutligen ger miljökonsekvensbeskrivningen 
en sammanfattande bedömning av planens genomförande. 

 
Planförslag 

 
Den fördjupade översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd beskriver 
utvecklingen i ett större område av i västra Lund. En stadsomvandlingsprocess 
över en längre tid föreslås, där äldre verksamhetsområden utvecklas till att 
innehålla mer blandat stadsinnehåll, däribland bostäder. Stadsomvandlingen 
föreslås ske inifrån och ut. Planförslaget verkar för att förbättra miljön på lång 
sikt genom bland annat dagvattenhantering och marksaneringar, men också 
genom förbättringar i tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter. 
Planförslaget omfattar också förbättringar av trafiklösningar i området, bland 
annat genom avlastning av cirkulationsplatsen vid Mobilia. 

 
Alternativ 

 
Planförslaget har under arbetets gång haft flera olika strategier för utvecklingen 
av området. I huvudsak har det handlat om diskussioner kring olika trafiklösningar 
vid Mobilia, olika markanvändningsförslag för området vid Norra Värpinge och 
olika varianter på i vilken ordning utvecklingen ska ske. Det har också förts 
diskussioner kring spårvägsförslaget, där man landat i att det till en början 
kommer att trafikeras med buss på en del av det stråk som reserverats för 
spårväg i planen. Att utvecklingen av området ska vara framtida blandad stad har 
varit en förutsättning baserad på ÖP 2010. Att stadsomvandlingen bör ske inifrån 
och ut har diskuterats med flera aktörer och innebär en förändring jämfört med 
ÖP 2010. Det är endast det förslag kommunen valt att gå vidare som 
miljökonsekvensbeskrivs nu inför planförslagets utställning. Konsekvenser av olika 
utvecklingsinriktningar studerades i planens samrådsskede. En stadsomvandling 
inifrån och ut bedömdes vara mest gynnsamt.   

 
Miljökonsekvenser 

 
I arbetet med planläggningen har ett flertal frågor identifierats som viktiga att 
belysa ur miljösynpunkt. Dessa beskrivs närmare i denna 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Den sammanvägda bedömningen av planförslaget är att de konsekvenser 
planförslaget ger upphov till i huvudsak är positiva. Planförslaget ger liten 
påverkan på luftkvaliteten och riskbilden i och med att verksamheter ersätts med 
bostäder. Planförslaget innebär förändrade förutsättningar för pågående 
verksamheter och förändrade sammanhang för kulturhistoriskt värdefulla objekt. 
De äldre stadsplanerna ger inget formellt skydd åt kulturmiljövärdena. 
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Stadsomvandlingen innebär en möjlighet att ge skydd men innebär samtidigt att 
det industriella sammanhanget försvinner, och troligen försvinner också objekt.   

Planförslaget bedöms innebära en positiv påverkan på vattenkvaliteten i Höje å, 
och även på möjligheterna att hantera översvämningar i området i framtiden. 
Andelen hårdgjord yta förväntas inte öka och de dagvattenåtgärder som föreslås 
är i en storleksordning som väntas vara av betydelse. 

Genom att planförslaget förordar helhetslösningar för cykel och gångtrafik ses 
effekterna ur hälso- och hållbarhetssynpunkt som positiva på lång sikt, trots den 
ökning av biltrafiken planen bedöms medföra. 

 
 

Tabell 1.1. Sammanfattande tabell över bedömda konsekvenser 
Aspekt Nollalternativ Exploateringsalternativ 
Stadsmiljö 

Negativ Positiv 
Kulturmiljö 

Neutral Viss negativ 

Tillgänglighet 
gå, cykel, 
kollektivtrafik 

Neutral Positiv 

Påverkan på RI E6.02 
Neutral Neutral 

Buller 
Liten negativ Positiv 

Luftkvalitet 
Ingen eller mycket liten 
negativ 

Liten negativ 

Risk och säkerhet 
Liten negativ Positiv 

Vatten 
Liten negativ Positiv 

Mark och 
masshantering 

Liten negativ Positiv 

Hälsa 
Liten negativ Ingen eller liten negativ 
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1. Inledning 
 

I västra Lund pågår en stadsomvandling där tidigare industrikvarter omvandlas till 
en mer blandad stadsmiljö med kontor, handel och bostäder. Planarbete pågår för 
att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) med syfte att formulera en långsiktig 
målbild för området kring Öresundsvägen och vidare åt nordväst. Enligt 
miljöbalken ska en översiktsplan omfattas av en miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I MKB:n ska miljökonsekvenserna av planen 
tydligt framgå och hanteras. 

 
1.1 Bakgrund och syfte 

Lunds kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för en del av 
västra Lund. Utgångspunkten för den fördjupade översiktsplanen är kommunens 
översiktsplan, ÖP 2010 där kommunens riktlinjer för utveckling inom kommunen 
beskrivs. Fördjupningen omprövar, utvecklar och nyanserar ÖP 2010.  

Fördjupningen avser att formulera en målbild för planområdets framtida 
inriktning med tillhörande mål och strategier för den framtida stadsmiljöns 
innehåll och framväxt. Målsättningen är att möjliggöra en dynamisk 
stadsutveckling över tid i samverkan med områdets intressenter. Planförslaget 
omfattar bland annat en etappvis stadsomvandling av fyra verksamhetsområden; 
Västerbro (f.d. Öresundsvägen) öster och väster, Södra Gunnesbo och Norra 
Värpinge. I dessa föreslår ett framtida funktionsblandat stadsinnehåll med 
arbetsplaster, bostäder, service och kultur. Därutöver omfattar planförslaget en 
ny trafikstruktur runt Mobiliarondellen.  

Syftet med MKB:n är att ta fram en samlad bedömning av planens inverkan på 
miljön, människors hälsa och resurser som mark och vatten. Arbetet med 
miljöbedömning och MKB innebär att miljöaspekter och miljöåtgärder integreras i 
planen så att en hållbar utveckling främjas för att bland annat uppfylla uppsatta 
miljömål och krav i gällande lagstiftning. MKB:n utgör ett beslutsunderlag för 
kommunens politiker inför antagande av planen, men syftar också till att ge 
allmänheten och berörda tjänstemän en samlad bild av planens 
miljökonsekvenser. 

Miljöbedömningen är en process som identifierar och värderar miljöaspekter av 
FÖP genom bland annat samråd med allmänhet, organisationer, myndigheter och 
andra intressenter. MKB:n utgör den dokumenterande delen av 
miljöbedömningsprocessen. I MKB:n beskrivs och bedöms konsekvenserna av 
planens genomförande. Fokus ligger på de delar av planförslaget som av 
kommunen bedömts medföra betydande miljöpåverkan. 

 
2. Planprocess och miljöbedömning 

 
En fördjupad översiktsplan ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) visa regleringar 
för markanvändningen inom ett avgränsat område. Kommunen gör en 
behovsbedömning av hur översiktsplanen kan komma att påverka omgivningen. 
Om kommunen bedömer att översiktsplanen kan medföra en betydande påverkan 
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på miljö, hälsa eller hushållning med naturresurser, ska en MKB upprättas. I detta 
fall bedömdes att planaarbetet behöver följas av en MKB med hänvisning till 
planområdets storlek och komplexitet.  

Planförslag och MKB ska via samråd hållas tillgängliga för berörda myndigheter 
och allmänhet. Dessa ska ges skälig tid att yttra sig över planförslaget. 
Länsstyrelsen har rollen som yttrande instans och samrådspart. Ett formellt och 
separat godkännande av MKB sker inte, men processen och dokumentet anses 
godkända som beslutsunderlag när översiktsplanen antas. 

 
2.1 Metod och bedömning av konsekvenser 

En MKB är både ett dokument och en process. Processen kring MKB ska integrera 
miljöaspekterna i planeringen så att en hållbar utveckling främjas. Arbetet med 
MKB ska ge möjlighet till en ökad insyn för myndigheter, enskilda, allmänhet och 
organisationer och därmed bidra till ett breddat kunskapsunderlag.  

Ett MKB-dokument beskriver planförslagets påverkan på miljö, människors hälsa 
och hushållningen med naturresurser. Dokumentet är ett beslutsunderlag för 
detaljplan eller översiktsplan och fungerar rådgivande. 

MKB ska belysa vilka konsekvenser som kan uppstå om planen genomförs och vad 
som är viktigt att tänka på i den fortsatta planeringen för att undvika eller 
begränsa påverkan på omgivande miljö. För att bedöma vilka miljökonsekvenser 
som uppstår jämförs föreslagen plan med en situation utan att planen genomförs, 
ett så kallat nollalternativ (se vidare i avsnitt 5). 

Konsekvenserna av planförslaget och nollalternativet bedöms utifrån inverkan på 
olika aspekters miljövärden, se Tabell 2.1. och Tabell 2.2.  

I MKB:n beskrivs både positiva och negativa konsekvenser. Storleken på 
konsekvensen är beroende av hur många som är berörda, miljövärdets 
betydelse samt hur stor förändringen bedöms bli. Miljövärdet är beroende av om 
miljöintresset har nationella, regionala eller lokala värden. Detta innebär att en 
måttlig effekt på ett objekt av litet värde kan bedömas som en liten konsekvens, 
medan en liten effekt på ett objekt av stort värde kan bedömas som en måttlig 
konsekvens. 

 
Tabell 2.1. Kriterier för bedömning av konsekvenser. 

 stor +/- 
förändring 

Måttlig +/- 
förändring 

Liten +/- 
förändring 

 
stort miljövärde mycket stor 

konsekvens 
stor konsekvens måttlig 

konsekvens 

måttligt 
miljövärde 

stor konsekvens måttlig 
konsekvens 

liten konsekvens 

 
litet miljövärde måttlig 

konsekvens 
liten konsekvens mycket liten 

konsekvens 

 
 

Om det finns gällande riktvärden, miljökvalitetsnormer eller liknande görs en 
avstämning mot dessa. Konsekvensbedömningen omfattar det som är reglerat i 
planen, dvs. den planerade markanvändningen och skadeförebyggande 
åtgärder. Kumulativa (samlade) effekter beskrivs under respektive sakområde i 
de fall det är relevant. 

Inom de ämnesområden där det är aktuellt anges inarbetade åtgärder 
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respektive förslag på ytterligare möjliga åtgärder. Inarbetade åtgärder är 
sådana som finns med i planförslaget och som utgjort förutsättning vid 
konsekvensbedömning. 
Ytterligare möjliga åtgärder är sådana åtgärder som inte tagits upp i 
samrådshandlingen men som kan påverka områdets utveckling positivt ur 
miljösynpunkt och därför föreslås i Miljökonsekvensbeskrivningsdokumentet. 

 
Tabell 2.2 Förklarande text om graden av konsekvenser. 

Grad av 
konsekvens 

 
Förklaring 

 
 

mycket stor 
negativ 
konsekvens 

 
Stor påverkan på högsta värde som exempelvis Natura 2000-område, 
riksintresse, naturreservat, skyddsvärda arter och liknande. 

Påverkan bedöms så omfattande att den har avsevärda effekter på 
värdet i området. Värdet försvinner eller påverkas i mycket hög grad. 
Många människor drabbas. 

 
 
 
stor negativ 
konsekvens 

 
Stor påverkan på exempelvis riksintresse, naturreservat, område med 
skyddsvärda arter och liknande. 

Påverkan bedöms så omfattande att den har stora effekter på värdet i 
området. Värdet försvinner inte, men påverkas i hög grad. Många 
människor drabbas. 

 
 
 
måttlig negativ 
konsekvens 

 
Begränsad påverkan på exempelvis område i kommunalt 
naturvårdsprogram och liknande. 

Påverkan bedöms medföra måttliga negativa effekter för värdet i 
området. Värdet försvinner inte, men minskar i omfattning eller kvalitet. 
Relativt få människor drabbas. 

 
liten eller 
mycket liten 
negativ 
konsekvens 

 
Liten påverkan på exempelvis skogsbacke i närhet till bostäder. 

 
Påverkan bedöms medföra små negativa effekter för värdet i området. 
Värdet försvinner inte, men kan påverkas något vad gäller kvalitet eller 
omfattning. Få människor drabbas. 

 
 
 
positiv 
konsekvens 

 

Förbättrad situation för miljövärde eller intresse. 
 
Påverkan kan vara i skalan liten, måttlig, stor. Värdet ökar i omfattning 
genom att exempelvis en brist byggs bort, tillgängligheten till värdet ökar 
avsevärt eller liknande. 

 
 

2.2 Avgränsningar 

En MKB för en plan ska avgränsas till omfattning och detaljeringsgrad. 
MKB:ns avgränsning gäller både för dess innehåll och för det geografiska 
område som ingår i bedömningen. Enligt 6 kap 13 § miljöbalken ska den 
myndighet eller kommun som ansvarar för framtagandet av en plan eller ett 
program samråda omfattningen av och detaljeringsgraden för MKB:n med den 
eller de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen eller programmet 
innan detta upprättas. Den bedömda FÖP:en har varit ute på samråd, under 
vilket berörda från både myndigheter och allmänhet har haft möjlighet att 
yttra sig om planen. 
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Länsstyrelsen påpekar i sitt samrådsyttrande att den generella utvecklingen för 
området som beskrivits i samrådshandlingen för FÖP:en är positiv. Särskilt 
positiv är den föreslagna ändringen av markanvändningen i de centrala delarna 
av området där väl behövda bostäder kan byggas i centrala lägen med god 
tillgång till kollektivtrafik. Riktlinjer för typen av bostäder, liksom en plan för 
hur flytt och omstrukturering av verksamheter är tänkt att ske saknas dock 
enligt Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beskriver också att generella riktlinjer som 
kan fungera som underlag i senare prövningar saknas i planförslaget. 

Kulturmiljövärden och beskrivning av hur dessa ska säkerställas och utvecklas 
behöver enligt Länsstyrelsen förtydligas, liksom även hur föroreningar är 
tänkta att hanteras inom området. 

Översiktsplanering är övergripande och inriktad på en strategisk nivå och inte 
detaljerad. Detta gäller även MKB:n. Flera av miljöfrågorna kommer att 
behandlas mer utförligt inom ramen för andra beslutsprocesser; exempelvis 
detaljplane-läggning enligt plan- och bygglagen eller tillståndsansökningar. 
MKB:n fokuserar på de frågor som kan innebära betydande miljöpåverkan på en 
övergripande nivå. 
 
2.2.1 Geografisk avgränsning 

FÖP Öresundsvägen med omnejd omfattar ett större område i Lunds nordvästra 
delar. Området sträcker sig ut från Lunds centrala delar utmed Öresundsvägen 
och mot Norra Värpinge, Gunnesbo och Mobilia. Utredningsområdet för MKB:n 
har avgränsats på samma sätt. 

I vissa avseenden beaktas även ett större område i miljöbedömningen. Det 
gäller framförallt vid bedömning av inverkan på miljökvalitetsnormer för 
vatten-förekomster och risker som kan spridas ut från området vidare till andra 
platser i eller utanför kommunen.  

Planens geografiska utredningsområde framgår av Figur 2.3. 

 
Tabell 2.3. Planförslagets utredningsområde markerat med olika färger. Karta ur 
planförslaget, antagandehandling. 

 
 

2.2.2 Innehållsmässig avgränsning 

En MKB ska fokusera på de aspekter som är av vikt och där konsekvenserna kan 
antas bli betydande. Det är således enbart de miljöaspekter för vilka 
genomförandet av planen kan anses innebära en betydande miljöpåverkan som 
ska ingå i miljöbedömningen av planen. Avgränsningen av innehållet i MKB:n har 
utgått från miljöaspekterna som listas i 6 kap 12 § p. 6 miljöbalken. 
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Tyngdpunkten i denna MKB ligger på att beskriva konsekvenserna för trafik 
inklusive påverkan på riksintresse väg E6.02, tillgänglighet, stadsbild, kulturmiljö, 
miljö- och hälsoaspekter kopplade till markföroreningar, vatten, risk och buller, 
miljö- och hälsoaspekter kopplade till den framtida blandstaden, klimatfrågor och 
hållbar utveckling. Kommunen har i FÖP beskrivit att planens huvudsakliga 
miljöeffekter härrör från dagvattenhanteringen inom området och 
miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa frågor behandlas under rubriken vatten. 
Övriga frågor har Lunds kommun bedömt som icke-betydande. 
 
2.2.3 Avgränsning i tid 

Avgränsning i tid innebär att MKB:ns tidshorisont begränsas med hänsyn till när 
relevanta miljökonsekvenser kan förväntas inträffa. Nollalternativet och 
planalternativet ska jämföras mot samma tidshorisont i MKB:n. Tidshorisonten i 
MKB:n följer tidshorisonten för den fördjupade översiktsplanen. Det innebär att 
FÖP området utvecklas successivt under en period främst fram till år 2030, 
men även med utblickar längre fram i tiden.  
 

3. Mål och krav 
 
3.1 Miljömål 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål (miljömål) för en hållbar 
samhällsutveckling. Det innebär att nuvarande och kommande generationer ska 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska 
aspekter. Många av miljömålen kopplar till olika ekosystemtjänster. 

Skåne län har regionala miljömål som utgår från de nationella, och ett därtill 
kopplat åtgärdsprogram som beskriver hur förutsättningarna för att nå målen ska 
förbättras [1]. Lunds kommun har i sitt miljöprogram LundaEkoII specificerat mål 
för kommunens miljöarbete. Utöver att medverka till att de nationella miljömålen 
uppnås har kommunen tagit fram åtta prioriterade områden med övergripande 
mål.  

De åtta prioriterade områdena handlar om att kommunen ska engagera fler i 
kommunens arbete med hållbar utveckling, att konsumtionen i kommunen ska bli 
mer hållbar, att utsläppen av växthusgaser ska minska och samhället klimat-
anpassas. Därutöver ska Lunds kommun arbeta för en hållbar stadsutveckling 
med tätortsmiljöer som har blandade funktioner och ger möjligheter till ett rikt 
socialt liv, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Den hållbara stads-
utvecklingen ska också skapa ett tillgängligt och attraktivt transportsystem för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. Även användningen av energi, resurser och 
avfall ska ges goda förutsättningar, liksom resurseffektiva byggnader och sociala 
aspekter. 

MKB:n innehåller en avstämning mot relevanta nationella, regionala och 
lokala miljömål. De nationella miljömål som har bedömts vara relevanta för 
den här MKB:n är: 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Giftfri miljö 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Ett rikt odlingslandskap 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 
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3.2 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel som regleras i 
miljöbalkens femte kapitel. En miljökvalitetsnorm ska tas fram på 
vetenskapliga grunder och ange den miljökvalitet som människan och/eller 
miljön kan anses tåla. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för: 

• Luftkvalitet (utomhusluft) omfattande kvävedioxid, 
kväveoxider, svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, bly, 
partiklar och ozon 

• Buller 
• Fisk- och musselvatten 
• Vattenförekomster 

 
MKB:n hanterar en översiktlig avstämning mot MKN, främst då 
miljökvalitetsnormerna för buller, luftkvalitet och vattenförekomster vilka 
bedöms vara de normer som är av relevans för den konsekvensbeskrivna 
planen. 

 
 
 
4. Utvecklingsförslag 

 
Planområdet består av flera delområden med olika karaktär och innehåll, men 
där industriverksamhet och handel dominerar. Större delen består av 
planlagd och bebyggd mark. 

I dag finns ca 5000 arbetstillfällen inom området, främst industri och handel 
men även konsulter och serviceföretag. Dessutom finns utbildnings-, kultur- 
och föreningsverksamheter. Flera av de befintliga verksamheterna inom 
området bedriver olika typer av miljöfarlig verksamhet. 

Kulturvärdena i området är i stort kopplade till tidigare industrimiljöer, och 
ett flertal byggnader och områdesmiljöer finns utpekade som särskilt 
bevarandevärda. Planens intention är att dessa så långt som möjligt bibehålls 
och utvecklas, samtidigt som de ska integreras i den nya bebyggelsen och ge 
området en historisk förankring och identitet. Föroreningssituationen är en 
osäkerhetsfaktor. 

De östra delarna av planområdet gränsar till Lunds innerstad och det som 
kallas Sockerbruksområdet. Här är utvecklingen av området tänkt att starta, i 
huvudsak med blandstadsbebyggelse. Genom att bygga nya bostäder i 
centrumnära lägen ges möjlighet för fler att röra sig i staden utan bil, och en 
förtätning är möjlig utan att ta ny mark i anspråk i stadens utkanter. 

 
4.1 Bebyggelsestruktur 

Planförslagets ambition är att de verksamhetsområden som finns inom 
utredningsområdet för planen ska omvandlas till blandad stadsbebyggelse med 
god tillgänglighet som kopplar ihop omgivande bostadsområden. Bebyggelsen 
ska utgöras av en blandning av gammalt och nytt på ett sådant sätt att en 
intressant och varierande miljö skapas. Inom området ska olika typer av 
bostäder med olika prisbild och storlekar finnas, för att kunna ge möjligheter 
till alla att bo inom området. Genom att äldre och kulturhistoriskt intressanta 
byggnader bibehålls får området en historisk koppling till Lunds industrihistoria 
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och skapar identitet. Blandstadsbebyggelsen inom området ger möjligheter till 
en mängd verksamheter i de tillkommande byggnadernas bottenvåningar och 
hjälper till att skapa koppling till en dynamisk och välkomnande gatumiljö med 
grönskande inslag. Antalet grönytor och gröna miljöer inom området ska enligt 
planen öka i omfattning. 

Gatunätet inom området ska enligt planförslaget successivt omformas till ett 
stadsnät där utformningen inbjuder till vistelse i gaturummet och för att skapa 
samspel mellan bebyggelse och gata. Därutöver ska gatornas grönstruktur 
bidra till en trevnad i gatumiljön. Samtidigt ska mötesplatser i gaturummet 
utformas, liksom sammanhängande gång- och cykelstråk. 
 
4.2 Grönstruktur 

Planförslaget beskriver att områdets karaktär ska bli grönare. 
Förutsättningarna för rekreation i gröna miljöer nämns i planförslaget som 
viktig för boendekvaliteten, och de gröna miljöerna är också tänkta att bidra 
med ekosystemtjänster och biologisk mångfald. De riktlinjer som finns 
angivna i kommunens Grönstruktur- och Naturvårdsprogram är tänkta att 
vara vägledande inom de delar av området som huvudsakligen utgörs av 
bostäder och boendemiljöer. Utöver grönstrukturen nämns blåstruktur i 
planen som en viktig del i både rekreationsmiljöer och dagvattenhantering. 
Med blåstruktur menas miljöer kopplade till vatten som bidrar med olika 
vattenrelaterade ekosystemtjänster som exempelvis rekreation och rening av 
dagvatten. De gröna miljöerna ska till en del utgöra stråk utmed viktiga 
transportleder för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. De gröna strukturerna 
ska med andra ord utgöra en integrerad del av blandstadskaraktären och ge 
förutsättningar för varierade allmänna ytor. Befintliga värden kopplade till 
grönytor ska huvudsakligen bevaras. 
 
4.3 Trafikstruktur 

Planförslaget syftar till att förbättra tillgängligheten främst för cykel- och 
gångtrafikanter, men också för biltrafik. Planförslaget lyfter också vikten av 
mobility management för att underlätta val av trafiklösning i vardagen för de 
boende. Mobility management är åtgärder som genomförs för att främja 
hållbara transporter genom att påverka och förändra resenärers attityder och 
beteenden så att de föredrar att inte använda bilen. För resor under två 
kilometer beskriver planförslaget att det naturliga ska vara att välja bort bilen 
till förmån för andra transportslag. Inom området kommer cykel- och 
gångtrafik vara prioriterade, både i stråk och gaturum, liksom i form av bland 
annat cykelparkeringar. Åtgärder för gång och cykel ska vara tidigt ut i planens 
genomförandeperiod. 

Kollektivtrafiken ska underlättas genom prioritering av trafikslaget och genom 
att stråk för kollektivtrafik. Kollektivtrafikhållplatserna är utformade som 
mötesplatser och resorna till och från dem har en konkurrenskraftig restid. 
Planer finns på en framtida spårväg genom området, men till en början 
kommer två av de tre planerade spårvägshållplatserna trafikeras av bussar. De 
befintliga stadsbusslinjerna utvecklas med några bussgator.  Reservatet för 
framtida spårväg föreslås etableras med en första etapp ”Lundalänkskoncept” 
mellan Bryggaregatan och Måsvägen. (Lundalänkskoncept- tänk spår kör buss) 

De barriäreffekter som idag skapas av de stora verksamhetsområdenas 
utformning ska enligt planförslaget minskas. Inom hela området planeras ett 
finmaskigt gång- och cykelvägnät där utformningen ger trygghet och genhet 
för resenärerna. Gena stråk till främst målpunkter som större 
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kollektivtrafikhållplatser samt centrum och centralstationen ska utformas så att 
cyklister och gångtrafikanter får en tydlig prioritering. Den fördjupade 
översiktsplanen föreslår en förstärkning av gång- och cykelvägnätet till 
omkringliggande bostadsområden för att stärka stadens gång- och 
cykelvägnät. I strategiska lägen ska möjlighet till cykelparkering finnas 
tillgänglig. 

Gatorna inom området är planerade att vara utformade enligt den funktion de 
har, och huvuddelen av biltrafiken kanaliseras till planerade genomfartsvägar. 
Bebyggelsen ska vara gatunära och gatorna ska vara utformade på ett sådant 
sätt att en god trafiksäkerhet uppnås. Lokalvägnätet inom området är 
finmaskigt och ger möjlighet till biltrafik samtidigt som gatuliv samt gång- och 
cykeltrafikanter ska prioriteras. Utformningen av gatorna inom området är 
sådan att gatans funktion tydligt kommuniceras. Den kollektivtrafikhållplats 
som planeras väster om cirkulationsplatsen vid Mobilia ska utgöra en del i 
stadsdelscentrum. Genom väldefinierade gaturum och en god orienterbarhet 
underlättas för boende och besökare i området. 

Mobiliarondellen är en stor fråga för biltrafiken och åtgärder för att öka 
kapaciteten i denna och förbättra trafikflödena på genomfartslederna i nordväst 
finns med i planförslaget. I planförslaget byggs cirkulationsplatsen vid Mobilia 
om för en ökad kapacitet redan tidigt för att ge möjligheter till den trafik som 
kommer tidigt i utbyggnadsplanerna. Senare anpassas vägnätet inom 
planområdet för att minska belastningen i cirkulationsplatsen. 
Cirkulationsplatsen vid Mobilia identifieras i planen som en port till staden, 
varför planen förespråkar att den utformas som en välkomnande entré. Även 
cirkulationsplatsen vid korsningen Plogfåran-Fjelievägen, samt Fjelievägen 
utpekas som trafikområden där extra fokus bör läggas på en välkomnande 
utformning och en ökad stadsmässig karaktär. Fjelievägens utveckling sker 
enligt planförslaget mot att vägen blir en tydligt urban gata eller boulevard 
med stadskaraktär. 

Utformningen av trafiklösningar ska ske genom en successiv utveckling av ett 
stadsmässigt rutnät mellan Bryggaregatan och Norra Ringen. Till att börja 
med flyttas Öresundsvägens anslutning till Boställsvägen och på lång sikt 
ersätts cirkulationsplatsen vid Mobilia med en traditionell korsning och 
anslutningen till väg 103 förändras. Dessa åtgärder planeras ge en 
kapacitetsökning motsvarande ungefär hälften av det behov som uppstår i 
samband med omvandlingen av verksamhetsområdet till bostäder. 

 
4.4 Hållbar stadsutveckling 

Det aktuella planförslaget tar upp ett flertal frågor som är aktuella för en 
långsiktigt hållbar stadsutveckling. Planförslaget prioriterar exempelvis en 
centrumnära utveckling av tidigare ianspråktagen mark. Den tillkommande 
mängden bostäder blir således placerade inom ett avstånd från centrum som 
ger goda möjligheter till ett boende där biltransporter väljs bort till förmån för 
kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. I och med omvandlingen av befintligt 
verksamhetsområde ges möjligheter till sanering av befintliga kända och 
tidigare okända markföroreningar inom området, liksom möjligheter till att 
skapa långsiktigt hållbara trafiklösningar som både kan minska mängden 
luftburna utsläpp och trafikriskerna i området. Den omläggning och 
modernisering av dagvattensystemet som omtalas i planen ger möjligheter 
för en framtida hantering av klimatrisker kopplade till skyfall. 

För ytterligare information om planförslaget hänvisas till planhandlingen 
och planbeskrivningen. 
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5. Nollalternativ 
 

Nollalternativet är ett referensalternativ för att bedöma planens förslag på 
övergripande mark- och vattenanvändning med avseende på de 
konsekvenser förslaget kan innebära för miljön. Nollalternativet har 
samma tidshorisont som planalternativet, det vill säga främst för de 
kommande 10-15 åren, men med utblick för hela området också bortom 
år 2030.  

Nollalternativet beskriver områdets sannolika utveckling inom 
utredningsområdet om den fördjupade översiktsplanens förslag inte 
genomförs. Nollalternativet innebär alltså en situation där den fördjupade 
översiktsplanen inte antas för området. 

Nollalternativet betyder att nuvarande markanvändning fortsätter i området 
enligt idag befintliga detaljplaner. Det innebär att området även 
fortsättningsvis domineras av verksamheter och handel. Samtidigt behöver 
bostadsbehovet täckas i andra delar av Lunds kommun. Den trend som idag 
pågår med omvandling av verksamheter från tillverkning och hantverk mot 
handel och service bedöms fortsätta, främst kring Pilsåker och Mobilia. 
Samtidigt sker en ökad etablering av volymhandel, då sådan ryms i flera av 
områdets befintliga detaljplaner. 

I samband med att utvecklingen mot ökad handel och fler verksamheter 
fortsätter ökar trafiken på vägarna i området. Mindre kapacitetsökande 
åtgärder genomförs även i nollalternativet i Mobilia-rondellen. Även 
Trafikverkets planerade ombyggnad av trafikplatsen vid E6 samt utbyggnad 
av E6.02 fortsätter. 

Den befintliga kraftledningen i den västra delen av planområdet finns kvar i 
samma sträckning som idag. 

Utbyggnaden i FÖP-områdets närområde fortsätter, och angränsande 
områden förtätas enligt befintliga planer och byggs ut enligt kommunens 
befintliga ramprogram. 

Dagvattenhanteringen inom området kvarstår som idag, med mindre lokala 
förbättringar som sker vid behov. Eventuellt tillkommer dagvattenmagasin på 
somliga fastigheter i samband med utbyggnader. 

 
 
 
6. Övergripande förutsättningar 

 
6.1 Kommunal planering 

Planförslaget stämmer väl överens med de intentioner som beskrivs för 
miljöområdet i LundaEkoII. Främst mål för långsiktigt hållbar stadsutveckling 
kan nås med utgångspunkt i planförslaget. Därutöver stämmer planförslaget 
som helhet väl överens med den målsättning kommunen har för sin 
översiktliga planering. Planförslaget skiljer sig dock från kommunens 
översiktsplan, ÖP10, i det att planförslaget förordar att området ska 
utvecklas i en annan ordningsföljd än den som beskrivs i översiktsplanen. De 
intentioner som beskrivs i kommunens grönstruktur och naturvårdsprogram 
vad gäller ökade mängder grönytor, främst i de västra delarna av Lund har 
möjlighet att nås om planen genomförs. Därutöver stämmer planen väl 
överens med grönstruktur och naturvårdsplanens intentioner om att alla 
boende i Lund ska ha närhet till grönytor och naturupplevelser. 
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Planförslaget bidrar positivt till möjligheterna att nå de intentioner som 
beskrivs i kommunens övergripande plan om bilsnål planering i och med att 
planen ger stort utrymme till gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

Kommunen har också antagit en ”balanseringsprincip” som beskriver hur 
kommunala grönområden som ianspråktas för exploatering ska 
kompenseras. I och med att det planlagda området i huvudsak består av 
icke-gröna ytor, och att ingen ny mark tas i anspråk i och med att planen 
förespråkar exploatering på redan exploaterad mark handlar planförslaget 
istället i huvudsak om tillskott av nya grönytor. 

 
6.2 Riksintressen 

Området berörs av riksintresse för väg samt utgör en del av uttrycket för 
riksintresse för kulturmiljövård, trots att detta är geografiskt avgränsat till de 
mer centrala delarna av staden. 

Området passeras av riksintresse för befintlig väg. Det handlar om väg E6.02 
mellan Dalby och Flädie som förbinder Lund och E22 med E6, och därför utgör 
en viktig regional och interregional förbindelse. Vägen är utpekad som 
riksintresse då den ingår i det utpekade kollektivtrafiknätet och därutöver 
fungerar som transportled för farligt gods. Väg E6.02 är också viktig ur 
arbetspendlings-synpunkt. Vägen utgör också en viktig koppling till nationellt 
viktiga verksamheter som ESS och Max IV. 
Riksintressets utbredning illustreras i Tabell 6.1. 

 

 
Tabell 6.1. Riksintresse väg passerar igenom FÖP området. Kartmaterial från 
Länsstyrelsens planeringsverktyg (2016-11-29). 
 
 
Som uttryck för riksintresse för kulturmiljövården (3 kap 6§ MB) tas bland 
annat följande upp som är av intresse för planområdet: 

”Det oregelbundna medeltida stadsplanemönstret med tillskott från senare 
tider, tomtstruktur, platsbildningar. Stadssiluetten, siktlinjer ut från staden och 
in mot Lund från det omgivande slättlandskapet. Bebyggelsens skala, volym 
och placering. Den sydskandinaviska bebyggelsetraditionen med sina 
småskaliga hus i tegel och korsvirke från den förindustriella perioden, och den 
mer storstadsmässiga bebyggelsen från 1800-talets slut och 1900-talets 
början. Järnvägsmiljön som en viktig faktor bakom 1800-talets expansion. 
Spår av gamla infartsvägar, gränser och andra markförhållanden i det som 
tidigare var obebyggda marker runt staden.”[2] 
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7. Områdesspecifika förutsättningar och konsekvenser 

 
7.1 Stads- och kulturmiljö 

 
7.1.1 Förutsättningar 

Området för den fördjupade översiktsplanen ligger drygt en halv kilometer väster 
om Lunds stadskärna som är av riksintresse för kulturmiljön. Huvuddelen av 
utredningsområdets stadsbild präglas av verksamheters funktionskrav. Bristen på 
offentliga rum och grönska med kvalitet är påtaglig i flera delar av planområdet. 
Området rymmer mycket av Lunds historia kopplad till industrier och 
verksamheter. Lunds Bevaringskommitté har bedömt att flera byggnader och 
objekt i området kring Öresundsvägen har kulturhistoriska värden. 

 
7.1.1.1 Fornlämningar 

Enligt RAÄ fornlämningsregister [3] finns några kulturhistoriska lämningar i 
områdets västra delar samt en känd fornlämning i form av en hög i norra delen av 
golfbanan. Troligen finns det fler fynd i området inom och omkring golfbanan. De 
registrerade fornlämningarna i form av boplatser i Pilsåkerområdet är undersökta 
och borttagna. Bestämmelser för fornlämningar, kända som okända, hanteras i 
Kulturmiljölagens 2 kap. Eventuella tillstånd hanteras av länsstyrelsen. 

 

 

Tabell 7.1. Kartbild med befintliga forn- och kulturlämningar markerade. [1] 
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7.1.1.2 Kulturmiljöprogrammet 

PM Kulturmiljö Öresundsvägens industriområde [4] utgör ett underlag för 
kommunens beslut i fråga om hur kulturmiljön i området ska värderas i plan- och 
bygglovhantering. Delområde Öresundsvägen heter numera Västerbro. 

Av PM framgår att Öresundsvägens industriområde innehåller nycklar till 
förståelsen av Lunds utveckling under 1900-talet, med representanter för 
verksamheter som flyttat ut från stadens centrum i samband med stadssaneringar 
och funktionsseparering.  

Vidare menar författaren att om en del av de fysiska strukturerna integreras i den 
kommande stadsutvecklingen, ger det en möjlighet till förståelse av platsens 
historia. För en framtida stadsutveckling i området har de industrihistoriska 
miljöerna stora värden som källor till historien och vårt samhälles förändring. 

Karaktärsdragen i Öresundsvägens industriområde kan sammanfattas så här: 
• Industri- och verksamhetsbyggnader. Storskalig verkstads- och 

kontorsmiljö med variation i ålder och material med tonvikt på rött tegel i 
verkstadsbyggnadernas fasader och kontorsfasader i kakel, bland annat 
flera byggnader som speglar utvecklingen av AB Separatorn/Alfa Laval, 
(numera del av Tetra Pack som också startade i Lund). 

• Växtlighet och grönstruktur som understryker hus i park (ex Förlaget) 
och resterna av ägogränser och tidigare dragning av en del av 
Bjärredsbanan sedermera lokalt industrispår. Växtlighet med läfunktion. 

• Industriområdet är skilt från det intilliggande bostadsområdet Kobjer i 
norr med ett karakteristiskt grön bälte i form av en park, tydligt uttryck 
för modernismens funktionsseparering 

 
 

Följande bevarandevärden finns enligt PM Kulturmiljö Öresundsvägens 
industriområde inom området, se karta längre ner: 

 
Kulturhistoriskt värdefull 
byggnad (röd): 

Annedal 4 

Förlaget 3 
 

Kugghjulet 4 (del av) 
 

Länsmannen 3 (östra 
delen) 

Separatorn 1 (delar av) 

Töebacken 4 (del av) 

Töebacken 7 (del av) 

Värmeväxlaren 3 (norra 
fasaden)Virket 5 

Värmeväxlaren 3 (del av) 

Byggnad som ingår i, eller 
tillsammans med andra, 
bygger upp en 
kulturhistoriskt värdefull 
miljö (svart): 

Annedal 2 (södra delen) 

Kugghjulet 1 (travers) 

Kugghjulet 3 (norra delen) 

Länsmannen 1 (del av) 

Länsmannen 3 (västra delen) 

Länsmannen 4 

Separatorn 1 (delar av) 

Töebacken 4 (del av) 

Virket 5 

Värmeväxlaren 3 (del av) 

Gårdsrum eller plantering av 
kulturhistoriskt och/eller 
miljömässigt värde (grön): 

Annedal 4 
 
Förlaget 3 

 
Länsmannen 1 

 
Separatorn 1 

 
Töebacken 1:20 o 4 (del av) 

 
Värmeväxlaren 3, rester av 
koloniområde. 

Väste 7:1 (mellan Kugghjul o 
Länsman) 

Väster 1:9 
mellan(Värmeväxlaren och 
Separatorn) 
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Tabell 7.2. Kartbild med bevarandevärden enligt tabellen ovan [4] 

 
7.1.2 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att planlagd markanvändning fortsätter. Trenden att 
tillverkningsindustri ersätts med lättare industri, service och handel fortsätter. De 
äldre lokalerna kan behöva byggs om till nytt innehåll. Kulturmiljövärdena saknar 
formellt skydd men å andra sidan förväntas förändringarna bli begränsade. 
Nollalternativet bedöms innebära neutral konsekvens ur kulturmiljösynpunkt. 

 
7.1.3 Konsekvenser av planförslaget 

Planförslaget medför en risk för att den befintliga industrimiljön fragmenteras, 
och de historiska sambanden blir otydliga, med konsekvenser för området 
identitet. Samtidigt anges en ambition att spara delar av de byggnader och 
objekt som anses kulturhistoriskt värdefulla. I samband med nya detaljplaner 
finns möjlighet att ge formellt skydd. I dagsläget är det svårt att bedöma hur 
mycket av den befintliga bebyggelsen som verkligen kommer sparas. Bland 
annat påverkar risken för föroreningar möjligheterna för bevarande och dessa 
är inte fullt ut kända. Konsekvenserna av planförslaget bedöms ändå 
begränsade och påverkan kan därför anses vara lite negativ för kulturmiljöerna 
i området. 

 
7.1.4 Inarbetade åtgärder 

Av områdets kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse sker ett urval av objekt som 
sparas. Områdets identitet skapas ur mixen mellan gammal och ny bebyggelse. 
Planförslagets beskrivning av att utvecklingen sker successivt inifrån och ut och 
att staden växer dynamiskt medför att de utpekade kulturvärdena inom området 
kan hanteras succesivt och att möjligheter ges för särskilda anpassningar i de 
kommande detaljplanerna till de befintliga värdena i området. 

 
7.1.5 Förslag till åtgärder 

Med utgångspunkt i PM Kulturmiljö Öresundsvägens industriområde, föreslås att 
de utvalda objekten kompletteras med andra byggnader och grönstrukturer som 
tillsammans bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö och bidrar till 
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berättelsen om Öresundsvägens industriepok. 

Kulturvärdena i området kan också förstärkas genom identitetsgivande platsnamn 
och grönstrukturer och konstverk med tydlig anknytning till platsernas historiska 
värden och användningen av området genom tiderna. 

 
 

7.2 Trafik och tillgänglighet 
 

7.2.1 Förutsättningar 

Utredningsområdet för den fördjupade översiktsplanen är beläget i ett högt 
trafikerat område med stor genomfartstrafik på främst de regionala trafiklederna 
och de lokala huvudgatorna. Det passerar flera statliga vägar genom 
planområdet: E6.02, 108 och 103. Väg E6.02, även kallad Norra Ringen, har en 
hög trafiktäthet med omkring 20000 fordon per dygn och är av särskild betydelse 
för regional eller interregional trafik och utpekad som riksintresse. Delsträckan 
mellan Lund och Flädie utgör förbindelse mellan regionala centra, vilket innebär 
att vägen är av särskild regional betydelse. Vägen är en del av en viktig 
förbindelse mellan Sjöbo/Veberöd, Lund och E6/E20 mot Helsingborg. Väg E6.02 
förbinder Lund och E22 med E6 och Helsingborg. Vägen ingår i det utpekade 
kollektivtrafiknätet och i det utpekade nätet för transport av farligt gods. Vägen är 
även viktig ur arbetspendlingsperspektiv Tabell 7.3. 

 
Tabell 7.3. Karta med vägar viktiga för pendling markerade med grönt. [4] 

 
Trafikverket har i sitt samrådsyttrande beskrivit att framkomligheten på främst 
väg E6 och väg E6.02 inte bör begränsas, samt att inga alternativa vägar finns för 
den trafik som passerar på dessa idag. 

Mobiliarondellen är en cirkulationsplats där Norra Ringen korsar Fjelievägen vid 
Mobilia handelsområde. Cirkulationsplatsen utgör en kritisk punkt i 
utredningsområdets vägnät då den redan idag är nära sin kapacitetsgräns och 
köbildning sker vid rusningstrafik. Det är också i cirkulationsplatsen vid Mobilia 
som flest bilolyckor sker. Flera utredningar har genomförts för att identifiera 
möjligheter för att förbättra kapaciteten i cirkulationsplatsen. 
Kapacitetshöjande åtgärder i mindre omfattning kan eventuellt behövas 
oavsett om den fördjupade översiktsplanen genomförs eller ej. Mobiliarondellen 
är också den punkt inom området där flest, omkring hälften, av alla olyckor 
med motorfordon inträffar, vilket talar för att det finns behov av 
trafiksäkerhetsåtgärder. [6] 

Tung trafik passerar på lederna, och inom utredningsområdet finns 

162



20 

 

 

rekommenderade leder för farligt gods på Öresundsvägen och Måsvägen. 

 

 
Tabell 7.4. Rekommenderade vägar för farligt gods (grönmarkerade i kartan). [4] 

Gång och cykelvägar inom området är av varierande kvalitet och här 
förekommer olika varianter på lösningar såsom separerade gång- och 
cykelvägar, eller blandtrafik med plankorsningar utan särskilda åtgärder för 
oskyddade trafikanter. Kvartersmarken är generellt verksamhetsanpassad med 
fokus på verksamheternas ytbehov före tillgänglighet för gång- och 
cykeltrafikanter. Högst trafikering av cykel har mätts upp på Fjelievägen, 
Bjerredsparken och Kung Oscars bro. Huvuddelen av cykeltrafiken passerar 
området utan att ha sin målpunkt inom området, utan trafikanterna är på väg 
mellan omkringliggande bostadsområden och centrum, eller andra målpunkter 
utanför utredningsområdet. Uppgifter om mängder för gångtrafik saknas. 

 

 
Tabell 7.5. Pendlingsleder för cykel markerade med rött. [4] 

 
Området för den fördjupade översiktsplanen ligger till stor del i nära anslutning till 
kollektivtrafik, och huvuddelen är beläget inom 350 meter från en hållplats för 
kollektivtrafik. Utredningsområdet trafikeras av två stadsbusslinjer och tre 
regionbusslinjer. Därutöver finns i utredningsområdets närområde två 
tågstationer, Lunds centralstation och Gunnesbo station. Lunds centralstation 
trafikeras av både lokal-, regional- och fjärrtåg och har hög turtäthet till flera orter 
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i regionen, medan Gunnesbo station trafikeras av lokaltågstrafik med upp till tre 
avgångar per timme mot Lunds centralstation eller Helsingborg. Tillgängligheten 
till kollektivtrafik är därför generellt sett god eller mycket god i hela området för 
den fördjupade översiktsplanen.

 
 

Tabell 7.6. Uppmätt cykeltrafikering. (Karta ur samrådsversion av plandokument 
för FÖP Öresundsvägen med omnejd) 

 
 

 
 

Tabell 7.7. Dagens tillgänglighet till kollektivtrafikhållplats inom planområdet. 
(Karta från samrådsversion av FÖP Öresundsvägen med omnejd) 

164



22 

 

 

 
 
 
 

7.2.2 Konsekvenser av nollalternativet 

I huvudsak innebär nollalternativet att befintliga verksamheter fortsätter att 
utvecklas, vilket bland annat leder till en fortsatt ökning av biltrafiken på det 
regionala huvudvägnätet. Detta innebär i sin tur att kapacitetshöjande åtgärder 
kan behövas, exempelvis kring Mobiliarondellen. 

Konsekvenserna är svåra att utläsa. Generellt sett innebär en fortsatt utveckling 
av den befintliga stadsstrukturen att en förändring i hållbar riktning försvåras. En 
gles och stormaskig stadsstruktur minskar tillgängligheten främst för gående och 
cyklister. Fler bilar på huvudvägnätet innebär att barriäreffekterna ökar, vilket gör 
det svårare att röra sig till fots och med cykel. Utökad biltrafik till externa 
målpunkter medför att trafikarbetet ökar. 

Nollalternativet bedöms medföra mindre negativa konsekvenser främst på grund 
av de ökade trafikmängderna i icke-dimensionerade trafiklösningar och att andra 
trafikslag och lösningar för tillgänglighet inte prioriteras på samma sätt som i 
planförslaget. 

 
7.2.3 Konsekvenser av planförslaget 

Planförslaget utgår från befintliga strukturer som genom planförslagets riktlinjer 
ska omvandlas till en blandad stad med nytt stadsinnehåll och där trafiksystemet 
bidrar genom att väva samman delområdena och koppla dem tydligare till 
varandra. 

Stadsomvandlingen innebär att kapacitetshöjande åtgärder behöver genomföras i 
Mobilia-rondellen även för att möjliggöra en framtida utveckling av mer urban 
karaktär. Åtgärder i Mobiliarondellen kan innebära påverkan på riksintresset väg 
eftersom planförslaget redovisar en framtida idé med nya sträckningar (Tabell 
7.8). 

 

 
Tabell 7.8. Planförslagets bild av det framtida vägnätet där väg 103 får en 
koppling till Norra Ringen i öster och där delar av trafiken i Mobiliarondellen 
omleds. 
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Åtgärderna vid cirkulationsplatsen skulle ge möjlighet till ett minskat antal 
olyckor, varför planförslagets trafiklösning bedöms som positiv ur risksynpunkt. 
I planförslaget redovisas hur trafiksystemet kan hanteras tillsammans med 
områdets omvandling i stort, dels i form av strategier för trafiksystemets 
utveckling, dels en mer detaljerad genomgång av tänkbara åtgärder för varje 
trafikslag. För kollektivtrafiken beskrivs ett framtida kollektivtrafikstråk i 
Bjerredsparkens förlänging, med en inledande ”lundalänks”-etapp mellan 
Bryggaregatan och Måsvägen. Också insatser på stadsbussnätet föreslås, 
bussgata i Plogfårans förlängning samt från Boställsvägen till Traktorvägen vid 
Mobilia. Dessa åtgärder förväntas ske oavhängigt planförslaget men sistnämnda 
blir särskilt intressant genom Öreusndsvägens förslagna nya sträckning.  

Därutöver anger planen att boende och verksamma ska ha nära till hållplatser 
och stationer för kollektivtrafik.. Merparten av biltrafiken ska kanaliseras till det 
övergripande vägnätet och vägarnas karaktär ska samspela med omgivningen 
och ge mer plats för gående och cyklister. 

Trafikens tillväxt och fördelning på färdsätt kommer trots detta att bli en utmaning 
för framtiden. Stora förhoppningar läggs på omvandlingen till blandstad som 
sådan. Dock ska sägas att planförslaget går genom samtliga komponenter i Tabell 
7.9 på ett betryggande sätt. Biltrafiken kommer med sannolikhet att öka, men 
på ett återhållet sätt, sannolikt främst som följd av stadens och områdets 
innehållsmässiga tillväxt. 

 
 
 

 
Tabell 7.9. Faktorer som påverkar resandet [7] 

 
 

Lösningarna för trafik som föreslås i planförslaget bedöms medföra positiva 
effekter för trafiksäkerheten, tillgängligheten och trevnaden i området, varför 
miljökonsekvensen bedöms vara måttlig och i vissa delar positiv. 
 
Konsekvenser för riksintresset E6.02 
Trafiksimuleringar redovisar att med föreslagna åtgärder i vägsystemet kan 
kapaciteten kring Mobiliarondellen öka med ca 20% i etapp 1, och med ca 25% i 
etapp 2 (enligt Tyrens PM Trafiksimulering av Mobiliarondellen,  en 
kapacitetsutredning, 2012-07-11). Detta motsvarar en ökning av trafiken genom 
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Mobiliarondellen med 800-1000 fordon i maxtimmen. Den planerade 
stadsutvecklingen enligt denna fördjupning av översiktsplanen, beräknas fullt 
utbyggt generera en trafikalstring som ligger under denna nivå. Detta innebär att 
planens konsekvenser för riksintresset E6.02, när man lägger samman 
trafikalstringen från ny bebyggelse med avlastande trafikåtgärder, bedöms vara 
neutralt eller något positivt. Trafikalstringen för nya bebyggelsen samt allmän 
utveckling av trafikflöden i området måste dock följas noggrant, och redovisas i 
kommande detaljplaner efterhand.  
 

 
7.2.4 Inarbetade åtgärder 

Ombyggnation av cirkulationsplatsen vid Mobilia för en ökad kapacitet. Flera 
utredningar finns som bilagor till planhandlingen, men ingen specifik åtgärd är 
beslutad. För närmare information, se diverse PM om Mobiliarondellen. 

 
7.2.5 Förslag till åtgärder 

Inga förslag till ytterligare åtgärder. 
 
 

7.3 Buller 
 

7.3.1 Förutsättningar 

Hela utredningsområdet är påverkat av omgivningsbuller i varierande omfattning. 
Den dominerande bullerkällan inom området är trafikbuller, i första hand 
vägtrafikbuller. Flera större högtrafikerade leder passerar genom planområdet. 
Ljudnivåerna från vägtrafik är som högst utmed Norra Ringen och Fjelievägen. 

 
Verksamhetsbuller förekommer i begränsad omfattning inom området. 
Förekommande ljud från verksamheter är i första hand förknippade med 
ventilationsaggregat och annan fläktutrustning vid de verksamheter som bedriver 
någon form av tillverkning eller underhålls-/reparationsarbete. Nuvarande 
omfattning av verksamhetsbuller är lägre än tidigare då flera verksamheter precis 
flyttat från området, eller är på väg att flytta. 

Flera av grönområdena inom utredningsområdet är trafikbullerutsatta, liksom 
ett område med kolonilotter i områdets östra delar. 

 

 
Tabell 7.11. Ekvivalentnivåer för buller för buller. Karta ur samrådsversion av FÖP 
Öresundsvägen med omnejd. 

167



25 

 

 

 
7.3.2 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att dagens trafiksituation består, med en viss trafikökning 
i framtiden enligt trafikverkets prognoser. Detta innebär att buller inom området 
som går att härröra till trafik bibehålls eller ökar något. Vägtrafikbullernivåerna 
utmed det primära vägnätet kommer även i fortsättningen att överskrida 
fastställda riktvärden för nybyggnad av bostäder.  

Buller från verksamheter förekommer idag inom delar av området. Detta buller 
kvarstår i nollalternativet. Å andra sidan tillkommer inga nya bostäder i 
området. Nollalternativet bedöms därför medföra små negativa konsekvenser. 

 
7.3.3 Konsekvenser av planförslaget 

Planförslaget innebär en förtätning och omvandling med bostäder i delområden 
som tidigare enbart haft verksamheter. Eftersom det sker en förtätning inom 
området med annan markanvändning kommer trafikmängderna inom området 
sannolikt att öka. Under förutsättning att verksamheter flyttar ut kan man 
förvänta sig att antalet transporter med tunga lastbilar minskar för att övergå till 
lättare lastbilar med vardagsdistribution. 

Beroende på vilken befolkningsdensitet de omvandlade områdena mellan 
Öresundsvägen och Fjelievägen kommer att ha är det tänkbart att trafikökningar 
till och från området kommer att ge upphov till ökade trafikbullernivåer. I första 
hand bedöms dock trafikbullernivåerna även fortsättningsvis härstamma från 
genomfartstrafiken i området. Eventuella hastighetsdämpande åtgärder på 
exempelvis Öresundsvägen kan dock innebära förändrade ruttval för biltrafiken i 
området och ge minskade ljudnivåer utmed detta stråk. Trafikbullernivåerna 
utmed Fjelievägen bedöms påverkas i relativt liten omfattning av en utbyggnad 
med bostäder i anslutning till Öresundsvägen och Fjelievägen. Här kommer 
infartstrafiken till Lund C fortfarande att dominera. 

Vid handelsområdet Mobilia och Nova Lund bedöms bullernivåerna vara bibehållna 
eller ökade i och med ökad trafik till och från handelsområdet. 

Planförslaget innebär att verksamheter inom området till en del kommer att flytta 
till andra delar av Lunds kommun, eller till andra kommuner. Bullerpåverkan från 
verksamheter bedöms därför minska successivt i samband med att planförslaget 
genomförs. 

Planförslaget beskriver att planen förutsätter att riktvärden för buller kommer att 
klaras vid ny bebyggelse inom planområdet.  

 
7.3.4 Inarbetade åtgärder 

Planförslaget beskriver inga konkreta åtgärder för att minska bullerpåverkan inom 
området. Däremot beskriver planen att åtgärder ska genomföras i samband med 
ny byggnation på ett sådant sätt att bullernormerna klaras. 

För att klara riktvärden för trafik- och verksamhetsbuller föreslås i planen att 
vidare utredningar genomförs för både verksamhetsbuller och trafikbuller. 

 
7.3.5 Förslag till åtgärder 

Inga förslag till ytterligare åtgärder. 
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7.4 Luftkvalitet 
 

7.4.1 Förutsättningar 

Lunds kommun genomför kontinuerliga luftmätningar och generellt sett är 
luftkvaliteten i Lund god. De miljökvalitetsnormer som finns underskrids. Istället 
har Lunds kommun satsat på att ha ännu lite stramare krav på luftkvaliteteten. 
Lunds kommun har antagit luftkvalitetsmål under sina miljömål i LundaEkoII, och 
även dessa beskrivs som att de är nära att underskridas för hela staden och att 
luftkvaliteten i huvudsak håller sig under den maximala gräns som finns angiven 
i de lokala miljömålen. 

 
7.4.2 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet ger en situation som är oförändrad utifrån dagens bild. Detta 
innebär en låg nivå av föroreningar och att miljökvalitetsnormerna för luft inte 
påverkas. 

 
7.4.3 Konsekvenser av planförslaget 

Planförslagets genomförande medför ökade mängder trafik. Trafik för alltid med 
sig luftföroreningar i form av bland annat partiklar och kväveföreningar. Samtidigt 
som biltrafiken i området ökar, minskar transporten av gods till verksamheter i 
området något i och med flytt av verksamheter från platsen. Det totala 
luftutsläppen bedöms dock bli större än de som är aktuella idag. Kväveutsläpp 
bidrar till ökad försurning i form av omvandling till salpetersyra. 

Partiklar i luften är ett luftkvalitetsproblem som ofta uppkommer i stadsmiljö, 
bland annat dubbdäck som river upp asfaltspartiklar bidrar till ökade mängder 
partiklar i luften. Dieselbilar har vanligen också högre utsläpp av partiklar än 
bensindrivna fordon. Partiklar utgör det största problemet för boende i 
planområdet. De partiklar som finns i luften medför bland annat en ökad risk för 
till exempel lungcancer och andra cancerformer liksom en ökad risk för 
hjärtkärlsjukdomar. Hur stor ökning det blir av dessa sjukdomar p.g.a. ökad 
biltrafik beror givetvis på hur stor ökning av trafiken som planförslaget ger upphov 
till och vilken typ av fordon och däck som kommer att användas. 

Planförslaget bedöms sammantaget ha en liten negativ konsekvens för luftmiljön. 
 

7.4.4 Inarbetade åtgärder 

Planförslaget beskriver att det centrumnära läget får många av de boende att 
välja cykel, gång eller kollektivtrafik för att ta sig till diverse olika målpunkter i 
och utanför området. Genom att se till att det övergripande gång- och 
cykelvägnätet som föreslås genomförs även i detaljplaneskeden och 
genomförandefaser för området kan planen ha goda möjligheter att nå målet med 
ökad gång- och cykeltrafik. 

I och med de beskrivna grönytorna och planteringarna kan mängden förorenande 
partiklar minska. Genom att även i detaljplaneskedet tänka på hur dessa grönytor 
placeras kan de uppnå maximal effekt för att minska mängden luftföroreningar. 
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Planteringar på fel plats kan till exempel bidra till att luft inte byts ut i samma 
omfattning som tidigare och därmed istället håller kvar luftföroreningar i området. 

 
7.4.5 Förslag till åtgärder  

I detaljplaneskedet bör vidare utredning och planering av placeringen av 
byggnader, grönytor och genomfartsvägar så att dessa placeras på ett sådant sätt 
att effekterna av luftföroreningar minskas i den mån detta är möjligt, exempelvis 
genom placering så att vegetation skuggar parkeringar, eller på sådana platser 
där vegetationen bidrar till en förbättrad luftkvalitet. 

Att placera bilpooler och laddstationer för elbilar i området samt underlätta för 
cykeltrafik och kollektivtrafik, minskar givetvis ökningen av luftföroreningar som 
planförslaget kommer att medföra. 

 
7.5 Risk och säkerhet 

Risker kan vara kopplade till många områden. Detta avsnitt behandlar särskilt 
risker kopplade till miljöfarliga verksamheter inom området. För närmare 
beskrivning av risker koppade till översvämning hänvisas till avsnitt om vatten, för 
närmare beskrivning av risker kopplade till hälsoeffekter hänvisas till avsnitt om 
hälsa. 

 
7.5.1 Förutsättningar 

Det finns flera miljöfarliga verksamheter inom området. Dessa och deras riskbild 
beskrivs särskilt nedan. 

Det finns idag cirka 40 småindustrier och verksamheter bedriver verksamhet i 
planområdet. Detta innebär att det kan finnas okända risker som ej beaktas. 

 
7.5.1.1 Miljöfarlig verksamhet enligt kap 9 i Miljöbalken 

Nedan görs en övergripande beskrivning av möjliga riskkällor och en översiktlig 
bedömning av dessa, främst baserat på avstånd till planområdet. 

De A och B verksamheter (tillståndspliktiga) som idag finns i Lunds tätort utgörs 
av totalt 14 anläggningar. Dessa presenteras i Tabell 7.12. Flera av dessa är 
belägna relativt långt från Västerbro (f.d. Öresundsvägen) och det övriga 
planområdet. I Tabell 7.13 presenteras övriga miljöfarliga verksamheter med 
relevans för planområdet. Denna tabell utgör ett urval som Miljöförvaltning i 
Lund har gjort över verksamheter nära planområdet [6]. Ramböll har utarbetat 
riskbedömningen. 

Nedan ges ungefärliga riskavstånd för olika verksamheter i Lund och om de 
bedöms ha någon påverkan på planområdet. En djupare riskidentifiering av 
respektive verksamhet har ej varit möjlig, utan uppskattningen görs från erfaret 
av likande verksamheter. 
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Tabell 7.12. Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet i Lund 

Tillståndspliktig 
verksamhet/läge, 

gatuadress 

Prövni 
ngs- 
plikt 

Avstånd 
(m) 

Risk 
0- 

alternativ 

Risk 
Exploa-
terings 

alternativ 

ALFA-LAVAL Lund AB/ 
Rudeboksvägen 

B 880 Liten Liten 

Lunds Hetvattencentral (LHVC) / 
Vårbruksvägen 

A 850 Liten Liten 

Ångkraftverket, (ÅKV) / 
 
Baravägen/Systervägen 

B 1120 Liten Liten 

Södra Verket, (SV) / 

Karpvägen 

B 2940 Mycket liten Mycket liten 

Gasturbinkraftvärmeverket, 
(GTKVV) / Vårbruksvägen 

B 850 Liten Liten 

AB TETRA PAK, Råbyholm. B 2370 Mycket liten Mycket liten 

AB Tetra Pak, Öresundsvägen 

Verksamheten beskrivs nedan. 

B 0 Måttlig till 
Liten 

(Viss ökad 
risk t.ex. vid 
brand att 
argontuber 
exploderar). 

För övrigt 
har inga 
risker för 
omgivningen 
identifierats. 

Repligen Sweden AB / 
Bioteknikföretag, Sankt Lars väg 
47 

B 3210 Mycket liten Mycket liten 

Universitetssjukhuset i Lund 
(avstånd mätt till Klinikgatan 1) 

B 700 Liten Liten 

Krematoriet i Lund/Baravägen B 620 Liten Liten 

Bioinvent International 
AB/Sölvegatan 41/FoU företag som 
tar fram antikroppar för cancer 
behandling 

B 1940 Mycket liten Mycket liten 

MIP Technologies AB/Utvecklar 
hartser i lab. och pilotskala. 
Hartserna används som bärare 
t.ex. till läkemedel. Scheelevägen 
2 

B 2300 Mycket liten Mycket liten 
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Uppgraderingsanläggning för 
biogas. Kraftringen. 
Höjeåvägen/Produktion av 578497 
Nm3 uppgraderad Biogas under 
2015 (uppgift från företagets 
Miljörapport). 

B 1550 Mycket liten Mycket liten 

European Spallation Source 
ERIC/Tunavägen 24. 

A 2300 Liten Liten 

 

Tetra Pak, Öresundsvägen 
 

Tetra Paks verksamhet på Öresundsvägen har bedrivits sedan 1930-talet. Detta 
innebär troligen en risk för förorenad mark inom företagets fastighet. Tetra Pak 
har två bolag som bedriver verksamhet på fastigheten. Den miljöfarliga 
verksamheten bedrivs av Tetra Pak Packaging Solutions AB, Sealing & Creasing. 
Detta bolag tillverkar förseglingskomponenter till Tetra Paks fyllningsmaskiner. 
Tillverkningen bedrivs dagtid. Den tillverkning inom verksamheten som skulle 
kunna generera utsläpp är bl.a. blästring och formsprutning av 
polyesterkomponenter. Tetra Pak har flera filteranläggningar för att rena luften 
innan den släpps ut så risken för omgivningen bedöms som liten. Bolaget har 
dessutom en omfattande TIG-svetsning. Vid brand kan exploderande gastuber 
utgöra en risk. Naturgas (motsvarande 4,96 GWh under 2015) används till 
produktion av ånga. Övrig uppvärmning sker med fjärrvärme. [5] 

De kemiska produkter som förbrukas i verksamheten och som kan påverka 
omgivningen t.ex. vid en brand redovisas är (förbrukning avser 2015): 

• Polystyren 12 494 kg 
• Argon 27 750 m3 

• Drivmedel, oljor (anges ej vilka) 16525 kg 
• T-röd (rengöring före svetsning) 322 kg 

Tetra Pak planerar troligen att flytta sin verksamhet från Öresundsvägen, men det 
är möjligt för något annat bolag att bedriva verksamhet inom ramen av Tetra Paks 
tillstånd. En anmälan om ändring av verksamheten måste dock lämnas in till 
Länsstyrelsen inne sådan verksamhet påbörjas och då finns möjlighet att se över 
riskbilden för planområdet med tanke på ny verksamhet. Om annan 
industriverksamhet etablerar sig på Tetra Paks område kan de givetvis försvåra 
arbetet med detaljplaneläggningen av området och att omvandla denna fastighet 
till bostadsmark. 
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Tabell 7.13. Anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet i Lund samt U- 
verksamheter1 

Namn Adress Verksamhet/ 
klassning 

Risk 
0- 

alternativ 

Risk 
Exploaterings 

alternativ 

Nissan Bil 
Lund 

Öresundsvägen 28 Bilverkstad/C- 
klass 

Liten Liten 

Bilpunkten 
Birola 

Gustavshemsvägen 
11 

Bilverkstad/U- 
klass 

Liten Liten 

Caretia Gustavshemsvägen 
11 

Bilverkstad/U- 
klass 

Liten Liten 

Preem/ 
Såifa Lund 

Gustavshemsvägen 9 Bensinstation/ C- 
klass 

Liten Liten 

Shiny 
Bilvård 

Gustavshemsvägen 9 Bilverkstad/U- 
klass 

Liten Liten 

Vianor AB Gustavshemsvägen 9 Bilverkstad/U- 
klass 

Liten Liten 

Profiduct AB Gustavshemsvägen 9 Verkstadsindustri/ 
U-klass 

Liten Liten 

Fazer 
Bageri AB 

ANNEDALSVÄGEN 4 Livsmedels- 
produktion/ 
C-klass 

Liten Liten (doft 
exkluderat) 

Tandläkarna 
Novalund 
AB 

ÖRESUNDSVÄGEN 15 Tandläkare/U- 
klass 

Liten Liten 

Tetra Pak BRYGGAREGATAN 23 Industri/U-klass Liten Liten 
 

7.5.1.2 Annan verksamhet med möjlighet till miljö- och hälsofarliga utsläpp 

Det finns också övriga verksamheter inom området vilka kan medföra miljö- och 
hälsofarliga utsläpp. Dessa består bland annat i transport av farligt gods och 
övriga verksamheter inom området. Riskbedömning för dessa listas i Tabell 7.14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Med U-verksamhet menas sådan verksamhet som inte tillhör kategorierna A,B eller C, och därför 
inte kräver anmälan eller tillstånd men omfattas av Miljöbalkens bestämmelser. Det handlar ofta 
om exmepelvis bilverkstäder eller små verksamhetsindustrier. 

173



31 

 

 

 
 
 
 

Tabell 7.14. Övriga verksamheter som kan innebära risk för miljö- och hälsofarliga 
utsläpp inom det aktuella planområdet. 

Identifierad 
verksamhet/ 

risk 

Kommentar Risk 
0- 

alternativ 

Risk 
Exploaterings 

alternativ 

Farligt gods 
olycka 

Troligen liten risk då sannolikt 
inte så många farligt gods 
transporter sker på 
Öresundsvägen (trafikflöde ej 
känt) då det inte ligger så 
mycket industri med denna 
typ av tranporter längs 
sträckningen. På väg E6.02 
sker flertalet farligt gods 
transporter. 
Riskavstånd varierar med vad 
som transporteras, men ca 
125-150 är troligen lämpligt. 
Det finns dock redan bostäder 
närmare. Se Länsstyrelsens 
riktlinjer [1]. Riskavstånd för 
Öresundsvägen bedöms ej 
vara nödvändigt.  

Liten, men en 
riskutredning 
över Farligt 
gods kan dock 
behöva göras 
separat. 

Liten, men en risk- 
utredning över Farligt 
gods kan dock 
behöva göras 
separat. Troligen 
minskar mängderna 
Farligt gods om 
planförslaget innebär 
att industrimark 
omvandlas till 
bostäder då farligt 
gods transporter i 
området minskar. 

Inom området 
finns 40 stora 
byggnader med 
112 företag och 
cirka 2000 
anställda varav 
ca 1200 inom 
industriföretag 
(Källa Industri-
miljöer i Lunds 
kommun, 2007) 

Verksamheten eller möjliga 
utsläpp är ej kända i dessa 
industrier. 

Bedöms ej då 
underlag 
saknas. 
Kräver 
fördjupad 
utredning. 

Bedöms ej då 
underlag saknas. 
Kräver fördjupad 
utredning. 

 

7.5.2 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet ger inte upphov till någon större förändring av riskbilden i 
planområdet. Riskerna för översvämning kommer att kvarstå, liksom riskerna 
kopplade till trafik och verksamheter inom området. Totalt sett bedöms riskerna 
med nollalternativet bli mycket små negativa för risker kopplade till verksamheter. 

 
7.5.3 Konsekvenser av planförslaget 

Planförslaget ger inte upphov till ökade risker i planområdet, mer än möjligen de 
risker som den ökande trafiken medför, men det behandlas inom avsnitten om 
trafik och luftföroreningar. Omvandlingen av verksamhetsområden till områden 
med i huvudsak bostäder medför minskade mängder transporter av riskgods 
inom området. Risken för översvämningar inom området minskar i och med 
förbättrad dagvattenhantering. Detta behandlas närmare i avsnittet om vatten. 
De förbättringar av trafiklösningar planen föreslår bedöms minska risken för 
påkörningsolyckor och bidrar därför positivt till riskbilden för området. 

Konsekvenserna av planförslaget bedöms vara positiva ur risksynpunkt. 
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7.5.4 Inarbetade åtgärder 

De åtgärder planförslaget beskriver bedöms ge goda möjligheter till hantering av 
riskbilder. Det handlar främst om att verksamheter flyttas från området, att 
dagvattenhanteringen förbättras samt att trafiklösningar anpassas till dagens och 
framtidens trafikmängder. Mer om specifika lösningar finns att läsa under 
avsnitten om luft, trafik och vatten. 

 
7.5.5 Förslag till åtgärder 

En fördjupad riskutvärdering kan vara nödvändig i samband med detaljplanering 
av mindre delområden. 

Till de företag som hanterar trycksatt gas t.ex. Tetra Pak är det lämpligt att ha ett 
skyddsavstånd. Om ny verksamhet etablerar sig på Tetra Paks område kan dock 
detta påverka riskbilden. Kommunen bör verka för att ny industri inte etablerar 
sig i planområdet och försöka erbjuda andra lokaler/mark för sådan verksamhet. 

 
7.6 Vatten 

 
7.6.1 Förutsättningar 

Området för den fördjupade översiktsplanen utgörs idag till stor del av hårdgjorda 
ytor. I Norra Värpinge finns dock ett större grönområde i form av åkermark och 
väster om planområdet, finns en ekologiskt driven golfbana. Den stora andelen 
hårdgjorda ytor i övriga delområden innebär att planområdet genererar en större 
mängd dagvatten från ytavrinning. 

Höje Å, vilken är recipient för områdets dagvatten, omfattas av miljökonse-
kvensnormer (MKN) för vatten. Höje å, mellan källan och Önnerupsbäcken, är ett 
vattendrag på 41 kilometer med ett avrinningsområde på omkring 250 km2. 
Vattnet i ån rinner sedan vidare och ut i Öresund. 

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster utgör kvalitetskrav. För 
ytvattenförekomster syftar normerna till att uppnå hög eller god ekologisk status 
och god kemisk ytvattenstatus, om de inte omfattas av undantag. Undantag kan 
medges i form av tidsfrist, exempelvis god ekologisk status 2021, eller mindre 
strängt krav. Som underlag för MKN har ekologisk status eller potential samt 
kemisk ytvattenstatus bedömts för varje vattenförekomst. Ekologisk status är en 
sammanvägning av biologiska, kemiska och hydrologiska parametrar. Exempel på 
kemiska parametrar som ingår är näringsämnen och pH. Nuvarande situation 
jämförs med ett ursprungligt tillstånd för varje parameter som är unik för varje 
vattenförekomst. Resultatet för de olika parametrarna vägs sedan samman i en 
övergripande ekologisk status för vattenförekomsten. Ekologisk status 
klassificeras i fem klasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status. 
Kemisk ytvattenstatus bestäms av gränsvärden för 33 ämnen som är 
gemensamma för EU. Samtliga ämnen är miljögifter och benämns i 
vattenförvaltningsarbetet som prioriterade ämnen. Exempel på prioriterade ämnen 
är: kadmium, kvicksilver, tributyltenn (TBT) och flera olika polyaromatiska 
kolväten (PAH). Om gränsvärdet för ett av ämnena överskrids klaras inte kravet 
på god kemisk ytvattenstatus. 

Höje å mellan Önnerupsbäcken och källan har en otillfredsställande ekologisk 
status Tabell 7.15. Bedömningen av den ekologiska statusen baseras på biologiska 
kvalitetsfaktorerna fisk och påväxt av kiselalger. Bedömningen är gjord enligt 
principen ”sämst avgör”, det vill säga att den kvalitetsfaktor med sämst värden 
avgör den sammanlagda bedömningen. Påväxten av kiselalger visar att 
vattendraget är påverkat av näringsämnen, något som stöds av resultat från 
vattenkemisk provtagning. 
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Tabell 7.15. Vattenförekomster inom planområdet och deras statusklassning enligt 
Vatteninformationssystem Sverige (VISS) [5] 
Vattenförekomst Kemisk 

status 
(2015) 

Kemisk 
status 
(2009) 

Ekologisk status 
(2015) 

Ekologisk 
status 
(2009) 

Höje å: 
Önnerupsbäcken 
– källa 
(SE616862- 
134337) 

 
 

Uppnår ej 
god* 

 
 

God 

 
 
Otillfredsställande 

 
 

Dålig 

*Kemisk status utan överallt överskridande ämnen är klassad till God 
 

Höje å har en dålig konnektivitet uppströms och nedströms på grund av bland 
annat sex stycken vandringshinder. Vattendragets fåra bär tydliga spår av 
mänsklig aktivitet med en stor andel brukad mark och anlagda ytor. Omkring 75 
procent av vattendraget ligger inom områden för markavvattningsföretag. I 
vattendraget finns enligt Länsstyrelsens musselinventering ett mycket svagt 
bestånd av tjockskalig målarmussla, det framgår dock inte av VISS var i 
vattendraget denna förekomst är belägen. Främmande arter förekommer i Höje å, 
bland annat signalkräfta, vårtsärv och vattenpest. 

Vattenförekomsten är påverkad av mänsklig aktivitet och flera reningsverk, bland 
annat Källby i Lund. Den största påverkansfaktorn är dock påverkan från jordbruk 
och enskilda avlopp. Även dagvatten från tätort ger en betydande 
näringspåverkan i vattenförekomsten, även om den faktorn är omkring 15 
procent, att jämföra med påverkan från enskilda avlopp som när nära 30 procent. 

De miljöfrågor som är viktigast för vattenkvaliteten i förekomsten är övergödning 
på grund av näringsämnen då detta bidrar till en överbelastning och syrebrist i 
ekosystemet. Därutöver identifieras andelen hårdgjord yta och hur denna bidrar 
med snabbare avrinning och tidvis höga flöden som en viktig fråga för vatten-
förekomsten. Genom funktionella skyddszoner och vegetation som kan 
omhänderta partiklar och minska erosionen av vattendragets stränder kan 
effekten av denna faktor minskas. I övrigt klassas statusen för näringsämnen 
(fosfor och kväve) som dålig. 

 
Grundvatten är sådant vatten som finns under mark. Detta är främst påverkat av 
sådana föroreningar som kan sippra ner till grundvattnet. Om en 
grundvattenförekomst blir förorenad kan det vara mycket svårt att rena det. I 
planområdet finns en sedimentär grundvattenförekomst, Vombsänkan, som har 
god status vad gäller kvalitet och kvantitet. Området gränsar också till ytterligare 
grundvattenförekomster av samma typ. Därutöver finns grundvatten alltid i 
marken, mer eller mindre djupt, varför grundvattenföroreningar alltid kan vara av 
intresse vid en exploatering. 

 
7.6.1.1 Dagvatten 

Dagvattnet leds idag genom ett rörledningssystem ut till Rinnebäcksravinen och 
sedan vidare till Höje Å. Då inga fördröjningsåtgärder har skapats vid den tidigare 
omvandlingen från åkermark till stadsbebyggelse har Rinnebäcksravinen och Höje 
Å utsatts för ett kraftigt ökat dagvattenflöde. Samma dike leder idag bort vatten 
från ett ca 10 gånger större område än för ca 70 år sedan. Detta medför att det 
tidvis är mycket höga flöden i ravinen och Höje å. De höga flödena orsakar idag 
stora erosionsskador på ravinen. Ravinen är dessutom ett naturreservat och 
populärt vandringsområde. Erosionen skapar slänter som är mycket ras- och 
skredbenägna vilket kan utgöra en fara för människor som vistas i området. Vid 
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kraftig nederbörd ökar flödet i ravinen väldigt snabbt vilket även det kan utgöra 
en eventuell fara för människor. [12] 

Stora delar av dagvattensystemet i utredningsområdet bedöms idag vara 
underdimensionerat. Tabell 7.16 visar hur kapaciteten i det nuvarande 
dagvattenledningssystemet bedöms se ut. Ett underdimensionerat 
dagvattensystem ökar risken för översvämningar vid bland annat större nederbörd 
och snösmältning.  

 
Tabell 7.16. Kapacitetsbedömning av dagvattenledningsnätet. Röd markering visar 
utredningsområdets ungefärliga utbredning. Källa: Lunds kommun (2016-12-12) 

 
Översvämningskarteringen (Tabell 7.17) visar på ett flertal lokala lågpunkter där 
vatten vid till exempel ett skyfall kan ansamlas. Störst problem finns i dagsläget i 
anslutning till cirkulationsplatserna längs med Fjelievägen samt trafikplats 
Gunnesbo. Även området kring köpcentret Nova Lund och Fågelskolan är speciellt 
utsatt. Delar av Fjelievägen och Västra ringvägen visar på vattendjup över 0,5 m 
vid ett skyfall vilket kan utgöra ett hinder för räddningstjänstfordon. 
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Tabell 7.17. Kartbild från översvämningskartering av ett 100-årsregn. Röd 
markering visar utredningsområdets ungefärliga utbredning. Källa: Lunds kommun 
(2016-12-12) 

 
 
 

7.6.2 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att dagens nuvarande utredningsområdes 
markanvändning fortsätter i området enligt idag befintliga detaljplaner. 

Mindre kapacitetsökande åtgärder gällande vägar genomförs även i 
nollalternativet i Mobiliarondellen. Även Trafikverkets planerade ombyggnad av 
trafikplatsen vid E6 samt utbyggnad av E6.02 fortsätter. Detta kan ge en mindre 
ökning av hårdgjorda ytor inom utredningsområdet vilket i sin tur leder till en 
något ökad avrinning och belastning av dagvattensystemet. 

Utbyggnaden i FÖP:områdets närområde fortsätter, och angränsande områden 
förtätas enligt befintliga planer och byggs ut enligt befintligt ramprogram. Detta 
kan öka belastningen på de ledningssystem som idag finns i området och är 
ihopkopplade med kringliggande exploateringsområden. Då ledningssystemet 
redan idag på många platser bedöms underdimensionerade behövs troligen viss 
ombyggnad även i utredningsområdet göras för att kunna transportera dagvattnet 
ut mot Höje Å. 

Dagvattenhanteringen inom området kvarstår som idag, med mindre lokala 
förbättringar som sker vid behov. Eventuellt tillkommer dagvattenmagasin på 
somliga fastigheter i samband med utbyggnader. 

  
Skyfallshanteringen i utredningsområdet kommer att se liknande ut som den gör 
idag. Eventuellt kommer förutsättningarna i en del utsatta områden längs med de 
större vägarna att förändras i och med den planerade utbyggnaden i anslutning av 
dessa. Om vattnet leds om i samband med dessa byggnationer är det viktigt att 
säkerställa att området nedströms inte drabbas. 

I och med en något ökad trafik kommer även föroreningsbelastningen i dagvattnet 
och då även till Rinnebäcksravinen och Höje Å att öka. Detta gör det då utan en 
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utbyggd rening svårt att nå upp till de krav som finns för gällande MKN, alltså att 
inte motverka uppnåendet av god ekologisk och kemisk status, som gäller för 
recipienten. En utbyggd rening i kombination med de efterbehandlingar av mark 
planens genomförande innebär bedöms medföra positiva konsekvenser också för 
grundvattenförekomsten inom området och möjlighet att bibehålla dess goda 
status. 

Nollalternativet bedöms ha små negativa konsekvenser för både möjligheterna att 
nå de satta miljökvalitetsnormerna och för förmågan att hantera översvämningar 
inom området. 

 
7.6.3 Konsekvenser av planförslaget 

Föreslagna förändringar inom planområdet innebär mest omvandling av redan 
hårdgjorda ytor. Förslaget innebär ett ökat antal boende samt att ett flertal 
verksamheter kommer att flytta från området. I och med detta beräknas 
biltrafiken öka men de tunga transporterna minska något. Detta betyder att 
dagvattnets föroreningsbelastning är svårbedömd och kommer att behöva utredas 
ytterligare. Det innebär också att det totala dagvattenflödet för området i stort 
sett är det samma som innan exploateringen. 

Trafikverkets planerade ombyggnad av trafikplatsen vid E6 samt utbyggnad av 
E6.02 kan ge en mindre ökning av hårdgjorda ytor inom utredningsområdet vilket 
i sin tur leder till en något ökad avrinning och belastning av dagvattensystemet. 

Utbyggnaden av närområdet (utanför FÖP:området) kan öka belastningen på de 
ledningssystem som både finns och planeras i området och är ihopkopplade med 
kringliggande exploateringsområden. Det är här viktigt att det finns en 
övergripande förståelse för vilka flöden som påverkar området totalt sett, även om 
de har sitt ursprung utanför planområdesgränsen. 

Beroende på detaljplanernas slutliga utformning inom området för den fördjupade 
översiktsplanen kan takytorna komma att öka. Takytor bidrar till snabb 
avvattning, som kan bidra till en ökad risk för översvämning i samband med 
skyfall. Även topparna i dagvattenflödet kan på grund av beräknade framtida 
nederbördsmönster förväntas öka något. 

I och med att större grönytor skapas/tillåts nyttjas för dagvatten och 
skyfallshantering finns förutsättningar för både en effektiv bortledning och 
fördröjning av skyfallsvatten samt fördröjning och rening av dagvatten. 
Uppströms Rinnebäcksravinen planeras en större dagvatteninstas som både 
behöver fördröja och rena dagvattnet från stora delar av centrala Lund. 
Åtgärden förväntas bidra med positiv effekt avseende Höje å, främst genom att 
föroreningar och partiklar fastläggs i utjämningsmagasinen och därför inte förs 
vidare ut i Höje å. Den fördjupade översiktsplanen beskriver också en miljö i 
området där fler grönytor ingår och plantering utmed vägarna sker. 
Genom att mängden grönt ökar i området ökar också mängden föroreningar som 
kan hanteras och bibehållas inom området, genom att luftföroreningar samlas upp 
av växternas löv och sedan när det regnar följer med dagvattnet till 
utjämningsmagasin och dammar där de fastläggs. 

Den miljökvalitetsnorm som berörs är den avseende vattenförekomster. Då 
planförslaget förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten och teknisk 
försörjning sker i system samordnade med övriga kommunen, bedöms inte 
förslaget påverka möjligheten att uppnå de miljökvalitetsnormer som är satta 
för recipienten Höje å påverkas negativt. Detta föreslås dock fördjupas 
ytterligare i kommande detaljplanearbete genom till exempel 
dagvattenutredningar. 
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Planalternativet medför att delar av planområdet kommer att marksaneras, 
främst inom den del av planområdet där det finns flest kända föroreningar. I 
och med marksaneringen minskar riskerna för läckage av föroreningar till 
grundvatten och som förorenat ytvatten. Marksanering inom området måste 
därför ses som positiv för vattendragets vattenkvalitet och för möjligheterna att 
nå en god kemiska status för vattenförekomsten Höje å, och bibehålla den för 
grundvattenförekomsten i området.  

Grundvattnet i området bör påverkas positivt av de marksaneringar som krävs vid 
den utveckling av området som den fördjupade översiktsplanen beskriver. Även 
grundvattenförekomsten inom området och miljökvalitetsnormerna för denna 
påverkas positivt. Detta för att många föroreningar helt enkelt flyttas från 
området och omhändertas på mer lämpliga platser särskilt ämnade för ändamålet. 

Miljökonsekvenserna vad gäller vatten, både vattenförekomster och grundvatten, 
bedöms sammantaget vara positiv. 

 
7.6.4 Inarbetade åtgärder 

Bland de åtgärder som finns beskrivna i planförslaget är det främst 
marksaneringar och dagvattenhantering som kommer att påverka vattenkvaliteten 
inom och utanför området. 

Det befintliga flödet har under lång tid har tillåtits att öka utan några fördröjnings- 
eller reningsåtgärder. I den fördjupade översiktsplanen visas cirka 8 hektar 
grönområde strax norr om Rinnebäcksravinen och väster om Gässlingavägen. 
Förslaget anger dagvattenåtgärder inom detta grönområde, såsom möjligheter 
till fördröjningsåtgärder för att begränsa befintliga flöden från staden finns. Detta 
skulle dels kunna begränsa hur mycket vatten som får rinna in i ravinen och 
motverka erosion och dels skapa en möjlighet att rena många av de föroreningar 
som finns i dagvattnet. 

Dock måste närheten till befintlig skola beaktas t.ex. avseende rekreation, 
pedagogik, risk för snabbt stigande vatten och vattendjup. Utöver ett magasin 
behövs det antagligen ytterligare anordningar så som till exempel dammar för att 
lyckas få ner hastigheten på vattnet. 

 
7.6.5 Förslag till åtgärder 

De åtgärder som beskrivs är beskrivna på en översiktlig nivå i och med planens 
funktion av fördjupad översiktsplan. För att fullfölja planens intentioner och ge 
goda möjligheter för en god dagvattenhantering genom genomförandeprocessen 
föreslås därför att väsentliga delar av dagvattensystemets magasinsutjämnande 
och renande funktioner byggs ut tidigt i processen så att området kan dra nytta av 
dessa redan tidigt i exploateringsprocessen. Därutöver föreslås att en plan tas 
fram som pekar ut områden som bör prioriteras ur utvecklingssynpunkt på grund 
av sina föroreningshalter, så att en utbyggnad till viss mån anpassas till var 
marksanering är mest akut ur spridningssynpunkt. 

Extrem korttidsnederbörd (skyfall) med varaktigheter på ca 30 min förväntas öka 
med ca 20-30 procent i ett framtida klimat inom en 100-årsperiod, och ca 5 – 10 
procent i området kring Lund fram till år 2040. Detta betyder att skyfallshantering 
behöver säkerställas även på de delområden som i planförslaget inte kommer att 
förändras i övrigt. [13] 

För att säkerställa att en god dagvatten- och skyfallshantering kan uppnås i 
området föreslås att en övergripande ”blåplan” tas fram där en storskalig strategi 
med rinnvägar, magasinsytor etc. för dagvatten skapas. Denna ”blåplan” kan 
sedan användas som underlag för dagvattenutredningar vid framtagandet av de 
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olika detaljplanerna. Inom dagvattenutredningarna föreslås även att 
föroreningsutredningar inkluderas för att se till att uppfylla MKN i recipienten. 

 
7.7 Mark och masshantering 

 
7.7.1 Förutsättningar 

Stora delar av planområdet nyttjas idag för verksamheter och handel. Detta 
innebär att flera olika typer av föroreningar i mark kan förekomma. Flera 
föroreningar är kända inom området, liksom flera olika typer av verksamheter 
med tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Då miljöfarlig verksamhet kan innebära 
att mark inom verksamhetsområdet påverkas av föroreningar innebär det att en 
ändring av markanvändningen i området kommer att kräva närmare utredning av 
förekomsten av föroreningar samt därtill hörande markundersökningar. 

 
7.7.2 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att dagens verksamheter fortsätter inom området. Detta 
medför att befintliga markföroreningar ligger kvar. Att bibehålla förorenad mark 
kan medföra konsekvenser i form av läckage till yt- och grundvatten. Riskbilden är 
starkt beroende av vilken typ av föroreningar som befinner sig i marken och hur 
dessa transporteras i jorden. 

Nollalternativet bedöms medföra små negativa konsekvenser i huvudsak därför att 
föroreningar i området riskerar att spridas till grund- och ytvatten. 

 
7.7.3 Konsekvenser av planförslaget 

Att omvandla verksamhetsmark till bostadsområden och blandad stadsbebyggelse 
innebär att efterbehandling av förorenade områden kommer att krävas. 
Efterbehandling innebär att föroreningar åtgärdas och behandlas på lämpligt sätt 
utifrån föroreningens mängd och typ. Den vanligaste typen av efterbehandling är 
grävsanering, vilket innebär att de förorenade massorna schaktas ur och 
transporteras till extern mottagningsanläggning. Dessa arbeten kräver således 
transporter av förorenade massor, liksom i någon mån också transport till 
området av nya massor. Transporterna medför negativa effekter i form av buller, 
luftföroreningar och ökade olycksrisker i trafiken. Dessa bedöms dock som 
övergående. Likaså innebär arbetena nyttjande av deponiutrymme och vid 
återfyllnad med rena massor nyttjande av ändlig resurs. De positiva 
konsekvenserna av att efterbehandla förorenad mark i planområdet bedöms som 
positiv. Den totala effekten av mark och masshantering inom området bedöms 
som positiv. 

 
7.7.4 Inarbetade åtgärder 

I planförslaget finns beskrivet blandstadsbebyggelse på tidigare verksamhetsmark 
som har kända föroreningar, och förmodligen också har okända dito. Detta 
innebär att planen ger utrymme för efterbehandling av förorenade områden då 
dessa enligt dagens lagstiftning krävs i de fall markens föroreningsnivåer 
överstiger tillåtliga gränsvärden. 

En riskutredning för området finns framtagen, något som kan vara till god hjälp 
vid vidare studier av markföroreningarna i området. 

 
7.7.5 Förslag till åtgärder 

För att få en bättre bild av föroreningssituationen i området kan en historisk 
inventering och ett provtagningsprogram tas fram. Provtagningsprogrammet kan 
ligga till grund för översiktliga och fördjupade provtagningar avseende jord och 
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grundvatten. Utifrån resultaten kan det klargöras var och i vilken omfattning 
efterbehandlingsåtgärder krävs. 

Genom att i planen tydligt beskriva föroreningsproblematiken i området och i 
vilken ordning området ska bebyggas kan kommunen hjälpa kommande 
detaljplanläggning och byggherrar med frågor avseende efterbehandling och det 
finns möjlighet att efterbehandla de mest akut förorenade områdena tidigt under 
genomförandeperioden. 

 
 

7.8 Hälsa 
 

7.8.1 Förutsättningar 

Förutsättningarna i området för en god hälsa påverkas av riskbilden och olika 
typer av föroreningar i ett specifikt område.  

Hälsa innebär också en god psykosocial miljö och bra bostäder som planeras i 
området är en nödvändighet för god hälsa. 

Möjliga hälsorisker är kopplade till förorenad mark och luftföroreningar. 
 

Markområden med föroreningar kan innebära hälsorisker om inte föroreningarna 
åtgärdas och efterbehandlas till nivåer för känslig markanvändning [10] Även vid 
efterbehandling (sanering) av marken kan områden missas som är förorenade. 
Om någon ”hotspot” t.ex. med klorerade lösningsmedel bebyggs kan ångor sprida 
sig i bostäder. 

Vilka typer av risker som förorenad mark kan innebära beror helt på vilka 
föroreningar som finns kvar i marken vid bebyggelse. 

Riskerna med luftföroreningar består bland annat av utsläpp i form av exempelvis 
partiklar och bensen från förbränning av bensin och diesel, men också från 
kraftvärmeverk. Kraftvärmeverksförbränning står troligen för de största 
föroreningskällorna i Lund jämte biltrafiken. Dessa föroreningar ger en ökad risk 
för främst cancer och olika typer av allergiska symptom jämfört med personer 
som bor i områden med renare luft. 

Inga större luftutsläpp är kända från industrier i området. 
 

7.8.2 Konsekvenser av nollalternativet 

De konsekvenser som nollalternativet får på hälsoeffekter hos de som bor och 
vistas i området är ungefär samma antal cancer- och allergifall som idag då 
trafiken förväntas ligga ungefär som på dagens nivå, med reservation för att 
luftföroreningarna kan minska om kollektivtrafiken förbättras och elfordon och 
cykling blir vanligare. 

Detta innebär att nollalternativet bedöms ha en liten negativ konsekvens för 
ämnesområdet hälsa. 

 
7.8.3 Konsekvenser av planförslaget 

Planförslaget innebär en förtätning av flera delområden och att bostäder 
introduceras succesivt i Västerbro (f.d. Öresundsvägen), Södra Gunnesbo och 
Norra Värpinge. Denna ökade bebyggelse kommer främst ge upphov till ökad 
biltrafik och därmed luftföroreningar och som beskrivs ovan öka risken för cancer 
och allergier. Hur stor ökning det blir beror på hur användning av kollektivtrafik, 
cykel, el-fordon, bilpooler och liknande utvecklas. Riskerna i form av 
luftföroreningar bedöms som små oavsett om nollalternativet väljs eller 
planförslaget blir verklighet. 
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Planförslaget innebär också att bostäder byggs, och de tillkommande bostäderna 
antas vara byggda på ett sådant sätt att boendemiljön uppfyller gällande normer, 
samt att de planeras på ett sådant sätt att den psykosociala boendemiljön i 
området upplevs som positiv. 

Sammantaget bedöms planförslaget bidra till liten positiv konsekvens på hälsan 
för de boende i området och i Lund. 

 
7.8.4 Inarbetade åtgärder 

De åtgärder som inarbetats i planförslaget gällande trafik beskrivs i avsnitt 7.2. 
 

7.8.5 Förslag till åtgärder 

Eventuella förslag till åtgärder som planeras gällande trafik beskrivs i avsnitt 7.2. 
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8. Samlad bedömning 

 
8.1 Sammanfattande miljökonsekvenser 

Ambitionsnivån för områdets utveckling och omvandling från 
verksamhetsdominerat till blandad stadsbebyggelse är hög. 

Tydliga positiva miljökonsekvenser nås för området då befintlig dagvatten-
hantering byggs om och moderniseras. Den positiva effekten kopplar också 
samman till fördröjningsmagasin och dagvattendammar som är planerade inom 
planområdet. 

I samband med introduceringen av bostäder skapas också fler grönytor inom 
området, varför det lokala omhändertagandet av dagvatten kan öka. 

Sanering av markföroreningar kommer att krävs i samband med 
stadsomvandlingen och byggnation av bostäder. Detta kommer att innebära en 
förbättring av markmiljön vad gäller föroreningssituationen, något som samtidigt 
också minskar risken för spridning av föroreningar till yt- och grundvatten. 

Riskbilden inom området är idag begränsad, och kommer efter att verksamheter 
flyttats från området att minska. En viss negativ effekt för själva planarbetets 
fortsatta arbete kan vara om TetraPaks tillstånd ligger kvar trots att verksamheten 
flyttar, då detta skulle kräva skyddsavstånd till ny verksamhet. Sammantaget är 
riskbilden för området positiv, då särskilt kopplat till den minskade risken för 
översvämningar, men också en svagt positiv effekt från minskat antal 
riskverksamheter inom området. 

Kulturmiljön riskerar negativ påverkan vars omfattning beror på hur mycket och i 
vilka delar av området objekt med kultumiljövärden slutligen sparas. Förutom 
antalet objekt är sammanhang och möjligheten till kontinuitet värdefullt. I 
dagsläget bedöms viss negativ påverkan. 

Trafiken inom området förväntas öka i samband med att fler bostäder tillkommer. 
Samtidigt förordar planen mobility management, goda kollektivtrafiklösningar och 
förbättringar av gång- och cykelstråk. Det är därför rimligt att anta att många i 
och med det centrumnära läget istället använder sig av andra färdsätt än bil. I 
huvudsak är effekterna av planen i och med detta svagt positiva. I samband med 
ombyggnationer kommer också förbättringar av befintliga trafiklösningar att 
genomföras, särskilt nämns cirkulationsplatsen vid Mobilia som en viktig 
åtgärdspunkt.  

Planförslaget bedöms inte leda till betydande påverkan på riksintresset för väg 
E6.02 avseende framkomlighet och säkerhet.   

Den ökade trafikmängden leder till ökade luftföroreningar i området vilket i sin 
tur leder till liten negativ konsekvens avseende luftmiljö.  

Konsekvenserna kopplade till hälsa blir för genomförandet av planförslaget liten 
positiv.  

Sammantaget bedöms miljökonsekvenserna av planförslaget bli neutrala till 
positiva för hela området sammanvägt över alla studerade miljöaspekter. 
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8.2 Avstämning mot miljömål 

Nedan görs en avstämning mot relevanta nationella miljökvalitetsmål. I de fall det 
har varit motiverat har även motsvarande regionala och lokala miljömål 
kommenterats. 

 
8.2.1 Begränsad klimatpåverkan 
"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan 
på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en 
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. 
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan 
uppnås." 

Genomförandet av den fördjupade översiktsplanen bedöms inte påverka målet 
med begränsad klimatpåverkan negativt då den ger stort utrymme till 
gångtrafikanter och cyklister, samt en anpassning av trafiklösningar till 
kollektivtrafik och möjligheter till bostäder i centrumnära läge med god service. 
Den ökning av trafik bostäderna beräknas medföra bedöms vara densamma som 
om samma antal bostäder hade placerats på en annan plats i staden. Skillnaden 
är att det planerade området är centrumnära och kollektivtrafiknära, varför en 
lägre andel av de boende förväntas nyttja bilen som transportmedel i vardagen. 
De positiva effekterna av förorenande trafikutsläpp är således främst 
lägesberoende och beroende av en god planering av gång-, cykel- och 
kollektivtrafiklösningar. Efterbehandlingar och byggtransporter bidrar till utsläpp 
av koldioxid till atmosfären. Dessa bedöms dock vara begränsade både i 
omfattning och tid. Transportbehovet vid byggnation och förberedelser inför 
byggnation är även aktuellt om planen skulle föreslå bostäder på en annan plats i 
kommunen, varför det generellt är den dagliga pendlingen och dagliga 
transporterna för boende i området som ger högst påverkan på klimatutsläppen. 

 
8.2.2 Frisk luft 
"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 
inte skadas." 

Den fördjupade översiktsplanen bedöms ha en liten inverkan på luftkvaliteten i 
området och bedöms därför inte påverka möjligheterna till att nå målet med ren 
luft negativt. Främsta luftföroreningarna inom området är kopplade till trafik. Då 
planförslaget förväntas ge ett förbättrat flyt i genomfartstrafiken minskar utsläpp 
från exempelvis köbildning. Den trafikökning de planerade bostäderna inom 
planområdet ger upphov till förväntas vara lägre än för samma antal bostäder i ett 
område mer perifert i kommunen, då närheten till service, centrum och 
kollektivtrafik är god för området. 
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8.2.3 Giftfri miljö 
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället 
ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna." 

Den fördjupade översiktsplanen bedöms påverka möjligheterna att nå miljömålet 
om en giftfri miljö positivt då förorenad mark kommer att behöva efterbehandlas 
(saneras) i samband med genomförandet. Därutöver kommer kartläggning av 
befintliga föroreningar i området krävas inför detaljplanläggning av delområden 
inom området för den fördjupade översiktsplanen, något som ytterligare kommer 
att påverka målet om en giftfri miljö positivt. 

 
8.2.4 Levande sjöar och vattendrag 
"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." 

I och med att den fördjupade översiktsplanen föreslår en ökning av grönytorna, 
ett lokalt omhändertagande av dagvatten, samt rening av dagvatten från området 
i uppsamlingsdammar bedöms målet om levande sjöar och vattendrag påverkas 
positivt av den fördjupade översiktsplanens genomförande. 

 
8.2.5 Grundvatten av god kvalitet 
"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till 
en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag." 

Genom att befintliga föroreningar inom området för den fördjupade 
översiktsplanen kartläggs, och mark efterbehandlas (saneras) i samband med 
genomförandet av kommande detaljplaner inom området bedöms planens 
genomförande förbättra möjligheterna att nå miljömålet om grundvatten av god 
kvalitet. 

 
8.2.6 Ett rikt odlingslandskap 
"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks." 

I och med att befintlig odlingsmark och grönytor bevaras i planläggningsarbetet 
och därför även för en överskådlig tid kommer att behålla sin funktion. I och med 
att befintliga grönytor bibehåller sin funktion ökar dessa ytors möjligheter att 
bidra till den biologiska mångfalden och det öppna landskapet. Det stadsnära 
lantbruk som bedrivs i Norra Värpinge ger också viktiga möjligheter för boende i 
Lund och i det planerade området att upptäcka lantbrukandet på nära håll. Planen 
bidrar därför på kort sikt positivt till möjligheterna att nå målet med ett rikt 
odlingslandskap. På längre sikt aviseras möjlig utbyggnad (måste dock avvägas 
avseende risk för översvämning). En exploatering påverkar åkermarken negativt. 
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8.2.7 God bebyggd miljö 
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 

Den fördjupade översiktsplanen beskriver tydligt ambitionen att skapa en 
långsiktigt hållbar blandad stad där möjligheter ges för olika typer av boenden 
blandat med arbetsplaster, service, kultur och grönytor. Genom att stora delar av 
den exploatering planen beskriver är belägen inom redan exploaterade och 
hårdgjorda ytor bedöms planens tillkommande grönytor och utbud av bostäder att 
ge positiva effekter för boende inom området och i närområdet. Planens tanke om 
att förbättra kopplingarna mellan idag befintliga områden bidrar också till en 
bättre boendemiljö för boende i redan befintliga bostadsområden i närheten. I och 
med att marken inom området redan är exploaterade och hårdgjorda bidrar 
planen till att nå målet i det att nya obebyggda ytor inte påverkas och därmed 
bidrar planen till ett långsiktigt hållbart nyttjande av markresurserna. Planen kan 
dock ha en viss negativ effekt om de verksamheter som flyttar från området inte 
flyttar till redan exploaterad eller detaljplanelagd verksamhets-/industrimark. 
Planförslaget öppnar för förtätning av befintliga industriområden. 

 
8.2.8 Ett rikt växt- och djurliv 
"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd." 

Planen beskriver hur grönstruktur skapas i områden som idag huvudsakligen 
utgörs av verksamhetsmark. I och med att grönstrukturen i området ökar i 
omfattning bedöms möjligheterna till en biologisk mångfald i området öka. Den 
lokala fördröjningen och omhändertagandet av dagvatten ger också den ökade 
möjligheter för djur och växter i området. Närmare specifikationer för olika 
anläggningar som kan främja biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster 
inom planområdet bedöms kunna vara möjliga i framtida planläggning i form av 
rekommendationer om exempelvis gröna tak. Som helhet bedöms därför den 
fördjupade översiktsplanen bidra positivt till möjligheterna att nå målet med ett 
rikt växt- och djurliv. 
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8.3 Avstämning mot miljökvalitetsnormer 

Sammantaget ger planförslaget goda möjligheter till att nå de 
miljökvalitetsnormer som är satta för Höje å, i och med att efterbehandling av 
förorenade ytor krävs i samband med planens genomförande. Även de planerade 
dagvattenmagasinen med reningsfunktion kommer att påverka vattenförekomsten 
och möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna för den positivt. 

Luftmiljön bedöms till största delen påverkas av genomfartstrafik, och de uppnås 
till stor del redan idag. Luftmiljön och miljökvalitetsnormerna för luft bedöms 
därför inte påverkas av planen eller dess genomförande. 

 
 
 
9. Fortsatt arbete 

 
Det fortsatta arbetet med utbyggnaden och omvandlingen av området kan komma 
att kräva ytterligare utredningar i samband med detaljplanearbetet. Det kan 
handla om ett flertal typer av utredningar, främst kopplade till det fortsatta 
arbetet med detaljplaneläggning av området. De som identifierats under arbetet 
med framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen listas här: 

• Skyfallsplan för området 

• Detaljerade planer för dagvattenhantering 
 

• Detaljerade bullerutredningar 

• Utredningar om historiska föroreningsbilder följt av 
markprovtagningsplaner för att identifiera föroreningar i mark. 

• Särskilda riskutredningar för verksamhetsbyggnader som ska bevaras och 
omvandlas till bostäder. 
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Sammanfattning

Lunds kommun arbetar med att ta fram en fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för en del av Västra Lund i fyra 
etapper; Öresundsvägen öster och väster, Södra Gun-
nesbo och Norra Värpinge. Utgångspunkten för arbetet 
med omvandlingen av stadsdelen är att verka för en 
hållbar stadsutveckling. Stadsomvandlingen ska skapa 
levande stadsmiljöer sprungna ur verksamhetsområ-
denas tradition av kreativitet och kraft. 

Denna social konsekvensanalys (SKA) beskriver kon-
sekvenserna av den fördjupade översiktsplanen och 
utvärderar de värden och behov som tillkommer med 
förändringen av området. Analysen är framåtsyftande 
och kan fungera som stöd  i den fortsatta planeringen 
av området. 

Analysen har genomförts med stöd av Göteborgs stads 
modell för social konsekvensanalys ([SKA] Social 
konsekvensanalys, människor i fokus 1.0). Analysen 
utgår från fyra teman: Vardagsliv, Sammanhållen 
stad, Identitet och Samverkan, som alla har tydliga 
kopplingar till projektets mål. För varje tema lyfts även 
eventuell förbättringspotential samt rekommendatio-
ner för det fortsatta arbetet med planområdet. 

Här följer en kort sammanfattning av kapitel 5 Konse-
kvenser och rekommendationer.

Viktiga arenor för att skapa möjligheter för människor 
att ha ett liv i balans är gröna miljöer, lekparker, kultur-
utbud, platser för möten och samvaro. Den fördjupade 
översiktsplanens integrerade stad innebär goda förut-
sättningar för att tillgodose människors vardagsbehov.

Den på lång sikt utbyggda kollektivtrafiken och attrak-
tiva gång- och cykelstråk kan stärka området och dess 
attraktionskraft, vilket innebär förutsättningar för nya 
hållbara rörelsemönster till arbetsplatser, verksamheter 
och bostäder. Planens prioritering av oskyddade trafi-
kanter och kollektivtrafik ger förutsättningar för aktiva 
transporter (gång- och cykeltrafik) vilket har en positiv 
påverkan på folkhälsan, miljön och jämställdheten. 

Målsättningen att väva samman delområdena och 
tydligt koppla dem till omgivningen medför positiva 
effekter på området och angränsande stadsdelar. Det 
befintliga gång- och cykelnätet är i nuläget utformat 
efter en stadsdel som präglas av industri, med breda 
gaturum och få sammanhängande gång- och cykelstråk. 
Den fördjupade översiktsplanen föreslår stråk som 
bättre binder samman stadsdelarna i såväl nord-sydlig 
riktning som i öst-västlig riktning. Genom att även 
överbrygga barriärer och gränser i den byggda struktu-
ren åstadkoms bättre kontakter mellan olika delar av 
staden.

Lundakaraktären ska enligt planen genomsyra utred-
ningsområdet och utmärkas av dess mångfald och 
variation såväl i bebyggelsestruktur som av mänsklig 
närvaro. En blandning av dessa funktioner ger naturligt 
byggnader och platser olika karaktär vilket också kan 
bidra till upplevelserikedomen. 

Analysen visar att den fördjupade översiktsplanen bör 
ha ett tydligare jämlikhetsfokus. Exempelvis så lyfter 
inte och problematiserar inte planen kring vad som 
händer om den nya stadsdelen gentrifieras. Större 
vikt bör därför läggas vid kopplingarna till omgivande 
stadsdelar och barriärbrytande korsningspunkter. Den 
fördjupade översiktsplanen bör även ha ett tydligare 
barn- och jämställdhetsfokus. Det saknas exempelvis 
förslag kring hur möjligheten till kultur-, förenings- och 
sportaktiviteter ska tillgodoses för att säkra tillgång till 
även icke-kommersiella mötesplatser. 

I den fördjupande översiktsplanen beskrivs inte hur 
särskilda åtgärder inom medborgardialog ska rik-
tas mot olika grupper i samhället. Det framgår inte 
specifikt hur dialog ska ske med barn även om barnens 
delaktighet och plats i den nya stadsdelen lyfts som 
särskilt viktig. Inte heller lyfts hur andra grupper som 
anses resurssvaga i sammanhang som rör medborgar-
deltagande ska bli mer delaktiga. 
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1.1 Bakgrund och syfte 
Lunds kommun håller på att fram en fördjupad över-
siktsplan (FÖP) för en del av västra Lund som innefat-
tar stadsomvandling i fyra etapper; Öresundsvägen 
öster och väster, Södra Gunnesbo och Norra Värpinge. 
Utgångspunkten för den fördjupade översiktsplanen är 
kommunens översiktsplan, ÖP 2010, där kommunens 
riktlinjer för utveckling inom kommunen beskrivs. 

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att 
omvandla de nordvästra delarna av Lund till ett urbant 
område som länkar samman befintliga närliggande 
stadsdelar och skapar en grönskande, kreativ miljö som 
ger kraft till människor och möjliggör hållbara livssti-
lar, verksamheter och flöden. 

Syftet med denna social konsekvensanalys är att beskri-
va konsekvenserna av den fördjupade översiktsplanen, 
att utvärdera dem mot värden och behov som finns i 
nuläget och som kan uppstå när stadsinnehållet bred-
das samt att rekommendera åtgärder utifrån ett socialt 
perspektiv. Analysen är även framåtsyftande med mål 

att kunna fungera som stöd i den fortsatta planeringen 
samt att kunna bidra till en socialt hållbar och barnvän-
lig utveckling av det aktuella området.

1.2 Social hållbarhet och social 
konsekvensanalys 

1.2.1 Vad är social hållbarhet?
Social hållbarhet är en av grundpelarna i att bygga mer 
hållbara samhällen som innebär att vi planerar utifrån 
allas behov. Målet är att skapa positiva sociala effekter 
som bland annat innebär att alla människor får chans 
att utvecklas och leva i en god livsmiljö. Genom att ex-
empelvis fokusera på sociala aspekter såsom jämlikhet, 
jämställdhet, barnperspektiv, tillgänglighet, tillgång 
till parkmark, möjlighet till fritidsutövning, trygghet 
och trafiksäkerhet, inkludering och delaktighet när vi 
planerar och bygger så ökar vi chanserna att nå dit. 

Illustrationen nedan visar vad social hållbarhet inom 
fysisk planering och stadsutveckling kan handla om.

1 Inledning
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1.2.2 Vad är en social konsekvensanalys 
(SKA)?
En social konsekvensanalys (SKA) är ett sätt att arbeta 
med den sociala dimensionen i planeringsprocessen. 
En SKA redogör för och analyserar konsekvenser som 
ett förslag skulle kunna medföra om det realiseras. En 
förändring kan få väldigt olika konsekvenser för olika 
grupper av människor, vilket behöver synliggöras. 
Därför är det viktigt att löpande i arbetet med sociala 
aspekter utgå från och ta hänsyn till olika målgrup-
pers behov. Syftet är att öka kunskapen om platsen och 
identifiera viktiga sociala aspekter.

1.3 Avgränsning

1.3.1 Geografisk avgränsning 
Utredningsområdet i den fördjupade översiktsplanen 
omfattar ett större område i Lunds nordvästra delar. 
Området sträcker sig ut från Lunds centrala delar 
utmed Öresundsvägen och mot Norra Värpinge, Gun-
nesbo och Mobilia handelsområde. Utredningsområdet 
för denna SKA har avgränsats på ett liknande sätt med 
reservation att en del av analyserna beaktar ett större 
område. 

1.3.2 Innehållsmässig avgränsning
Denna rapport avgränsas till att omfatta de sociala as-
pekterna, för vilka genomförandet av planen kan anses 
ha en påverkan. Analysen har genomförts med stöd av 
Göteborgs stads modell för social konsekvensanalys 
([SKA] Social konsekvensanalys, människor i fokus 
1.0). Modellen har modifierats för att passa den fördju-
pade översiktsplanen och projektets mål, men även för 
att ha kopplingar till de punkter som rör social hållbar-
het i Lund kommuns ekonomi- och verksamhetsplan.

Fokusområdet social hållbarhet inriktas i Lunds eko-
nomi- och verksamhetsplan mot: 

• God hälsa

• God livsmiljö

• Tillgång till boende

• God närmiljö 

• Barnperspektivet

God hälsa tas i stor del upp i den miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) som har tagits fram för planen och 
behandlas därmed inte i denna SKA.  

Analysen genomförs främst utifrån ett stadsdelspers- 
pektiv där livet i det närmast omgivande funktionella 
området ligger i fokus. Analysen fokuserar exempelvis 
på större sammanhang såsom sammankopplingar gäl-
lande stråk och gator, rumsbildningar, grönområden, 
förskolor, bostäder och arbetsplatser. Analysen berör 
dock även hur området kan komma att påverka andra 
delar av staden. Med hjälp av de olika geografiska 
analysnivåerna beskrivs kunskaper om livet inom det 
aktuella området men också områdets roll och samspel 
med omgivningen. 

Det har ej genomförts någon dialog inom ramen för ar-
betet med denna SKA. Dock sker en djupare analys av 
de medborgardialoger som kommunen genomfört samt 
rekommendationer för fortsatt dialogarbete i kapitel 5.

LÄSTIPS SOCIAL HÅLLBARHET

Mer att läsa om social hållbarhet och social  
konsekvensanalys finns bland annat i:

SKA Social konsekvensanalys – människor i fokus 
1.0 (Göteborgs stad, 2011)

Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöver-
sikt (Boverket, 2009)

Kön i trafiken (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2013).

Det är viktigt att löpande i arbetet med sociala aspekter 
utgå från och ta hänsyn till olika målgruppers behov.
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1.3.3 Avgränsning i tid
Utredningsområdet utvecklas etappvis fram till år 2030 
med reservation för utblickar inom planen längre fram 
i tiden. Denna SKA bör appliceras och tas stöd från 
under varje etapp som planeras för att säkerställa att de 
sociala aspekterna beaktas. 

1.4 Planens projektmål
Utgångspunkten för arbetet med omvandlingen av 
stadsdelen är att verka för en hållbar stadsutveckling. 
Stadsomvandlingen ska skapa levande stadsmiljöer 
sprungna ur verksamhetsområdenas tradition av 
kreativitet och kraft. 

Tidigare utpräglade verksamhetsområden får ett bre-
dare stadsinnehåll och mer mångfunktionell inriktning. 
Stadsomvandlingen utvidgar Lunds offentliga rum 
genom att öppna upp och länka samman stadsrummen 
i västra Lund och genom att tydligt koppla västra Lund 
till centrum och Lund centralisation. Innerstaden växer 
vidare västerut. 

Projektmålen för den fördjupade översiktsplanen för 
Öresundsvägen med omnejd är följande:

Sammanhängande stadsväv i västra Lund 
Planområdet integreras tydligt till sin omgivning och 
blir en levande och attraktiv del av Lund. Kopplingarna 
tar sig olika uttryck i de olika delområdena, såväl ge-
nom nya stråk och offentliga rum som genom arkitek-
tur och formspråk.

Lundakaraktär och stadsdelsidentitet
Området ska utmärkas av dess mångfald och variation 
i bebyggelse och stadsinnehåll. Olika epokers uttryck 
finns representerade och utvecklas för att ge stadsbil-
den liv, originalitet och variation. Särskilt delområdet 
Öresundsvägen innehåller en stor del av Lunds indu-
strihistoria och inslag av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och objekt ger området en historisk förank-
ring och bidrar till dess identitet. Bebyggelsen väver 
samman dåtid, nutid och framtid till en för Lund unik 
identitet.

Levande stad med plats att bo, verka och trivas i
Den framtida stadsmiljö sätter människan i centrum. 
Levande stadsmiljöer möjliggörs genom att arbetsplat-
ser, service, kultur och fritidsverksamheter integreras. 
I de delar som föreslås för stadsomvandling adderas 
också bostäder. Det framtida stadsinnehållet bidrar till 
att området befolkas dag som kväll. 

Stadsutveckling genom samverkan
Verksamhetsutövarna, fastighetsägarna och boende ska 
känna sig delaktiga i stadsomvandlingen som kommer 
att pågå under lång tid. Det framtida stadsdelen för-
verkligas genom samverkan mellan områdets aktörer 
och kommunen utifrån den gemensamma målbilden. 

Stadsutvecklingen ska bidra till en hållbarare stad
Stadsutvecklingen i västra Lund ska förvalta områdets 
potential att bidra till ökad urban hållbarhet i Lund. 
Kommunens antagna hållbarhetsmål ger stöd och väg-
ledning för stadsomvandlingen.

1.5 Vad påverkar arbetet med de  
sociala frågorna i Lund?

1.5.1 Ny översiktsplan på gång
2015 inleddes arbetet med att ta fram en ny översikts-
plan för Lunds kommun. Planen beräknas antas våren/
sommaren 2018.

1.5.2 Planera för människor – social håll-
barhet kopplat till fysisk planering
Region Skåne tog tillsammans med ett antal kommuner 
i regionen fram ett TemaPM (2016) med syfte att öka 
kunskapen om och tydliggöra kopplingen mellan social 
hållbarhet och fysisk planering. I PM:et lyfts ett antal 
stödfrågor fram med syfte att hjälpa kommunerna i sitt 
arbete med social hållbarhet följt av ett antal exempel 
från en del av kommunerna själva. 
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1.5.3 Ekonomi- och verksamhetsplan, 
2017-2019
Lunds kommuns fokusområden, som finns preciserade 
i Ekonomi- och verksamhetsplanen, ska vara styrande 
i överväganden, prioriteringar och satsningar i det 
strategiska planeringsarbetet. Sex fokusområden är 
beslutade av kommunstyreslen, varav social hållbarhet 
är ett, vilket ska styra prioriteringar och satsningar. I 
budgetdokumentet konstateras att Lundabon har goda 
förutsättningar, men att förutsättningarna inte fördelas 
jämlikt. Social hållbarhet inriktas mot följande:

• God hälsa: kommunen ska skapa förutsättningar 
för en god hälsa på lika villkor för hela befolk-
ningen.

• God livsmiljö: ge förutsättningar för ett gott liv 
och en god livsmiljö genom hög kvalitet i skola, 
omsorg, kultur och fritid.

• Tillgång till boende.

• God närmiljö, tillgång till sysselsättning, social 
och ekonomisk trygghet.

• Barnperspektivet ska utvecklas så att barns bästa 
alltid sätts i centrum.

1.5.4 Utbyggnads- och boendestrategi, 
2025
I Lunds Utbyggnads- och boendestrategi utvecklas 
det strategiska förhållningssättet kring den framtida 
utbyggnaden av kommunen. Här samlas strategier 
vad gäller utbyggnad, mark och boende. I dokumentet 
anges också kommunens bostadspolitiska mål samt hur 
kommunen arbetar med markanvisningar och exploa-
teringsavtal. Ett antal mål presenteras med koppling 
till social hållbarhet: 

• Prioritera projekt som breddar bostadsutbud i 
samma tätort eller stadsdel. 

• Prioritera objekt som skapar mötesplatser och 
bra service i stadsdelar och orter.

• Stärk rekreationsmöjligheter i kommunen.

• Bostadsbyggande bör alltid samordnas med vik-
tiga samhällsfunktioner, gröna platser och stråk 
samt mötesplatser.

Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem 
beaktade i frågor som de berörs av. 

1.5.5 Barnchecklistan
Denna kommungemensamma checklista är ett stöd för 
arbetet och en del av Barnets bästa - Lunds kommuns 
strategi för att stärka barnets rättigheter. Checklistan 
kan användas vid beredning av ärenden och bifogas 
ärenden till nämnd som stöd för arbetet där fyra frågor 
särskilt lyfts fram: 

1. Påverkar beslutet barn? 
En tidig bedömning bör göras om beslutet påverkar 
barn. Oavsett svar ska en förklaring ges till  hur de 
berörs eller varför de inte berörs. 

2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få 
dem beaktade i de frågor barn anser att de berörs av. 

3. Hur har barns bästa beaktats? 
Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa 
komma i främsta rummet.

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga 
sig till sitt yttersta av tillgängliga resurser för att 
tillgodose barnets bästa vilket kan innebära intresse-
konflikter. Sammanvägningen av relevanta intressen 
ska här kunna redovisas. När barnets bästa måste ge 
vika för andra intressen bör kompensatoriska åtgärder 
övervägas. 

197



9

Social konsekvensanalys Fördjupning av översiktsplan för Öresundsvägen med omnejd

Identifiering av 
sociala aspekter Nuläge Konsekvenser & 

förbättringspotential Rekommendationer

VARDAGSLIV

SAMMANHÅLLEN STAD SAMVERKAN

IDENTITET
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2.1 Arbetsmetod
Arbetsmetoden består av flera delar varav första delen, 
nuläge, syftar till att inhämta kunskap om platsen, 
inläsning av den fördjupade översiktsplanen samt 
beskrivning av nuläget. Detta för att skapa en bild av 
nuläget samt om den framtida målbilden.

Analysen har genomförts med stöd av Göteborgs stads 
modell för social konsekvensanalys ([SKA] Social kon-
sekvensanalys, människor i fokus 1.0). Analysmodellen 
är till hjälp för att kunna utgå från människors olika 
livssituationer och behov när en fysisk förändring ska 
genomföras. Modellen har modifierats för att passa den 
fördjupade översiktsplanen och projektets mål, men 
även för att ha kopplingar till de punkter som rör social 
hållbarhet i Lund kommuns ekonomi- och verksam-
hetsplan för år 2017-2019. Projektmålet Stadsutveck-
lingen ska bidra till en hållbarare stad behandlas i 
denna SKA som ett övergripande mål som finns med i 
och går in i de övriga  projektmålen.

Denna SKA utgår från följande teman: Vardagsliv, 
Sammanhållen stad, Identitet och Samverkan. Konse-
kvensanalysen baseras på förslaget till fördjupad över-
siktsplan och tar utgångspunkt i ovanstående teman för 
en bedömning av förslagets sociala konsekvenser. För 

varje tema lyfts även eventuell förbättringspotential 
samt rekommendationer för det fortsatta arbetet med 
planområdet. 

2.2 Studerade teman
De fyra temana har tydliga kopplingar till vad planering 
kan påverka och har paralleller till aktuell forskning. 
Modellen har modifierats för att passa den fördjupade 
översiktsplanen med tydlig koppling till projektmålen.

Vardagsliv 
Ett vardagslivsperspektiv innebär att människors 
vardagliga rutiner och aktiviteter blir utgångspunkt för 
planeringen. Även möten och kontakter är viktiga. En 
befolkad stadsmiljö upplevs ofta tryggare. Välintegre-
rade och samlande platser och stråk skapar flöden av 
gående. Tydliga platser i det offentliga rummet inbju-
der till användning och gör det lättare att orientera sig i 
staden (Göteborgs Stad, 2011).

Sammanhållen stad 

Social sammanhållning har en koppling till begreppet 
socialt kapital, som är summan av den tillit eller det 
förtroende som individer i en grupp eller i ett samhälle 
har till varandra och till institutionerna. Höga nivåer 
av socialt kapital kan leda till högre ekonomisk tillväxt, 

2 Metod
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mindre ojämlikhet, mindre brottslighet och bättre 
hälsotillstånd (Boverket, 2009).

Den sociala sammanhållningen kan stärkas till exempel 
genom att skapa fler mötesplatser och genom att länka 
samman olika delar av staden, så att människor med 
olika bakgrunder kan mötas (Boverket, 2009).

Identitet 
Identitet hänger samman med igenkännande och hand-
lar mer om det speciella än det generella. Den tillhö-
righet man känner i ett område hänger samman med 
områdets speciella karaktär (Göteborgs Stad, 2011).

En fysisk områdesförnyelse behöver kombineras med 
insatser för att stärka områdets identitet och främja en 
känsla av samhörighet samt vikten av förtroendefulla 
relationer mellan berörda aktörer (Boverket, 2009).

Samverkan 
Samverkan kopplar samman med projektmålet Stads-
utveckling genom samverkan. Analysen rör således 
endast samverkan, medan de delar som rör samspel tas 
om hand i temat Vardagsliv och Sammanhållen stad. 
Samverkan behandlar kommunens dialogarbete, såväl 
det som genomförts och det kommande.

Områdesförnyelse behöver utgå från dem som bor i 
området och genomföras i samverkan mellan berörda 
aktörer.

2.3 Prioriterade grupper
Konsekvensanalysen innehåller de prioriterade grup-
perna jämlikhet, jämställdhet samt barn. Det är främst 
i analysen av temat Vardagsliv som grupperna har 
delats upp i egna underavsnitt. Genom att lyfta jämlik-
het som en prioriterad grupp avses att exempelvis ta ett 
grepp kring jämlika möjligheter att deltaga vid samråd 
eller hur planens intentioner bidrar till sammankopp-
ling av stadsdelar. En socialt hållbar stadsutveckling 
bör kännetecknas av att hänsyn tas till olika gruppers 
behov och att förutsättningar för människors möten 
förbättras.

Jämställdhet handlar om kvinnors och mäns lika 
värde. En socialt hållbar stadsutveckling bör även 
handla om att jämställdhet mellan kvinnor och män 
främjas. Innebär exempelvis stadsomvandlingen 

möjlighet till bostadsnära tillgång till kommersiell och 
kommunal service? Lokalisering av olika funktioner är 
en jämställdhetsfråga eftersom statistiken visar att män 
utför en mindre del av allt obetalt hemarbete. Även 
trygghetsfrågor är en viktig jämställdhetsfråga som bör 
behandlas.

Tidiga insatser för barn ses som en investering ur både 
ett individ- och samhällsperspektiv. Stödjande miljöer 
för exempelvis fysisk aktivitet, säkra och trygga bo-
stads- och fritidsmiljöer liksom säkra och trygga stråk 
och skolvägar är viktiga för barn.

FÖRTYDLIGANDE AV BEGREPP

Jämställdhet innebär att kvinnor och män är lika 
värda och har samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter. Jämställdhet blandas lätt ihop med 
jämlikhet. Jämställdhet är det begrepp som reserve-
rats för frågor som handlar om kvinnor och män. 

Jämlikhet handlar om alla människors lika värde 
och utgår från tesen att ingen människa är värd mer 
eller mindre än någon annan oavsett till exempel 
etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller kön. 

Tryggheten i staden är förknippad med människorna i sta-
den. Platser och funktioner som underlättar möten skapar 
trygghet.
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3 Nuläge och förutsättningar

3.1 Planens utredningsområde
Området för den fördjupade översiktsplanen är lokali-
serat i nordvästra Lund, i området kring Öresundsvä-
gen, södra delen av Gunnesbo samt i Norra Värpinge.

Området är centralt, i randen av innerstaden, och 
skapar en kil från centrala Lund och västerut. Området 

ligger nära både Gunnesbo station och Lund järnvägs-
station. Västerut är området stadens front i mötet mel-
lan landskap och stad.

Området genomkorsas av regionala trafikleder: E6.02/
Fjelievägen, Norra Ringen och väg 103.

Lunds
station

Gunnesbo

Gunnesbo

Norra Fäladen

Nilstorp/Järnåkra
Linero

Tuna / Östra Torn / Mårtens Fälad

Möllevången

Centrala staden

Klostergården

Värpinge

Väster

Kobjer

0 m 1 000 m

PLANENS 
UTREDNINGSOMRÅDE

0 m 1 000 m
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3.2 Nulägesbeskrivning
Nulägesbeskrivningen utgår ifrån tre av de teman som 
analysen grundar sig i. Beskrivningen skildrar det 
fysiska och ekonomiska nuläget så som stråk, karaktär, 
arbetsmöjligheter och kommunikationer. En nuläges-
beskrivning av deltagande i demokratiska processer 
beskrivs inte i detta kapitel utan berörs i analysen av 
den fördjupade översiktsplanens ambitioner och mål 
för medborgardeltagande under temat Samverkan i 
kapitel 5.

Väster. I Öresundsvägenområdet finns även Folku-
niversitetet och Friskis & Svettis som lockar många 
människor till området. Området innefattar även 
förskoleverksamheter, vårdservice, tandläkarmottag-
ning och psykologmottagning. Det finns två privata 
förskolor.

För fritid och rekreation finns parkstråk söder om Kob-
jer, i Väster och Rinnebäckens naturreservat. Området 
omfattar även ett par kolonilottsområden. I sydvästra 
delen av området ligger Värpinge golfbana på mark 
som arrenderas av kommunen. 

I kvarteren mellan Fjelievägen och Öresundsvägen lig-
ger Islamiska Kulturcentret i Lund. Kulturcentret är en 
viktig mötesplats för Lunds muslimska befolkning.

På nästa sida återfinns en karta som redovisar mål-
punkter inom och i angränsning till utredningsområ-
det. Därefter följer en karta som redovisar befintliga 
gång- och cykelvägar samt barriärer.

3.2.2 Sammanhållen stad
Utredningsområdet genomkorsas av flera större trafik-
leder, såväl regionala som lokala. Dessa vägar och ett 
par järnvägsspår påverkar människors möjlighet att 
nyttja de rekreationsmöjligheter som finns i närområ-
det.  

Gång- och cykelvägar inom området är av varierande 
standard och här förekommer olika varianter på 
lösningar såsom separerade gång- och cykelvägar eller 
blandtrafik med plankorsningar utan särskilda åtgärder 
för oskyddade trafikanter. Kvartersmarken är generellt 
anpassad med fokus på verksamheternas ytbehov före 
tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter. Huvud-
delen av cykeltrafiken passerar området utan att ha sin 
målpunkt inom området. 

Området ligger till stor del i nära anslutning till kol-
lektivtrafik, och huvuddelen är beläget inom 350 meter 
från en hållplats för kollektivtrafik. Utredningsområdet 
trafikeras av två stadsbusslinjer och tre regionbusslin-
jer. Därutöver finns i utredningsområdets närområde 
två tågstationer, Lunds centralstation och Gunnesbo 

3.2.1 Vardagsliv
I dag finns cirka 5 000 arbetstillfällen (2010) inom 
området, främst industri och handel men även kon-
sult- och serviceföretag. Dessutom finns utbildnings-, 
kultur- och föreningsverksamheter. Verksamheterna 
innefattar främst företag som sysslar med tillverknings-
industri inom stål, medicin och livsmedel. Verksam-
hetsområdet är av stor betydelse för sysselsättningen i 
Lunds kommun, såväl till volym som till innehåll. 

Lerbäckskolan och Fågelskolan ligger inom utrednings-
området. Lerbäckskolan är en F-9-skola och ligger 
direkt öster om delområde Öresundsvägen. På skolan 
finns också en förberedelseklass för nyanlända elever 
som saknar kunskaper i svenska språket. Fågelskolan 
är en F–9-skola, som är belägen mellan tre parker, i 
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Lunds
station

Gunnesbo

Gunnesbo

Norra Fäladen

Nilstorp/Järnåkra
Linero

Tuna / Östra Torn / Mårtens Fälad

Möllevången

Centrala staden

Klostergården

Värpinge

Väster

Kobjer

Förskola
Grundskola
Gymnasium
Parker
Koloni- och odlingsområde
Golf 
Camping
Idrottsanläggningar 
Bad
Bibliotek 
Fritidsgård
Vårdcentral
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station. Tillgängligheten till kollektivtrafik är därför 
generellt sett god eller mycket god i hela området för 
den fördjupade översiktsplanen.

Utredningsområdet är beläget i ett högt trafikerat om-
råde med stor genomfartstrafik på främst de regionala 
trafiklederna och de lokala huvudgatorna. Norra Ring-
en har en hög trafiktäthet med omkring 20 000 fordon 
per dygn. Omkring 15 000 fordon varje dygn passerar 
genom Mobiliarondellen och är redan idag nära sin 
kapacitetsgräns då köbildning uppstår vid rusningstra-
fik. Mobiliarondellen är den punkt inom området där 
flest, omkring hälften, av alla olyckor med motorfordon 

inträffar (Lunds kommun, 2013). Mobiliarondellen är i 
dagsläget även en barriär mellan de båda stadsdelarna 
inom utredningsområdet.

Norra/västra ringen är en kraftig barriär i området och 
en påtaglig avdelare mellan Öresundsvägens företags-
område och Pilsåkers och Gunnesbo företagsområden. 
Järnvägsspåren utgör också en stor barriär mellan St 
Hans backar, Stadsparken och centrum. I Öresundsvä-
genområdet utgör Fjelievägen en barriär och i viss mån 
även Öresundsvägen. Väg 108 och väg E6.02 försvårar 
möjligheterna att röra sig till och inom jordbruksland-
skapet i väster.

Befintliga gång- och cykelvägar, barriärer samt planskilda passager.
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Gunnesbo

Norra Fäladen

Nilstorp/Järnåkra
Linero

Tuna / Östra Torn / Mårtens Fälad

Möllevången

Centrala staden

Klostergården

Värpinge

Väster

Kobjer
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BEFINTLIGA GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 
BARRIÄRER 

Be�ntliga gång- och cykelvägar

Be�ntlig planskild gång- och 
cykelpassage

Barriär / starkt tra�kstråk
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Socioekonomiska förutsättningar
Att i konsekvensanalyser beakta socioekonomiska va-
riabler betyder att konsekvenserna för utsatta grupper, 
såsom arbetslösa eller låginkomsttagare, uppmärksam-
mas. På så sätt lyfts att sociala och ekonomiska resurser 
inte är jämt fördelade bland stadens invånare (Bover-
ket, 2009). 

I kartbilden på nästa sida redovisas utvald statistik för 
stadsdelarna inom utredningsområdet samt angräns-
ande stadsdelar. Den statistik som valts ut är andel 
eftergymnasial utbildningsnivå, förvärvsarbetande, 
andel arbetslösa, ohälsotal, valdeltagande samt  
medianinkomst. 

När det finns möjlighet att känna delaktighet och 
inflytande i samhällsutvecklingen främjar det den 
egna känslan av att känna tillhörighet med sin omgiv-
ning. Det ger ökad kontroll och kan vara ett skydd 
mot såväl utanförskap som social oro i samhället. Det 
finns forskning som visar på ett starkt samband mellan 
påverkansmöjlighet och högre utbildning, ekonomisk 
trygghet och sysselsättning. Valdeltagande kan vara ett 
bra mått på känslan av delaktighet bland invånare då 
viljan att rösta kan spegla viljan att påverka samhälls-
utvecklingen. Valdeltagandet inom utredningsområdet 
ligger på ungefär samma nivå som genomsnittet för 
hela Lunds tätort, dock är det lägre än i de angränsande 
norra delarna av kommunen. 

Det finns ett starkt samband mellan sysselsättning och 
hälsa. Vid långvarig arbetslöshet riskerar hälsan och 
välbefinnandet att påverkas negativt. Andelen arbets-
lösa inom utredningsområdet är något lägre än  genom-
snittet för hela Lunds tätort. De högsta andelarna 
arbetslösa återfinns istället i stadsdelarna Klostergår-
den, Linero och Väster där den sistnämnda angränsar 
till utredningsområdet. 

Beträffande ohälsotal så bär det med sig information 
om hälsa såväl inom arbetslivet men även om den 
totala livssituationen och balansen mellan arbete och 
privatliv. I Lunds kommun är ohälsotalet högre för 
kvinnor än för män. Det finns också stora skillnader i 
ohälsotalet mellan stadsdelarna i tätorten Lund. Högst 
ohälsotal ses i Gunnesbo, Linero och Klostergården 

där den förstnämnda ligger inom utredningsområdets 
gräns. Lägst ohälsotal hittas i Tuna och Järnåkra/Nils-
torp. 

Det finns även en stark koppling mellan utbildnings-
nivå och hälsa där kopplingen mellan utbildningsnivå 
och välfärd i första hand går över arbetsmarknaden. 
I tätorten Lund ligger stadsdelarna Linero, Kloster-
gården, Värpinge, Gunnesbo, Nöbbelöv och Torns 
glesbygd under kommungenomsnittet när det kommer 
till utbildningsnivå (medan Kobjer ligger något över). 

Medianinkomsten varierar mellan de olika stadsdelar-
na där de lägsta nivåerna ses vid Norra Fäladen, Tuna, 
Väster, Järnåkra/Nilstorp och högst på Vallkärra/
Stångby, Södra Sandby och Östra Torn/Mårtens Fälad. 
Högskolestuderande ingår i statistiken över medianin-
komst och påverkar resultatet i de stadsdelar med hög 
andel studerande. 

De här skillnaderna mellan stadsdelarna, inom kom-
munen, påverkar förutsättningarna för de livsvillkor 
människor har som utgångspunkt. Andra indikationer 
kan spegla detta men i Lund är det svårt att se de gene-
rella samband som forskningen visar på mellan exem-
pelvis utbildningsnivå, sysselsättning och inkomst. Ett 
exempel på detta är att det i flera stadsdelar i tätorten 
Lund, med hög andel eftergymnasial utbildning även 
har en medianinkomst och andel förvärvsarbetande 
som är under kommungenomsnittet. 

3.2.3 Identitet
Utredningsområdet ligger centralt i västra Lund och 
sträcker sig från innerstaden till västra stadsranden. 
Området består av flera delområden med olika karaktär 
och innehåll, men där industriverksamhet och handel 
av olika omfattning dominerar. Karaktären präglas 
mycket av den verksamhet som pågår under dagtid. 
Området rymmer mycket av Lunds historia kopplad till 
industrier och verksamheter. 

Större delen av utredningsområdet består av planlagd 
och bebyggd mark med låg exploateringsgrad. Stora 
delar av området består av hårdgjord mark för upplag 
och parkering. I de delområden som domineras av 
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Utvald statistik för stadsdelarna (källa statistikuppgifter: Välfärds- och folkhälsoredovisning, Lunds kommun 2013).

Lunds
station

Gunnesbo

Möllevången
Utbildningsnivå (eftergymnasial): 72,1% 
Förvärvsarbetande: 70,6%  
Medianinkomst (2011): 205 560 
Valdeltagande (2010): 79%
Arbetslösa: 3,8%
Ohälsotal (2011): 10  

Tuna / Östra Torn / Mårtens Fälad
Utbildningsnivå (eftergymnasial): 79,7%
Förvärvsarbetande: 80,3% 
Medianinkomst (2011): 269 750
Valdeltagande (2010): 85%
Arbetslösa: 4,8%
Ohälsotal (2011): 16 

Linero
Utbildningsnivå (eftergymnasial): 51,4% 
Förvärvsarbetande: 72,8%
Medianinkomst (2011): 229 390 
Valdeltagande (2010): 75% 
Arbetslösa: 5%
Ohälsotal (2011): 26

Klostergården
Utbildningsnivå (eftergymnasial): 52,6%
Förvärvsarbetande: 70,7% 
Medianinkomst (2011): 201 110 
Valdeltagande (2010): 80%
Arbetslösa: 6,2%
Ohälsotal (2011): 26  

Värpinge
Utbildningsnivå (eftergymnasial): 56,1% 
Förvärvsarbetande: 76,1% 
Medianinkomst (2011): 237 500 
Valdeltagande (2010): 82% 
Arbetslösa: 5,3%
Ohälsotal (2011): 23

Kobjer
Utbildningsnivå (eftergymnasial): 71,3% 
Förvärvsarbetande: 76,9%
Medianinkomst (2011): 235 110 
Valdeltagande (2010): 85%
Arbetslösa: 4,2%
Ohälsotal (2011): 22

Gunnesbo
Utbildning (eftergymnasial): 51,7%
Förvärvsarbetande: 81,2%
Medianinkomst (2011): 226 700 
Valdeltagande (2010): 83%
Arbetslösa: 3,7%
Ohälsotal (2011): 27

Nöbbelöv / Vallkärratorn / Stångby
Utbildning (eftergymnasial): 55,9 / 68,7 / 68,7%
Förvärvsarbetande: 79,1%
Medianinkomst (2011): 256 520 / 298 440 / 298 440
Valdeltagande (2010): 85 / 91 / 91 %
Arbetslösa: 4,8%
Ohälsotal (2011): 15

Nilstorp/Järnåkra
Utbildningsnivå (eftergymnasial): 73,9% 
Förvärvsarbetande: 80,1%
Medianinkomst (2011): 194 890
Valdeltagande (2010): 86% 
Arbetslösa: 3,6%
Ohälsotal (2011): 9

Väster
Utbildningsnivå (eftergymnasial): 66,5% 
Förvärvsarbetande: 74,7%
Medianinkomst (2011): 181 760 
Valdeltagande (2010): 84% 
Arbetslösa: 5,5%
Ohälsotal (2011): 18

Centrala staden
Utbildningsnivå (eftergymnasial): 73,1%
Förvärvsarbetande: 76,6%
Medianinkomst (2011): 189 820
Valdeltagande (2010): 83%
Arbetslösa: 3,7%
Ohälsotal (2011): 12  

Norra Fäladen
Utbildning (eftergymnasial): 66,5%
Förvärvsarbetande: 66,1% 
Medianinkomst (2011): 123 930
Valdeltagande (2010): 76% 
Arbetslösa: 4,1%
Ohälsotal (2011): 15

0 m 1 000 m

Gräns utredningsområde

Stadsdelsgräns

SOCIOEKONOMISKA 
FÖRUTSÄTTNINGAR

verksamheter är gaturummen breda och det finns stora 
brister i rumsligheten. Många av verksamheterna är av-
gränsade av höga stängsel och karaktären på de offent-
liga rummen är i mångt och mycket anonym och ödslig. 
Bristen på mötesplatser och grönska med kvalitet är i 
flera delar av utredningsområdet påtagligt.

Den västra delen av området Väster avviker från den 
övriga strukturen då bebyggelsen där domineras av bo-
städer. Stadsutvecklingen i Lund som helhet påverkar 
planområdet då stadsbebyggelsen kryper sig närmare 
och skillnaderna mellan det verksamhetsområde som 
är idag och omkringliggande bostadsområden blir allt 
mer markanta.
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Lunds
station

Gunnesbo

Gunnesbo

Norra Fäladen

Nilstorp/Järnåkra
Linero

Tuna / Östra Torn / Mårtens Fälad

Möllevången

Centrala staden

Klostergården

Värpinge

Väster

Kobjer

På nästa sida återfinns en kort beskrivning av planens 
intentioner. I planförslaget redovisas en långsiktig 
målbild med fyra blandstadsetapper, Öresundsvägen 
öst, Öresundsvägen väst, Södra Gunnesbo och Norra 
Värpinge samt en ny trafikstruktur kring Mobiliaron-
dellen. Stadsomvandlingen är tänkt att ske stegvis, över 
lång tid samt inifrån och ut. 

0 m 1 000 m

Planens utredningsområde och föreslagen struktur. 

PLANENS STRUKTUR
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4 Föreslagen utveckling enligt planen

”I skuggan av Lunds signum som universitetsstad är 
Lund också en framstående industristad. Kring Öre-
sundsvägen och vidare västerut finns historien om en 
industriframväxt från tidigt 1900-talet fram till dagens 
moderna industri. Numera blandas verksamheter med 
handel och service. Industritraditionen är utmärkande 
för planområdet och planförslaget bygger vidare på 
befintliga strukturer, adderar ny bebyggelse och nytt 
stadsinnehåll. En blandad stad växer fram inifrån och 
ut. Det nya området blir en sammanbindande länk i 
västra Lund. Dess framtida identitet formas genom 
en blandning av sparade byggnader från 1900-talets 
industriera och tillkommande bebyggelse med nytt 
innehåll och modern arkitektur.”

 Fördjupning av översiktsplanen för   
 Öresundsvägen med omnejd  
 (samrådshandling 2015-08-06)
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1
2

2

3

5

4
Blandad stad

Breddat stadsinnehåll/ 
verksamheter

1 ÖRESUNDSVÄGEN ÖST 
Östra delen av Öresundsvägenområ-
det genomgår en stadsomvandling 
som sker inifrån och ut.

Med fokus på variationsrik utformning 
möter blandstaden en traditionell 
kvartersstad med övervägande be-
byggelse i 4-6 våningar. Blandstadens 
kvarter sluter dikt an till gaturummen 
längs huvudgatorna. Huvudgatornas 
gaturum innehåller trädrader och 
bottenvåningarna innehåller verk-
samheter, service och andra publika 
verksamheter. 

2 ÖRESUNDSVÄGEN VÄST & SÖDRA 
GUNNESBO 
Västra delen av Öresundsvägen och 
Södra Gunnesbo förbereds för framti-
da omvandling till blandstad med icke 
störande verksamheter och service 
med hänvisning till dagens bristande 

stadssammanhang och miljö- och 
hälsoaspekter kopplat till Norra Ring-
ens trafik och pågående industriverk-
samhet.  Planlagd markanvändning, 
i huvudsak småindustri, breddas till 
även kontor och service. Utveckling 
av gång-, cykel-, och grönstruktur för-
ordas. Det äldre spårreservat i Södra 
Gunnesbo har potential att nyttjas för 
dessa ändamål.

Befintlig bebyggelse omformas, nya 
byggnader kliver fram till gatan. På 
sikt utvecklas blandad stad.

Utblick: Södra Gunnesbo omvandlas 
till blandad stad förslagsvis sam-
ordnat med Skånetrafikens aviserade 
utökade turtäthet på Gunnesbo 
statio n efter år 2030. Ett framtia sce-
nario med mindre biltrafik på Norra 
Ringen skulle också göra det möjligt 
att tydligare koppla området in mot 
centrum.

4 TRAKTORVÄGEN 
Traktorvägenområdet förordas 
för i huvudsak verksamhetsända-
mål, mer renodlat i väster. I mer 
hållplatsnära lägen föreslås breddat 
stadsinnehåll; industriändamål fö-
reslås breddas till även kontor och 
service. Det äldre spårreservat, som 
idag innehåller grönska, bör värnas 
för dess potential att rymma gång- 
och cykelstråk tillsammans med 
grönska. Bussgata i Plogfårans för-
längning. Utveckling mot hållbara 
resvanor så som gång-, cykel- och 
busstrafik ska värnas genom nya 
strukturer.

Utblick: Verksamhetsblandat om-
råde. Industri i väster. Mer blandat 
innehåll öster. Person- och besöks-
intensiv verksamheter förordas 
lokaliseras till hållplatsnära lägen. 
Fortsatt handel i öster.

3 PILSÅKER 
I Pilsåker föreslås breddat stadsinne-
håll. Dagens handelsdominans bryts 
upp med verksamheter, kontor och 
service. Gång-, cykel- och grönstruk-
tur bör vidareutvecklas. Ambitionen 
är att området befolkas och nyttjas 
över fler timmar av dygnet. Med 
tydligare kopplingar till angränsande 
områden integreras Pilsåker i Lunds 
stadsnät bättre.

Bebyggelsen har potential att växa på 
höjden. På kvartersmarken finns stor 
potential att utveckla en tilltalande 
och funktionell miljö. Ett bredare 
stadsinnehåll, såsom lätt industriverk-
samhet, service och kontor, förordas. 

Utblick: Mer blandat stadsinnehåll 
med potential och behov av förtät-
ning. Person- och besöksintensiva 
verksamheter förordas lokalsieras till 
hållplatsnära läge.

5 NORRA VÄRPINGE 
Delområdet är beläget i en gränszon 
mellan flerfamiljshus in mot staden, 
rester av odlingslandskapet, na-
turvärden i Rinnebäcksravinen och 
handelområdet på Pilsåker. Kraftled-
ningens vara gör exploateringstakten 
i området osäker. Vid en utbyggnad 
föreslås att områdets bostadsinnehåll 
tydligt kopplas in mot Värpinge och 
Fågelsskolan.

Uppströms Rinnebäcksravinen 
föreslås dagvattenhantering, re-
kreationsytor samt tidsbegränsad 
möjlighet för sport eller odling i 
väntan på utbyggnad.

Utblick: Norra Värpinge utvecklas 
till blandad stad. Kraftledning för-
ordas antingen flyttas eller jordför-
läggs. 
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Området för den fördjupade översiktsplanen är stort 
och kommer att innebära förändringar utifrån det soci-
ala perspektivet i stadsdelen men även för hela staden. 
Konsekvenserna som beskrivs här rör boende/med-
borgare, medan avsnitten om förbättringspotential och 
rekommendationer har ett planeringsperspektiv och 
är framåtsyftande vilket kan vara relevant i kommande 
skeden i planeringsprocessen. Vilka verktyg som kan 
vara aktuella för att säkerställa detta kan vara exempel-
vis detaljplan, avtal eller riktlinjer men även andra.

Beskrivningen av planens påverkan har delats upp i 
följande teman: Vardagsliv, Sammanhållen stad,  
Identitet och Samverkan.

5.1 Vardagsliv

integrerade stad innebär goda förutsättningar för att 
tillgodose människors vardagsbehov:

”Den framtida stadskaraktären blir mer  
urban, innehåller fler människor; arbetstagare, 
boende eller besökare och kommer att möta 
nya förväntningar på vistelevärde, tillgängliga 
offentliga rum och grönska.”

Planen innebär att området kommer att fyllas med 
bostäder, service och arbetstillfällen. Upplevelser och 
målpunkter i stadsrummen ska befolka och bidra till 
ett rörligt folkliv. Planen syftar även till tillgång till 
vardagsnära service, såsom förskolor/skolor, allt i kol-
lektivtrafiknära läge som möjliggör för människor att 
nå exempelvis arbetsplatser och aktiviteter.

Gröna platser i staden ger möjlighet till rekreation, 
rofylldhet och vardagliga naturupplevelser. Forskning 
visar att närhet till gröna stadsrum främjar hälsa och 
välbefinnande. I städer behövs därför grönområden 
nära bostäder (Spacescape, 2016).

Planen anger att grönstrukturen är en integrerad del 
av den framtida stadsmiljön. Parkerna och stråken ska 
innehålla en stor mängd funktioner som tillfredsställer 
nutidsmänniskans behov av både aktivitet och lugn i 
vardagen. Den ska utgöra en attraktiv vardagsmiljö och 
byggs upp av ett system av gröna stråk där man lätt och 
säkert ska kunna nå parker och andra viktiga målpunk-
ter till fots eller på cykel. I dagsläget finns få större och 

5 Konsekvenser och rekommendationer

Ett vardagslivsperspektiv handlar till stora delar om att 
”livspusslet” ska fungera, att man kan ta sig till arbete, 
skola och fritidsaktiviteter och kunna uträtta ärenden 
på ett smidigt och tryggt sätt. Planeringen bidrar ge-
nom att skapa förutsättningar för ett praktiskt vardags-
liv. Barn och unga behöver ha tillgång och tillgänglig-
het, även utan vuxens sällskap, till service och platser 
för lek och rekreation. Möjlighet att gå och cykla till de 
funktioner som behövs i vardagen är viktigt. 

5.1.1 Positiva konsekvenser av  
föreslagen plan
Att skapa möjligheter för människor att ha ett liv i ba-
lans där arbete, fritid, social samvaro och vila blandas 
så att möjligheter till återhämtning ges är viktigt. Vik-
tiga arenor för att skapa sådana möjligheter är gröna 
miljöer, lekparker, kulturutbud, platser för möten och 
samvaro (Stockholms läns landsting och Karolinska 
Institutet, 2011). Den fördjupade översiktsplanens 

Möjligheten till möten är viktigt för stadens invånare och 
bidrar till att stadsrummen befolkas.
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mer sammanhängande grönområden inom planom-
rådet varför det är positivt att nya parker anläggs i de 
områden som växer fram, parallellt som de befintliga 
parkerna rustas upp och ges fler funktioner. Det blir en 
förhållandevis låg tillgång till parkmark sett till kvadra-
meter per person jämfört med övriga delar av Lund.    

Föreslagen utbyggnad innebär att staden växer i nord-
västlig riktning, vilket innebär nära avstånd och där-
med ökar tillgängligheten till befintliga strukturer som 
service och grönområden. Stadsmiljön skapar en ökad 
närvaro av människor och därigenom ökad upplevd 
trygghet som kan stödja de aktiva transporterna (gång- 
och cykeltrafik). Även planens prioritering av oskyd-
dade trafikanter och kollektivtrafik ger förutsättningar 
för aktiva transporter vilket har en positiv påverkan på 
folkhälsan, miljön och jämställdheten. Det gynnar sär-
skilt grupperna socioekonomiskt svaga, personer med 
funktionsnedsättning och barn.

Den på lång sikt utbyggda kollektivtrafiken och attrak-
tiva gång- och cykelstråk kan stärka området och dess 
attraktionskraft, vilket innebär förutsättningar för nya 
hållbara rörelsemönster till arbetsplatser, verksamhe-
ter och bostäder.

Att områdets framtida omvandling väver samman 
nya funktioner med äldre sparad bebyggelse skapar 
potentialen för ett lokalt kulturliv vilket också kan höja 
områdets attraktionskraft. Detta skulle kunna leda till 
att en gentrifieringsprocess sätts igång. Gentrifiering 

är ett begrepp som handlar om förändring av platsers 
användning och sammansättning av användare. Be-
greppet används inom stadsplaneringen som en social 
statushöjning av ett område. Det som är gemensamt 
för dessa förändringar är att oavsett var och när de äger 
rum så flyttar personer med en avsevärt starkare socio-
ekonomiskt profil in än de som flyttar ut från området 
(Hedin, 2010). En gentrifieringsprocess kan generera 
positiva effekter till en stadsdel genom att exempel-
vis tillväxten, servicen och trygghetsupplevelsen ökar 
(Wharton, 2011).

”I Öresundsvägenområdets stadsrum ska alla 
få plats, oavsett ålder, kön, bakgrund och 
funktion.”

Forskning visar att närhet till gröna stadsrum främjar 
hälsa och välbefinnande. I städer behövs därför grönområ-
den nära bostäder.

Jämlikhet
Området för den fördjupade översiktsplanen ligger 
till stor del i nära anslutning till kollektivtrafik, och 
huvuddelen är beläget inom 350 meter från en hållplats 
för kollektivtrafik. Utredningsområdet trafikeras av 
två stadsbusslinjer och tre regionbusslinjer. Därutöver 
finns i utredningsområdets närområde två tågstationer, 
Lunds station och Gunnesbo station. Tillgänglighe-
ten till kollektivtrafik är därför generellt sett god eller 
mycket god i hela området för den fördjupade över-
siktsplanen. Kommunikationer är viktiga för trygghe-
ten, men också för tillgänglighet och integration i vid 
mening. De innebär kontakt med arbetsplatser, skolor, 
institutioner, med stadsliv och vänner även utanför 
den egna stadsdelen (Boverket, 2009). Väl utbyggd 
kollektivtrafik är en möjlighet för människor att vara 
delaktiga i samhället och att kunna nå arbetsplatser och 
utbildning.

De barriäreffekter som idag skapas av de stora verk-
samhetsområdenas utformning ska enligt planförslaget 
minskas. Inom hela området planeras ett finmaskigt 
gång- och cykelvägnät där utformningen ger trygg-
het och genhet för resenärerna. Gena stråk till främst 
målpunkter som större kollektivtrafikhållplatser samt 
centrum och centralstationen ska utformas så att 
cyklister och gångtrafikanter får en tydlig prioritering. 
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Den fördjupade översiktsplanen föreslår en förstärk-
ning av gång- och cykelvägnätet och kopplingarna 
till omkringliggande bostadsområden för att stärka 
stadens gång- och cykelvägnät. 

Jämställdhet
Vardagsnära service och tillgång till kollektivtrafik är 
positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. Generellt så 
arbetar kvinnor oftare än män deltid och tar ett större 
ansvar för hemarbetet. Vardagsnära service och god 
tillgång till kollektivtrafik kan därmed underlätta var-
dagslivet.

Gatunätet inom planområdet är tänkt att få en mer 
stadsmässig karaktär där gaturummet utgör en del av 
den offentliga miljön. Bebyggelsen ska vara gatunära 
och gatorna ska vara utformade på ett sådant sätt att en 
god trafiksäkerhet uppnås. Väldefinierade, befolkade 
gaturum och en god orienterbarhet och överblickbarhet 
är positivt ur trygghetssynpunkt och därmed positivt ur 
ett jämställdhetsperspektiv.

Kollektivtrafikresenärer och gång- och cykeltrafikanter 
ska prioriteras och gena stråk för dessa ska skapas. Ett 
hållbart resande förordas inom planeringen av området 
och för resor under två kilometer ska kollektivtrafik, 
gång eller cykel vara naturliga val för invånarna.

Trygghet är kopplat till jämställdhet. Boverkets rapport 
Vidga vyerna från 2010 pekar ut trygghetsfrågan som 
en av de viktigaste frågorna för att uppnå ett jämställt 
samhälle. Kollektivtrafikens upptagningsområde täcker 
utredningsområdet, vilket innebär korta avstånd till 
busshållplatser eller spårvägshållplatser. Korta avstånd 
till och från hållplatser är positivt ur trygghetssynpunkt 

och därmed även ur jämställdhetssynpunkt då kvin-
norna i Lund i större utsträckning upplever otrygghet i 
stadens utemiljöer (Lunds kommun, 2013). Hållplatslä-
gen utformas till mötesplatser vilket också är positivt ur 
trygghetssynpunkt.

Målet om den levande stadsmiljön, där stadsrummen 
och gaturummen befolkas under stora delar av dygnet 
genom mötesplatser och verksamheter i bottenvåning-
arna är positivt ur trygghetssynpunkt och därmed även 
ur ett jämställdhetsperspektiv.

Barn
Det centrala stråket, ”upptäcksfärden”, ska utgöra ett 
viktigt stråk för gång- och cykeltrafik och samordnas 
även med kollektivtrafik, delvis genom ett reservat för 
framtida spårväg och delvis genom ett Lundalänkskon-
cept med stadsbuss. Stråket länkar samman innersta-
den och målpunkterna i väster. I stråket utreds möjlig-
heterna att lokalisera en skola. Gång- och cykelstråket 
genom parkerna söder om Kobjer, Slåtterbacken, 
Qvantenborgsparken och Gustavshemsparken, är ett av 
Lunds huvudcykelstråk. Viktigt vid lokalisering av skola 
är att gång- och cykelstråk är trygga och säkra, men 
även närhet till exempelvis grönområden är positivt.

Väldefinierade, befolkade gaturum och en god orien-
terbarhet är positivt ur trygghetssynpunkt och därmed 
positivt ur ett barnperspektiv.

En väl fungerande kollektivtrafik med trygga och säkra 
anslutningar är ett viktigt stöd för barn och deras 
möjlighet till rörelsefrihet (Göteborgs Stad, 2011). Till-
gänglighet och framkomlighet för gående och cyklister 
prioriteras inom planområdet. Kollektivtrafikresenärer, 
gång- och cykeltrafikanter ska prioriteras och gena 
stråk för dessa ska skapas. Ett hållbart resande föror-
das inom planeringen av området och för resor under 
två kilometer ska kollektivtrafik, gång eller cykel vara 
naturliga val för de invånarna, vilket är positivt ur ett 
barnperspektiv.

Planförslaget innebär att området i högre grad än 
idag kommer befolkas av barn och unga. Framtida 
boende innebär behov av förskolor, skolor, lekmiljöer, 
parkmark och trygg stadsmiljö med säkra gång- och 

LÄSTIPS FRÅN BOVERKET

Jämna Steg – checklista för jämställdhet i fysisk 
planering Jämställdhet på dagordningen

Vidga vyerna – planeringsmetoder för trygghet och 
jämställdhet

Plats för trygghet – inspiration för stadsutveckling
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cykelstråk. Planförslaget bedöms möjliggöra en god 
stadsmiljö som också kan möta barn och ungas behov. I 
dagsläget finns jämförelsevis få förskole- och skolverk-
samheter i området jämfört med övriga stadsdelar.

5.1.2 Negativa konsekvenser av  
föreslagen plan
En gentrifiering av området kan leda till att en mer 
kapitalstark befolkningsgrupp flyttar dit. Flertalet fors-
kare menar att detta kan leda till en ökad segregation 
i och med att områden blir mer homogena och staden 
på så sätt polariseras (Hedin, 2010). Det kan också 
leda till en undanträngning av människor vilket är en 
av gentrifieringens allvarligaste konsekvenser. Undan-
trängningen kan både vara reell som en effekt av ett 
dyrt område att bo och leva i men också i känslan av att 
inte längre känna tillhörighet (Signer, 2013).

Med ett ökat antal människor inom ett område kan 
man anta att det sätts ett större tryck på de befintliga 
närliggande grönområdena med slitage som följd varför 
det är viktigt att behålla och förbättra dessa.

Vissa av verksamheterna som finns i området idag 
kommer att omlokaliseras inom Lund. Det handlar ex-
empelvis om verksamheter som kräver skyddsavstånd, 
vilket kan utgöra en begränsning av områdets planera-
de omdaning. En omlokalisering kommer att innebära 
förändrade rörelsemönster och eventuellt längre resor 
för företagare och anställda. Kommunens planering 
skapar därmed troligtvis otrygghet bland företagarna 
och de anställda. Inom delområde Öresundsvägen har 
tolv verksamheter identifierats med behov av skydds-
avstånd. 

5.1.3 Förbättringspotential
Barn som specifik grupp är i begränsad utsträckning  
synliggjorda i planen. Det är viktigt att tidigt formu-
lera ambitionen om hur exempelvis offentliga miljöer, 
lekplatser, mötesplatser etcetera bör utformas för att 
tillgodose barns och ungas behov av mötesplatser, lek 
och rörelsefrihet.

Planen anger inte heller hur möjligheten till kultur-, 
förenings- och sportaktiviteter ska tillgodoses för att 
säkra tillgång till även icke-kommersiella mötesplatser.

Befolkningen i Lunds kommun präglas av högre andel 
unga vuxna vilket gör att efterfrågan på hyresrätter är 
stor. Det framgår inte av den fördjupande översiktspla-
nen hur kommunen avser att tillgodose specialbostäder 
för exempelvis studenter och äldre.

För att matcha behov och önskemål hos dem som bor 
eller vill bosätta sig i planområdet är det viktigt med 
variation i lägenhetsstorlekar, upplåtelseformer och 
hustyper inom ett och samma bostadsområde. Hur 
planeras för olika upplåtelseformer, tillgänglighet till 
olika boenden i olika prisklasser, ägarformer och typer? 
Resonemanget utvecklas ytterligare i avsnitt Samman-
hållen stad.

Även om planen lyfter fram de positiva konsekvenser 
som konceptet blandstad har på attraktivitet i form av 
en stad som är levande under större delar av dygnet 
så lyfts inte konsekvenser som blandstaden har på 
trygghetsaspekten fram. Forskning visar att kvinnors, 
mäns och barns levands- och beteendemönster i det 
offentliga rummet är olika och att detta ska reflekteras 
i de processer som driver stadsutvecklingsprojekt i alla 
nivåer för att ingen grupp i samhället ska glömmas bort 
(Boverket, 2007).

Barn och ungdomar behöver mötesplatser. Hur säkerställs 
tillgång till icke-kommersiella mötesplatser i den omvand-
lade stadsdelen?
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5.1.4 Rekommendationer 
Detta avsnitt har rubricerats utifrån några utvalda 
teman. Jämlikhet och jämställdhet återfinns i beskriv-
ningarna, men Barn har lyfts ur i ett särskilt avsnitt sist 
i detta rekommendationsavsnitt.

Offentliga rummet
Det är viktigt att säkerställa att blandningen och 
placeringen av funktioner underlättar för vardagslivet. 
För att uppnå den funktionsintegrerade staden är det 
viktigt att flera målpunkter och möjliga mötesplatser 
skapas, eftersom det då uppstår fler anledningar för 
människor att vistas i det offentliga rummet, vilket i sin 
tur bidrar till trygghetsupplevelsen.

I en tät stadsdel är det viktigt att alla ytor utformas med 
kunskap om hur de verkligen kommer att användas. 
Forskning visar att det är mer sannolikt att olika ytor 
används om det är tydligt vad som hör till den privata 
bostaden, vad som är gemensam gård för alla som 
bor i huset och vad som är offentligt. Det är viktigt att 
kontakt mellan gatan och byggnadens insida möjliggörs 
samt att det ges utrymme och möjlighet att ta delar av 
gatumarken i anspråk för exempelvis uteserveringar 
och handelsstånd.

På offentliga platser, det vill säga torg, parker och 
naturområden, är det viktigt med mångfald för att 
kunna attrahera besökare. En viktig del i detta är att 
de olika värdena som finns på en plats kan samverka 
med varandra. För att detta ska kunna uppnås behöver 
de offentliga platserna enligt Spacescape vara större 
än 0,25 hektar för att undvika att de endast inrymmer 
någon enstaka kvalitet (Spacescape, 2016). 

Det rekommenderas, enligt Spacescapes rapport Mäta 
stad (2016), att minst 15 procent av den totala marky-
tan upptas av offentliga platser (torg, parker och natur-
områden). För att ytorna samtidigt ska kunna erbjuda 
en hög kvalitet bör även 2/3 vara gröna och 1/3 vara 
av parkkvalitet. Detta resulterar i en rekommendation 
om att åtminstone 10 procent av den totala markytan 
bör upptas av offentliga grönområden och 5 procent av 
offentliga parkområden. 

Det är viktigt att säkerställa att barn, unga, äldre och 
personer med funktionsnedsättning ges möjlighet 
till självständig rörelse. Det handlar bland annat om 
trafiksäkerhet i korsningspunkter/konfliktpunkter, 
breda gång- och cykelbanor, tillgänglighet, mötesplat-
ser, orienterbarhet, överblickbarhet och miljöer som är 
lätta att förstå. 

Lägg stor vikt vid trygghetsaspekten i utformningen 
och gestaltningen av barriärbrytande kopplingar och 
övriga passager. Planskilda korsningar är positivt ur 
säkerhetssynpunkt, särskilt för barn och unga. Däremot 
kan gång- och cykeltunnlar ge sämre överblickbar-
het och upplevas som otrygga. Kvinnor är den grupp 
som upplever störst otrygghet i stadsrummet och vars 
beteendemönster påverkas mest av huruvida rummen 
känns trygga eller inte. Utifrån jämställdhetssynpunkt 
är det således av stor vikt att skapa ljusa och luftiga 
passager som känns trygga för alla. God belysning, 
överblickbarhet och en attraktiv gestaltning, exempel-
vis med inslag av konst eller ickeskymmande grönska, 
är faktorer som stärker den allmänna trygghetsupple-
velsen och det sociala livet kring stråken. 

Konst i kombination med funktion, lek och ljussätt-
ning kan skapa offentliga rum som är tilltalande, roliga, 
trygga och attraktiva att vistas i för alla människor. Gäl-
lande de offentliga konstverken i svenska städer så är 
det exempelvis ungefär dubbelt så vanligt att det är en 
man som avbildas som att det är en kvinna. Kvinnliga 
konstnärer är representerade i mindre utsträckning  
(Boverket, 2010a). Omsorg bör läggas vid att eventuellt 
val av konstnär/konstnärlig utsmyckning bidrar till att 
kvinnor representeras. 

Området kommer att utvecklas under lång tid. Om-
vandling och utbyggnad kommer att ske etappvis vilket 
innebär en möjlighet att använda marken för olika 
ändamål fram till exploatering. Det finns möjligheter 
till tillfällig användning av såväl befintliga byggnader 
som stadsrum. I väntan på omvandling, ombyggnad el-
ler rivning kan byggnader tillfälligt omvandlas och till-
låtas hysa olika funktioner och verksamheter. Tillfällig 
arkitektur kan även innebära experiment med tillfälliga 
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stadsrum, parker eller aktiviteter som kan bidra till so-
cial samhörighet och gemensam kunskap. Livet mellan 
husen är nyckeln till en socialt hållbar stad och tillfällig 
arkitektur och konst kan ge möjlighet att arbeta med 
oprövade lösningar i det offentliga rummet.

Ett förslag på en socialt hållbar verksamhet är stads-
odling. Kolonilotter, trädgårdar på innergårdar, i 
parker, på tak, på parkeringar odlingar kan placeras 
nästan överallt. Mark mellan bostäder som ännu inte är 
planerad kan användas för att få till en större utnytt-
jandegrad av stadens ytor. Det är inte bara bra ur ett 
ekologiskt hållbarhetsperspektiv utan skapar dessutom 
tryggare miljö samtidigt som invånare kan träffas och 
bygga nätverk. 

Kommunikationer
Det är viktigt att säkerställa att trafikmiljön blir 
attraktiv även för oskyddade trafikanter längs med de 
regionala trafiklederna och de lokala huvudgatorna, 
avseende exempelvis buller, luft, trygghet och trafiksä-
kerhet.

I strategiska lägen ska möjlighet till trygg och väder-
skyddad cykelparkering finnas tillgänglig. 

Linjedragningen för allmänna kommunikationer, lik-
som turtäthet och anknytningar mellan olika linjer och 
trafikslag, är viktigt för människors möjlighet att nå och 
ta del av samhället i form av koppling till arbetsplatser, 

skolor, institutioner etcetera, vilket är extra viktigt ur 
ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Hållplatsernas läge och utformning är viktig ur trygg-
hetsaspekt. Det handlar till exempel om belysning både 
i stråken och vid hållplatsläget samt ingen döljande 
vegetation.  Det är också viktigt att skapa gena och 
attraktiva stråk från hållplatser till bostäder och verk-
samheter, vilket är en viktigt jämställdhetsfråga. Tillse 
att trygghetsaspekten genomsyrar i alla kommande 
planeringsskeden.

Fritid och föreningsliv
Det är viktigt att beakta olika frivilliga organisationers 
och föreningars behov av lokaler. Möjligheten till kul-
tur-, och sport- och föreningsaktiviteter, även för barn 
och unga, bör rymmas inom den nya stadsdelen. Hur 
planerar kommunen att säkerställa tillgång till icke-
kommersiella mötesplatser?

Vid lokaliseringar av anläggningar för exempel-
vis  sportaktiviteter så bör de placeras i närheten av 
bostäder och andra funktioner för att skapa rörelse i 
området. Fler människor i rörelse ökar den upplevda 
tryggheten. Ett alternativ kan vara att exempelvis 
idrottsanläggningar och köpcenter samlokaliseras. Då 
kan parkeringsplatser, busslinjer och annan infrastruk-
tur användas för fler än ett ändamål vilket kan leda 
till en ökad aktivitet och större genomströmning av 
människor.

Grönområde och grönyta
För att kunna avgöra om ett grönområde uppfattas 
som otryggt eller om de åtgärder som vidtas för att öka 
tryggheten kommer att påverka andra viktiga platskva-
liteter negativt, är det viktigt att analysera platserna 
vid olika tidpunkter och årstider. Det är viktigt att ta in 
synpunkter från de som vistas i grönområdet så att inte 
samspelet mellan upplevd otrygghet och attraktivitet 
underskattas eller förenklas (Boverket, 2010a). 

I samband med att antalet människor i området ökar 
kan man anta att de befintliga grönområdena i närhe-
ten av planområdet utsätts för ett större besökstryck 
med slitage som följd. Det blir därför viktigt att man 
planerar för detta i form av skötsel.

EN TRYGG HÅLLPLATS KÄNNETECKNAS AV

• Överblicken är god, inga skymda vrår

• Den ligger i anslutning till bebyggelse

• Det är nära till viktiga målpunkter

• Den har god tillgänglighet

• Den är fri från lättklädda reklamkampanjer

• Det inte finns några skymmande buskage

• Ljussättningen ger god överblick för den som 
står och väntar

• Ytorna kring hållplatsen är öppna

• Den är fri från skadegörelse och klotter.

Källa: Plats för trygghet, Boverket 2010
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Forskning visar att invånare i en stad till vardags inte 
färdas längre än 200-300 meter för att nå ett grönom-
råde. Det finns också rekommendationer på 300 meter 
för närhet till grönområde från Boverket, något som 
många svenska städer antagit som riktlinje (Space-
scape, 2016). Naturvårdsverket menar dock att riktvär-
det snarare borde vara 50 meter från bostaden för att 
göra naturen tillgänglig i praktiken (Naturvårdsverket, 
2011). 

För att skapa grönområden med stora kvaliteter och 
rekreationsvärden krävs dels en utformning men även 
en tillräckligt omfattande yta för att kunna rymma alla 
dessa värden och kvaliteter. När ett grönområde anses 
vara mångfunktionellt får det en dragningskraft i sig. 
Vidare ser det även ut att finnas en gräns vid 5 hektar 
för vad som kan ge en park mervärden som bollspel, 
sport, promenader och rofylldhet (Spacescape, 2016). 

Spacescape har angett ett antal rekommendationer för 
avstånd, yta och utformning i samband med exploate-
ring. Det maximala avståndet föreslås där till att vara 
500 meter till en parkyta med en yta om minst 1 hektar 
som heller inte är smalare än 50 meter. Grönområdet 
kan dels vara helt fristående men också ingå i en del i 
ett större nät av grönområden. Gällande parkområden 
är rekommendationen en plan gräsyta om minst 0,5 
hektar med en maximal bullernivå på 55 dB(A) samt 
med krav på en gestaltad parkkaraktär (Spacescape, 
2016). 

Barn
Enligt Lund kommuns Barnchecklistan och Barnets 
bästa ska alla verksamheter vidta åtgärder för att säkra 
att barns rättigheter och intressen sätts i främsta rum-
met. Bland annat ska barn ges förutsättningar att ut-
trycka sina åsikter i frågor som rör dem. I det fortsatta 
arbetet bör en kartläggning genomföras av hur området 
nyttjas av barn idag samt vilka behoven och önskemå-
len är. Det kan ske inom ramen av exempelvis barnkon-
sekvensanalyser (BKA).

Barn är och vill vara en del av samhället och gynnas av 
att kvaliteten och säkerheten i stadsmiljön förbättras 
istället för att endast hänvisas till att vara på tillrätta-
lagda lekplatser. En sådan planering ger barnen möjlig-
het att i högre grad röra sig fritt på egen hand. Hur 
säkerställs att mötesplatser, lekområden samt gång- 
och cykelstråk blir trygga, säkra och inkluderande och 

Hur säkerställs att mötesplatser, lekområden samt gång- 
och cykelstråk blir trygga, säkra och inkluderande för barn 
i olika åldrar och med olika bakgrund? 

LÄSTIPS

Mäta stad - en guide till forskningsdriven stads-
byggnad (Spacescape, 2016)

Gör plats för barn och unga! - En vägledning för 
planering, utformning och förvaltning av skolans 
och förskolans utemiljö (Boverket, 2015)

[BKA] Barnkonsekvensanalys - Barn och unga i 
fokus 1.0 (Göteborgs Stad, 2011)

Barns rörelsefrihet kan begränsas av vuxna som på grund 
oro och rädsla för trafiken inte låter sina barn röra sig fritt 
själva.
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””Om tomten ska bebyggas med byggnads-
verk som innehåller en eller flera bostäder eller 
lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan 
jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i 
närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som 
är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte 
finns tillräckliga utrymmen för att ordna både 
friyta och parkering enligt första stycket 4, ska 
man i första hand ordna friyta.” 
 PBL 8 kap. 9 § andra stycket

för barn i olika åldrar och med olika bakgrund? Miljöer 
för barn och unga måste ha en variation som möter 
och utmanar en 2-åring eller en 10-åring likväl som en 
18-åring (Jalakas, Larsson, 2008). 

Små barn har större behov av utemiljöer nära hemmet, 
vilket innebär att bostadsgårdarna är viktiga för barns 
utevistelse. För små barn kan fungerande vardagsliv 
handla om att kunna se föräldrar i fönstret från närlek-
platsen eller kunna prata med föräldrar på balkongen, 
att det finns lugna platser där barnet kan vila och att 
det går att känna igen sig och hitta i omgivningen. (Gö-
teborgs Stad, 2011) Krav bör ställas på bostadsgårdarna 
för att möjliggöra för de små barnens utevistelse i när-
heten av hemmet (säkerställa genom krav i detaljplan, 
riktlinjer och avtal).

Det är viktigt att barnets ”hela resa” är trygg och säker. 
Sammanhängande gång- och cykelstråk och en väl 
fungerande kollektivtrafik skapar goda möjligheter för 
barn att på egen hand ta sig till skola, kompisar och fri-
tidsaktiviteter (Gummesson, 2007). Här avses inte bara 
säkerhet utan också trygghet som är en viktig faktor 
både för barnen själva men också för barnens föräldrar 
(Göteborgs Stad, 2011). Lund kommuns Välfärds- och 
folkhälsoredovisning (2013) visar endast 44,1 procent 
av flickorna i gymnasiet är trygga i sitt bostadsområde 
kvällstid. Motsvarande siffra för pojkar ligger på 80,2 
procent. Det är därmed ytterst viktigt med en medveten 
helhetsplanering som inkluderar förskolors och skolors 
placering i relation till bostadsområden och kollektiv-
trafikstråk. 

Barns rörelsefrihet kan begränsas av vuxna som på 
grund av oro och rädsla för exempelvis trafiken inte 
låter sina barn röra sig fritt själva. Men även trafikmil-
jöernas utformning påverkar barns röreselfrihet. Förut-
sättningar för barns rörelsefrihet är att barriärer byggs 
bort, det finns trafiksäkra korsningar, trygga- och säkra 
anslutningar och låga fordonshastigheter. Separata, 
överblickbara och orienterbara gång- och cykelbanor 
där funktionerna tydligt delas upp är viktigt.

Vid lokalisering av skola är det också viktigt att planera 
för goda och säkra färdvägar för gång och cykel så att 

barnen på ett enkelt och självständigt sätt kan ta sig 
mellan bostaden och skolan. Vid skolor och förskolor 
kan trafikbegränsningar genomföras, såsom priorite-
ringar av oskyddade trafikanter genom exempelvis tra-
fiksäkerhetshöjande åtgärder etcetera. Det är viktigt att 
tidigt i planeringen beakta trafikmängder samt avstånd 
till vägar och till exempel industriverksamheter.

En förskolegård i direkt anslutning till verksamheten 
som barnen fritt kan förfoga över är oerhört viktigt. 
Studier visar att skolbarn som har en egen gård leker på 
ett mer aktivt och fantasifullt sätt än barn som hänvisas 
till en närliggande park. Där barnen har tillgång till en 
rejäl utemiljö i direkt anslutning till verksamheten har 
den visat sig kunna ge en tredjedel av deras dagliga 
behov av fysiska aktivitet. Om barnen är beroende av 
vuxna för att ta sig till sin lekmiljö, riskerar detta att 
kraftigt dra ned aktivitetsnivån (Boverket, 2015). 

Säkra friytornas kvaliteter i mark och vegetation genom 
exempelvis detaljplan. Det är viktigt att tidigt i plane-
ringen av stadsdelar och kvarter ta höjd för det fram-
tida behovet av skolor och förskolor med tillhörande 
gårdar och avsätta tillräckliga ytor för verksamheten. 
Lämplig storlek på verksamheten måste också bedömas 
utifrån omgivningens karaktär. Om förskolorna ska 
ligga i bottenplanen på flerbostadshus är det viktigt att 
bostadsgårdarna är tillräckligt stora så att konflikter 
med de boende inte uppstår och för att kunna rymma 
egen friyta för förskolan (Boverket, 2015).
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5.2 Sammanhållen stad

En socialt sammanhållen stad kännetecknas av närhet 
mellan människor och en inblick i varandras liv. Det 
är också en stad som vävs samman i en närhet och en 
variation där boende, arbete, kultur och rekreation inte 
är separerade i olika zoner (Göteborgs Stad, 2011). 

En fysiskt sammanhållen stad ses som ett sätt att skapa 
förutsättningar för en socialt sammanhållen stad. Det 
kan åstadkommas dels genom att bygga ihop olika 
stadsdelar, dels genom att öka möjligheterna och inci-
tamenten att röra sig i och mellan olika delar av staden 
och där igenom skapa nya förutsättningar för möten 
mellan människor.

5.2.1 Positiva konsekvenser av  
föreslagen plan
Målsättningen att väva samman delområdena och 
tydligt koppla dem till omgivningen medför positiva 
effekter på området och angränsande stadsdelar. Det 
befintliga gång- och cykelnätet är i nuläget utformat 
efter en stadsdel som präglas av industri, med breda 
gaturum och få sammanhängande gång- och cykelstråk. 
Den fördjupade översiktsplanen föreslår stråk som 
bättre binder samman stadsdelarna i såväl nord-sydlig 
riktning som i öst-västlig riktning. 

Den barriärverkan de större vägarna och järnvägen 
medför ska överbryggas genom täta passager och 
visuell kontakt mellan delområden. Inom de områden 
som utvecklas till blandad stad förväntas det, enligt den 
fördjupade översiktsplanen, att ett lokalgatunät också 
utvecklas där gående och cyklister får högsta prioritet. 
Precis som den fördjupade översiktsplanen anger så 
behöver fler passager skapas över de större barriärerna 
för att knyta ihop planområdet med omgivande stads-
delar samt slättlandskap. 

För att skapa en trygg stad, där människor får tillfälle 
att mötas i den offentliga miljön, bör områden i staden 
sammankopplas, genom att skapa trygga stråk och 
rörelse samt genom att bygga ihop bostadsområden. 
Genom att överbrygga barriärer och gränser i den 
byggda strukturen åstadkoms bättre kontakter mellan 
olika delar av staden. Kommunikationer, trafikföring 
och kollektivtrafikförbindelser har också stor betydelse 
för hur ett bostadsområde fungerar att bo och leva i.

Inom samtliga delområden föreslås finmaskiga, trygga 
och tilltalande gång- och cykelvägnät med god orien-
terbarhet. Den barriärverkan de större vägarna och 
järnvägen medför ska överbryggas genom täta passager 
och visuell kontakt mellan delområden, till exempel väg 
103 från Värpinge Norr mot Mobilia och Norra Ringen. 
Orienterbarheten i de planskilda korsningarna kring 
Nova/Mobilia, behöver förbättras. 

5.2.2 Förbättringspotential
Enligt planen ska gång- och cykelnätet stärkas från 
Gunnesbo mot både Pilsåker, Väster/Värpinge och in 
mot centrum, via Bjärredsparken och Kung Oskars Bro. 
Cykelstråken från Gunnesbo, Fjelievägen och Klosters 
Fälad bör kopplas ihop tydligare för att skapa ett mer 
komplett cykelvägnät och på så sätt binda ihop de olika 
stadsdelarna med varandra. Genom en kartanalys av 
föreslagna stråk och utpekade barrirärpassager som 
enligt planen bör utvecklas identifieras ett par saknade 
passager och kopplingar. På nästa sida finns en karta 
som redovisar befintliga och enligt planen tänkbara 
stråk för gång och cykel, sträckning för framtida 
spårväg samt de barriärpassager som enligt planen bör 
utvecklas. I kartan på nästa sida visas även de saknade 
kopplingarna och barriärpassagerna. 
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VISION, MÅL OCH STRATEGI

14       FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR ÖRESUNDSVÄGEN MED OMNEJD - SAMRÅDSHANDLING

Visionsbild över Öresundsvägen öst och Lunds centrala delar, sett västerifrån. Stadsomvandlingen sker inifrån och ut. En stark 
koppling skapas genom stråket i Bjerredsparkens förlängning.

Visionsbild, framtida blandad stad, med levande offentliga rum i en stadsmiljö som är variationsrik och vars identitet formas av
mixen mellan gammalt och nytt.Illustration av den framtida blandade staden, hämtad från planförslaget. Stadsdelen får levande offentliga rum i en stads-
miljö som är variationsrik och vars identitet formas av mixen mellan gammalt och nytt (källa: Lunds kommun, 2016).
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Kopplingarna till stadsdelen Väster, och i förläng-
ningen även till Klostergården, samt Norra Fäladen 
bör lyftas ytterligare och synliggöras tydligare i planen. 
Även kopplingarna till Värpinge är viktiga. Nämnda 
stadsdelar sticker ut i statistiken avseende exempel-
vis andel arbetslösa, utbildningsnivå, ohälsotal och 
medianinkomst. Den barriärverkan som Fjelievägen 
utgör innebär att korsningspunkterna med Måsvägen 
och Bondevägen även bör lyftas som viktiga punkter att 
utveckla.

Planförslaget utgör en möjlighet att koppla samman 
angränsande stadsdelar med den nya staden. Den fy-
siska utformningen av bostadsområdena, hur de möter 
omgivande stadsdelar och vilka förbindelser de har 
med resten av staden eller tätorten är grundläggande 
förutsättningar. Även kommunikationerna intar en 
nyckelroll i planeringen för att knyta ihop staden.

För att integerera stadsdelar och erbjuda en bred varia-
tion bör ambitionen vara att variera upplåtelseformer, 
bostadsstorlekar och funktioner. Det finns dock en risk 
att nya områden riktar sig till en välbärgad målgrupp. 

Sammankopplingen av områden och omgivande stads-
delar blir då en en ännu viktigare förutsättning för att 
motverka segregation (Boverket, 2009).

5.2.3 Rekommendationer
För att säkerställa att stråken som sammabinder utred-
ningsområdet med omgivande områden blir attraktiva 
och uppfyller sin funktion som sammankopplande 
länkar är det viktigt att stråken utformas orienterbara, 
överblickbara, med god belysning och med mötesplat-
ser längs med vägen. Detta bör göras så att stråken 
fyller en funktion även som trygga och sociala mötes-
platser.

Den barriärskapande effekten cirkulationsplatsen mel-
lan Kobjer och Gunnesbo idag får på staden kan med 
framgång motverkas genom flera alternativa gång- och 
cykelstråk. Genom att överbrygga barriärer och gränser 
i den byggda strukturen kan man åstadkomma bättre 
kontakter mellan olika delar av staden, och genom väl 
utbyggda kollektiva kommunikationer skapas också 
bättre kontaktmöjligheter (Boverket, 2009). 
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Enligt planförslaget föreslagna stråk och barriärer som behöver utvecklas, men även identifierade kopplingar och barriär-
passager som inte syns i planförslaget.

Lunds
station

Gunnesbo

Utveckla kopplingar 
till Norra Fäladen? 

Utveckla barriär-
passagerna på 
Fjelievägen?

Utveckla kopplingar till 
Väster och Klostergården? 

Gunnesbo

Norra Fäladen

Nilstorp/Järnåkra
Linero

Tuna / Östra Torn / Mårtens Fälad

Möllevången

Centrala staden

Klostergården

Värpinge

Väster

Kobjer

0 m 1 000 m

BEFINTLIGA OCH FÖRESLAGNA STRÅK 
UTVECKLADE BARRIÄRPASSAGER 
SAKNADE KOPPLINGAR

Be�ntliga gång- och cykelvägar

Be�ntlig planskild gång- och 
cykelpassage

Föreslagna stråk

Möjlig framtida spårväg

Utvecklad barriärpassage
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5.3 Identitet

mötet med gammalt och nytt skapar områdenas iden-
titet. Forskning visar även på att genom att det finns 
platser, byggnader, gator och trädalléer från olika tider 
närvarande skapas en trygghet i att man känner igen 
sig i sin stad eller stadsdel och kan identifiera sig med 
stadens tidigare liv. Viktiga institutioners kontinuitet 
över tid och som symboliska byggnader i staden bidrar 
till denna kollektiva trygghet (Cruse Sondén & Olsson i 
Göteborgs Stad, 2011). 

5.3.2 Negativa konsekvenser av  
föreslagen plan
Upplevelsen av den historiska verksamhetsmiljön är 
beroende av några enskilda objekt. Mellan byggna-
derna finns ytor vilka krävs för att bedriva vissa typer 
av verksamhet idag. 

Planförslaget innebär betydande förändringar i 
stadsbilden i de kvarter där stadsomvandling sker. 
Byggnader och objekt med kulturhistoriskt värde får 
sin närmiljö förändrad och kan också komma att rivas 
vilket skulle göra det historiska sammanhanget svårare 
att uppfatta. Detta innebär en negativ konsekvens för 
det kulturhistoriskt intressanta industriarvet medan 
utvecklingen av kopplingar till omgivande stadsdelar 
och centrum innebär en positiv utveckling för stadsmil-
jön som helhet. 

5.3.3 Förbättringspotential
Den fördjupade översiktplanen lyfter fram kulturellt 
värdefulla byggnader som traditionellt sett ses som 
manliga verksamheter. Detta är inget nytt utan arbets-
platser som kulturminnesförklarats är i hög grad sam-

Identitet hänger samman med igenkännande och 
handlar mer om det speciella än det generella. Den 
tillhörighet man känner i ett område hänger samman 
med områdets speciella karaktär. Den identifikation 
som invånare och besökare upplever är till sin natur 
subjektiv och känslomässig (Göteborgs Stad, 2011).

Både tilltalande, väl underhållna vardagsmiljöer, plat-
ser och byggnader av olika slag bidrar till att lyfta fram 
staden och stärker dess identitet.

5.3.1 Positiva konsekvenser av  
föreslagen plan
En stadsmiljö som har en tydlig och egen identitet 
som Lundakaraktären kan upplevas mer intressant 
och attraktiv än en miljö som är lik många andra. Det 
blir därför viktigt att bygga vidare på vad som är unikt 
med området. Lundakaraktären ska enligt planen 
genomsyra utredningsområdet och utmärkas av dess 
mångfald och variation såväl i bebyggelsestruktur 
som av mänsklig närvaro. En blandning av dessa 
funktioner ger naturligt byggnader och platser olika 
karaktär vilket också kan bidra till upplevelserikedo-
men (Göteborgs Stad, 2011). Bebyggelsens och platsers 
estetiska utformning och historiska arv bidrar starkt 
till en orts eller ett områdes identitet. En stark identitet 
gör en plats intressant och attraktiv, såväl för invånare 
som för besökare och turister (Sveriges kommuner och 
landsting, 2011). 

Den fördjupade översiktsplanen lyfter vid flera tillfällen 
fram vikten av att skapa en stadsdel vars karaktär och 
identitet växer fram ur områdets verksamhetstradi-
tion. Man pekar på vikten av att området ska innehålla 
flera intressanta objekt från Lunds industrivarv där 
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mankopplade med yrken eller arbetsuppgifter som tra-
ditionellt utförts av män medan arbeten som kvinnor 
utfört och miljöer som tillhört den privata sfären ofta 
hamnar i bakgrunden. Om både kvinnor och män kan 
identifiera sig med kulturmiljön har den potentialen att 
bli en rikare tillgång i området (Boverket, 2010a).

Lundakaraktären beskrivs som något som bland annat 
tar sig uttryck i den fysiska miljön, att bevara äldre 
byggnadsverk och att karaktären byggs utifrån olika 
epokers uttryck och hur dessa ska finnas represente-
rade. En identitet skapas dock inte enbart av befintlig 
bebyggelse utan även av människorna som nyttjar 
området på olika sätt. Den fördjupade översiktsplanen 
redogör till exempel inte för vilka grupper som faktiskt 
nyttjat området tidigare mer än arbetare. Det handlar 
väldigt lite om människorna och mer om bebyggel-
sen. I synnerhet saknas det hur exempelvis barn och 
ungas historia på platsen sett ut och hur de ska få göra 
sin röst hörd i den framtida planeringen. Äldre barn 
behöver både informella hängplatser att vara på och 
traditionella bänkar och bord. Platser där man kan se 
andra och själv synas är viktiga. Forskning pekar ofta 
på att det är viktigt för unga att få påverka och uttrycka 
sin identitet i relation till en plats. 

5.3.4 Rekommendationer
En förtätning skulle kunna leda till att man begränsar 
industriverksamheters möjlighet att använda området 
för att bedriva sin verksamhet. Det är därför viktigt att 
man i förtätningsarbetet agerar varsamt i synnerhet 
mot de befintliga verksamheter som planeras vara kvar. 

Flera för Lund framträdande företag har startat här 
och bedriver ännu verksamhet i området. För att kunna 
stärka områdets identitet krävs god kännedom om vad 
inifrånperspektivet förmedlar. Därför är dialog i ett 
tidigt skede ett viktigt arbetsinstrument som bör ses 
som viktig hjälp i utformningen av gator, hus, parker 
och torg. Detta kan i sin tur leda till större känsla av 
tillhörighet och delaktighet precis som ökad trivsel 
och hemkänsla (Göteborgs Stad, 2011) något som inte 
minst gäller för barn och unga. 

För att en social hållbar stadsmiljö ska kunna uppnås 
är det viktigt att eftersträva en mänsklig skala. Ut-
gångspunkten bör vara att främja för gång- och cykel-
trafik i utformningen av stadsmiljön. 
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5.4 Samverkan VINSTER MED MEDBORGARDIALOG

Vinster ur ett demokratiperspektiv:

• Dialogen ökar medborgarnas kunskap om de 
demokratiska processerna. 

• Deltagandet kan bidra till ett ökat förtroende, 
engagemang och ansvarskänsla hos med-
borgarna. Dialogen kan bidra till en bättre 
förståelse för kommunernas komplexa ansvar 
och bakgrunden till de beslut som fattas. 

• Forskning visar att deltagande i olika sam-
manhang stärker det sociala kapitalet i sam-
hället och hos individen. 

• Deltagandet kan väcka nyfikenhet och intresse 
som leder vidare till ett bredare engagemang. 

Vinster ur ett effektivitetsperspektiv:

• Om medborgarnas förståelse för bakgrunden 
till olika beslut ökar blir det lättare att genom-
föra prioriterade insatser. 

• Systematiska medborgardialoger kan ge ökad 
kunskap om medborgarnas behov och önske-
mål, så att utbudet bättre möter efterfrågan. 

• Ett ökat deltagande i demokratiska processer 
ger större legitimitet att fatta beslut. 

• Medborgardialogen kan bidra till en ökad 
transparens som underlättar för medborgarna 
att avgöra om insatta resurser ger rätt tjänst 
till rätt pris och kvalitet. 

• Ökad transparens kan sätta press på kvalitets-
utvecklingen internt.

Källa: Handbok i medborgardialog, Haninge  
kommun 2012

Här sker en analys av de medborgardialoger som kom-
munen genomfört samt rekommendationer för fortsatt 
dialogarbete.

Utgångspunkter för social hållbarhet kan innefatta 
exempelvis generationsrättvisa, social rättvisa, till-
lit men även medborgerligt deltagande. Delaktighet 
och inflytande är centralt i människors förutsättningar 
för en god hälsa. Det finns forskning som visar på ett 
starkt samband mellan påverkansmöjlighet och högre 
utbildning, ekonomisk trygghet och sysselsättning. Det 
är därför av intresse att se hur samrådsprocessen och 
deltagandet sett ut och eventuellt kan förbättras.

Eftersom stadsutvecklingsprojektet berör områden där 
få bostäder finns idag behöver samverkansprocessen 
anpassas till att innefatta fler personer än de som bor 
inom och i direkt anslutning till planområdet. Därför 
har analysen av hur samverkan sker och ska fortlöpa 
gjorts på den övergripande nivån – staden. Först har 
de ambitioner, strategier och mål som lyfts fram i 
dokumentet analyserats och efter det har det faktiska 
utfallet av samverkansprocessen/medborgardialogen 
evaluerats. 

5.4.1 Positiva konsekvenser av 
föreslage n plan 
I flera delar av den fördjupade översiktsplanen be-
skrivs det att samråd, dialog och samverkan ska ske 
med medborgare för att dessa ska känna sig delaktiga i 
processen och för att processen ska kunna fortlöpa utan 
större hinder på vägen. Den nya stadsdelen ska vävas 
samman med omkringliggande områden och bli en 
fysiskt integrerad del av Lund som helhet. Planen lyfter 
här att medborgarnas delaktighet är viktig för att denna 
integration av befintliga och nya stadsdelar ska kunna 
möjliggöras. De som bor och verkar inom ett område 

är de som har störst kunskap om området och de som 
tydligast och mest rättvist kan återge de tillgångar och 
brister som finns (Boverket, 2009). Att därför ge all-
mänheten stort utrymme att påverka planprocessen ger 
både fördelar för den demokratiska processen och för 
utvecklingsarbetet med den nya stadsdelen.

Att barnperspektivet tillsammans med övriga sociala 
hållbarhetsperspektiv har lyfts ut från MKB:n till att 
innefattas i ett eget fristående dokument, denna SKA, 
är en positiv framgång av arbetet med den fördjupade 
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2009). De synpunkter och förslag som under plan-
processen inkommer från allmänheten måste av alla 
inblandade instanser beaktas och återkoppling om hur 
synpunkterna har tagits om hand är avgörande för hur 
planarbetet mottas av allmänheten (Boverket, 2009). 
Det som beskrivs kring samverkan och medborgarin-
flytande i den fördjupande översiktsplanen visar upp 
denna ambition vilket är positivt.

5.4.2 Förbättringspotential
I den fördjupande översiktsplanen beskrivs inte hur 
särskilda åtgärder inom medborgardialog ska riktas 
mot olika grupper i samhället. För att kunna skapa en 
givande och hållbar samverkansprocess krävs det att 
det i ett tidigt skede bestäms vilka metoder för medbor-
gardialog och samverkan som ska användas (Boverket, 
2010b). Att detta inte tydligare redogörs för i planen 
anses som en brist där ambitionerna och målen med 
medborgardialogsarbetet förvisso är många men där 
metoderna är få. 

Den fördjupande översiktsplanen lyfter inte specifikt 
hur dialog ska ske med barn även om barnens delak-
tighet och plats i den nya stadsdelen lyfts som särskilt 
viktig. Inte heller lyfts hur andra grupper som anses 
resurssvaga i sammanhang som rör medborgardelta-
gande ska bli mer delaktiga. Lunds kommuns Välfärds- 
och folkhälsoredovisning från 2013 kan vara ett bra 
stöd för att finna information om vilka grupper som 
idag är de som representeras i mindre utsträckning i 
Lunds samverkansprocesser. Genom att använda rap-
porten som underlag när samverkansaktiviteter plane-
ras kan fler människor inkluderas och få sin röst hörd.

Ett samrådsmöte för den fördjupande översiktsplanens 
samrådshandling hölls 2015-10-21. Av underlaget från 
samrådsprocessen framgår inte hur många av de 40 
som besökte samrådsmötet som var kvinnor respektive 
män eller åldersfördelning bland de deltagande. Det 
framgår inte om lokalen för samrådsmötet var tillgäng-
lighetsanpassat. Samrådsmötet hölls på kvällstid en 
vardag mellan 16:00 och 18:30. Många grupper i sam-
hället har svårt att anpassa sig till att delta på ett sam-
rådsmöte när det endast finns en tidpunkt som denna 
utspelar sig på. För att få ett så brett deltagande som 

Barns delaktighet är en viktig del av samverkansprocessen.

”Alla barn är kompetenta på att vara barn och 
behöver få berätta om sina erfarenheter på 
sitt sätt. De är experter på sin egen miljö. Det 
är lämpligt att vuxna anpassar planeringspro-
cessen så att det är möjligt att lyfta fram och 
ta vara på barns och ungas kunskap” 

 Plats för barn, Boverket 2015, sida 20

översiktsplanen. Att frågorna kring social hållbarhet 
uppmärksammas men även att de ges en särskild ställ-
ning i det fortsatta planarbetet är positivt för staden 
som helhet och stadsdelen i synnerhet. 

I den fördjupande översiktsplanens kapitel ”Hållbar-
hetsgrund” lyfts medborgardialogen fram som en viktig 
aspekt i och med att planen rör svårhanterade frågor 
som i många fall endast kan lösas tillsammans med 
brukarna av stadsdelen. I hållbarhetsgrunderna fram-
ställs även ambitionen att den blivande blandstaden 
kommer att främja det demokratiska deltagandet bland 
medborgarna på flera nivåer där planprocessen och de 
politiska skeendena är en del som ska skapa delaktig-
het och förtroende. Men även den fysiska miljön i hur 
mötesplatser och dylikt utformas spelar roll för män-
niskors delaktighet i samhället. 

Att tidigt bjuda in medborgarna och verksamma i om-
rådet att delta i planprocessen ger projektet trovärdig-
het. De synpunkter som kommer in har också möjlighet 
att arbetas in och arbetet med utvecklingen av stadsde-
len kan därför bli bättre förankrad hos allmänheten än 
om samverkan uteblir eller påbörjas för sent (Boverket, 
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möjligt är det viktigt att det finns mer än en möjlighet 
att delta i en medborgardialog (Boverket, 2006).

Av de privatpersoner som lämnade skriftliga yttranden 
till kommunen var fjorton män och fem kvinnor. Av 
det underlag som har varit tillgängligt från kommunen 
framgår inte om särskilda insatser har gjorts för att nå 
de grupper som sällan deltar i samrådsprocesser. 

För att en samverkansprocess ska verka trovärdig 
för de som deltar i den behöver den både vara tydligt 
upplagd från början och att resultatet av dialogerna tas 
hänsyn till och redovisas. Om detta görs ökar allmän-
hetens intresse och känslan av delaktighet samtidigt 
som projektet som helhet får ökad trovärdighet (SKL, 
2012). Inför detta arbete kan tre frågor tas upp och 
svaren till dessa bör också redovisas i den fördjupade 
översiktsplanen för att ge full transparens i hur arbetet 
är planerat.

• Vad ska medborgarna ha möjlighet att tycka till 
om och när ska de bli inbjudna att delta?

• Vilka metoder och modeller ska användas för att 
involvera och skapa delaktighet?

• Hur ska synpunkterna och förslagen tas till vara?

• Hur ska resultatet redovisas?

5.4.3 Rekommendationer
Till fortsatt planarbete behövs en tydligare plan sättas 
upp för hur dialogarbetet ska ske. Hur nås de grupper 
som vanligtvis inte deltar i samrådsprocesser? Alla 
medborgare har inte lika stora möjligheter att påverka 
politiska processer eller delta i det offentliga rummet 
(Umeå kommun, 2008). Alla grupper i samhället har 
olika förutsättningar för hur de kan delta och samver-
kansprocessen behöver därför anpassas utefter de olika 
parametrar som inte bara varierar med vilka grupper 
som ska delta utan som också är skiftande beroende på 
projektets karaktär (Boverket, 2006). 

LÄSTIPS

Ungas inflytande och delaktighet - inspirations-
skrift för förtroendevalda (SKL, 2014)

Metodstöd för jämställdhetsintegrerade  
medborgardialoger (Göteborgs Stad, 2014)

Dialog med medborgare andra än de som kommer 
att befolka området, barn och unga, socioekonomiskt 
svaga och företagen kan bidra till att den demokratiska 
processen blir mera jämnt fördelad mellan de olika 
grupperna. Eftersom troligtvis barn i liten utsträckning 
vistas i området idag kan deras perspektiv antas i barn-
konsekvensanalyser eller i social konsekvensanalyser i 
kommande skeden. Utökad dialog under den fortsatta 
planeringen rekommenderas för att förbättra represen-
tationen och möjligheterna även för barn och unga att 
involveras. 

Sammanställning av välfärds- och folkhälsan i Lunds 
kommun visar också att olika grupper i samhäl-
let känner sig olika delaktiga i sociala sammanhang 
varierande av ålder, kön och var man bor (Lunds 
kommun, 2013). Kvinnor, barn, personer med funk-
tionsvariationer, äldre och personer som inte talar eller 
läser svenska kan därför behöva kontaktas med särskilt 
riktat material inför samrådet och med särskilt anpas-
sade möten för att alla ska känna sig välkomna och på 
samma villkor som andra kunna ta till sig den informa-
tion som ges. 

Viktigt för medborgardialogen och samverkansarbetet 
är trovärdigheten av dessa. Tydlighet vad gäller syfte 
och mål med den samverkansprocess som genomförs 
är viktigt för att etablera en stark trovärdighet hos den 
allmänhet som deltar (Boverket, 2009). Innan arbetet 
med medborgardialogen påbörjas måste tydliga riktlin-
jer för hur de synpunkter som kommer in ska beaktas 
och hur återkoppling ska ske (Boverket, 2009). 
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6 Att integrera social hållbarhet i projektet  

I detta kapitel ges en kort sammanfattning av den för-
bättringspotential som identifierats i analysen i kapitel 
5. Här redovisas även övergripande hur de sociala håll-
barhetsfrågorna kan integreras i kommande skeden. 

För att den fördjupade översiktsplanens intentioner, 
som är kopplade till aspekter av social hållbarhet, samt 
för att ytterligare integrera social hållbarhet i projektet 
är det viktigt att ha planer och strategier för hur detta 
ska hanteras och tas om hand i kommande skeden.

6.1 Bidragande till projektmålen 
och förbättringspotential
Projektets mål Sammanhängande stadsväv i västra 
Lund, Lundakaraktär och stadsdelsidentitet, Levande 
stad med plats att bo, verka och trivas i samt Stads-
utveckling genom samverkan har alla bäring på social 
hållbarhet. Målet Stadsutvecklingen ska bidra till en 
hållbarare stad har i denna SKA behandlats som ett 
övergripande mål som finns med i och går in i de övriga 
fyra projektmålen. 

De teman som analyserats i kapitel 5 kopplar tydligt 
in i projektmålen. Analysens teman har även kopp-
lingar till fokusområdena som finns med i kommunens 
ekonomi- och verksamhetsplan. Fokusområdena rör 
dock även social hållbarhet som inte bara den fysiska 
planeringen kan inrymma. För att göra kopplingen till 
fokusområdena tydligare så bör intentioner för fokus-
områdena formuleras i den fördjupande översiktspla-
nen, exempelvis hur barnperspektivet samt kvaliteten i 
skola, omsorg, kultur och fritid avses att omhändertas.

Här följer en sammanställning av de förbättringspoten-
tial som har identifierats i analyskapitlet, kopplat till 
projektets mål. 

Sammanhängande stadsväv i västra Lund 
Den fördjupade översiktsplanen bör ha ett tydligare 
jämlikhetsfokus. Planen lyfter inte och problematise-
rar inte kring vad som händer om den nya stadsdelen 
skulle gentrifieras. Gentrifieringsrisken finns då de 
nya områden som planeras i stor utsträckning riktar 
sig till en välbärgad målgrupp. Sammankopplingen av 
områden inom planområdet och omgivande stadsdelar 

blir då en ännu viktigare förutsättning. Större vikt bör 
läggas vid kopplingarna till omgivande stadsdelar och 
barriärbrytande korsningspunkter. 

Lundakaraktär och stadsdelsidentitet 
Den fördjupade översiktsplanen lyfter inte hur kvin-
nor och barn kan inkluderas i stadsdelens kulturmiljö. 
Arbetsplatser som kulturminnesförklarats är i hög grad 
sammankopplade med yrken eller arbetsuppgifter som 
traditionellt utförts av män medan arbeten som kvin-
nor utfört och miljöer som tillhört den privata sfären 
ofta hamnar i bakgrunden. Planens fokus ligger på be-
byggelsen och inte på människorna. Hur ska barns och 
ungas historia lyftas och inkluderas? Forskning pekar 
ofta på att det är viktigt att få påverka och uttrycka sin 
identitet i relation till en plats.

Levande stad med plats att bo, verka och trivas i 
Den fördjupade översiktsplanen bör tydligare ha ett 
större barn- och jämställdhetsfokus. Hur ska den blan-
dade staden uppnås utifrån barn- och jämställdhets-
perspektiv? Planen anger inte heller hur möjligheten 
till kultur-, förenings- och sportaktiviteter ska tillgo-
doses för att säkra tillgång till även icke-kommersiella 
mötesplatser. Det framgår inte heller hur kommunen 
avser att tillgodose specialbostäder för till exempel 
studenter och äldre, eller hur kommunen tänker kring 
olika upplåtelseformer, tillgänglighet till olika boenden 
i olika prisklasser, äganden och typer? Barns perspektiv 
och barnperspektivet kan stärkas i genomförande av 
stadsutvecklingsprojekt med hjälp av bland annat barn-
konsekvensanalyser och dialog.

Stadsutveckling genom samverkan > 
I den fördjupande översiktsplanen beskrivs inte hur 
särskilda åtgärder inom medborgardialog ska riktas 
mot olika grupper i samhället. Den fördjupande över-
siktsplanen lyfter inte specifikt hur dialog ska ske med 
barn även om barnens delaktighet och plats i den nya 
stadsdelen lyfts som särskilt viktig. Inte heller lyfts hur 
andra grupper som anses resurssvaga i sammanhang 
som rör medborgardeltagande ska bli mer delaktiga. 
Kommunen bör aktivt arbeta för att alla kommundelar 
är lika representerade i kommunens deltagararbete.
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6.2 Verktyg i fortsatt planering
De verktyg och teman som kommunen kan arbeta med 
för att integrera och stärka den sociala hållbarheten 
kan vara:

• Markanvisningsavtal - I riktlinjer i markanvisning 
finns det möjlighet att inkludera andra faktorer 
än priset vid till exempel en anbudstävling. 

• Dialog med bostadsbolag om insatser. 

• Markinnehav och exploateringsavtal.

• Detaljplan - Detaljplanen användas för att skapa 
en större blandning av funktioner, riktlinjer kan 
användas för att höja tryggheten.

• Hållbarhetsprogram – För gemensam målbild, 
handbok för exploatörer.

• Gestaltningsprogram/kvalitetsprogram – För ett 
starkt identitetsbyggande i varje del av det nya 
området.

• Riktlinjer för hållbart byggande – För att på ett 
strukturerat sätt inkludera fler hållbarhetsfrågor 
i arbetet.

• Social konsekvensanalys (SKA) eller barnkonsek-
vensanalys (BKA) i detaljplaneprocessen som om-
fattar barn som bor i eller i närheten av området.

• Utredning om barns skolvägar för att säkerställa 
deras trygghet, säkerhet, närhet och tillgänglighet 
till skolan.

• Policy för medborgardialog.

• Allmännyttiga bostadsföretag – För att skapa fler 
hyresrätter i områden med låg andel hyresrätter.

Det kommunen kan påverka när det kommer till 
förbättring av den sociala hållbarheten genom plan-, 
mark- och exploateringsåtgärder kan vara: 

• Blandning av funktioner, upplåtelseformer, ge-
staltning, små exploateringsenheter.

• Skapa trygghet i den urbana miljön.

• Möjliggöra uppkomsten av fler mötesplatser.

• Förbättra den fysiska (och indirekt den mentala) 
kopplingen mellan kommundelar.

• Kommunen och kommundelarnas identitet.

• Demokratiska frågor så som medborgarinfly-
tande.

6.3 Socialt ansvarstagande i upp-
handling och i leverantörskedjan
Socialt ansvarstagande baseras på idén att alla, om det 
så är en regering, ett företag, en organisation eller en 
privatperson, bär på ett ansvar för skapa ett välfunge-
rande samhälle. Socialt ansvarstagande innefattar prin-
ciper om arbete mot diskriminering och för delaktighet 
för människor med funktionsnedsättning, jämställdhet 
och att leva upp till barnkonventionen, det vill säga att 
respektera de mänskliga rättigheterna.

Socialt ansvarstagande kan användas vid upphandling 
för att följa grundläggande konventioner om exempel-
vis mänskliga rättigheter. Det kan handla om exem-
pelvis utökad kravställning med avseende på social 
hänsyn, sammanställning av förfrågningsunderlag med 
avseende på social hänsyn och utvärdering av inkomna 
anbud med avseende på social hänsyn.

Genom att arbeta med socialt ansvarstagande vid 
exempelvis upphandlingar och materialval kan kom-
munen styra mot en ökad social hållbarhet genom att 
säkerställa efterlevnad av de mänskliga rättigheterna. 

Sociala kontraktskrav kan exempelvis utgöras av:

• Skatter, socialförsäkringsavgifter.

• Antidiskriminering.

• Minimilön/-villkor – arbetstid, lön, semester.

• Inkludering, erbjudande av praktikplatser för 
att skapa ett lokalt engagemang hos boende och 
verksamma.

• Produktion av varor/tjänster samt transport – 
grundläggande rättigheter för arbetstagare beträf-
fande tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, 
föreningsfrihet, organisationsrätt, arbetsmiljö 
etcetera.
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• Förhållningssätt i etiska frågor.

• Legitimationsplikt och närvaroregistrering.

6.4 Socialt hållbart byggskede
Inför kommande byggskeden inom området bör de 
största sociala riskerna identifieras och en handlings-
plan för byggskedet tas fram. Sociala risker kan vara 
exempelvis brister i arbetsmiljö på byggarbetsplats, 
brister i arbetsmiljö i leverantörskedjan, negativ om-
givningspåverkan samt bristande och felaktig kommu-
nikation. 

Ett sådant arbete kan fungera som stöd inom områdena 
jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv och kan 
redovisa hur ett socialt hållbart byggskede kan definie-
ras för att minska de negativa konsekvenserna under 
byggskedet.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-01-10

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 18 Val av ny revisor i Stiftelsen De
lekande barnens fond

Dnr KS 2017/1074

Sammanfattning
Nuvarande revisor för Stiftelsen De lekande barnens fond ska gå i 
pension. Enligt stiftelsens stadgar är det Lunds kommunfullmäktige som 
ska utse revisor för stiftelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2017 dnr KS 
2017/1074.
Protokollsutdrag styrelsemöte för Stiftelsen De lekande barnens fond 
2017-10-27 § 10 b.
Stadgarna för Stiftelsen de lekande barnens fond.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att entlediga Göran Neckmar (EY) från att vara revisor för Stiftelsen 

De lekande barnens fond.
att utse Henrik Rosengren (EY) som ny revisor för stiftelsen De 

lekande barnens fond enligt förslag från stiftelsens styrelse

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-10 KS 2017/0854

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-01-10 klockan 15.00–19.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-18:50, §§ 1-27
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Ann Fröström, tf kommunikationschef, kl 16:20-19:00

Justerare Hans-Olof Andersson (SD)

Paragrafer § 1-29

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 17 januari 2018, kl 15:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-10 KS 2017/0854

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Hans-Olof Andersson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-01-10

Paragrafer § 1-29

Datum då anslaget sätts upp 2018-01-18 Datum då anslaget tas ned       2018-02-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson

232



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2017-11-17 KS 2017/1074

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
 

Annette Henriksson

 

annette.henriksson3@lund.se

Kommunstyrelsen

Val av ny revisor i Stiftelsen De lekande 
barnens fond

Sammanfattning
Nuvarande revisor för Stiftelsen De lekande barnens fond ska gå i 
pension. Enligt stiftelsens stadgar är det Lunds kommunfullmäktige som 
ska utse revisor för stiftelsen. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 november 2017 dnr KS 
2017/1074
Protokollsutdrag styrelsemöte för Stiftelsen De lekande barnens fond 
2017-10-27 § 10 b
Stadgarna för Stiftelsen de lekande barnens fond

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet
Nuvarande revisor för Stiftelsen De lekande barnens fond, Göran 
Neckmar (EY), ska på i pension. Enligt stadgarna för stiftelsen är det 
Lunds kommunfullmäktige som ska utse revisor för stiftelsen. Stiftelsens 
styrelse har föreslagit Henrik Rosengren (EY) som ny revisor för 
stiftelsen. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att entlediga Göran Neckmar (EY) från att vara revisor för Stiftelsen 
De lekande barnens fond

att utse Henrik Rosengren (EY) som ny revisor för stiftelsen De 
lekande barnens fond enligt förslag från stiftelsens styrelse
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-11-17 KS 2017/1074

Anette Henriksson
Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Styrelsen för Stiftelsen De lekande barnens fond
Kommunkontorets ekonomiavdelning
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Stadgar 

§1.    Stiftelsens benämning är STIFTELSEN DE LEKANDE BARNENS FOND. 

§2    Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande gamla och sjuka personer, 

att främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning och att stödja åtgärder och anstalter för 

beredande av undervisning och utbildning. Stiftelsen åligger i första hand att hjälpa blinda och 

handikappade. 

Bidragen till enskilda personer och sammanslutningar skall utgå till i Lund bosatta personer och 

till institutioner och sammanslutningar som har sin verksamhet i Lund eller nära anknytning till 

staden. 

§3.    Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse på fyra personer, som utses för en tid av 

fyra år, en av Lunds kommunfullmäktige, en av Företagarna i Lund och 2 av styrelsen. 

§4.    Styrelsen för stiftelsen skall ha sitt säte i Lund 

§5.             

a)     Styrelsen utser inom sig ordförande. 

b) Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta som omständigheterna påkallar 

det eller då styrelseledamot påkallar det. 

c)     Styrelsen är beslutför, om tre ledamöter är närvarande. 

d)  Beslutet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrösten. 

e)  Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll, vilket senast vid därpå följande 

sammanträde skall justeras. 

f)  Styrelseledamot må uppbära arvode eller annan ersättning endast för protokoll- och 

räkenskapsförande m.m. För dylika arbetsuppgifter må styrelsen anlita utomstående person 

eller institution. 

§6.    Styrelsens firma tecknas av styrelsens ledamöter två i förening. 

§7.    Styrelsen åligger att låta föra räkenskaper över styrelsens tillgångar och skulder samt 

intäkter och kostnader, att för varje kalenderår avsluta räkenskaperna samt att inom tre månader 

efter räkenskapsårets slut till revisorerna för granskning överlämna dels förvaltningsberättelse och 

dels räkenskaperna med tillhörande handlingar. 

§8.    Stiftelsens värdehandlingar skall vara nedlagda i öppet förvar hos bankinrättning. 
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§9.    Stiftelsens tillgångar skall placeras på betryggande sätt och i möjligaste mån i realvärden. 

Av den årliga avkastningen av stiftelsens tillgångar bör minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstoden 

skall på sätt som styrelsen finner lämpligt användas för främjande av stiftelsens ändamål. 

För främjande av utomordentligt ändamål äger dock styrelsen använda såväl hela avkastningen 

som även fondens kapital, dock högst 1/10 vart femte år. 

§10.    Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer, varav en skall vara 

auktoriserad. Revisorerna utses tillsvidare av Lunds kommunfullmäktige. 

Frågan om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse avgöras av kommunstyrelsen i Lund. 

§11.   Ändringar av dessa stadgar kan endast ske efter enhälligt beslut av stiftelsens styrelse vid 

två sammanträden med minst en månads mellanrum. Dessutom måste bestämmelserna i 6 kap 

stiftelselagen (1994:1220) följas.  
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 400 Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia
Honeth (L) ”Inför gemensam rättning 
av nationella prov” - återrapportering 
av uppdrag  (KF)

Dnr KS 2016/0504

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2016 att bifalla en 
motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) om Inför gemensam 
rättning av nationella prov. 
I motionen föreslogs kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt de tre skolnämnderna att gemensamt utreda hur antalet 
nationella prov att rätta kan minskas totalt för den enskilde läraren,
att utredningen ska pröva förutsättningarna för att inrätta en kommunal 
administration för gemensam rättning av de nationella proven i 
kommunens grundskolor och gymnasieskolor,
att utredningen ska belysa vilka kostnader och vilka rationaliserings-
möjligheter som skulle vara förknippade med en central administration 
och hur behovet av en kvalificerad rättningspersonal skulle kunna 
tillfredsställas inom rimlig kostnadsram.

Barn- och skolnämnderna samt utbildningsnämnden har genomfört en 
gemensam utredning vilken här återrapporteras till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 november 2017.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 27 september 2017 § 120.
Utbildningsnämndens beslut den 27 september 2017 § 98.
Utredning avseende införande av gemensam rättning av nationella prov 
2107-09-04.
Kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2016 § 281.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta
att godkänna rapporten, 
att uppdra åt utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden att 
organisera en tvåårig försöksverksamhet med gemensam rättning av 
nationella prov inom ett skolområde och en gymnasieskola.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Christer Wallin (M), Elin Gustafsson (S), Torsten Czernyson (KD), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V) och Emma Berginger (MP) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets 
förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna rapporten

Kommunstyrelsen beslutar
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) 
m.fl. yrkande.

Reservationer
Philip Sandberg (L), Lena Fällström (S), Elin Gustafsson (S), Björn 
Abelson (S), Emma Berginger (MP) och Ulf Nymark (MP) reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 400/01-02

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-12-06 klockan 15.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 355-392, kl.15.00-20.40
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§ 393-405
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 393-405
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)

Ersättare Ann-Margreth Olsson (S), kl. 15.00-18.20
Kenth Andersson (S), kl. 15.00-22.25
Yanira Difonis (MP), kl. 15.00-16.30, 17.05-22.30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Ann Fröström
Carin Hillåker
Henrik Weimarsson
Pernilla Ardhe

Justerare Emma Berginger (MP)

Paragrafer § 355-405

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 december 2017, kl 9:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Pernilla Ardhe

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Emma Berginger (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-12-06

Paragrafer § 355-405

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-13 Datum då anslaget tas ned 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Pernilla Ardhe
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-06 
 
 
Motion från Liberalerna om att införa gemensam rättning av 
nationella prov (Dnr KS 2016/0504) 

Gemensam rättning av nationella prov är viktig för att elevens prov ska bli likvärdigt och 
objektivt bedömda av annan lärare än den undervisande. Samtidigt kan gemensamt rättade 
prov leda till att lärare i ämnen/kurser med många nationella prov får en jämnare fördelning 
av rättningsarbetet över terminerna. Detta skulle innebära avsevärda förbättringar av lärarnas 
arbetsmiljö och bidra till att det blir mera tid över för arbetet med eleverna. 

Liberalerna reserverar sig till förmån vårt yrkande om att föreslå kommunfullmäktige uppdra 
åt utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden att organisera en tvåårig 
försöksverksamhet med gemensam rättning av nationella prov inom ett skolområde och en 
gymnasieskola. 
 

 

 

Philip Sandberg (L)     Mia Honeth (L)  
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RESERVATION   
Kommunstyrelsens sammanträde 171206 
 
 
 
 
 
Reservation ärende 41 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycker det är viktigt att underlätta för lärarna och minska 
den administrativa bördan. Därför har vi tidigare varit positiva till att utreda central rättning 
av nationella prov. Detta görs i viss utsträckning redan idag, där ett flertal skolor samarbetar 
kring rättning av nationella prov. På förslag av den rödgröna regeringen så kommer 
förändringar att göras kring det nationella provet från och med den 29 juni. Detta då 
regeringens proposition ”Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala” har antagits av 
riksdagen. Genom beslutet ges bättre förutsättningar för ökad likvärdighet i betygssystemet 
och en effektivare hantering av de nationella proven.  

Därför menar vi att Lunds kommun i nu läget inte bör göra några större förändringar kring 
hanteringen av nationella prov. Utan bör avvakta de förändringar som träder i kraft i juni 
2018. Med det sagt så är Socialdemokraterna och Miljöpartiet fortsatt positiva till 
förändringar som minskar lärarnas administrativa börda. 

 

 

Elin Gustafsson Emma Berginger 

Socialdemokraterna Miljöpartiet de gröna  
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-11-01 KS 2016/0504

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Britt Steiner

046-356398

britt.steiner@lund.se

Kommunfullmäktige

Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) 
"Inför gemensam rättning av nationella prov".

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2016 att bifalla en 
motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) om Inför gemensam 
rättning av nationella prov. 
I motionen föreslogs kommunfullmäktige besluta 
att uppdra åt de tre skolnämnderna att gemensamt utreda hur antalet 
nationella prov att rätta kan minskas totalt för den enskilde läraren,
att utredningen ska pröva förutsättningarna för att inrätta en kommunal 
administration för gemensam rättning av de nationella proven i 
kommunens grundskolor och gymnasieskolor,
att utredningen ska belysa vilka kostnader och vilka rationaliserings-
möjligheter som skulle vara förknippade med en central administration 
och hur behovet av en kvalificerad rättningspersonal skulle kunna 
tillfredsställas inom rimlig kostnadsram.

Barn- och skolnämnderna samt utbildningsnämnden har genomfört en 
gemensam utredning vilken här återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 november 2017
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 27 september 2017 § 120
Utbildningsnämndens beslut den 27 september 2017 § 98
Utredning avseende införande av gemensam rättning av nationella prov 
2107-09-04
Kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2016 § 281

Barnets bästa
Som ett led i förvaltningarnas arbete med att uppfylla Konventionen om 
barnets rättigheter § 12 har en grupp med barn, inom ramen för det som 
kallas för Inflytandeforum, fått ta del av ursprungsmotionen och av 
utredningen för att ge sina synpunkter. De synpunkter barnen framförde 
handlade främst om vikten av att varje enskilt prov bedöms utan 
fördomar eller förutfattade meningar om den elev som skrev det. 
Eleverna framhöll att genom att avidentifiera proven innan rättning och 
genom sambedömning så skulle ökad likvärdighet framkomma. Eleverna 
lyfte även vikten av att kunna fråga den rättande läraren om förklaringar 
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2017-11-01 KS 2016/0504

och fördjupning kring provresultatet. Eleverna efterfrågar alltså 
formativa återkopplingsmöjligheter och att lärarna använder nationella 
proven som en möjlighet för eleven att ytterligare förbättra sina 
kunskaper i ämnet.

Ärendet

Barn- och skolnämnderna samt utbildningsnämnden har genomfört en 
gemensam utredning vilken återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Utredningen 
Förvaltningarna har genomfört en gemensam utredning där de gjort 
bedömningar av vilken nytta gemensam rättning skulle ha och vilken tid- 
och resursåtgång som behövs. I utredningen har förvaltningarnas 
bedömningar jämförts med Solna stad, som har genomfört en gemensam 
rättning våren 2017. Utredningen visar att:

 Total kostnad för gemensam rättning uppskattas till 6 614 tkr årligen.  
I utredningen görs ingen bedömning av kostnadseffekten för ordinarie 
lärare om arbetsuppgiften löses gemensamt. 

 Återkopplingen måste ske till varje enskild lärare, som behöver läggas 
in i kostnads- och tidsramarna. 

 Några av de nationella proven är under utredning för att bli digitala 
med start redan 2018. I dagsläget går det inte att veta vilka 
konsekvenser detta kommer att få för rättning osv.  

 Avsaknaden av kompetens inom området gör att det är helt omöjligt 
att ta in denna personal externt. Rättningen måste göras av 
legitimerade lärare i ämnet. 

 Att plocka legitimerade lärare från undervisningen under för lång tid 
för att rätta prov centralt kommer att ha en negativ inverkan på deras 
reguljära undervisning. Det är också stor sannolikhet att eleverna 
under denna tid då får undervisning av icke behöriga lärare i ämnet 
och vikarier.

 Lärarnas rättning i grupp innebär en kompetensutveckling och styrker 
den likvärdiga bedömningen. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna rapporten

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef
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Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2017-11-01 KS 2016/0504

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnden, Utbildningsnämnden
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  Tjänsteskrivelse 1 (6) 
Barn- och skolförvaltning Lund Öster 
Skolkontoret 

 Diarienummer  

 2017-09-08 BSÖ 2017/0194  
    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Fritidsgatan 2   046-35 50 00   bsf.lundoster@lund.se www.lund.se 
24734 S Sandby      

 

Inger Aldrin 

046-35 65 51 

inger.aldrin@lund.se 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-24 §281 
angående Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia 
Honeth (L) ”Införa gemensam rättning av 
nationella prov”  

Sammanfattning 
Liberalerna lämnade in en motion gällande gemensam rättning av 
nationella prov till Kommunstyrelsen 2016-04-25. I motionen anges att 
kommunen bör försöka minska lärarnas arbetsbörda med nationella prov 
samt att gemensam rättning också ger bättre underlag för en opartisk och 
likvärdig bedömning. Motionen gick på remiss till de tre skolnämnderna. 
Alla tre nämnderna yrkade avslag på motionen. Kommunfullmäktige 
beslutade dock 2016-11-24 att tillstyrka motionen och gav de tre 
skolnämnderna i uppdrag att gemensamt uppfylla motionens tre att-satser 
kring en gemensam utredning. 
 
Barn- och skolförvaltningen föreslår nämnden att låta förvaltningens 
tjänsteskrivelse utgöra svar på kommunfullmäktiges beslut. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2017 dnr 
2017/0194. 
Kommunfullmäktige 14 november 2016 KF §281 dnr KS 2016/0504. 
 

Barnets bästa 
Som ett led i förvaltningarnas arbete med att uppfylla Konventionen om 

barnets rättigheter §12 har en grupp med barn, inom ramen för det som 
kallas för Inflytandeforum,  fått ta del av ursprungsmotionen och av 
utredningen för att ge sina synpunkter. De synpunkter barnen framförde 
handlade främst om vikten av att varje enskilt prov bedöms utan 
fördomar eller förutfattade meningar om den elev som skrev det. 
Eleverna framhöll att genom att avidentifiera proven innan rättning och 
genom sambedömning så skulle ökad likvärdighet framkomma. Eleverna 
lyfte även vikten av att kunna fråga den rättande läraren om förklaringar 
och fördjupning kring provresultatet. Eleverna efterfrågar alltså 
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formativa återkopplingsmöjligheter och att lärarna använder nationella 
proven som en möjlighet för eleven att ytterligare förbättra sina 
kunskaper i ämnet.  
 

Ärendet 
Liberalerna inlämnade en motion gällande gemensam rättning av 
nationella prov till Kommunstyrelsen 2016-04-25. I motionen anges att 
kommunen bör försöka minska lärarnas arbetsbörda med nationella prov 
samt att gemensam rättning också ger bättre underlag för en opartisk och 
likvärdig bedömning. 
 
Motionen gick på remiss till de tre skolnämnderna. Alla tre nämnderna 
yrkade avslag på motionen. Kommunfullmäktige beslutade dock 2016-
11-24 att tillstyrka motionen och gav de tre skolnämnderna i uppdrag att 
gemensamt uppfylla motionens tre att-satser. 
 

- att uppdra åt de tre skolnämnderna att gemensamt 
utreda hur antalet nationella prov att rätta kan minskas 
totalt för den enskilde läraren 
 
- att utredningen ska pröva förutsättningarna för att 
inrätta en kommunal administration för gemensam 
rättning av de nationella proven i kommunens 
grundskolor och gymnasieskolor 
 
- att utredningen ska belysa vilka kostnader och vilka 
rationaliseringsmöjligheter som skulle vara förknippade 
med en central administration och hur behovet av en 
kvalificerad rättningspersonal skulle kunna 
tillfredsställas inom rimlig kostnadsram 

 

Yttrande 

 

Nationella prov  
Antalet nationella prov har de senaste åren ökat. Både gällande antal 
ämnen som prövas med nationellt prov men också antalet delprov. Detta 
har medfört en större administration på såväl de enskilda enheterna som 
för den enskilda läraren.  
 
Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till 
likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Syftet med de 
nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis 
bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken 
utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå 
och på nationell nivå. 
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De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna 
och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna. Nationella 
prov är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade 
information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i 
vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska 
genomföras. 
 
De nationella proven har framför allt en summativ funktion. Det betyder 
att de ska fungera som en avstämningspunkt i slutet av en årskurs eller en 
kurs och visa vilka kvaliteter eleven har i sina kunskaper i de 
ämnen/kurser där proven genomförs. De nationella proven kan även 
användas som en del i den bedömning för lärande som är en del av 
undervisningen då provresultaten ger god information om vilka 
kunskaper som utgör styrkor och vilka kunskaper som eleven genom 
undervisningen behöver utveckla mer. På så sätt fyller proven även en 
formativ funktion. Proven ger även en bild av hur undervisningen har 
fungerat, vilket i sin tur kan ge uppslag till hur undervisningen kan 
utvecklas.  
 

Underlag för kostnadsberäkning  
Sammanlagt genomförs 46 nationella delprov i grundskolan årligen. 
Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i 
grundskolan och i vissa kurser i gymnasieskolan. Inom kommunal 
vuxenutbildning finns nationella prov inom SFI och i vissa kurser på 
gymnasial nivå. 
 
I denna utredning har fokus lagts på de nationella proven på grundskolan 
och gymnasieskolan och siffror från SFI och Komvux är inte 
medräknade.  
 
Skolverket har i sin rekommendation av tidsåtgång för rättning satt 
mellan 40-70 min. När Skolinspektionen kontrollrättar prov, har de satt 
en schablontid på 60 min per alla delprov som en elev har i varje ämne. 
Det är denna schablontid som ligger till grund i följande uträkningar. 

Uträkningen är baserad på elevtal från läsåret 2015/16.  
 
Åk NP Rättningstid/prov  Antal elever  Total rättningstid i 

timmar i 
kommunen 

3 Sv, Ma 60 min 1202 2404 
6 Sv, Eng, Ma 60 min 1140 3420 
9 Sv, Eng, Ma, SO, NO 60 min 1041 5205 
    Total tid: 11029 
 
Gy kurs Rättningstid/prov  Antal elever  Total rättningstid 

i timmar i 
kommunen 

Eng 5 60 min 1932 1932 
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Sv 1 60 min 1874 1874 
Ma 1A/B/C 60 min 1801 1801 
Sv 3 60 min 1441 1441 
Eng 6 60 min 1517 1517 
Ma 2 60 min 1473 1473 
Ma 3 60 min 516 516 
Ma 4 60 min 465 465 
   Total tid: 11019 
 
 
 

Om kostnaden för en inhyrd rättande lärare antas vara 300 kr/timme så 
ger det en total kostnad för kommunen årligen på 6 614 400 kronor 
(11029+11019*300) 
 
Ovanstående är en mycket lågt räknad tids- och kostnadsberäkning. Det 
är inte rimligt att en lärare rättar 7h effektiv tid varje dag.  
 
 
Solna kommun 
Våren 2017 genomförde Solna kommun gemensam rättning av årskurs 6 
nationella prov i svenska. 9 lärare rättade tillsammans svenskaproven för 
321 elever i årskurs 6. Det tog dem 8 dagar att rätta proven. Om samma 
förutsättningar appliceras på Lunds kommun blir det följande siffror:  
 

Kommun År/ gy-kurs Antal elever 
Antal dagar för att 
rätta proven för 9 
lärare 

Solna 6 321 8  
        
Lund 3 1202 30 
Lund 6 1140 29 
Lund 9 1041 26 
 TOTALT GR     85 
Lund Eng 5 1932 48 
Lund Sv 1 1874 47 
Lund Ma 1A/B/C 1801 45 
Lund Sv 3 1441 36 
Lund Eng 6 1517 38 
Lund Ma 2 1473 37 
Lund Ma 3 516 13 
Lund Ma 4 465 12 
TOTALT GY   275 
TOTALT LUND   360 
 

250



    
 Tjänsteskrivelse 5 (6) 
  Diarienummer  

 2017-09-08 BSÖ 2017/0194  
    

 

 

 
 
Övriga faktorer att ta hänsyn till 
Frågan om lokaler och arbetsplatser för de rättande lärarna behöver lösas.  
 
För att kvalitén på rättningen av de nationella proven ska vara hög krävs 
att det är behöriga lärare som rättar proven. Legitimerade lärare i rätt 
ämnen är en bristvara.  
 
Om de lärare som ska genomföra den centrala rättningen av de nationella 
proven ska tas i våra egna verksamheter kommer den övriga 
undervisningen drabbas, då goda och kompetenta lärare plockas bort från 
undervisningen under en längre tid. Bättre att lärare tas ifrån 
undervisningen vid något enstaka tillfälle under ett läsår än att ett större 
antal lärare tas ifrån under en längre period.  
 
Förberedelse inför, rättning av och efterarbetet av de nationella proven 
tillsammans med eleverna är en del av lärares praktiska och systematiska 
kvalitetsarbete. Att lyfta bort arbetsuppgiften från den undervisande 
lärare skulle medföra en kvalitetssänkning av lärarens arbete med 
återkoppling och bedömning i klassrummet. 
 
 
Lösningar för att underlätta arbetet kring nationella prov 

för den enskilda läraren 
Antalet nationella prov att rätta kan minskas för den enskilde läraren 
genom att göra de nationella proven till en skolangelägenhet i stället för 
en lärarangelägenhet och involvera fler lärare i arbetet. Exempel finns på 
skolor där lärare som inte är behöriga i ämnet stöttar i de frågor som är 
flervalsfrågor. 
 
Det är viktigt att skolledare är insatta i antalet nationella prov och 
tidsåtgången, i syfte att planera för bedömningsarbetet. Det finns 
exempel på skolor där temadagar/friluftsdagar förläggs så att lärare kan 
frigöras för gemensam bedömning.  
 
Skolledarna framhåller vikten av att arbeta med reglerad arbetstid under 
de tre avstämningsperioderna, och i samtal med lärare hitta möjligheter 
till stöd och hjälp.  

 

Slutsatser: 
 Det finns ingen rimlig kostnadsram.  
 Återkopplingen måste ske till varje enskild lärare, som behöver 

läggas in i kostnads- och tidsramarna.  
 Några av de nationella proven är under utredning för att bli 

digitala med start redan 2018. I dagsläget går det inte att veta 
vilka konsekvenser detta kommer att få för rättning osv.   
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 Tjänsteskrivelse 6 (6) 
  Diarienummer  

 2017-09-08 BSÖ 2017/0194  
    

 

 

 Avsaknaden av kompetens inom området gör att det är helt 
omöjligt att ta in denna personal externt. Rättningen måste göras 
av legitimerade lärare i ämnet.  

 Att plocka legitimerade lärare från undervisningen under för lång 
tid för att rätta prov centralt kommer att ha en negativ inverkan på 
deras reguljära undervisning. Det är också stor sannolikhet att 
eleverna under denna tid får undervisning av vikarier och icke 
behöriga lärare i ämnet.  

 Lärarnas rättning i grupp innebär en kompetensutveckling och 
styrker den likvärdiga bedömningen.  

 
Sara Alfredsson, utbildningsförvaltningen 

Ann Edvik, Barn- och skolförvaltning Lunds stad 

Inger Aldrin, Barn- och skolförvaltning Lund Öster 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta 
att låta förvaltningens tjänsteskrivelse utgöra svar på 

Kommunfullmäktiges beslut  
 
 
 
Ann-Britt Wall Berséus 
Skoldirektör 

Inger Aldrin 
Utvecklingsledare 

 
Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 1 (4) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 98 Utredning om gemensam rättning av 
nationella prov 

Dnr UN 2016/0329 

Sammanfattning 
Liberalerna inlämnade en motion gällande gemensam rättning av 
nationella prov till kommunstyrelsen 2016-04-25. I motionen anges att 
kommunen bör försöka minska lärarnas arbetsbörda med nationella prov 
samt att gemensam rättning också ger bättre underlag för en opartisk och 
likvärdig bedömning. 

De tre skolförvaltningarna gavs i uppdrag att gemensamt utreda hur 
antalet nationella prov att rätta kan minskas. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2017-09-04 
Kommunfullmäktiges beslut 24 november 2016 Dnr KS 2016/0504 
Kommunstyrelsens beslut den 2 november 2016, § 348. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2016, dnr KS 
2016/0504. 
Utbildningsnämndens beslut den 21 september 2016, § 84 dnr UN 
2016/0329. 
Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) ”Inför gemensam 
rättning av nationella prov”.  

Yrkanden 
Alexander Lewerentz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut.  
 
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S) och Jesper Sahlén (V) 
instämmer i yrkandet. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
att låta utredningen utgöra svar på kommunfullmäktiges beslut. 

Protokollsanteckningar 
Ulf Nilsson (L) medges lämna följande protokollsanteckning: 

”Nämndens beslut innebär inte någon lösning för att avlasta lärarnas 
arbete med rättning av nationella prov. Liberalerna kommer att följa 
frågan och återkomma med förslag om att öka lärarnas tid för 
undervisning.”   

253



    
Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2 (4) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 3 (4) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-09-20 UN 2017/0297  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Utbildningsnämnden 
 
Plats och tid Möteslokal Tågvirket, St. Södergatan 47, 2:a vån, 2017-09-20 

klockan 17.00–20.40 
  
Ledamöter Anders Ebbesson (MP), ordförande 

Stig Svensson (S), vice ordf 
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf 
Alexander Lewerentz (M) 
Lotta Lövdén Berseus (S) 
Helena Heintz (MP) 
Ulf Nilsson (L) 
Jesper Sahlén (V) 

  
Tjänstgörande ersättare Camilla Lundberg (L), tjänstgör för Elias Grabka (C) 

Ulrika Wallin (L), tjänstgör för Ludvig Hambreus (KD) 
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Per Almén (S) 

  
Ersättare Pär-Ola Nilsson (S), kl 17:10-20:40 

Ibrahim Kakahama (V) 
Nikolas Pieta Theofanous (C), kl. 17:42-20:40 

  
Övriga Stefan Norrestam, utbildningsdirektör 

Stewe Löfberg, nämndsekreterare 
Anna Röjås, adm chef, §§ 90-96 
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare, §§ 90-99 
Annica Danielsson, ekonom, §§ 90-96 
Mia Reuterborg, utvecklingsledare, §§ 90-96 
Sara Alfredsson, utvecklingsledare, §§ 90-100 
John Jönsson, utvecklingsledare, §§ 90-96 
Johanna Wittenmark, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret, §§ 90-92 
Judit Pozna Meding, kommunikatör, §§ 90-92 
Petra Karlsson, rektor/åhörare 
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet 
1 åhörare 

 
Justerare Louise Rehn Winsborg (M) 
  
Paragrafer § 90-106 
  
Plats och tid för justering Torsdagen den 28 september 2017, kl. 16:30 
 
Underskrifter  
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Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 4 (4) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-09-20 UN 2017/0297  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

  
Sekreterare  
 Stewe Löfberg 
  
  
Ordförande  
 Anders Ebbesson (MP) 
  
  
Justerare  
 Louise Rehn Winsborg (M) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-09-20 
  
Paragrafer § 90-106 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-09-29 Datum då anslaget tas ned 2017-10-23 
  
Förvaringsplats för protokollet Utbildningskansliet  
  
  
Underskrift  
 Stewe Löfberg 
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Ann Edvik Barn och skolförvaltningen Lund stad
Inger Aldrin Barn och skolförvaltningen Lund öster
Sara Alfredsson Utbildningsförvaltningen

2017-09-04

Utredning avseende Införande av gemensam rättning av 
nationella prov

Bakgrund
Liberalerna inlämnade en motion gällande gemensam rättning av nationella prov till 
Kommunstyrelsen 2016-04-25. I motionen anges att kommunen bör försöka minska lärarnas 
arbetsbörda med nationella prov samt att gemensam rättning också ger bättre underlag för en 
opartisk och likvärdig bedömning.

Motionen gick på remiss till de tre skolnämnderna. Alla tre nämnderna yrkade avslag på 
motionen. Kommunfullmäktige beslutade emellertid 2016-11-24 att tillstyrka motionen och 
gav de tre skolnämnderna i uppdrag att gemensamt uppfylla motionens tre att-satser.

- att uppdra åt de tre skolnämnderna att gemensamt utreda hur antalet 
nationella prov att rätta kan minskas totalt för den enskilde läraren

- att utredningen ska pröva förutsättningarna för att inrätta en kommunal 
administration för gemensam rättning av de nationella proven i kommunens 
grundskolor och gymnasieskolor

- att utredningen ska belysa vilka kostnader och vilka 
rationaliseringsmöjligheter som skulle vara förknippade med en central 
administration och hur behovet av en kvalificerad rättningspersonal skulle 
kunna tillfredsställas inom rimlig kostnadsram

Nationella prov 
Antalet nationella prov har de senaste åren ökat. Både gällande antal ämnen som prövas med 
nationellt prov men också antalet delprov. Detta har medfört en större administration på såväl 
de enskilda enheterna som för den enskilda läraren. 

Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och 
betygssättning i skolan. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig 
och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken 
utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, 
och en ökad måluppfyllelse för eleverna. De nationella proven är inte examensprov, utan ska 
vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som 
beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras.
De nationella proven har framför allt en summativ funktion. Det betyder att de ska fungera 
som en avstämningspunkt i slutet av en årskurs eller en kurs och visa vilka kvaliteter eleven 
har i sina kunskaper i de ämnen/kurser där proven genomförs. De nationella proven kan även 
användas som en del i den bedömning för lärande som är en del av undervisningen då 
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Ann Edvik Barn och skolförvaltningen Lund stad
Inger Aldrin Barn och skolförvaltningen Lund öster
Sara Alfredsson Utbildningsförvaltningen

2017-09-04

provresultaten ger god information om vilka kunskaper som utgör styrkor och vilka kunskaper 
som eleven genom undervisningen behöver utveckla mer. På så sätt fyller proven även en 
formativ funktion. Proven ger även en bild av hur undervisningen har fungerat, vilket i sin tur 
kan ge uppslag till hur undervisningen kan utvecklas. 

Underlag för kostnadsberäkning 
Sammanlagt genomförs 46 nationella delprov i grundskolan årligen. Nationella prov 
genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan och i vissa kurser i 
gymnasieskolan. Inom kommunal vuxenutbildning finns nationella prov inom SFI och i vissa 
kurser på gymnasial nivå.

I denna utredning har fokus lagts på de nationella proven på grundskolan och 
gymnasieskolan, siffror från SFI och Komvux är inte medräknade. 

Skolverket har i sin rekommendation av tidsåtgång för rättning satt mellan 40-70 min. När 
Skolinspektionen kontrollrättar prov, har de satt en schablontid på 60 min per alla delprov 
som en elev har i varje ämne. Det är denna schablontid som ligger till grund i följande 
uträkningar.

Uträkningen är baserad på elevtal från läsåret 2015/16. 

Åk NP Rättningstid/prov Antal elever Total rättningstid i 
timmar i kommunen

3 Sv, Ma 60 min 1202 2404
6 Sv, Eng, Ma 60 min 1140 3420
9 Sv, Eng, Ma, SO, NO 60 min 1041 5205

Total tid: 11029

Gy kurs Rättningstid/prov Antal elever Total rättningstid i 
timmar i kommunen

Eng 5 60 min 1932 1932
Sv 1 60 min 1874 1874
Ma 1A/B/C 60 min 1801 1801
Sv 3 60 min 1441 1441
Eng 6 60 min 1517 1517
Ma 2 60 min 1473 1473
Ma 3 60 min 516 516
Ma 4 60 min 465 465

Total tid: 11019

Om kostnaden för en inhyrd rättande lärare antas vara 300 kr/timme så ger det en total 
kostnad för kommunen årligen på 6 614 400 kronor (11029+11019*300)
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Ann Edvik Barn och skolförvaltningen Lund stad
Inger Aldrin Barn och skolförvaltningen Lund öster
Sara Alfredsson Utbildningsförvaltningen

2017-09-04

Ovanstående är en mycket lågt räknad tids- och kostnadsberäkning. Det är inte rimligt att en 
lärare rättar 7h effektiv tid varje dag. 

Solna kommun
Våren 2017 genomförde Solna kommun gemensam rättning av årskurs 6 nationella prov i 
svenska. 9 lärare rättade tillsammans svenskaproven för 321 elever i årskurs 6. Det tog dem 8 
dagar att rätta proven. Om samma förutsättningar appliceras på Lunds kommun blir det 
följande siffror: 

Kommun År/ gy-kurs Antal elever Antal dagar för att rätta proven 
för 9 lärare

Solna 6 321 8 
    
Lund 3 1202 30
Lund 6 1140 29
Lund 9 1041 26
 TOTALT GR   85
Lund Eng 5 1932 48
Lund Sv 1 1874 47
Lund Ma 1A/B/C 1801 45
Lund Sv 3 1441 36
Lund Eng 6 1517 38
Lund Ma 2 1473 37
Lund Ma 3 516 13
Lund Ma 4 465 12
TOTALT GY 275
TOTALT LUND 360

Övriga faktorer att ta hänsyn till
Frågan om lokaler och arbetsplatser för de rättande lärarna behöver lösas. 

För att kvalitén på rättningen av de nationella proven ska vara hög krävs att det är behöriga 
lärare som rättar proven. Legitimerade lärare i rätt ämnen är en bristvara. 

Om de lärare som ska genomföra den centrala rättningen av de nationella proven ska tas i våra 
egna verksamheter kommer den övriga undervisningen drabbas, då goda och kompetenta 
lärare plockas bort från undervisningen under en längre tid. Bättre att lärare tas ifrån 
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Ann Edvik Barn och skolförvaltningen Lund stad
Inger Aldrin Barn och skolförvaltningen Lund öster
Sara Alfredsson Utbildningsförvaltningen

2017-09-04

undervisningen vid något enstaka tillfälle under ett läsår än att ett större antal lärare tas ifrån 
under en längre period. 

Förberedelse inför, rättning av och efterarbetet av de nationella proven tillsammans med 
eleverna är en del av lärares praktiska och systematiska kvalitetsarbete. Att lyfta bort 
arbetsuppgiften från den undervisande lärare skulle medföra en kvalitetssänkning av lärarens 
arbete med återkoppling och bedömning i klassrummet.

Inflytande från barn
Som ett led i förvaltningarnas arbete med att uppfylla Konventionen om barnets rättigheter 
§12 har en grupp med barn, inom ramen för det som kallas för Inflytandeforum,  fått ta del av 
ursprungsmotionen och av utredningen för att ge sina synpunkter. De synpunkter barnen 
framförde handlade främst om vikten av att varje enskilt prov bedöms utan fördomar eller 
förutfattade meningar om den elev som skrev det. Eleverna framhöll att genom att 
avidentifiera proven innan rättning och genom sambedömning så skulle ökad likvärdighet 
framkomma. Eleverna lyfte även vikten av att kunna fråga den rättande läraren om 
förklaringar och fördjupning kring provresultatet. Eleverna efterfrågar alltså formativa 
återkopplingsmöjligheter och att lärarna använder nationella proven som en möjlighet för 
eleven att ytterligare förbättra sina kunskaper i ämnet. 

Slutsatser:
 Det finns ingen rimlig kostnadsram. 
 Återkopplingen måste ske till varje enskild lärare, som behöver läggas in i kostnads- 

och tidsramarna. 
 Några av de nationella proven är under utredning för att bli digitala med start redan 

2018. I dagsläget går det inte att veta vilka konsekvenser detta kommer att få för 
rättning osv.  

 Avsaknaden av kompetens inom området gör att det är helt omöjligt att ta in denna 
personal externt. Rättningen måste göras av legitimerade lärare i ämnet. 

 Att plocka legitimerade lärare från undervisningen under för lång tid för att rätta prov 
centralt kommer att ha en negativ inverkan på deras reguljära undervisning. Det är 
också stor sannolikhet att eleverna under denna tid då får undervisning av icke 
behöriga lärare i ämnet och vikarier.

 Lärarnas rättning i grupp innebär en kompetensutveckling och styrker den likvärdiga 
bedömningen. 

Lösningar för att underlätta arbetet kring nationella prov för den 
enskilda läraren
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Ann Edvik Barn och skolförvaltningen Lund stad
Inger Aldrin Barn och skolförvaltningen Lund öster
Sara Alfredsson Utbildningsförvaltningen

2017-09-04

Antalet nationella prov att rätta kan minskas för den enskilde läraren genom att göra de 
nationella proven till en skolangelägenhet i stället för en lärarangelägenhet och involvera fler 
lärare i arbetet. Exempel finns på skolor där lärare som inte är behöriga i ämnet stöttar i de 
frågor som är flervalsfrågor.

Det är viktigt att skolledare är insatta i antalet nationella prov och tidsåtgången, i syfte att 
planera för bedömningsarbetet. Det finns exempel på skolor där temadagar/friluftsdagar 
förläggs så att lärare kan frigöras för gemensam bedömning. 

Skolledarna framhåller vikten av att arbeta med reglerad arbetstid under de tre 
avstämningsperioderna, och i samtal med lärare hitta möjligheter till stöd och hjälp. 
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (5) 
 Sammanträdesdatum   

 2016-11-24   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 281 Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) 
motion ”Inför gemensam rättning av 
nationella prov” 

Dnr KS 2016/0504 

Sammanfattning 
Liberalerna har inlämnat en motion gällande gemensam rättning av 
nationella prov. I motionen anges att kommunen bör försöka minska 
lärarnas arbetsbörda med nationella prov samt att gemensam rättning 
också ger bättre underlag för en opartisk och likvärdig bedömning.Barn- 
och skolnämnderna samt utbildningsnämnden har besvarat remissen och 
de framhåller att det redan sker ett arbete med avidentifierade 
bedömningar av de nationella proven. Det pågår även förändringar på 
nationellt plan gällande ett nationellt system för kunskapsbedömning. 
Kommunkontoret föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 2 november 2016, § 348. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2016, dnr KS 
2016/0504. 
Utbildningsnämndens beslut den 21 september 2016, § 84 dnr UN 
2016/0329. 
Barn- skolnämnd Lund Östers beslut den 22 juni 2016, §93 dnr BSÖ 
2016/0470. 
Barn- och skolnämnd Lund stads beslut den 8 juni 2016, § 44 dnr 
2016/0292. 
Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) ”Inför 
gemensamrättning av nationella prov”. 

Anföranden 
Ulf Nilsson (L), Emma Berginger (MP), Elin Gustafsson (S), Yanira 
Difonis (MP), Cherry Batrapo (FI), Hanna Gunnarsson (V) och Inga-
Kerstin Eriksson (C) yttrar sig. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

Beslut expedieras till: 
Utbildningsnämnden 
Barn- och skolnämnd Öster 
Barn- och skolnämnd Lund stad 
Akten 
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (5) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-11-24 KS 2016/0986  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Kommunfullmäktige 
 
Plats och tid Sessionssalen. Stadshallen, 2016-11-24 klockan 15.00–22.30 
  
Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande 

Christina Sjöström (MP), vice ordf 
Holger Radner (L), 2:e v ordf 
Björn Abelson (S), kl. 18.00-22.30, §§ 271 -295 
Anders Almgren (S) 
Kenth Andersson (S) 
Peter Fransson (S), kl. 15.00-17.50, §§ 250-270 
Lena Fällström (S) 
Elin Gustafsson (S) 
Fanny Johansson (S) 
Monica Molin (S) 
Ann-Margreth Olsson (S) 
Jeanette Olsson (S) 
Mattias Olsson (S), kl. 19.00-22.30, §§ 272-295 
Stig Svensson (S) 
Adrian Borin (M) 
Mats Helmfrid (M) 
Dan Ishaq (M), kl. 17.00-22.30, §§ 270-295 
Ronny Johannessen (M), kl. 15.00-17.50, §§ 250-270 
Vera Johnsson (M) 
Göran Wallén (M) 
Christer Wallin (M) 
Felix Solberg (M), kl. 15.25-22.30, §§ 253-295 
Jörgen Forsberg (M) 
Klas Svanberg (M) 
Emma Berginger (MP) 
Yanira Difonis (MP) 
Johan Lambreus Mattsson (MP) 
Ulf Nymark (MP) 
Joakim Månsson Bengtsson (-) 
Teresia Olsson (MP), kl.17.50-22.30, §§ 271-295 
Cecilia Barnes (L) 
Gunnar Brådvik (L), kl. 15.00-22.15, §§ 250-293 
Mia Honeth (L) 
Ulf Nilsson (L) 
Philip Sandberg (L) 
Hanna Gunnarsson (V) 
Sven-Bertil Persson (V) 
Hans-Olof Andersson (SD) 
Ted Ekeroth (SD) 
Bo Kjellberg (SD) 
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (5) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-11-24 KS 2016/0986  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Christoffer Brinkåker (SD) 
Börje Hed (FNL), kl. 16.00-22.30, §§ 267-295 
Marie Henschen (FNL) 
Anne Landin (FNL) 
Tove Persson (FNL) 
Lars V Andersson (C) 
Bernt Bertilsson (C) 
Inga-Kerstin Eriksson (C) 
Cherry Batrapo (FI) 
Pernilla West (FI), kl. 15.00-18.20, §§ 250-271 
Torsten Czernyson (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Eleni Rezaii Liakou (S), Tjänstgör för Per Olsson (S) §§ 250-271, kl. 

15.00-18.50 
Joakim Friberg (S), tjänstgör för Per Olsson (S) § 272-295, kl. 18.50-
22.30 
Klara Strandberg (S), Tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 250-270 
samt för Peter Fransson (S) §§ 271-295 
Rune Granqvist (S), Tjänstgör för Mattias Olsson (S) §§ 250-271 
Eva S Olsson (S), Tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S) 
Fredrik Ljunghill (M), Tjänstgör för Louise Rehn Winsborg (M) 
Birger Swahn (M), Tjänstgör för Louise Burman (M) 
Inga-Lisa Sjödin (M), Tjänstgör för Felix Solberg (M) § 250 samt för 
Ronny Johannessen (M) §§ 271-295 
Alexander Wallin (M), Tjänstgör för Dan Ishaq (M) §§ 250-269 
Alexander Lewerentz (M), Tjänstgör för Marcus Lantz (M) 
Jean Niyongabo (MP), Tjänstgör för Cecilia Emanuelsson (MP) 
Erik Hammarström (MP), Tjänstgör för Peter Bergwall (MP) 
Anna Hagerberg (MP), Tjänstgör för Teresia Olsson (MP) §§ 250-
270 
Karl Branzén (L), Tjänstgör för Gunnar Brådvik (L) §§ 293-295 
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Tjänstgör för Lars Hansson (L) 
Helena Falk (V), Tjänstgör för Görild Malmberg (V), §§ 250-273, kl. 
15.00-20.25 
Anders Jarfjord (V), Tjänstgör för Mats Olsson (V) 
Lars A Ohlsson (V), Tjänstgör för Angelica Svensson (V) 
Mats Hansson (SD), Tjänstgör för Dragan Brankovic (SD) 
Jan Annerstedt (FNL), Tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 250-266, 
kl. 15.00-21.45 
Marit Stigson (FI), Tjänstgör för Pernilla West (FI) §§ 272-295 
Zoltán G Wagner (KD), Tjänstgör för Agneta Lindskog (KD) 
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (5) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-11-24 KS 2016/0986  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Ersättare Mohsen Abtin (S), kl. 18.50-22.30 
Mats Nilsson (S), kl. 18.55-22.30 
Lotta Eldh Pålsson (M), kl. 19.05-22.30 
Nils Paulsson (M), kl.19.05-22.30 
Josefine Temrell (L), kl. 15.00-21.25 
Carl Sjöberg (SD) 
Kerstin Frygner (FNL) 
Mattias Horrdin (C), kl. 16.20-22.30 
Karin Nilsson (C) 
Stefan Andersson (FI) 

 
Justerare Christina Sjöström (MP) 

Holger Radner (L) 
  
Paragrafer § 250-295 
  
Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 8 december 2016 kl. 09.00 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Marita Elghagen 
  
  
Ordförande  
 Lennart Prytz (S) 
  
  
Justerare  
 Christina Sjöström (MP) Holger Radner (L) 
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (5) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-11-24 KS 2016/0986  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2016-11-24 
  
Paragrafer § 250-295 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-12-08 Datum då anslaget tas ned 2016-12-30 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset 
  
  
Underskrift  
 Marita Elghagen 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-01-10

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 22 Motion från Philip Sandberg (L) och
Inger Tolsved Rosenkvist (L) ”Stoppa 
skadegörelsen och låt den som förstör 
betala”

Dnr KS 2017/0827

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) och Inger Tolsved Rosenkvist (L) föreslår i en 
motion att fullmäktige beslutar
att samtliga kommunala verksamheter utgår från betalningsansvar vid 
skadegörelse i enlighet med motionens intentioner
att uppdra åt berörda nämnder att utreda införandet av mosquitos på extra 
utsatta platser under vissa tider på dygnet samt okrossbart glas i enlighet 
med motionens intentioner
att uppdra åt berörda nämnder att upprätta en årlig sammanställning av 
kostnaderna för skadegörelse, vandalism och klotter i enlighet med 
motionens intentioner
att uppdra åt berörda nämnder att intensifiera sitt arbete med 
belysningsåtgärder och upprensningar vid extra utsatta platser och 
byggnader

Beslutsunderlag
Liberalernas motion den 14 september 2017.
Servicenämndens beslut den 8 november 2017, § 101, jämte bilaga.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2017.

Yrkanden
Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Ulf Nymark (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hans-Olof Andersson 
(SD), Torsten Czernyson (KD) och Anders Almgren (S) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till vad som anförs i 
servicenämndens yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Ulf Nymarks (MP) m.fl yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-01-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anse motionen besvarad med hänvisning till vad som anförs i 

servicenämndens yttrande.

Reservationer
Mia Honeth (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-10 KS 2017/0854

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-01-10 klockan 15.00–19.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-18:50, §§ 1-27
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Ann Fröström, tf kommunikationschef, kl 16:20-19:00

Justerare Hans-Olof Andersson (SD)

Paragrafer § 1-29

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 17 januari 2018, kl 15:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-10 KS 2017/0854

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Hans-Olof Andersson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-01-10

Paragrafer § 1-29

Datum då anslaget sätts upp 2018-01-18 Datum då anslaget tas ned  2018-02-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-11-14 KS 2017/0827

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
22100 Lund

Gunnar Jönsson

046-355922

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Philip Sandberg (L) samt Inger 
Tolsved Rosenkvist (L) "Stoppa skade-
görelsen och låt den som förstör betala"

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) och Inger Tolsved Rosenkvist (L) föreslår i en 
motion att fullmäktige beslutar
att samtliga kommunala verksamheter utgår från betalningsansvar vid 

skadegörelse i enlighet med motionens intentioner

att uppdra åt berörda nämnder att utreda införandet av mosquitos på extra 
utsatta platser under vissa tider på dygnet samt okrossbart glas i 
enlighet med motionens intentioner

att uppdra åt berörda nämnder att upprätta en årlig sammanställning av 
kostnaderna för skadegörelse, vandalism och klotter i enlighet med 
motionens intentioner

att uppdra åt berörda nämnder att intensifiera sitt arbete med 
belysningsåtgärder och upprensningar vid extra utsatta platser och 
byggnader

Beslutsunderlag
Liberalernas motion den 14 september 2017
Servicenämndens beslut den 8 november 2017, § 101, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 november 2017

Barnets bästa             
Serviceförvaltningen anför att kommunen ansvarar för en betydande 
andel av de inne- och utemiljöer som barn och ungdomar vistas i. Att 
reducera de skadegörande handlingarna som riktas mot ifrågavarande 
miljöer är av vikt för berörda gruppers välmående. Detta är redan en del 
av det arbete som ständigt pågår inom serviceförvaltningen, varför 
motionärernas förslag ej torde påverka förutsättningarna för barn och 
ungdomar att leva och verka i Lund. 

273



Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2017-11-14 KS 2017/0827

Ärendet
Philip Sandberg (L) och Inger Tolsved Rosenkvist (L) föreslår i en 
motion att fullmäktige beslutar

att samtliga kommunala verksamheter utgår från betalningsansvar vid 
skadegörelse i enlighet med motionens intentioner

att uppdra åt berörda nämnder att utreda införandet av mosquitos på extra 
utsatta platser under vissa tider på dygnet samt okrossbart glas i 
enlighet med motionens intentioner

att uppdra åt berörda nämnder att upprätta en årlig sammanställning av 
kostnaderna för skadegörelse, vandalism och klotter i enlighet med 
motionens intentioner

att uppdra åt berörda nämnder att intensifiera sitt arbete med 
belysningsåtgärder och upprensningar vid extra utsatta platser och 
byggnader

Motionärerna anför därutöver följande:

Lunds kommun lägger varje år stora summor på att hantera skadegörelse 
och vandalism, särskilt mot skolor, förskolor och idrottshallar. 
Kostnaderna för denna skadegörelse kan reduceras genom att kommunen 
vidtar en rad åtgärder. Samtliga kommunala verksamheter ska se till att ta 
betalt av de som orsakar skadorna. Vidare föreslås att berörda nämnder 
installerar okrossbart glas och s.k. mosquitos på extra utsatta platser. 
Mosquitos är en slags störsändare som ger ifrån sig ett obehagligt ljud, 
som ligger inom ett frekvensintervall som de flesta unga människor kan, 
men de över 25 år inte kan, höra. Det tredje förslaget innebär är att 
kommunens alla verksamheter sammanställer de årliga kostnaderna för 
skadegörelse och klotter. Utöver ovanstående anser motionärerna att 
kommunens nämnder ska intensifiera sitt arbete med belysningsåtgärder 
och upprensningar vid extra utsatta platser och byggnader.

Motionen har remitterats till servicenämnden som anför följande:

Enskilda ärenden om eventuellt utkrävande av skadestånd hanteras 
regelmässigt i nära samarbete med kommunens försäkringsbolag och 
lämpar sig illa för politiska rambeslut. Det är även värt att nämna i 
sammanhanget att kommunens försäkringsbolag har åtagit sig att årligen 
tillhandahålla skadestatistik. 
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Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2017-11-14 KS 2017/0827

Serviceförvaltningens medarbetare arbetar kontinuerligt med olika 
åtgärder för att minimera risken för skadegörelse, de av motionärerna 
nämnda ingår idag bland de åtgärder som övervägs inom ramen för 
pågående underhållsarbete. Det trygghetsskapande arbetet pågår ständigt 
och åtgärder mot bl.a. skadegörelse bör, även fortsättningsvis, få vara 
föremål för fortlöpande utvärdering på tjänstemannanivå. 

Kommunens utredningsresurser är begränsade, såväl avseende personal 
som medel. Samtidigt står kommunen inför olika typer av utmaningar 
som kräver att omfattande utredningar och undersökningar av olika slag 
genomförs. Det finns ett stort antal frågor som det vore bra om 
kommunen utredde, men i rådande situation är det av vikt att strängt 
prioritera vilka frågor som ska ges särskilt fokus. Vid en sådan 
prioritering behöver andra frågor ges försteg, framför behovet av att 
genomföra en kartläggning för att omfattningen av skadegörelse och 
klotter ska kunna belysas.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till vad som anförs i 

servicenämndens yttrande.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Kommunfullmäktige
Lund kommun
Box 41

        221 00 LUND

Motion

Lund 2017-09-14

Stoppa skadegörelsen och låt den som förstör betala

Lunds kommun lägger varje år stora summor på att hantera skadegörelse och vandalism. 
Pengar som istället hade kunnat användas till mindre barngrupper i förskolan, fler lärare eller 
ökad personaltäthet inom äldreomsorgen. Skadegörelsen sker ofta mot skolor och idrottshallar 
där insynen exempelvis på nätter och helger är begränsad. I april handlade det om 
Fäladshallen där tusentals liter vatten hade sprutats ut under natten. Golvet, inte minst i A-
hallen, blev vattenskadat och hundratals ungdomar som idrottar i lokalerna fick se sina 
träningar inställda för en tid framöver. Saneringsarbete och repararing medför inte bara stora 
kostnader utan förstör även för de som sköter sig. I augusti var det Veberöds idrottshall som 
drabbades, bland annat med insparkade dörrar och stulna föremål. 

Vi behöver vidta olika åtgärder för att minska denna skadegörelse. En sådan att det måste 
kosta att slå sönder. Den som förstör för andra ska inte heller kunna skicka räkningen till de 
som sköter sig. Därför ska den som ertappas med att begå skadegörelse också faktureras på 
delar av beloppet, helt i enlighet med skadeståndslagen som slår fast det gemensamma 
ersättningsansvaret och i likhet med hur Landskrona Stad redan gör. 

En annan åtgärd är att utreda möjligheten att på en del av dygnets timmar och på de mest 
utsatta platserna ha så kallade mosquitos. Den används redan frekvent i olika delar av Malmö, 
t.ex. på förskolor och skolor. Den började användas mot ungdomsgäng i andra länder 
betydligt tidigare, inte minst i Storbritannien. Den ser ut som en kub och kan lätt gömmas vid 
en fasad. Den ger ifrån sig ett irriterande ljud på en frekvens som normalt sett inte kan höras 
av personer över 25 år. Den stör inte grannar eftersom ljudet är begränsat till en mindre yta. 

Så här säger Jeantte Lövgren säkerhetssamordnare på Stadsfastigheter på Malmö Stad i en 
intervju i Aftonbladet: 

– Det har varit stora problem med glaskross och nedskräpning. Ibland har de 
försökt sätta fyr på något. Personalen har fått börja dagarna med att städa bort 
fimpar, glasflaskor och burkar. Det behöver de inte längre. 
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Magnus Ekelund, säkerhetsansvarig på Stadsfastigheter säger till Kvällsposten: 

- Jag var ganska skeptisk till att börja med men det visade sig ganska omgående 
att de inte ville vara där mer och dricka öl. Det var inte så mycket ölburkar och 
skadegörelse längre, säger Magnus Ekelund, säkerhetsansvarig på 
Stadsfastigheter.

Det finns även kritiska röster som menar att den här typen av larm skulle vara 
diskriminerande och kränka personlig integritet. Det måste dock sättas i relation till hur 
kränkande och diskriminerande det är för barnen att mötas av ölburkar, krossat glas och 
skadegörelse på sin förskola eller skola när de kommer på morgonen. Eller ungdomar i en 
idrottsförening som möts av en vandaliserad idrottshall när de ska träna. Liberalerna vill 
därför utreda hur även Lunds kommun skulle kunna använda sig av mosquitos på extra utsatta 
platser. 

Det behöver även arbetas med belysning och upprensning för att göra det obekvämt att 
”hänga” vid byggnaderna. När den upplevda tryggheten ökar och även insynen från 
kringboendet och förbipasserande kan det ge positiva effekter i form av minskad skadegörelse. 
I en del fall kan det behöva bytas ut glas mot okrossbart glas. 

Sist men inte minst måste kostnaderna synliggöras för verksamheten. Därför vill vi liberaler 
ha en årlig rapport om kostnaden för skadegörelse i kommunens alla verksamheter. 

Sammanfattningsvis föreslår vi:

- Betalningsansvar vid skadegörelse. Det är den som förstör som ska betala, inte de som 
drabbas. 

- Mosquitos vid extra utsatta platser
- Belysning och upprensning vid byggnaderna
- Okrossbart glas
- Synliggöra kostnaderna för skadegörelse

Skadegörelsen måste minska. Våra gemensamma resurser ska användas till helt andra saker 
och den som förstör för andra måste också ta konsekvenser av sitt handlande. 
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Yrkanden

Liberalerna föreslår mot bakgrund av ovanstående kommunfullmäktige besluta

Att samtliga kommunala verksamheter utgår från betalningsansvar vid skadegörelse 
i enlighet med motionens intentioner

Att uppdra åt berörda nämnder att utreda införandet av mosquitos på extra utsatta 
platser under vissa tider på dygnet samt okrossbart glas i enlighet med 
motionens intentioner

Att uppdra åt berörda nämnder att upprätta en årlig sammanställning av kostnaderna 
för skadegörelse, vandalism och klotter i enlighet med motionens intentioner

Att uppdra åt berörda nämnder att intensifiera sitt arbete med belysningsåtgärder 
och upprensningar vid extra utsatta platser och byggnader

För Liberalerna i Lund:

Philip Sandberg (L) Inger Tolsved Rosenkvist (L)
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Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (4) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-08   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 101 Yttrande över Liberalernas motion 
”Stoppa skadegörelsen och låt den 
som förstör betala” 

Dnr SN 2017/0429 

Sammanfattning 
Liberalerna har i en motion föreslagit åtgärder för att minska risken för 
skadegörelse på kommunens fastigheter. Motionärerna förordar att 
kommunen kartlägger problemet med skadegörelse, utgår ifrån 
betalningsansvar för skadegörare samt att det installeras okrossbart glas, 
extra belysning och s.k. mosquitos på, ej närmare definierade, extra 
utsatta platser inom kommunen. Förslaget är nu föremål för remiss. 

Beslutsunderlag 
Liberalernas motion ”Stoppa skadegörelsen och låt den som förstör 
betala” av den 14 september 2017. Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 
den 23 oktober 2017. 

Yrkanden 
Inger Tolsved Rosenkvist (L) yrkar att servicenämnden ska tillstyrka 
motionen. Lars Leonardsson (M), Rolf Sällryd (M) och Gert Andersson 
(C) yrkar bifall till Inger Tolsved Rosenkvists (L) yrkande. 

Mats Nilsson (S), Pontus Kjellström (V) och Anders Hansson (S) yrkar 
att servicenämnden ska besluta i enlighet med serviceförvaltningens 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
servicenämnden beslut i enlighet med yrkandet från Mats Nilsson (S), 
Pontus Kjellström (V) och Anders Hansson (S). 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 
att översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse av den 23 oktober 

2017 till kommunstyrelsen som servicenämndens yttrande över 
Liberalernas motion ”Stoppa skadegörelsen och låt den som förstör 
betala”. 

Reservationer 
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M), Gert Andersson 
(C) och Rolf Sällryd (M) reserverar sig mot servicenämndens beslut. 
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Servicenämnden Protokollsutdrag 2 (4) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-08   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten 
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Servicenämnden Protokollsutdrag 3 (4) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-11-08 SN 2017/0512  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Servicenämnden 
 
Plats och tid Diamanten, Kristallen, Plan 1, 2017-11-08 klockan 17.10–20.33 

Sammanträdet ajournerades klockan 18.48–19.16 samt klockan 19.54–
20.04 

  
Ledamöter Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande 

Klara Twete (S), vice ordf 
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf 
Mats Nilsson (S) 
Anders Hansson (S) 
Lars Leonardsson (M) 
Pontus Kjellström (V) 
Gert Andersson (C) 

  
Tjänstgörande ersättare Rolf Sällryd (M), tjänstgör för Maria Gunnevik (KD), §§ 94-del av § 

103 (deltog ej i beslutet av § 103) klockan 17.10–20.22 
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L), tjänstgör för Maria Gunnevik 
(KD) §§ 104-106 

  
Ersättare Barbro Törnqvist (S) 

Ann-Sofi Severinsson (S) 
Staffan Sölve (MP), klockan 17.10–19.38, §§ 94-102 (lämnade 
sammanträdet under § 102) 
Andreas Irestål (FNL) 
Ingvar Hansson (C) 

  
Övriga Alma Hodzic, Ekonomichef, §§ 94-95 

Anna Månsson, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen stab 
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad, §§ 94-95 
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter, §§ 94-95 
Pål Svensson, Servicedirektör, Serviceförvaltningen stab 
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Serviceförvaltningen stab 
Thobias Ligneman, Kommunikatör, Serviceförvaltningen stab, §§ 
94-95 

 
Justerare Klara Twete (S) 
  
Paragrafer § 94-106 
  
Plats och tid för justering Kristallen, Brotorget 1, den 13 november 2017 kl.08.00 
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Servicenämnden Protokollsutdrag 4 (4) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-11-08 SN 2017/0512  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
 
 
Underskrifter 

 

  
Sekreterare  
 Anna Månsson 
  
  
Ordförande  
 Johan Lambreus Mattsson (MP) 
  
  
Justerare  
 Klara Twete (S) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Servicenämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-11-08 
  
Paragrafer § 94-106 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-11-13 Datum då anslaget tas ned 2017-12-05 
  
Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Anna Månsson 
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Serviceförvaltningen 
Lundafastigheter 

Tjänsteskrivelse 
2017-10-23 

1(2) 

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post 
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 www.lund.se serviceforvaltningen@lund.se 
221 00 Lund 

Martin Karlsson 

046-359 54 35

martin.karlsson2@lund.se 
Servicenämnden 

Yttrande över Liberalernas motion ”Stoppa 
skadegörelsen och låt den som förstör betala” 
Dnr SN 2017/0429

Sammanfattning 
Liberalerna har i en motion föreslagit åtgärder för att minska risken för 
skadegörelse på kommunens fastigheter. Motionärerna förordar att 
kommunen kartlägger problemet med skadegörelse, utgår ifrån 
betalningsansvar för skadegörare samt att det installeras okrossbart glas, 
extra belysning och s.k. mosquitos på, ej närmare definierade, extra 
utsatta platser inom kommunen. Förslaget är nu föremål för remiss. 

Beslutsunderlag 
Liberalernas motion ”Stoppa skadegörelsen och låt den som förstör 
betala” av den 14 september 2017. 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017. 

Barnets bästa 
Kommunen ansvarar för en betydande andel av de inne- och utemiljöer 
som barn och ungdomar vistas i. Att reducera de skadegörande 
handlingarna som riktas mot ifrågavarande miljöer är av vikt för berörda 
gruppers välmående. Detta är redan en del av det arbete som ständigt 
pågår inom serviceförvaltningen, varför motionärernas förslag ej torde 
påverka förutsättningarna för barn och ungdomar att leva och verka i 
Lund. 

Ärendet 
Liberalerna anför i en motion till Kommunfullmäktige att Lunds 
kommun varje år lägger stora summor på att hantera skadegörelse och 
vandalism, särskilt mot skolor, förskolor och idrottshallar. Motionärerna 
menar att kostnaderna för denna skadegörelse kan reduceras genom att 
kommunen vidtar en rad åtgärder. 

Motionärerna anför att samtliga kommunala verksamheter ska se till att 
ta betalt av de som orsakar skadorna. Vidare föreslås att berörda nämnder 
installerar okrossbart glas och s.k. mosquitos på extra utsatta platser. 
Mosquitos är en slags störsändare som ger ifrån sig ett obehagligt ljud, 
som ligger inom ett frekvensintervall som de flesta unga människor kan, 
men de över 25 år inte kan, höra. Det tredje förslaget innebär är att 
kommunens alla verksamheter sammanställer de årliga kostnaderna för 
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 Tjänsteskrivelse 

2017-10-23 
2(2) 

 

 

skadegörelse och klotter. Utöver ovanstående anser motionärerna att 
kommunens nämnder ska intensifiera sitt arbete med belysningsåtgärder 
och upprensningar vid extra utsatta platser och byggnader. 

Servicenämndens yttrande 
Enskilda ärenden om eventuellt utkrävande av skadestånd hanteras 
regelmässigt i nära samarbete med kommunens försäkringsbolag och 
lämpar sig enligt serviceförvaltningens mening illa för politiska 
rambeslut. Det är även värt att nämna i sammanhanget att kommunens 
försäkringsbolag har åtagit sig att årligen tillhandahålla skadestatistik. 
 
Serviceförvaltningens medarbetare arbetar kontinuerligt med olika 
åtgärder för att minimera risken för skadegörelse, de av motionärerna 
nämnda ingår idag bland de åtgärder som övervägs inom ramen för 
pågående underhållsarbete. Det trygghetsskapande arbetet pågår ständigt 
och åtgärder mot bl.a. skadegörelse bör, även fortsättningsvis, få vara 
föremål för fortlöpande utvärdering på tjänstemannanivå. 
 
Kommunens utredningsresurser är begränsade, såväl avseende personal 
som medel. Samtidigt står kommunen inför olika typer av utmaningar 
som kräver att omfattande utredningar och undersökningar av olika slag 
genomförs. Det finns ett stort antal frågor som det vore bra om 
kommunen utredde, men i rådande situation är det av vikt att strängt 
prioritera vilka frågor som ska ges särskilt fokus. Vid en sådan 
prioritering ser serviceförvaltningen att andra frågor behöver ges försteg, 
framför behovet av att genomföra en kartläggning för att omfattningen av 
skadegörelse och klotter ska kunna belysas.  
 

Serviceförvaltningens förslag till beslut 
att översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse av den 23 oktober 

2017 till kommunstyrelsen som servicenämndens yttrande över 
Liberalernas motion ”Stoppa skadegörelsen och låt den som förstör 
betala”. 

SERVICEFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Pål Svensson Jonna Myrebris 
servicedirektör fastighetschef 
 
Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 
Akten 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum
2018-01-10

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 23 Motion från Hans-Olof Andersson (SD)
om att Lunds kommun ska bistå 
Jernhusen med en ordningsvakt vid 
Lunds central

Dnr KS 2017/0378

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i motion att Lunds kommun skall stå 
för kostnaden för en ordningsvakt som tillsammans med Jernhusens 
ordningsvakt kan arbeta med tryggheten på och vid Lunds centralstation.
Situationen på centralstationen och de angränsande ytorna, Bantorget, 
Knut den Stores gata och Clemenstorget behandlades vid 
kommunstyrelsens möte den 2017-04-05. Kommunstyrelsen beslutade då 
att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta samarbetet med polis, 
näringsidkare och andra aktörer för att förbättra tryggheten i området 
kring centralstationen, samt att rapportera planerade och utförda åtgärder 
till Lunds brottsförebyggande råd. I detta arbete kan också åtgärder som 
att utöka bevakningen med t ex ordningsvakt diskuteras. 
Kommunkontoret anser, då det beslutade arbetet fortgår, att ytterligare 
beslut i frågan inte är nödvändiga för närvarande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2017 dnr 
KS2017/0378.
Kommunstyrelsens beslut den 5 april 2017, § 159 dnr KS 2016/0994.
Hans-Olof Anderssons (SD) motion om att Lunds kommun skall bistå 
Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central dnr KS2017/0378.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mia Honeth 
(L) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.

Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och 
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta
att arbetet för att förbättra tryggheten i området kring 
centralstationen fortsätter enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen samt
att avslå motionen.

285

Bilaga 7



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum
2018-01-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Ulf Nymarks (MP) m.fl yrkande.
 
Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
 
Ja för bifall till Ulf Nymarks (MP) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl yrkande.
 
Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Ulf 
Nymark (MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer 
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed 
(FNL) röstar Ja.
 
Hans-Olof Andersson (SD), Mia Honeth (L) och Inga-Kerstin Eriksson 
(C) röstar Nej.
 
Med 10 Ja-röster mot 3 Nej-röster beslutar således kommunstyrelsen i 
enlighet med Ulf Nymarks (MP) m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att arbetet för att förbättra tryggheten i området kring centralstationen 

fortsätter enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen samt
att avslå motionen.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Hans-Olof Andersson (SD) och 
Torsten Czernyson (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 23/01-02.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum
2018-01-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckningar
Mia Honeth (L), Inga-Kerstin Eriksson (C): Liberalerna och Centerpartiet 
ser kommunala ordningsvakter som en allmän förstärkning för att 
upprätthålla ordning och trygghet och som inte är riktad mot någon 
särskild grupp.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-10 KS 2017/0854

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-01-10 klockan 15.00–19.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-18:50, §§ 1-27
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Ann Fröström, tf kommunikationschef, kl 16:20-19:00

Justerare Hans-Olof Andersson (SD)

Paragrafer § 1-29

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 17 januari 2018, kl 15:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-10 KS 2017/0854

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Hans-Olof Andersson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-01-10

Paragrafer § 1-29

Datum då anslaget sätts upp 2018-01-18 Datum då anslaget tas ned 2018-02-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 10 januari    
2018, ärende 23. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) om att Lunds 
kommun ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central, 
(KF) Dnr KS 2017/0378 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget bifallsyrkande till motionen.  
Våren 2017 skrev Jernhusens säkerhetschef ett brev till Lunds kommun. I 
brevet beskrev han det helt ohållbara läget i och runt stationen. Han 
föreslog att Jernhusen och kommunen måste försöka lösa det här 
tillsammans, genom att Jernhusens ordningsvakt skulle få hjälp av en som 
kommunen skulle ställa upp med. Vi i SD motionerade omedelbart om att 
kommun skulle bifalla detta. Nu har vår motion legat i åtta månader hos 
tjänstemännen, obegripligt varför. De har inte gjort någon utredning, utan 
tycker bara att de åtgärder som görs räcker, och att motionen ska avslås. 
Detta trots att situationen vid stationen fortfarande är lika dålig som den 
var när brevet från Jernhusen inkom! 

 
För Sverigedemokraterna 2018-01-10 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-10 
 
Ang Motion från Hans-Olof Andersson (SD) om att Lunds kommun 
ska bistå Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central (Dnr: 
KS 2017/0378) 
 
Vi ser allvarligt på förekomsten av eventuella otrygga miljöer, såväl i Lunds stad som i övriga 
delar av kommunen. Kommuninvånarna ska känna sig trygga och säkra när de rör sig och 
vistas i våra parker, på torg, gator och alla andra offentliga platser. Lunds kommun har en 
kontinuerlig dialog med Polisen för att jobba med trygghetsskapande insatser och åtgärder. 
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg vem som har ansvaret för trygghet och säkerhet på 
olika platser. I Lund C fall är det polisen och fastighetsägaren Jernhusen som äger frågan. 
Lunds kommun bör vara mycket restriktiv med att överta ansvaret för något som staten och 
Jernhusen ska ombesörja. 
 
Vidare vill vi understryka vikten av att Lunds kommun, samt alla inblandade aktörer, 
noggrant beaktar trygghetsfaktorn i planeringen och utformningen av nya Lund C. Detta har 
vi även påpekat i tidigare sammanhang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Mats Helmfrid (M) 
 
 
 
Torsten Czernyson (KD) 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-12-19 KS 2017/0378

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Kyrkogatan 11 046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Mats Greko

046-35 84 60

mats.greko@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) om att 
Lunds kommun ska bistå Jernhusen med en 
ordningsvakt vid Lunds central.

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i motion att Lunds kommun skall stå 
för kostnaden för en ordningsvakt som tillsammans med Jernhusens 
ordningsvakt kan arbeta med tryggheten på och vid Lunds centralstation.
Situationen på centralstationen och de angränsande ytorna, Bantorget, 
Knut den Stores gata och Clemenstorget behandlades vid 
kommunstyrelsens möte den 2017-04-05. Kommunstyrelsen beslutade då 
att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta samarbetet med polis, 
näringsidkare och andra aktörer för att förbättra tryggheten i området 
kring centralstationen, samt att rapportera planerade och utförda åtgärder 
till Lunds brottsförebyggande råd. I detta arbete kan också åtgärder som 
att utöka bevakningen med t ex ordningsvakt diskuteras. 
Kommunkontoret anser, då det beslutade arbetet fortgår, att ytterligare 
beslut i frågan inte är nödvändiga för närvarande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2017 dnr 
KS2017/0378
Kommunstyrelsens beslut den 5 april 2017, § 159 dnr KS 2016/0994
Hans-Olof Anderssons (SD) motion om att Lunds kommun skall bistå 
Jernhusen med en ordningsvakt vid Lunds central dnr KS2017/0378

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Kommunen och polisen har genom sina 
gemensamma medborgarlöften inom området ”trygg ungdom” satt 
tryggheten för barn och unga i främsta rummet. Flera olika aktiviteter för 
att öka tryggheten har genomförts och kommer att genomföras. Detta 
gynnar särskilt barn och unga.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-12-19 KS 2017/0378

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att arbetet för att förbättra tryggheten i området kring centralstationen 

fortsätter enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen samt
att avslå motionen

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
planeringschef

Beslut expedieras till:
Hans- Olof Andersson (SD)
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 159 Philip Sandberg (L) och Mia Honeth (L) 
skrivelse om att öka tryggheten för 
medborgarna kring Lunds central

Dnr KS 2016/1255

Sammanfattning
Philip Sandberg och Mia Honeth (L) har i skrivelsen ”Öka tryggheten för 
medborgarna kring Lunds central”, belyst problem med ordningen kring 
Lunds centralstation, frekventa inslag av olika störningar och en ökad 
otrygghet hos boende och besökare som på olika sätt passerar eller 
befinner sig i området kring centralstationen.
De föreslår flera åtgärder för att komma till rätta med problemen. Bl a att 
den nuvarande lokala ordningsstadgan skall ses över i samråd med 
relevanta aktörer i området och att en utökad samverkan med aktörerna 
skall leda till konkreta åtgärder för att öka tryggheten i och omkring 
Lunds centralstation.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-03-22.
Minnesanteckningar från Lunds brottsförebyggande råd den 15 november 
2016.
Skrivelse till kommunstyrelsen inkommen 2016-12-22.

Yrkanden
Mia Honeth (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson 
(SD) yrkar i första hand att återremittera ärendet med uppdrag att 
tillsammans med Jernhusen, Polismyndigheten och andra relevanta 
aktörer skyndsamt föreslå förstärkt resurs i form av kommunal/a 
trygghetsvakt/er på och omkring Lunds C samt finansiering. 
I andra yrkas att bifalla skrivelsen med följande tillägg; att uppdra åt 
kommunkontoret att tillsammans med Jernhusen, Polismyndigheten och 
andra relevanta aktörer skyndsamt föreslå förstärkt resurs i form av 
kommunal/a trygghetsvakt/er på och omkring Lunds C samt finansiering.
Torsten Czernyson (KD), Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP) 
och Christer Wallin (M) yrkar bifall till kommunkontorets förslag till 
beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torsten Czernysons (KD) m.fl. 
yrkande mot Mia Honeths (L) m.fl. yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Torsten Czernysons (KD) m.fl. 
yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för bifall till Mia Honeths (L) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Torsten Czernysons (KD) m.fl. yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Mia Honeth (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson 
(SD) röstar ja.
Torsten Czernyson (KD), Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), 
Emma Berginger (MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V), 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Björn Abelson (S) och Anne 
Landin (FNL) röstar nej.
Med 10 nej-röster mot 3 ja-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet 
med Torsten Czernysons (KD) m.fl. yrkande.
 
 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att fortsätta samarbetet med polis, 

näringsidkare och andra aktörer för att förbättra tryggheten i 
området kring centralstationen,

att   rapportera planerade och utförda åtgärder till Lunds 
brottsförebyggande råd, samt

att   anse skrivelsen besvarad.

Reservationer
Mia Honeth (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges. Protbil. § 159/01.

Beslut expedieras till:
Philip Sandberg (L)
Mia Honeth (L)
Kommunkontoret strategisk utvecklingsavdelning
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-04-05 klockan 15.00–20.32

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 130-147, kl. 15.00-18.40
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), §§ 130-167, kl. 15.00-20.32
Mia Honeth (L), §§ 148-167, kl. 18.40-20.32

Ersättare Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Maria Nyström, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Jesper Jakobsson
Carin Hillåker

Justerare Björn Abelson (S)

Paragrafer § 130-167

Plats och tid för justering Rådhuset den 18 april 2017, kl.13.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Maria Nyström

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-04-05

Paragrafer § 130-167

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström
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RESERVATION FRÅN LIBERALERNA OCH 
CENTERPARTIET 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-05 
 
Skrivelse från (L) om att öka tryggheten för medborgarna kring 
Lunds central (Dnr: KS 2016/1255) 
 
Även om Lunds kommun generellt sett är en trygg kommun med goda resultat i den årliga 
trygghetsmätningen finns det några begränsade platser som är mer brottsbelastade än andra. 
Den mest brottsutsatta platsen i kommunen är den s.k. C-triangeln kring Sveriges tredje 
största station, Lunds central.  
 
Både lundabor och besökare ska kunna känna sig trygga när de rör sig i, och omkring, 
stationsområdet. Skrivelsen pekar på ett antal områden där arbetet för att öka tryggheten kan 
växlas upp, även om mycket redan görs bra idag. Bland annat behöver vi göra en översyn av 
nuvarande ordningsstadgan för att säkerställa att den är anpassad efter de utmaningar som 
finns idag. Mest akut är dock att föreslå en förstärkt resurs i form av en kommunal 
trygghetsvakt (eller flera) tillsammans med Jernhusens befintliga vakt på och omkring Lunds 
C samt finansiering för denna. En sådan finansiering kan vara ur kommunstyrelsens 
reserverade medel. Denna trygghetsvakt kan då komplettera polisens verksamhet och öka 
tryggheten på och omkring stationsområdet. Som jämförelse kan nämnas att Knutpunkten i 
Helsingborg har sex ordningsvakter medan Lunds central bara har en.  
 
Vi beklagar att en majoritet i kommunstyrelsen avslog vårt förslag. De hänvisar till att någon 
annan egentligen har ansvar för säkerheten. Det är visserligen korrekt, men samtidigt kan vi 
inte bara stillasittande se på när våra kommuninnevånare, näringsidkare och besökare känner 
sig otrygga och upplever hotfulla situationer. Då måste vi både reagera och agera.  
 
Jernhusen skriver följande i ett brev till samtliga ledamöter och ersättare i Lunds 
kommunstyrelse: 
 
Jernhusen har med stor framgång satt in både stationsvärdar och ordningsvakt på stationen 

och kommunens omedelbara angränsande ytor som ingriper i de fall där man bryter mot 

lagen, skapar obehag eller på annat sätt stör den allmänna ordningen, Polisen anser det vara 

ett bra initiativ och vakten är ett bra komplement till områdespolisen då det pga. ovannämnda 

problematik krävs permanent närvaro av en myndighetsperson vilket polisens resurser inte 

alltid räcker till. Polisen är dessutom bollplank och stöttar/handleder Ordningsvakten, samt 

ser till att allt sköts på ett korrekt sätt. Fackets skyddsombud införde för en månad sedan ett 

s.k. skyddsstopp mot ensamarbetande Ordningsvakter i området pga. den förhöjda risk det 
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innebär att som ensam Ordningsvakt tillrättavisa så många. När en ensamarbetande 

Ordningsvakt ingriper ökar dessutom risken att den tillrättavisade sätter sig till motvärn med 

förhöjd risk för personskada som följd för bägge parter. Skyddsstoppet upphävdes dock av 

arbetsmiljöverket, då arbetsgivaren kunde uppvisa rutiner och instruktioner som minimerade 

risken för personskada. Facket och Arbetsmiljöverket bevakar dock frågan fortlöpande och 

vid minsta tecken på en försämrad arbetsmiljö så träder stoppet i kraft med omedelbar 

verkan. Området anses ju statistiskt vara ett av de mer brottsbelastade i Lund och man får 

inte glömma att vid merparten av alla incidenter med ordningsstörande mot allmänhet, 

tillkallas polis inte och hamnar således ej heller i statistiken. 
 

För att inte riskera förlora Ordningsvakten som genom sitt ihärdiga arbete lyckats bryta den 

negativa trenden, föreslår Jernhusen därför en kompletterande vakt i kommunens regi som 

tillsammans med vår befintliga vakt kan vara polisen behjälplig på ett större område (den s.k. 

C-triangeln). 

 
 
Detta är uppgifter vi måste ta på allvar. Mot bakgrund av ovanstående reserverar vi oss till 
förmån för vårt eget yrkande i kommunstyrelsen.  
 
 
 
 
 
Mia Honeth (L)   Inga-Kerstin Eriksson (C) 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6)
Sammanträdesdatum
2018-01-10

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 24 Motion från Joakim Månsson
Bengtsson (-) ”Låt ensamkommande 
stanna i Lund tills de är 21 år”

Dnr KS 2017/0285

Sammanfattning
Joakim Månsson Bengtsson (-) har lämnat in en motion i vilken han 
beskriver den praxis som finns i Lund och många andra kommuner 
utifrån Migrationsverkets anvisningar som också olika rättsliga instanser 
prövat och godkänt. När en ung ensamkommande fyller 18 år eller skrivs 
upp i ålder över 18 år så överförs ansvaret till Migrationsverket. Den 
unge flyttar i samband med beslutet till ett anläggningsboende inom 
Migrationsverket. I motionen yrkar han i första hand att Lunds kommun 
ska ta ansvar för ensamkommande som kommit till kommunen tills de 
fyller 21 år. Om detta yrkande skulle falla så finns ett alternativt förslag i 
motionen att den unge ska få stanna i kommunen tills överklagande-
processen har nått sitt ände d v s när beslutet har vunnit laga kraft. 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 december
att      återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdraget att 
återkomma med redogörelse för hur det aktuella förslaget ska finansieras, 
vilka konsekvenser det får för Lunds kommuns möjlighet att ta emot nya 
flyktingar samt vilka resurstillskott som kommer att krävas till 
socialnämnden och överförmyndarnämnden för att klara ett potentiellt 
ökat uppdrag i linje med föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2018.
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2017.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2017.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje 
Hed (FNL), Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP), Torsten 
Czernyson (KD) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunkontorets 
förslag.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (6)
Sammanträdesdatum
2018-01-10

Justerare Utdragsbestyrkande

kommunfullmäktige besluta
att det tillfälliga statsbidraget på 1200 tkr som ges under 2018, för att 
möjliggöra för 18-åringar att bo kvar i sin kommun efter ansökan hos 
socialnämnden tilldelas ideella organisationer som tillhandahåller boende 
och andra integrationslösningar för ungdomar som befinner sig i en 
asylprocess.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.
 
Omröstning begärs.
 
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag i 
huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Mia Honeths (L) yrkande som motförslag.
 
Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
 
Ja för bifall till Mia Honeths (L) yrkande som motförslag.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande som mot förslag.
 
Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Mia Honeth (L), Christer Wallin (M) och Mats Helmfrid (M) röstar Ja.
 
Hans-Olof Andersson (S) röstar Nej.
 
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Ulf 
Nymark (MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V), Börje Hed 
(FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD) avstår.
 
Med 3 Ja-röster mot 1 Nej-röst och 9 som avstår bifaller 
kommunstyrelsen således Mia Honeths (L) yrkande som motförslag i 
huvudvoteringen.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (6)
Sammanträdesdatum
2018-01-10

Justerare Utdragsbestyrkande

 
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning i 
huvudvoteringen.
 
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Mia Honeths (L) yrkande.
 
Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Ulf 
Nymark (MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V), Börje Hed 
(FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD) röstar Ja.
 
Mia Honeth (L) röstar Nej.
 
Hans-Olof Andersson (SD), Christer Wallin (M) och Mats Helmfrid (M) 
avstår.
 
Med 9 Ja-röster mot 1 Nej-röst och 3 som avstår beslutar således 
kommunstyrelsen i enlighet med Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att      ensamkommande ungdomar som anvisats till Lunds kommun som 

fyller 18 år eller blir åldersuppskrivna under asylprocessen får 
stanna i Lund tills dess beslut om uppehållstillstånd vunnit 
lagakraft under 2018,

 
att      ge socialnämnden i uppdrag att teckna en överenskommelse för 

boendelösningar med en eller flera ideella aktörer avseende 2018,
 
att      socialnämnden tillförs 4 000 tkr och överförmyndarnämnden 500 

tkr under år 2018 för att finansiera verksamheten,
 
att      finansiering sker genom ianspråktagande av det tillfälliga 

statsbidrag på 1 200 tkr som ges under år 2018 för att möjliggöra 
för 18-åringar att bo kvar i sin kommun samt genom 
ianspråktagande av 3 300 tkr av den statliga byggbonus som ges till 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (6)
Sammanträdesdatum
2018-01-10

Justerare Utdragsbestyrkande

kommunen under år 2018 samt
 
att      anse motionens andrahandsyrkande bifallet.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (L) och Hans-Olof 
Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 24/01-02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (6)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-10 KS 2017/0854

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-01-10 klockan 15.00–19.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-18:50, §§ 1-27
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Ann Fröström, tf kommunikationschef, kl 16:20-19:00

Justerare Hans-Olof Andersson (SD)

Paragrafer § 1-29

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 17 januari 2018, kl 15:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 6 (6)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-10 KS 2017/0854

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Hans-Olof Andersson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-01-10

Paragrafer § 1-29

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 10 januari    
2018, ärende 24. Motion från Joakim Månsson Bengtsson (-) ”Låt 
ensamkommande stanna i Lund tills de är 21 år”, (KF) Dnr KS 
2017/0285 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget avslagsyrkande. Vi yrkade avslag, och var det enda parti som 
gjorde detta. Liberalerna hade ett eget yrkande.  Moderaterna hade inget 
yrkande, utan sade bara att om det blir votering ”kommer vi att lägga ner 
våra röster”. Alla andra partier med ledamöter på plats yrkade enligt 
kommunkontoret, alltså en variant av bifall till motionen.  
 
Detta beslut är fel ur så många synpunkter att det är svårt att räkna upp 
alla. För det första är det troligt att en sådan här särbehandling av en grupp 
strider mot likabehandlingsprincipen. Varför ska personer som har 
konstaterats vara över 18 år fortsätta åtnjuta resurser som var menade för 
personer under18?  
För det andra är det skrämmande att se gränslösheten och hejdlösheten i 
det mångkulturalistiska tänkandet. Anhängarna av detta dogmatiska 
tankesystem ställer aldrig frågan om de prioriterar användandet av 
offentliga medel rätt. Det är politikens egen variant av tunnelseende som 
slår till. Detta beslut kommer att kosta kommunen många miljoner, till 
tveksam nytta. Det är tveklöst så, att trots försök till andra signaler från 
riksnivå, fortsätter de andra partierna på lokal nivå den dogmatiska, 
tanklösa, mångkulturalismen. Detta visar på dessa partiets sanna natur 
bakom fasaden.  
 
För Sverigedemokraterna 2018-01-10 
 
____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-10 
 
 
Motion från (FI) ”Låt ensamkommande stanna i Lund tills de är 21 
år” (Dnr KS 2017/0285) 

 
Det finns en tydlig uppdelning mellan stat och kommun avseende ansvaret för 
ensamkommande ungdomar. Upp till 18 år är det ett kommunalt ansvar och därefter ett 
statligt. 

Att asylprocessen för ungdomarna är orimligt lång och bidrar till att ungdomarna 
ålderuppskrivs under denna, är djupt beklagligt. Ur ett humant perspektiv är förstås bäst för 
ungdomarna att de under processen får stanna kvar i den miljö de i de flesta fall funnit sig väl 
tillrätta i.  

Att erbjuda dessa ungdomar boende måste ske i den ideella sektorns försorg för att inte 
inverka menligt på det övriga flyktingmottagandet, som Lund är ålagd att ta emot enligt den 
nya bosättningslagen.  

När nu staten har gett ett bidrag till Lund på 1,2 mkr ska detta enligt vår mening komma de 
ungdomar till godo som de är avsedda för. Vi menar att den ideella sektorn, som gör ett 
beundransvärt arbete för den aktuella gruppen, är bäst lämpad att bedöma vilka behov som 
finns hos de enskilda individerna och vi föreslår därför att medlen, efter ansökan hos 
socialnämnden, ges till de ideella organisationer som erbjuder boende och andra 
integrationskapande aktiviteter.  

 
 
 

Mia Honeth (L)  
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (5)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2018-01-02 KS 2017/0285

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-15 22 03 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Magdalena Titze

046-359 51 52

magdalena.titze@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Joakim Månsson Bengtsson (-) 
"Låt ensamkommande stanna i Lund tills de är 
21 år"

Sammanfattning
Joakim Månsson Bengtsson (-) har lämnat in en motion i vilken han 
beskriver den praxis som finns i Lund och många andra kommuner 
utifrån Migrationsverkets anvisningar som också olika rättsliga instanser 
prövat och godkänt. När en ung ensamkommande fyller 18 år eller skrivs 
upp i ålder över 18 år så överförs ansvaret till Migrationsverket. Den 
unge flyttar i samband med beslutet till ett anläggningsboende inom 
Migrationsverket. I motionen yrkar han i första hand att Lunds kommun 
ska ta ansvar för ensamkommande som kommit till kommunen tills de 
fyller 21 år. Om detta yrkande skulle falla så finns ett alternativt förslag i 
motionen att den unge ska få stanna i kommunen tills överklagande-
processen har nått sitt ände d v s när beslutet har vunnit laga kraft. 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdraget att 

återkomma med redogörelse för hur det aktuella förslaget ska 
finansieras, vilka konsekvenser det får för Lunds kommuns 
möjlighet att ta emot nya flyktingar samt vilka resurstillskott som 
kommer att krävas till socialnämnden och överförmyndarnämnden 
för att klara ett potentiellt ökat uppdrag i linje med föreliggande 
förslag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2018 (denna skrivelse).
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2017.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2017.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Ett barn kan inte företräda sig själv rättsligt 
eller ekonomiskt och därför ska ett barn som kommer 
ensamkommande till Sverige ha en god man fram tills dess att det 
fyller 18 år. I de fall där barnet blir uppskrivet i ålder men där 
barnet har överklagat och det finns tveksamheter till om barnet 
faktiskt är över 18 år, säkerställer Lunds kommun att den enskilde 
unge kan få stöd av god man att överklaga beslutet.
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Diarienummer

2018-01-02 KS 2017/0285

Ärendet
Joakim Månsson-Bengtsson (-) har i motionen i första hand yrkat att  
Lunds kommun ska ta ansvar för ensamkommande som kommit till 
kommunen tills de fyller 21 år. Om detta yrkande skulle falla så finns ett 
alternativt förslag i motionen att den unge ska få stanna i kommunen tills 
överklagande-processen har nått sitt ände d v s när beslutet har vunnit 
laga kraft.

Förslaget
Motionen behandlades i kommunfullmäktige den 20 december 2017. 
Socialdemokraterna och motionären har vid sammanträdet yrkat att 
Lunds kommun ska låta de ensamkommande flyktingbarnen stanna under 
överklagandeprocess av asylärenden och åldersuppskrivningar samt att 
uppdra åt kommunstyrelsen att besluta att finansiering sker med hjälp av 
ianspråktagande av medel från den statliga byggbonusen och andra medel 
till kommunstyrelsens förfogande.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdraget att 

återkomma med redogörelse för hur det aktuella förslaget ska 
finansieras, vilka konsekvenser det får för Lunds kommuns 
möjlighet att ta emot nya flyktingar samt vilka resurstillskott som 
kommer att krävas till socialnämnden och överförmyndarnämnden 
för att klara ett potentiellt ökat uppdrag i linje med föreliggande 
förslag.

Uppdraget
Kommunkontoret har haft en dialog med socialförvaltningen och 
överförmyndarenheten angående uppdragen i återremissen. 

Vilka ungdomar berörs av förslaget

- Definition 
Kommunkontoret föreslår att möjligheten att få stanna i Lund under  
prövotiden ska omfatta:

De ensamkommande ungdomar som har blivit anvisade till Lunds 
kommun och har sin skolgång här, som fyller 18 år eller blir 
åldersuppskrivna under asylprocessen och överklagar sitt beslut. 

- Antagande om hur många ungdomar som berörs av förslaget
Hur många av de asylsökande ungdomarna som kommer att beröras av 
förslaget beror på många olika faktorer: hur många som får 
uppehållstillstånd eller inte, hur många som fyller 18 år eller blir 
åldersuppskrivna under asylprocessen, hur många av dessa som 
överklagar och väljer att stanna i Lund samt hur lång prövotiden är i de 
olika instanserna. 
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Kommunkontorets bedömning är att under år 2018 kommer ett 30-tal 
ungdomar att beröras. Det bör därefter bli allt färre i takt med att 
Migrationsverkets och domstolarnas handläggningstider kortas.
Bedömningen baseras på följande:

- Under 2017 har 32 ensamkommande asylsökande ungdomar 
flyttat från Lund och övergått till Migrationsverket. Av dessa har 
14 fyllt 18 år och 18 har blivit uppskrivna i ålder.

Socialtjänsten saknar uppgifter om hur många av de 32 
ungdomarna som har valt att stanna i Lund.  Gymnasieskolorna 
uppger att ett 20-tal går kvar i skolan i Lund. 

 
- I december 2017 har Lunds kommun ansvar för 63 asylsökande 

ensamkommande ungdomar. 19 av dessa fyller 18 år under 2018, 
varav endast de som inte får uppehållstillstånd är berörda.

- Under 2018 ska kommunen ta emot ca 23 nya ensamkommande 
asylsökande. Hur gamla dessa barn och ungdomar är vet vi inte 
på förhand.

Förslag på boendelösning
Utifrån förslaget att ensamkommande ska få stanna föreslår 
kommunkontoret att kommunen, i likhet med vad flera andra kommuner 
gjort, söker samarbete med ideell sektor i boendefrågan. Det kan bli olika 
lösningar exempelvis någon form av inackorderingsboende eller boende 
hos privatpersoner. Socialnämndens ansvar för placeringen upphör 
därmed. 

Kommunkontoret föreslår att socialnämnden får i uppdrag att bjuda in 
ideella aktörer för att diskutera förutsättningarna och få till stånd en 
lösning genom att teckna en överenskommelse för år 2018. 

Vilka konsekvenser får förslaget för Lunds kommuns 
möjlighet att ta emot nya flyktingar
Redan idag har de ungdomar som valt att stanna i Lund rätt att fortsätta 
sin utbildning och behålla god man under prövotiden.

Socialnämnden
Socialförvaltningen ser stora fördelar med att kommunen söker ett 
samarbete med ideell sektor i boendefrågan eftersom det inte bedöms 
vara lämpligt att ha kvar ungdomarna i ordinarie verksamhet. 
Socialförvaltningen blir en nära samarbetspart till de ideella aktörerna 
och står även för samordning och uppföljning. Med denna lösning är 
bedömningen att det övriga mottagandet påverkas i relativt liten 
omfattning.
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Det som främst påverkas är lokalplaneringen. Socialförvaltningen håller 
på att anpassa verksamheten dels utifrån förändrat behov men även för att 
kostnaderna ska rymmas inom de statliga ersättningar som ges. I den 
pågående omställningen frigörs en del lokaler. Den lokal som tas i 
anspråk för gruppen hade kunnat användas som tillfällig bostad för 
nyanlända familjer eller avslutats i förtid. 

Enligt ett lagförslag som ska gälla från 1 maj 2018 ska kommunerna inte 
få placera ensamkommande i andra kommuner utan att ha särskild 
överenskommelse. I de fall det inte finns boendelösningar måste 
kommunen istället hitta andra lösningar som familjehem, privatuthyrning 
av bostad osv.  

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden låter redan idag gode mannen kvarstå i dessa 
fall så det är endast i de fall fler ungdomar skulle välja att stanna i Lund 
som det skulle uppstå merkostnader i förhållande till nuläget. Tillgången 
till god man bedöms generellt sett inte påverkas av förslaget.

I december har överförmyndaren 49 ensamkommande barn som inte fått 
uppehållstillstånd. Av dessa är det 25 som fyller 18 under 2018. Då 
upphör överförmyndarnämndens tillsyn oavsett vad som beslutas i fråga 
om uppehållstillstånd eller åldersuppskrivning eftersom lagen om god 
man för ensamkommande barn endast gäller bara personer under 18 år.

Kommunkontoret bedömer att förslaget innebär att 
överförmyndarnämnden får ansvar för ytterligare 12 ungdomar under 
2018.

Vilka resurstillskott som kommer att krävas till socialnämnden 
och överförmyndarnämnden 

Enligt uppgift från Migrationsverket är den genomsnittliga 
överklagandetiden åtta månader i Migrationsdomstolen och tre månader i 
Migrationsöverdomstolen. 

Socialförvaltningens och kommunkontorets bedömning är att förslaget 
kommer att medföra kostnader för socialnämnden och 
överförmyndarnämnden med totalt 4 500 tkr enligt nedan:

Socialnämnden, 4 000tkr
Med stor sannolikhet innebär överenskommelsen med en frivillig aktör 
att någon av kommunens lokaler ska användas för boende. 
För socialnämndens del medför förslaget kostnader för: ersättning till den 
förening eller föreningar som blir aktuella, lokal samt samordning, 
samverkan och uppföljning av överenskommelsen. Kommunkontorets 
bedömning är att den sammanlagda kostnaden för socialnämnden blir 
4 000 tkr.
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Överförmyndarnämnden, 500 tkr
Den genomsnittliga kostnaden för överförmyndarnämnden är ca 3 300 kr 
per uppdrag och månad. Kommunkontoret uppskattar att det sammanlagt 
är 12 ungdomar som tillkommer för överförmyndarens del d v s en 
sammanlagd merkostnad med ca 500 tkr.

Finansiering
Den bedömda kostnaden för förslaget är 4 500 tkr under 2018. 
Kommunkontoret föreslår att förslaget ska finansieras genom:

- ianspråktagande av det tillfälliga statsbidrag på 1 200 tkr som ges 
under år 2018 för att möjliggöra för 18-åringar att bo kvar i sin 
kommun

- ianspråktagande av 3 300 tkr av den statliga byggbonus som ges 
till kommunen under år 2018

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ensamkommande ungdomar som anvisats till Lunds kommun som 
fyller 18 år eller blir åldersuppskrivna under asylprocessen får 
stanna i Lund tills dess beslut om uppehållstillstånd vunnit 
lagakraft under 2018,

att ge socialnämnden i uppdrag att teckna en överenskommelse för 
boendelösningar med en eller flera ideella aktörer avseende 2018,

att socialnämnden tillförs 4 000 tkr och överförmyndarnämnden 500 
tkr under år 2018 för att finansiera verksamheten,

att finansiering sker genom ianspråktagande av det tillfälliga 
statsbidrag på 1 200 tkr som ges under år 2018 för att möjliggöra 
för 18-åringar att bo kvar i sin kommun samt genom 
ianspråktagande av 3 300 tkr av den statliga byggbonus som ges till 
kommunen under år 2018 samt

att anse motionens andrahandsyrkande bifallet.

Kommunkontoret

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Socialnämnden, Överförmyndarnämnden, Utbildningsnämnden,
Barn- och skolnämnden
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Magdalena Titze

046-359 51 52

magdalena.titze@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Joakim Månsson Bengtsson (-) 
"Låt ensamkommande stanna i Lund tills de är 
21 år"

Sammanfattning
Joakim Månsson Bengtsson (-) har lämnat in en motion i vilken han 
beskriver den praxis som finns i Lund och många andra kommuner 
utifrån Migrationsverkets anvisningar som också olika rättsliga instanser 
prövat och godkänt. När en ung ensamkommande fyller 18 år eller skrivs 
upp i ålder över 18 år så överförs ansvaret till Migrationsverket. Den 
unge flyttar i samband med beslutet till ett anläggningsboende inom 
Migrationsverket. I motionen yrkar han i första hand att Lunds kommun 
ska ta ansvar för ensamkommande som kommit till kommunen tills de 
fyller 21 år. Om detta yrkande skulle falla så finns ett alternativt förslag i 
motionen att den unge ska få stanna i kommunen tills överklagande-
processen har nått sitt ände d v s när beslutet har vunnit laga kraft. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att återkomma med 

nytt förslag efter att riksdagen fattat beslut om statsbudgeten och 
därmed tydliggörande kring eventuellt extra ekonomisk tillskott till 
kommunerna för mottagande av ensamkommande barn. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2017 dnr KS 
2017/0285.
Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2017 § 178 dnr KS 
2017/0285, bilaga 150.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2017 dnr KS 
2017/0285.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Ett barn kan inte företräda sig själv rättsligt 
eller ekonomiskt och därför ska ett barn som kommer 
ensamkommande till Sverige ha en god man fram tills dess att det 
fyller 18 år. I de fall där barnet blir uppskrivet i ålder men där 
barnet har överklagat och det finns tveksamheter till om barnet 
faktiskt är över 18 år, säkerställer Lunds kommun att den enskilde 
unge kan få stöd av god man att överklaga beslutet.
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Ärendet

Motionen
Joakim Månsson Bengtsson (-) har lämnat in en motion i vilken han 
beskriver den praxis som finns i Lund och många andra kommuner 
utifrån Migrationsverkets anvisningar som också olika rättsliga instanser 
prövat och godkänt. När en ung ensamkommande fyller 18 år eller skrivs 
upp i ålder över 18 år så överförs ansvaret till Migrationsverket. Den 
unge flyttar i samband med beslutet till ett anläggningsboende inom 
Migrationsverket. I motionen yrkar han i första hand att Lunds kommun 
ska ta ansvar för ensamkommande som kommit till kommunen tills de 
fyller 21 år. Om detta yrkande skulle falla så finns ett alternativt förslag i 
motionen att den unge ska få stanna i kommunen tills överklagande-
processen har nått sin ände d v s när beslutet har vunnit laga kraft. 

Kommunkontoret redogjorde i ärendet för statens ansvar för asylsökande 
över 18 år men att kommuner kan låta 18-åringar bo kvar om 
förutsättningar finns. Kommunkontorets bedömning var att det inte fanns 
praktiska eller ekonomiska förutsättningar för att öka ambitionsnivån och 
låta de unga få stanna i kommunen och bibehålla sina rättigheter under 
prövotiden och föreslog att motionen skulle avslås, vilket även 
kommunstyrelsen beslutade. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att återkomma med 

nytt förslag efter att riksdagen fattat beslut om statsbudgeten och 
därmed tydliggörande kring eventuellt extra ekonomisk tillskott till 
kommunerna för mottagande av ensamkommande barn.

Återremissen
Uppgifterna om det tillfälliga statsbidraget och antalet ensamkommande 
barn och unga som Lunds kommun har ansvar för har i det kommande 
uppdaterats.

Tillfälligt statsbidrag under år 2017 och 2018
Regeringen har föreslagit att ett tillfälligt statsbidrag på 390 miljoner 
kronor ska tillföras statens budget för år 2017 och 195 miljoner kronor 
för år 2018.

Medlen avser att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande 
unga i asylprocessen som fyller 18 år och fortfarande väntar på ett 
slutgiltigt beslut i sitt ärende bo kvar i den kommun där de vistas. Det är 
upp till varje kommun att avgöra hur pengarna ska används, ingen 
uppföljning kommer att göras. Medlen fördelas proportionellt till 
kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkommande barn och 
unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende i respektive 
kommun per den 30 juni 2017. 
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Lunds kommuns andel av det tillfälliga statsbidraget är 2,4 miljoner 
kronor för 2017 samt 1,2 miljoner kronor för 2018. Pengarna för 2017 
kommer att betalas ut till kommunerna under senare delen av december. 
2018 års medel kommer att betalas ut i början på året. 

Den 22 november godkände Riksdagen riktlinjerna för den ekonomiska 
politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i 
regeringens budgetproposition för 2018. Riksdagen ställde sig också 
bakom förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning för 2018 samt 
förslag till utgiftstak för åren 2018, 2019 och 2020. Riksdagen förväntas 
fatta beslut om utgiftsområde 8, där det tillfälliga statsbidraget ingår, den 
8 december. Budgetpropositionen är slutbehandlad när riksdagen har 
tagit ställning till förslagen för samtliga 27 utgiftsområden. Då 
sammanställer riksdagen statens budget. 

Antalet ensamkommande barn och unga i Lunds kommun
Antalet ensamkommande barn och unga som Lunds kommun har ansvar 
för varierar i takt med att deras asylansökningar behandlas av 
Migrationsverket. Den siste oktober hade kommunen ansvar för 263 
ensamkommande. Av dessa är cirka 85 asylsökande. Majoriteten av 
dessa kan bli föremål för åldersprövning. 

Under juli 2016 till november 2017 har totalt 68 ensamkommande flyttat 
från Lund av olika anledningar:

- 20 har fyllt 18 år under asylprocessen,
- 34 har meddelats avslag på sin asylansökan samt i vissa fall 

dessutom blivit uppskrivna i ålder av Migrationsverket.

Samtliga av dessa har överförts till Migrationsverket och erbjudits 
boende. 

- 8 har återförenats med sina familjer, 
- 2 har avvikit,
- 1 har återvänt till sin familj i hemlandet,
- 2 har flyttat till vänner.

Kommunkontorets kommentar
Staten har ansvar för asylsökande över 18 år. Kommunen kan möjliggöra 
att 18-åringar kan bo kvar under prövotiden om förutsättningar finns. 
För individen är det självklart bäst att kunna stanna i kommunen under 
prövotiden för att få en kontinuitet i sitt boende, sin skolgång och sitt 
vardagliga sammanhang. 

Det råder stor brist på bostäder, alltifrån HVB-hem till stödboende och 
bostäder i Lund. Socialnämnden har ett ekonomiskt underskott till följd 
av att verksamheten för ensamkommande inte kan bedrivas inom de 
statliga ersättningar som ges. 
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Prövotiden varierar från person till person. Socialnämnden beräknar att 
kommunens genomsnittliga kostnad per person under sex månader är 
mellan 225 000 – 325 000 kronor, totalt sett en betydligt högre kostnad 
än vad staten tillfälligt skjuter till. Beräkningarna utgår ifrån nuvarande 
boendelösningar. 

Det tillfälliga statsbidraget täcker inte kostnaderna för den omställning i 
verksamheten som är nödvändig. Andra boendealternativ kan vara 
aktuella om barnen ges möjlighet att bo kvar i Lund under prövotiden. 
Ökade kostnader skulle då även uppstå inom överförmyndarnämnden. 

Kommunkontorets beredning utgår från att Riksdagen beslutar i enlighet 
med regeringens förslag. Den samlade bedömningen är att det i dagsläget 
saknas förutsättningar för nämnderna att öka ambitionsnivån inom sina 
nuvarande uppdrag och ekonomiska ramar. 

I det fall kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen måste medel 
tillföras nämnderna genom disposition av under "Reserverade medel" 
avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande. En annan möjlighet är 
att nämnderna tar upp merkostnaderna i sina äskanden avseende 
överföring av budgetavvikelser vid året slut.

I de fall kommunfullmäktige bifaller motionen behöver målgruppen 
definieras. Kommunkontoret föreslår att beslutet ska gälla 
ensamkommande barn som anvisats till Lunds kommun, fyllt 18 år eller 
fått sin ålder uppskriven, och där beslut om uppehållstillstånd ännu inte 
vunnit lagakraft.

Kommunkontoret överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Kommunkontoret

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 239 Motion från Joakim Månsson 
Bengtsson (-) ”Låt ensamkommande 
stanna i Lund tills de är 21 år”

Dnr KS 2017/0285

Sammanfattning
Joakim Månsson Bengtsson (-) har lämnat in en motion i vilken han 
beskriver den praxis som finns i Lund och många andra kommuner 
utifrån Migrationsverkets anvisningar som också olika rättsliga instanser 
prövat och godkänt. När en ung ensamkommande fyller 18 år eller skrivs 
upp i ålder över 18 år så överförs ansvaret till Migrationsverket. Den 
unge flyttar i samband med beslutet till ett anläggningsboende inom 
Migrationsverket. I motionen yrkar han i första hand att Lunds kommun 
ska ta ansvar för ensamkommande som kommit till kommunen tills de 
fyller 21 år. Om detta yrkande skulle falla så finns ett alternativt förslag i 
motionen att den unge ska få stanna i kommunen tills överklagande-
processen har nått sitt ände d v s när beslutet har vunnit laga kraft.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september
att     återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att återkomma med 
nytt förslag efter att riksdagen fattat beslut om statsbudgeten och därmed 
tydliggörande kring eventuellt extra ekonomisk tillskott till kommunerna 
för mottagande av ensamkommande barn.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 6 december 2017, § 403.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2017 dnr KS 
2017/0285.
Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2017 § 178 dnr KS 
2017/0285, bilaga 150.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2017 dnr KS 
2017/0285.

Anföranden
Joakim Månsson Bengtsson (-), Anders Almgren (S), Göran Wallén (M), 
Ulf Nymark (MP) och Pernilla West (FI) yttrar sig.

Yrkanden
Joakim Månsson Bengtsson (-) och Anders Almgren (S) yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar
att låta de ensamkommande flyktingbarnen stanna under 
överklagandeprocess av asylärenden och åldersuppskrivningar

320



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (8)
Sammanträdesdatum
2017-12-20

Justerare Utdragsbestyrkande

att uppdra åt kommunstyrelsen att besluta att finansiering sker med hjälp 
av ianspråktagande av medel från den statliga byggbonusen och andra 
medel till kommunstyrelsens förfogande.
 
Göran Wallén (M) yrkar att kommunfullmäktig beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdraget att 
återkomma med redogörelse för hur det aktuella förslaget ska finansieras, 
vilka konsekvenser det får för Lunds kommuns möjlighet att ta emot nya 
flyktingar samt vilka resurstillskott som kommer att krävas till 
socialnämnden, och överförmyndarnämnden för att klara ett potentiellt 
ökat uppdrag i linje med föreliggande förslag.
 
Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår återremissyrkandet.
 
Omröstning begärs.
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
 
Ja för avslag på återremissyrkandet.
Nej för bifall till återremissyrkandet.
 
Omröstningen utfaller enligt följande:
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Motion 'Låt ensamkommande stanna i Lund tills de är 21 år'
Ledamöter Parti Kret

s
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt

Lennart Prytz                           (S)       Alla                                              X    
Christina Sjöström                      (MP)      Alla                                              X    
Holger Radner                           (L)       Alla                                              X   
Bo Kjellberg                            (SD)      Alla                                              X  
Marie Henschen                          (FNL

)     
Alla                                              X    

Jan Annerstedt                          (FNL
)     

Alla                                              X   
Ulf Nilsson                             (L)       Alla                                              X   
Lars V Andersson                        (C)       Alla                                              X   
Agneta  Lindskog                        (KD)      Alla                                              X   
Ulf  Nymark                             (MP)      Alla                                              X    
Torsten Czernyson                       (KD)      Alla                                              X   
Inga-Kerstin Eriksson                   (C)       Alla                                              X   
Bernt Bertilsson                        (C)       Alla                                              X   
Monica Molin                            (S)       Alla                                              X    
Sven-Bertil Persson                     (V)       Alla                                              X    
Mia Honeth                              (L)       Alla                                              X   
Göran Wallén                            (M)       Alla                                              X   
Stig Svensson                           (S)       Alla                                              X    
Börje  Hed                              (FNL

)     
Alla                                              X    

Ann-Margreth Olsson                     (S)       Alla                                              X    
Louise Rehn Winsborg                    (M)       Alla                                              X   
Lena Fällström                          (S)       Alla                                              X    
Cecilia Emanuelsson                     (MP)      Alla                                              X    
Kenth Andersson                         (S)       Alla                                              X    
Mats Olsson                             (V)       Alla                                              X    
Christer Wallin                         (M)       Alla                                              X   
Jörgen Forsberg                         (M)       Alla                                              X   
Mats Helmfrid                           (M)       Alla                                              X   
Jeanette Olsson                         (S)       Alla                                              X    
Eleni Rezaii Liakou                     (S)       Alla                                              X    
Dragan Brankovic                        (SD)      Alla      Gunilla  Hedlund 

Mikulasek              
X    

Yanira Difonis                          (MP)      Alla                                              X    
Mats Hansson                            (SD)      Alla      Carl Sjöberg                            X   
Anne Landin                             (FNL

)     
Alla                                              X    

Cecilia Barnes                          (L)       Alla                                              X   
Inger Tolsved Rosenkvist                (L)       Alla      Karl Branzén                            X   
Anders Jarfjord                         (V)       Alla      Helena Falk                             X    
Klas Svanberg                           (M)       Alla                                              X   
Louise  Burman                          (M)       Alla                                              X   
Hans-Olof Andersson                     (SD)      Alla                                              X    
Anders Almgren                          (S)       Alla                                              X    
Björn Abelson                           (S)       Alla                                              X    
Jean Niyongabo                          (MP)      Alla      Hanna Örnskär                           X    
Ronny Johannessen                       (M)       Alla                                              X   
Johan Lambreus Mattsson                 (MP)      Alla                                              X    
Mattias Olsson                          (S)       Alla                                              X    
Adrian Borin                            (M)       Alla                                              X   
Anna-Lena Hogerud                       (S)       Alla                                              X    
Cherry Batrapo                          (FI)      Alla                                              X    
Philip Sandberg                         (L)       Alla                                              X   

Transport: 27 22 1 0 0
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Transport: 27 22 1 0 0

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt
Angelica  Svensson                      (V)       Alla                                              X    
Hanna Gunnarsson                        (V)       Alla                                              X    
Peter  Fransson                         (S)       Alla      Rune Granqvist                          X    
Emma Berginger                          (MP)      Alla      Erik Hammarström                        X    
Fanny Johansson                         (S)       Alla                                              X    
Teresia  Olsson                         (MP)      Alla                                              X    
Elin Gustafsson                         (S)       Alla                                              X    
Dan Ishaq                               (M)       V                                                 X   
Gunnar Brådvik                          (L)       Alla                                              X   
Vera Johnsson                           (M)       V                                                 X   
Christoffer Brinkåker                   (SD)      Alla                                              X    
Pernilla West                           (FI)      Alla                                              X    
Joakim Månsson Bengtsson                (-)       Alla                                              X    
Nils  Paulsson                          (M)       V         Alexander Wallin                        X   
Felix Solberg                           (M)       V                                                 X   

SUMMA: 37 27 1 0 0

 
Omröstningen utfaller med 37 Ja-röster mot 27 Nej-röster och 1 som 
avstår.
 
I enlighet med reglerna om minoritetsåterremiss beslutar 
kommunfullmäktige således att bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdraget att 

återkomma med redogörelse för hur det aktuella förslaget ska 
finansieras, vilka konsekvenser det får för Lunds kommuns 
möjlighet att ta emot nya flyktingar samt vilka resurstillskott som 
kommer att krävas till socialnämnden, och överförmyndarnämnden 
för att klara ett potentiellt ökat uppdrag i linje med föreliggande 
förslag

Reservationer
Ledamöterna från Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ, Vänsterpartiet, 
Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, FörNyaLund samt Joakim 
Månsson Bengtsson (-) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Plats och tid Sessionsalen,Stadshallen, 2017-12-20 klockan 17.00–22.35

Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M), kl. 17.00-21.40, §§ 229-244
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Bo Kjellberg (SD)
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Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Rune Granqvist (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Louise Burman (M) §§ 245-250
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Nils Paulsson (M)
Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Jean Niyongabo (MP) §§ 229-
241, kl. 17.00-19.45
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Anna Hagerberg (MP), tjänstgör för Jean Niyongabo (MP) §§ 242-
250
Karl Branzén (L), tjänstgör för Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic 
(SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 7 (8)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-20 KS 2017/0936

Justerare Utdragsbestyrkande

Ersättare Eva S Olsson (S)
Mohsen Abtin (S)
Mats Nilsson (S)
Kenneth M Persson (S)
Birger Swahn (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Lotta Eldh Pålsson (M), kl. 17.35-22.35
Alexander Lewerentz (M)
Betty Jansson (M)
Sofie Lemontzis (MP)
Christer Wallström (L)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Nita Lorimer (V)
Bengt Svensson (SD)
Kerstin Frygner (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Marit Stigson (FI), kl. 17.00-18.50
Stefan Andersson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer § 229-250

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 8 januari 2018 kl.16.00

Underskrifter

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Lennart Prytz (S)

Justerare
Christina Sjöström (MP) Holger Radner (L)
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 8 (8)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-20 KS 2017/0936

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-12-20

Paragrafer § 229-250

Datum då anslaget sätts upp 2018-01-09 Datum då anslaget tas ned 2018-01-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson
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Svar på interpellation från Jörgen Forsberg (M) om villabebyggelse och företagande i de östra 
kommundelarna

Jörgen Forsberg (M) har i en interpellation till mig ställt frågan ”Kommer du och ditt parti att fortsätta 
motarbeta företagande och villabebyggelse i de östra kommundelarna?”.

Vi har inte och kommer inte att motarbeta varken villabebyggelse eller företagande i de östra 
kommundelarna. Hela Lunds kommun ska leva. Vi arbetar för att utveckla företagandet i hela Lunds 
kommun och att få ännu större fart på bostadsbyggandet i de östra kommundelarna.

Det är därför vi i Byggnadsnämndens när vi beslutade om att skicka ut den nya översiktsplanen för 
Lunds kommun på samråd som vi la in övriga utbyggnadsområden från ÖP2010 som lyfter 
bostadsbyggandet i de östra kommundelarna. Det var även därför vi för det fortsatta 
Översiktsplanearbetet yrkade för att:

 Dalby kompletteras med områden för nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen
 Attraktiviteten att bygga i de östra tätorterna ska ökas
 Planera för fribyggartomter i områden där de kan ge ett bra komplement i en blandad

bebyggelse

Det var ett självklart beslut, att säga nej till att ge planuppdrag för 24 villor i ett område med höga 
naturvärden, Ett bifall hade riskerat att Sandby Mosse stegvis förändras från naturskön idyll till tätt 
villaområde. Vi ska tydligt planera för var vi vill ha ny bebyggelse och inte riskera att Sandby Mosse 
exploateras. Säger vi ja till ett så här stort projekt så kan vi inte säga nej till nästa aktör och det finns 
många andra bättre ställen kring Södra Sandby och i öster att lägga ny bebyggelse på än mitt inne i 
Sandby mosse. 

I den gällande översiktsplanen, ÖP2010 har en viktig princip varit att skydda vår landsbygd mot 
exploatering och därför följder vi principen att tillkommande bebyggelse på landsbygden bör placeras 
i anslutning till befintlig bebyggelse. 

Vi hoppas på och ser fram mot en kommande bygglovsansökan för den Skånska spritfabriken, med 
produktionsanläggning, besökscentrum och odlingar.  Det behövs ingen detaljplan för att bygga för 
ginproduktion och annan företagsverksamhet på platsen, utan det klaras med bygglov. Fruktodlingar, 
företagande och besökscentrum ger också en betydligt mindre påverkan på natur och kulturlandskapet 
vid Sandby mosse.

Den skånska spritfabrikens produkt ”G” Gin utsågs tidigare i år till världens bästa gin för att blanda en 
Gin och Tonic. Det är något vi kan vara mycket stolta över, över Skånska spritfabriken, för Södra 
Sandby och i Lunds kommun.  

Vi är dock inte beredda att motivera bostäder i ett område vi aldrig tidigare planerat för tätare 
bostadskvarter för att det finns en koppling till alkoholproduktion, hur förstklassig den än är. 

Den föreslagna villabebyggelsen med seniorbostäder skulle vi gärna säga ja till ett läge närmare Södra 
Sandby och inte mitt inne i Sandby mosse.

Björn Abelson (S)
Ordförande Byggnadsnämnden i Lund
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-11-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 350 Medborgarförslag följ donatorns vilja -
gör en park i kv Kråkelyckan, (KF)

Dnr KS 2017/0010

Sammanfattning
Otto Ryding föreslår i ett medborgarförslag att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att få till stånd en allmän park 
inom kvarteret Kråkelyckan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 september 2017.
Tekniska nämndens beslut den 23 augusti 2017, § 144.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 juni 2017.
Servicenämndens beslut den 3 maj 2017, § 44.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2017.
Byggnadsnämndens beslut den 16 februari 2017, § 33.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2017.
Medborgarförslag inkommet den 22 december 2016.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP) och Christer Wallin (M) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat med vad kommunkontoret har 

anfört.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-11-01 KS 2017/0303

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-11-01 klockan 15.00–21.30

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 319-339, kl 15.10-19.30
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 317-
318 och §§ 340-354

Ersättare Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M), kl 15.00-18.40
Dan Ishaq (M), kl 15.00-21.20
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 16.10-21.30
Pernilla West (FI)

Övriga Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Ann Fröström, tf kommunikationschef
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer § 317-354

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 9 november 2017, kl 10:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-11-01 KS 2017/0303

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-11-01

Paragrafer § 317-354

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-09 Datum då anslaget tas ned 2017-12-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-09-29 KS 2017/0010

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Pernilla Ardhe

046-356339

pernilla.ardhe@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag följ donatorns vilja - gör en 
park i kvarteret Kråkelyckan

Sammanfattning
Otto Ryding föreslår i ett medborgarförslag att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att få till stånd en allmän park 
inom kvarteret Kråkelyckan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 september 2017.
Tekniska nämndens beslut den 23 augusti 2017, § 144. 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 8 juni 2017.
Servicenämndens beslut den 3 maj 2017, § 44.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2017.
Byggnadsnämndens beslut den 16 februari 2017, § 33.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2017.
Medborgarförslag inkommet den 22 december 2016.

Barnets bästa
I en studie av att utöka parkmarken i kvarteret är en barnkonsekvens-
analys som bland annat belyser användningen av befintlig skolgård 
respektive allmän park en naturlig del.

Ärendet
Otto Ryding föreslår i ett medborgarförslag att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att få till stånd en allmän park 
inom kvarteret Kråkelyckan. Han menar att detta framförallt borde vara 
möjligt inom den kommunalt ägda marken i anslutning till Lindebergska 
flickskolan.
Medborgarförslaget har remitterats till byggnadsnämnden, tekniska 
nämnden och servicenämnden för yttrande.
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Tjänsteskrivelse 2 (4)
Diarienummer

2017-09-29 KS 2017/0010

Nämndernas yttranden

Byggnadsnämnden
Kvarteret Kråkelyckan bidrar idag till karaktären i stenstaden med 
trädgårds- och parkmiljöer och institutionsbyggnader med en fri 
placering i förhållande omgivande gator. I delar av kvarteret finns det, 
som förslagslämnaren påpekar, såväl markparkering som tillfälliga och 
permanenta paviljongsbyggnader. Skolgården upplevs i de delar som 
vänder sig emot St Laurentiigatan och Clemenstorget som en del av det 
offentliga rummet.

Kvarteret Kråkelyckan har en mycket central placering i staden och 
ligger i nära anslutning till Lund C. I samband med ramprogrammet för 
stationsområdet har ett behov av att för cykeltrafik koppla samman 
Fredsgatan med St Laurentiigatan identifierats. En ny cykelkoppling 
tvärs kvarteret Kråkelyckan kan då bli aktuell. 

I samband med kommande planläggning för ett nytt cykelstråk kan 
andelen parkmark, i första hand mellan cykelstråket och Clemenstorget, 
utredas för att klarlägga förutsättningarna att öka andelen allmänt 
tillgänglig parkmark. 

Servicenämnden
Den del av kvarteret som servicenämnden förvaltar utgörs av fastigheten 
Kråkelyckan 5. Servicenämnden uttalar sig endast om förslaget såvitt 
avser denna fastighet. 

På fastigheten finns i byggnaden som utgörs av gamla Lindebergska 
flickskolan dels Kulturskolan, dels Lars-Erik Larsson gymnasiet. I 
angränsande byggnad på fastigheten finns dessutom förskolan Holken. 
Till skol- och förskolebyggnaderna hör utemiljö.
 
Förslagslämnaren bedömer att möjligheterna att anordna park i kvarteret 
Kråkelyckan är bäst inom den kommunalt ägda marken i anslutning till 
Lindebergska flickskolan. Såsom förslagslämnaren får tolkas skulle det 
bättre svara mot testators vilja att anordna park, istället för den nuvarande 
utformningen.
Servicenämnden delar inte förslagslämnarens uppfattning om 
lämpligheten att anordna en park på vad som i dag är utemiljö och 
parkeringsplats knuten till skol- och förskolebyggnader. Nämnden 
avstyrker förslaget såvitt avser Kråkelyckan 5.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden anser att det finns brist på allmänt tillgänglig park i 
området och att det, i enlighet med medborgarförslaget, skulle vara 
önskvärt med en mer allmän och inbjudande karaktär på de gröna 
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Tjänsteskrivelse 3 (4)
Diarienummer

2017-09-29 KS 2017/0010

miljöerna i kvarteret Kråkelyckan.  Lunds kommun har dock bara 
rådighet över fastigheterna Kråkelyckan 5 (skolgård) och Innerstaden 2:1 
(allmän park) som redan idag till stora delar är tillgängliga för 
allmänheten. Denna del av Lund står inför stora omvandlingar. I 
samband med ombyggnad av Lund C, Clemenstorget och den nya 
Spårvägen kommer kvarteret Kråkelyckan att upplevas som ännu mer 
centralt och genomströmningen av människor troligtvis att öka. Den 
lummiga miljön med stora träd, fågelkvitter och blommor blir ytterst 
värdefullt som en oas i stenstaden. 

De två kommunalt ägda fastigheterna i kvarteret Kråkelyckan, 
Innerstaden 2:1 och södra delen av fastigheten Kråkelyckan 5 ingår i 
ramprogramsområdet för Lund C. I ramprogrammet föreslås en ny 
cykelväg som kommer att korsa skolgården precis söder om gamla 
Lindebergska flickskolan. Inom ramprogrammet planeras också ett nytt 
parkeringsgarage endast ett kvarter väster om skolbyggnaderna (kv. 
Innerstaden 3:19), vilket i centrala staden är att föredra framför 
parkeringar i markplan. 

De delar av Kulturskolans och Lars-Erik Larsson gymnasiets skolgård 
som idag är tillgängliga för allmänheten skulle kunna förbättras avseende 
parkkvalitéer och tillgänglighet samtidigt som funktionen som skolgård 
bibehålls. De parkeringsmöjligheter som finns på skolgården skulle 
eventuellt kunna ersättas med motsvarande p-platser i kommande 
parkeringshus eller på annan plats för att skapa mer gröna kvalitéer på 
skolgården. 

Tekniska nämnden anser att det vore lämpligt att se över den sydvästra 
spetsen av kvarteret Kråkelyckan i samband med byggnation av cykelväg 
från mittelbron till Sankt Laurentiigatan. Detta för att säkerställa att 
platsen även i framtiden upplevs som en attraktiv grön plats i centrum 
som fungerar både för skolans behov samt är tillgänglig för allmänheten. 
Detta arbete måste utföras i samförstånd mellan stadsbyggnadskontoret, 
tekniska förvaltningen och serviceförvaltningen.

Kommunkontorets kommentar
Av nämndernas yttranden framgår att de kommunalt ägda fastigheterna 
inom kvarteret Kråkelyckan ingår i ramprogrammet för Lunds C och att 
förutsättningarna att öka andelen allmänt tillgänglig parkmark kan 
utredas och klarläggas i samband med kommande planläggning. 
Kommunkontoret anser att medborgarförslaget kan besvaras härmed.
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Tjänsteskrivelse 4 (4)
Diarienummer

2017-09-29 KS 2017/0010

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat med vad kommunkontoret har 

anfört.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-08-23

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 144 Medborgarförslag – gör en park i 
kvarteret Kråkelyckan

Dnr TN 2017/0121

Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag att 
vidta nödvändiga åtgärder för att få till stånd en allmän park inom 
kvarteret Kråkelyckan. Kommunstyrelsen har översänt ärendet för 
yttrande.

Tekniska förvaltningen anser att det finns brist på allmänt tillgänglig park 
i området och att det, i enlighet med medborgarförslaget, skulle vara 
önskvärt med en mer allmän och inbjudande karaktär på de gröna 
miljöerna i kvarteret Kråkelyckan. Lunds kommun har endast rådighet 
över en liten del av marken i kvarteret, och denna är redan idag 
tillgänglig som park och skolgård. Eventuella förändringar av 
utformningen på kommunens mark i dessa fastigheter bör göras i 
samband med ombyggnad av Lund C och Clemenstorget.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 8 juni 2017
Servicenämndens beslut 3 maj 2017 § 44
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 april 2017
Medborgarförslag, daterat 19 december 2016

Beslut

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

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Otto Ryding
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-23 TN 2017/0547

Justerare Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget1, Lund, 2017-08-23 klockan 17.30–
20.55

Ledamöter Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Margareta Kristensson (S)
Jan O Carlsson (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Lars-Göran Hansson (C)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Ersättare Ronny Hansson (S), tjänstgör för Mikael Thunberg (S)
Teresa Hankala-Janiec (S)
Felix Solberg (M)
Anne Dederichs (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Jean Niyongabo (MP)
Christian Resebo (L)
Camilla Neptune (L)
Börje Hed (FNL), §§ 131-135, 138-154
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI)

Övriga Håkan Lockby, teknisk direktör
Per Eneroth, gatuchef
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare
Anita Wallin, exploateringschef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Meta Gerle, nämndsekreterare
Pernilla von Strohkirch, projektchef Spårväg Lund C-ESS
Kristina Strand Larsson, kommunikatör Spårväg Lund C-ESS
Eva Dalman, projektchef Brunnshög
Börje Fennhagen, exploateringsingenjör

Justerare Mats Helmfrid (M)

Paragrafer § 131-154

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 1 september 2017 kl. 12.00

Underskrifter
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-23 TN 2017/0547

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Meta Gerle

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Mats Helmfrid (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2017-08-23

Paragrafer § 131-154

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Meta Gerle
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Tekniska förvaltningen 
 

Tjänsteskrivelse 
2017-06-08 

1(3) 

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax Internetadress e-post  
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-14 68 65 www.lund.se tekniska.forvaltningen@lund.se 
221 00 Lund Lund 

Maria Sjögren 

maria.sjogren2@lund.se 
 
Tekniska nämnden 

Medborgarförslag – gör en park i kvarteret 
Kråkelyckan  
Dnr 17/121 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag att vidta 
nödvändiga åtgärder för att få till stånd en allmän park inom kvarteret 
Kråkelyckan. Tekniska nämnden har fått förslaget på remiss. Tekniska 
förvaltningen svarar att tanken är god men att Lunds kommun endast har 
rådighet över en liten del av marken i kvarteret, och denna är redan idag 
tillgänglig som park och skolgård. Eventuella förändringar av utformningen på 
kommunens mark i dessa fastigheter bör göras i samband med ombyggnad av 
Lund C och Clemenstorget. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-08 
Servicenämndens beslut 2017-05-03, § 44 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-18  
Medborgarförslag ”Följ donatorns vilja – gör en park i kvarteret Kråkelyckan” 
2016-12-19  
 
Barnens bästa 
Gröna miljöer är viktiga för barns lek, lärande och utveckling. Tekniska 
nämndens yttrande avser inte att påverka de utemiljöer som barn vistas i på ett 
oönskat sätt.   

Ärendet 
I medborgarförslag föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag att vidta nödvändiga 
åtgärder för att få till stånd en allmän park inom kvarteret Kråkelyckan. 
Tekniska nämnden har fått ärendet på remiss.  
 
Kv. Kråkelyckan består av sju fastigheter varav Lunds kommun äger två: 
Kråkelyckan 5 och innerstaden 2:1. Hela norra delen av kvarteret, Kråkelyckan 
7 (tidigare Ribbingska sjukhemmet) ägs av Föreningen för äldrevård och 
gerontologi och här finns äldreboende samt seniorlägenheter. Hela denna 
fastighet är planlagd som bostäder, vård och kontor. På fastigheten Kråkelyckan 
6 som ägs av statens fastighetsverk ligger Lunds studentskegård från 1937, här 
finns en stor trädgård, dock inte tillgänglig för allmänheten. Tre fastigheter i 
den sydöstra delen av kvarteret består av bostadsbebyggelse på mindre gårdar.  
 
Fastigheten Kråkelyckan 5 som ägs av Lunds kommun förvaltas av 
serviceförvaltningen och här finns gamla Lindebergska flickskolan, 
Kulturskolan, Lars-Erik Larsson gymnasiet och förskolan Holken. Till skol- och 
förskolebyggnaderna hör utemiljö. Återstående mark som ägs av Lunds 
kommun ligger på fastigheten innerstaden 2:1 och är idag en mindre park, ca 
1700 kvm.  
 
Förslagslämnaren bedömer att möjligheterna att anordna park i kvarteret 
Kråkelyckan är bäst inom den kommunalt ägda marken i anslutning till 
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Lindebergska flickskolan. Såsom förslagslämnaren får tolkas skulle det bättre 
svara mot donatorns vilja att anordna park, istället för den nuvarande 
utformningen. Serviceförvaltningen delar inte förslagslämnarens uppfattning 
om lämpligheten att anordna en park på vad som i dag är utemiljö och 
parkeringsplats knuten till skol- och förskolebyggnader.  
 

 

Yttrande 
Tekniska förvaltningen anser att det finns brist på allmänt tillgänglig park i 
området och att det, i enlighet med medborgarförslaget, skulle vara önskvärt 
med en mer allmän och inbjudande karaktär på de gröna miljöerna i kvarteret 
Kråkelyckan.  Lunds kommun har dock bara rådighet över fastigheterna 
Kråkelyckan 5 (skolgård) och innerstaden 2:1 (allmän park) som redan idag till 
stora delar är tillgängliga för allmänheten.  
 
Denna del av Lund står inför stora omvandlingar. I samband med ombyggnad 
av Lund C, Clemenstorget och den nya Spårvägen kommer kvarteret 
Kråkelyckan upplevas som ännu mer centralt och genomströmningen av 
människor troligtvis öka. Den lummiga miljön med stora träd, fågelkvitter och 
blommor blir ytterst värdefullt som en oas i stenstaden.  
 
De två kommunalt ägda fastigheterna i kvarteret Kråkelyckan, innerstaden 2:1 
och södra delen av fastigheten Kråkelyckan 5 ingår i ramprogramsområdet för 
Lund C. I ramprogrammet föreslås en ny cykelväg som kommer korsa 
skolgården precis söder om gamla Lindebergska flickskolan. Inom 
ramprogrammet planeras också ett nytt parkeringsgarage endast ett kvarter 
väster om skolbyggnaderna (kv. Innerstaden 3:19), vilket i centrala staden är att 
föredra framför parkeringar i markplan.  
 
De delar av Kulturskolans och Lars-Erik Larsson gymnasiets skolgård som idag 
är tillgängliga för allmänheten skulle kunna förbättras avseende parkkvalitéer 
och tillgänglighet samtidigt som funktionen som skolgård bibehålls. De 
parkeringsmöjligheter som finns på skolgården skulle eventuellt kunna ersättas 

Övergripande cykeltrafikstråk, 

Ramprogram för Lund C 
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med motsvarande p-platser i kommande parkeringshus eller på annan plats för 
att skapa mer gröna kvalitéer på skolgården.  
 
Tekniska förvaltningen anser att det vore lämpligt att se över den sydvästra 
spetsen av kv. Kråkelyckan i samband med byggnation av cykelväg från 
mittelbron till Sankt Laurentiigatan. Detta för att säkerställa att platsen även i 
framtiden upplevs som en attraktiv grön plats i centrum som fungerar både för 
skolans behov samt är tillgänglig för allmänheten. Detta arbete måste utföras i 
samförstånd mellan stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och 
serviceförvaltningen.  
 
 
 
 

Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden föreslås besluta 
  
att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan Lockby   Karl-Oscar Seth  
Teknisk direktör  Stadsträdgårdsmästare  
 
Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Akten 
Förvaltningschefen 
Otto Ryding, Kävlingevägen 17, 222 40 Lund.  
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Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-05-03

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 44 Medborgarförslag-Gör en park i 
kvarteret Kråkelyckan

Dnr SN 2017/0151

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag att vidta 
nödvändiga åtgärder för att få till stånd en allmän park inom kvarteret 
Kråkelyckan. Servicenämnden har fått förslaget på remiss.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag Följ donators vilja – gör en park i kv Kråkelyckan.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2017.

Beslut

Servicenämnden beslutar
att såsom sitt yttrande avseende medborgarförslag Följ donators vilja – 

gör en park i kv Kråkelyckan översända serviceförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2017-04-20.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Servicenämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-03 SN 2017/0231

Justerare Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Plats och tid Meteoriten, Kristallen Plan 7, 2017-05-03 klockan 17.00–20.39

Ledamöter Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Mats Nilsson (S)
Lars Leonardsson (M)
Pontus Kjellström (V)
Gert Andersson (C)

Tjänstgörande ersättare Barbro Törnqvist (S), tjänstgör för Klara Strandberg (S)
Staffan Sölve (MP), tjänstgör för Elvira Mehic (S) §§ 42-48, 
kl.17.00-19.47
Tobias Ekholm (MP), tjänstgör för Elvira Mehic (S) §§ 49-51
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L), tjänstgör för Maria Gunnevik 
(KD)

Ersättare Andreas Irestål (FNL)
Ingvar Hansson (C)

Övriga Alma Hodzic, Ekonomichef
Anna Månsson, Nämndsekreterare, Stab
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter
Pål Svensson, Servicedirektör, Stab
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Stab
Magnus Pålsson, Byggnadsingenjör, Lundafastigheter
Ewa Folkesson, Chef Fastighetsförvaltning, Lundafastigheter

Justerare Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)

Paragrafer § 42-51

Plats och tid för justering Kristallen, Brotorget 1 den 9 maj 2017 kl. 08.00

Underskrifter
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Servicenämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-03 SN 2017/0231

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Servicenämnden

Sammanträdesdatum 2017-05-03

Paragrafer § 42-51

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-09 Datum då anslaget tas ned 2017-05-31

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Anna Månsson
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Serviceförvaltningen 
 

Tjänsteskrivelse 
2017-04-18 

1(2) 

 

Postadress Besöksadress Telefon växel  Internetadress   
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00  www.lund.se  
221 00 Lund 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Medborgarförslag – gör en park i kvarteret 
Kråkelyckan 
Dnr SN 2017/0151 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag att vidta 
nödvändiga åtgärder för att få till stånd en allmän park inom kvarteret 
Kråkelyckan. Servicenämnden har fått förslaget på remiss. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag Följ testators vilja – gör en park i kv Kråkelyckan 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2017 (denna 
skrivelse). 

Barns bästa 
Att ta i anspråk vad som idag fungerar som skolgård, för att istället 
anlägga en allmän park, skulle – beroende på utformningen - kunna 
påverka en miljö som barn vistas i på ett oönskat sätt.  

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås kommunstyrelsen få i uppdrag att vidta 
nödvändiga åtgärder för att få till stånd en allmän park inom kvarteret 
Kråkelyckan. Servicenämnden har fått förslaget på remiss. Den del av 
kvarteret som serviceförvaltningen förvaltar utgörs av fastigheten 
Kråkelyckan 5. Serviceförvaltningen uttalar sig endast om förslaget såvitt 
avser denna fastighet.  
 
På fastigheten finns i byggnaden som utgörs av gamla Lindebergska 
flickskolan dels Kulturskolan, dels Lars-Erik Larsson gymnasiet. I 
angränsande byggnad på fastigheten finns dessutom förskolan Holken. 
Till skol- och förskolebyggnaderna hör utemiljö.  
 
Förslagslämnaren bedömer att möjligheterna att anordna park i kvarteret 
Kråkelyckan är bäst inom den kommunalt ägda marken i anslutning till 
Lindebergska flickskolan. Såsom förslagslämnaren får tolkas skulle det 
bättre svara mot testators vilja att anordna park, istället för den nuvarande 
utformningen.  
 

347



   
 Tjänsteskrivelse 

2017-04-18 
2(2) 

 

 

Serviceförvaltningen delar inte förslagslämnarens uppfattning om 
lämpligheten att anordna en park på vad som i dag är utemiljö och 
parkeringsplats knuten till skol- och förskolebyggnader.  
 
Serviceförvaltningen avstyrker förslaget såvitt avser Kråkelyckan 5. 
 

Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden förslås besluta  
 
att såsom sitt yttrande avseende medborgarförslag Följ donators vilja – 
gör en park i kv Kråkelyckan översända serviceförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2017-04-20.  
 
 

Serviceförvaltningen 
 
 
 
Pål Svensson Jonna Myrebris 
Förvaltningschef Fastighetschef 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-02-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 33 Medborgarförslag följ donatorns vilja - 
gör en park i kvarteret Kråkelyckan

Dnr BN 2017/0017

Sammanfattning
Ett medborgarförslag, följ donatorns vilja – gör en park i kvarteret 
Kråkelyckan, har inkommit. Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt 
kommunstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att få tillstånd en 
allmän park inom kv. Kråkelyckan.
Stadsbyggnadskontoret menar att det i samband med kommande 
planläggning för ett nytt cykelstråk kan andelen parkmark, i första hand 
mellan cykelstråket och Clemenstorget, utredas för att klarlägga 
förutsättningarna att öka andelen allmänt tillgänglig parkmark.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-07
Medborgarförslag från Otto Ryding. Följ donatorns vilja – gör en park i 
kv. Kråkelyckan, 2016-12-19

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att   som yttrande över medborgarförslaget hänvisa till 

Stadsbyggnadskontorets skrivelse.
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-02-16 BN 2016/0473

Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2017-02-16 klockan 
17.00–20.25

Ledamöter Björn Abelson (S), ordförande, ersattes av Klas Svanberg som 
ordförande och av Fredrik Fexner (S) som ledamot under § 28.
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf, ersattes av Alexander Wallin (M) 
under § 26 samt trädde in som mötesordförande under § 28.
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP), ersattes av Fredrik Fexner (S) under §§ 22 
och 31.
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare Fredrik Fexner (S), ersättare för Anna Hagerberg (M) under §§ 22 
och 31 samt ersättare för Björn Abelson (S) under § 28
Alexander Wallin (M), ersättare för Klas Svanberg (M) under § 26
Johan Helgeson (MP), ersättare för Ulf Nymark (MP)
Christoffer Karlsson (L), ersättare för Mia Honeth (L)

Ersättare Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL)
Per Johnsson (C)
Erik Ahlm (FI)

Övriga Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Jonas Andreasson, lantmäterichef/ stadsingenjör
Malin Sjögren, bygglovschef/stadsarkitekt
Ole Kasimir, planchef
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Vesna Vasiljkovic, översiktsplanarkitekt
Carolina Lundberg, översiktsplanarkitekt
Birgitta Mitchell, biträdande stadsarkitekt
Justina Bacinska, tillsynshandläggare
Martin Andersson, bygglovshandläggare
Sofi Dragstedt, bygglovshandläggare
Ulrika Thulin, planhandläggare
Maria Lindvall, landskapsarkitekt
Daniel Mathiasson, översiktsplanarkitekt
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-02-16 BN 2016/0473

Justerare Utdragsbestyrkande

Justerare Bernt Bertilsson (C)

Paragrafer § 17-38

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, den 23 februari 2017 
kl. 09.00

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S), §§ 17-27 och 29-33

Klas Svanberg (M), § 28

Justerare

Bernt Bertilsson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-02-16

Paragrafer § 17-38

Datum då anslaget sätts upp 2017-02-27 Datum då anslaget tas ned 2017-03-21

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli, Brotorget 1

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson
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Stadsbyggnadskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
Planavdelningen   Diarienummer  

 2017-02-07 BN 2017/0017  
    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-35 63 80 stadsbyggnadskontoret@lund.se www.lund.se 
221 00 Lund      

 

Ole Kasimir 
046-359 63 74 
ole.kasimir@lund.se 

 Byggnadsnämnden i Lund 

 

Medborgarförslag. Följ donatorns vilja – gör 
en park i kv Kråkelyckan 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag, följ donatorns vilja – gör en park i kv 
Kråkelyckan, har inkommit. Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt 
kommunstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att få tillstånd en 
allmän park inom kv Kråkelyckan. 
 
Stadsbyggnadskontoret menar att det i samband med kommande 
planläggning för ett nytt cykelstråk kan andelen parkmark, i första hand 
mellan cykelstråket och Clemenstorget, utredas för att klarlägga 
förutsättningarna att öka andelen allmänt tillgänglig parkmark.  

Beslutsunderlag 
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-07 (denna skrivelse) 
• Medborgarförslag från Otto Ryding. Följ donatorns vilja – gör en park i 

kv Kråkelyckan, 2016-12-19 

Barnkonsekvensanalys 
I en studie av att utöka parkmarken i kvarteret är en barnkonsekvens-
analys som bl a belyser användningen av befintlig skolgård respektive 
allmän park en naturlig del. 

Ärendet 
Ett medborgarförslag, följ donatorns vilja – gör en park i kv 
Kråkelyckan, har inkommit från Otto Ryding. Förslaget har remitterats 
till byggnadsnämnden och tekniska nämnden. 
 
Otto Ryding menar att det i nordvästra stadskärnan och stenstaden har en 
påtaglig brist på parkmark och det kommer att accentueras när spårvägen 
byggs. I området ligger kv Kråkelyckan som enligt donatorn 
Quennerstedt skulle läggas ut till en allmänt tillgänglig park. I 
medborgarförslaget beskrivs hur makarna Quennerstedt under senare 
delen av 1800-talet anlade en parkmiljö och sedan uppläts efter hand 
delar av området till allmännyttiga ändamål; Ribbingska sjukhemmet, 
Lindebergska flickskolan och sist Studentskegården. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE                      2 (2)  
  Diarienummer  

 2017-02-07 BN 2017/0017  
    

 

 

Otto Ryding menar att möjligheterna att anlägga en park i kv 
Kråkelyckan idag är begränsade, men att det framförallt inom den 
kommunalt ägda marken i anslutning till Lindebergska flickskolan borde 
vara möjligt och att det i övriga delar rimligen är en förhandlingsfråga 
med respektive fastighetsägare. Otto Ryding föreslår att 
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att vidta nödvändiga 
åtgärder för att få tillstånd en allmän park inom kv Kråkelyckan. 
 

Stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Kv Kråkelyckan bidrar idag till karaktären i stenstaden med trädgårds- 
och parkmiljöer och institutionsbyggnader med en fri placering i 
förhållande omgivande gator. I delar av kvarteret finns det, som Otto 
Ryding påpekar, såväl markparkering som tillfälliga och permanenta 
paviljongsbyggnader. Skolgården upplevs i de delar som vänder sig emot 
St Laurentiigatan och Clemenstorget som en del av det offentliga 
rummet. 
 
Kv Kråkelyckan har en mycket central placering i staden och ligger i 
nära anslutning till Lund C. I samband med ramprogrammet för 
stationsområdet har ett behov av att för cykeltrafik koppla samman 
Fredsgatan med St Laurentiigatan identifierats. En ny cykelkoppling 
tvärs kv Kråkelyckan kan då bli aktuell.  
 
I samband med kommande planläggning för ett nytt cykelstråk kan 
andelen parkmark, i första hand mellan cykelstråket och Clemenstorget, 
utredas för att klarlägga förutsättningarna att öka andelen allmänt 
tillgänglig parkmark.  

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
 
Byggnadsnämnden föreslås besluta 
att  som yttrande över medborgarförslaget hänvisa till 

Stadsbyggnadskontorets skrivelse. 

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 
 
 
 
Ole Kasimir  
planchef 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-01-10

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 25 Lundaförslag Låt åldersuppgraderade
asylsökande barn få bo kvar

Dnr KS 2017/0647

Sammanfattning
Bertil Egerö har lämnat in ett Lundaförslag där han uppmanar 
kommunfullmäktige att revidera gällande policy så att asylsökande barn 
ska få bo kvar i kommunen under pågående överklagandeprocess i de fall 
de har blivit åldersuppgraderade eller fått avslag på sin asylansökan.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 december
att      återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdraget att 
återkomma med redogörelse för hur det aktuella förslaget ska finansieras, 
vilka konsekvenser det får för Lunds kommuns möjlighet att ta emot nya 
flyktingar samt vilka resurstillskott som kommer att krävas till 
socialnämnden och överförmyndarnämnden för att klara ett potentiellt 
ökat uppdrag i linje med föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2018.
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2017.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2017

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enlighet med 
kommunkontorets förslag.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på Lundaförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (S) yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att besvara Lundaförslaget utifrån svaret i ärendet KS 2017/0285 Motion
från Joakim Månsson Bengtsson (-) ”Låt ensamkommande stanna i Lund
tills de är 21 år”

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M) och Hans-Olof Andersson (SD) 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-01-10

Justerare Utdragsbestyrkande

reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 25/01-02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-10 KS 2017/0854

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-01-10 klockan 15.00–19.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-18:50, §§ 1-27
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Ann Fröström, tf kommunikationschef, kl 16:20-19:00

Justerare Hans-Olof Andersson (SD)

Paragrafer § 1-29

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 17 januari 2018, kl 15:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-10 KS 2017/0854

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Hans-Olof Andersson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-01-10

Paragrafer § 1-29

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 10 januari    
2018, ärende 25. Lundaförslag Låt åldersuppgraderade asylsökande 
barn få bo kvar, (KF) Dnr KS 2017/0647 
 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget avslagsyrkande. För vidare argument i frågan se vår reservation i 
ärende Dnr KS 2017/0285 
 
 
För Sverigedemokraterna 2018-01-10 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-10 
 
Ang Lundaförslag Låt åldersuppgraderade asylsökande barn få bo 
kvar (Dnr: KS 2017/0647) 
 
Skälet till varför vi återremitterade det här ärendet är att vi ville få fram ett bättre 
beslutsunderlag. Eftersom att den här frågan är så pass komplex går det inte att fatta beslut när 
exempelvis det rödgröna styret samma dag som kommunfullmäktige ska behandla ärendet 
kommer med ett förslag på finansiering. 
 
Vi anser också att det fortfarande finns en del frågetecken att räta ut kring framför allt kring 
boendelösningar för de ensamkommande. I återremissvaret skriver kommunkontoret bland 
annat att ”Socialförvaltningen håller på att anpassa verksamheten dels utifrån förändrat behov 
men även för att kostnaderna ska rymmas inom de statliga ersättningar som ges. I den 
pågående omställningen frigörs en del lokaler. Den lokal som tas i anspråk för gruppen hade 
kunnat användas som tillfällig bostad för nyanlända familjer eller avslutats i förtid.” Alltså 
finns det all anledning att känna viss oro över att Lunds kommuns kapacitet att hjälpa andra 
eventuellt kan komma att påverkas. 
 
Dessutom är det Migrationsverkets och inte Lunds kommuns ansvar att de åldersuppskrivna 
ensamkommande erbjuds en trygg, säker och ändamålsenlig boendelösning. Vi menar att 
statens otrevliga tendens att vältra över ansvar och arbete på kommunerna, utan att samtidigt 
skicka med erforderliga resurser är ett ofog. 
 
 
Med anledning av ovanstående reserverar vi oss mot kommunstyrelsens beslut. 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Mats Helmfrid (M) 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2018-01-02 KS 2017/0647

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-15 22 03 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Magdalena Titze

046-359 51 52

magdalena.titze@lund.se

Kommunstyrelsen

Lundaförslag Låt åldersuppgraderade 
asylsökande barn få bo kvar

Sammanfattning
Bertil Egerö har lämnat in ett Lundaförslag där han uppmanar 
kommunfullmäktige att revidera gällande policy så att asylsökande barn 
ska få bo kvar i kommunen under pågående överklagandeprocess i de fall 
de har blivit åldersuppgraderade eller fått avslag på sin asylansökan. 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdraget att 

återkomma med redogörelse för hur det aktuella förslaget ska 
finansieras, vilka konsekvenser det får för Lunds kommuns 
möjlighet att ta emot nya flyktingar samt vilka resurstillskott som 
kommer att krävas till socialnämnden och överförmyndarnämnden 
för att klara ett potentiellt ökat uppdrag i linje med föreliggande 
förslag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2017. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2017.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Ett barn kan inte företräda sig själv rättsligt 
eller ekonomiskt och därför ska ett barn som kommer 
ensamkommande till Sverige ha en god man fram tills dess att det 
fyller 18 år. I de fall där barnet blir uppskrivet i ålder men där 
barnet har överklagat och det finns tveksamheter till om barnet 
faktiskt är över 18 år, säkerställer Lunds kommun att den enskilde 
unge kan få stöd av god man att överklaga beslutet.
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Ärendet
Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 
december 2017 tillsammans med Joakim Månsson Bengtssons (-) motion 
Låt ensamkommande få stanna i Lund tills de är 21 år. Beslutet i 
motionen har bärighet på beslutet i detta Lundaförslag.
Kommunkontoret överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 
ställningstagande då svaret på motionen också  utgör svar i detta ärende.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att besvara Lundaförslaget utifrån svaret i ärendet KS 2017/0285 Motion 
från Joakim Månsson Bengtsson (-) ”Låt ensamkommande stanna i Lund 
tills de är 21 år”

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Bertil Egerö
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-12-04 KS 2017/0647

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-15 22 03 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Magdalena Titze

046-359 51 52

magdalena.titze@lund.se

Kommunstyrelsen

Lundaförslag Låt åldersuppgraderade 
asylsökande barn få bo kvar

Sammanfattning
Bertil Egerö har lämnat in ett Lundaförslag där han uppmanar 
kommunfullmäktige att revidera gällande policy så att asylsökande barn 
ska få bo kvar i kommunen under pågående överklagandeprocess i de fall 
de har blivit åldersuppgraderade eller fått avslag på sin asylansökan. 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att återkomma med 

nytt förslag efter att riksdagen fattat beslut om statsbudgeten och 
därmed tydliggörande kring eventuellt extra ekonomisk tillskott till 
kommunerna för mottagande av ensamkommande barn. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2017 dnr KS 
2017/0647.
Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2017 § 179. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2017 dnr KS 
2017/0647.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Ett barn kan inte företräda sig själv rättsligt 
eller ekonomiskt och därför ska ett barn som kommer 
ensamkommande till Sverige ha en god man fram tills dess att det 
fyller 18 år. I de fall där barnet blir uppskrivet i ålder men där 
barnet har överklagat och det finns tveksamheter till om barnet 
faktiskt är över 18 år, säkerställer Lunds kommun att den enskilde 
unge kan få stöd av god man att överklaga beslutet.

Ärendet

Lundaförslaget
Bertil Egerö har lämnat in ett Lundaförslag där han uppmanar 
kommunfullmäktige att revidera gällande policy så att asylsökande barn 
ska få bo kvar i kommunen under pågående överklagandeprocess i de fall 
de har blivit åldersuppgraderade eller fått avslag på sin asylansökan. I 
förslaget redogörs för att flera kommuner väljer att låta barnen bo kvar i 
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sina boenden och fortsätta sin skolgång under pågående 
överklagandeprocess. I Lunds kommun får dessa unga lämna sitt boende 
med omedelbar verkan vilket bl a leder till ökad otrygghet och psykisk 
ohälsa samt svårigheter att fortsätta sina studier. Detta förfarande lägger 
ett stort och växande ansvar på civilsamhället som redan deltar i att stötta 
asylsökande på olika sätt. Förslagsställaren menar även att den föreslagna 
förändringen inte medför några ekonomiska konsekvenser för 
kommunen.

Kommunkontoret redogjorde i ärendet för att staten har ansvar för 
asylsökande över 18 år och att en kommun kan möjliggöra att 18-åringar 
kan bo kvar i kommunen under pågående överklagandeprocess om 
förutsättningar finns. Kommunkontorets bedömning var att det i 
dagsläget inte finns förutsättningar för att öka ambitionsnivån och låta de 
unga få stanna i kommunen under prövotiden och föreslog att 
Lundaförslaget skulle avslås, vilket även kommunstyrelsen beslutade. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att återkomma med 

nytt förslag efter att riksdagen fattat beslut om statsbudgeten och 
därmed tydliggörande kring eventuellt extra ekonomisk tillskott till 
kommunerna för mottagande av ensamkommande barn.

Återremissen
Uppgifterna om det tillfälliga statsbidraget och antalet ensamkommande 
barn och unga som Lunds kommun har ansvar för har i det kommande 
uppdaterats.

Tillfälligt statsbidrag under år 2017 och 2018
Regeringen har föreslagit att ett tillfälligt statsbidrag på 390 miljoner 
kronor ska tillföras statens budget för år 2017 och 195 miljoner kronor 
för år 2018.

Medlen avser att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande 
unga i asylprocessen som fyller 18 år och fortfarande väntar på ett 
slutgiltigt beslut i sitt ärende bo kvar i den kommun där de vistas. Det är 
upp till varje kommun att avgöra hur pengarna ska används, ingen 
uppföljning kommer att göras. Medlen fördelas proportionellt till 
kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkommande barn och 
unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende i respektive 
kommun per den 30 juni 2017. 

Lunds kommuns andel av det tillfälliga statsbidraget är 2,4 miljoner 
kronor för 2017 samt 1,2 miljoner kronor för 2018. Pengarna för 2017 
kommer att betalas ut till kommunerna under senare delen av december. 
2018 års medel kommer att betalas ut i början på året. 
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Antalet ensamkommande barn och unga i Lunds kommun
Antalet ensamkommande barn och unga som Lunds kommun har ansvar 
för varierar i takt med att deras asylansökningar behandlas av 
Migrationsverket. Den siste oktober hade kommunen ansvar för 263 
ensamkommande. Av dessa är cirka 85 asylsökande. Majoriteten av 
dessa kan bli föremål för åldersprövning. 

Under juli 2016 till november 2017 har totalt 68 ensamkommande flyttat 
från Lund av olika anledningar:

- 20 har fyllt 18 år under asylprocessen,
- 34 har meddelats avslag på sin asylansökan samt i vissa fall blivit 

uppskrivna i ålder av Migrationsverket.

Samtliga av dessa har överförts till Migrationsverket och erbjudits 
boende. 

- 8 har återförenats med sina familjer, 
- 2 har avvikit,
- 1 har återvänt till sin familj i hemlandet,
- 2 har flyttat till vänner.

Den 22 november godkände Riksdagen riktlinjerna för den ekonomiska 
politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i 
regeringens budgetproposition för 2018. Riksdagen ställde sig också 
bakom förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning för 2018 samt 
förslag till utgiftstak för åren 2018, 2019 och 2020. Riksdagen förväntas 
fatta beslut om utgiftsområde 8, där det tillfälliga statsbidraget ingår, den 
8 december. Budgetpropositionen är slutbehandlad när riksdagen har 
tagit ställning till förslagen för samtliga 27 utgiftsområden. Då 
sammanställer riksdagen statens budget. 

Kommunkontorets kommentar
Staten har ansvar för asylsökande över 18 år. Kommunen kan möjliggöra 
att 18-åringar kan bo kvar under prövotiden om förutsättningar finns. 
För individen är det självklart bäst att kunna stanna i kommunen under 
prövotiden för att få en kontinuitet i sitt boende, sin skolgång och sitt 
vardagliga sammanhang. 

Det råder stor brist på bostäder, alltifrån HVB-hem till stödboende och 
bostäder i Lund. Socialnämnden har ett ekonomiskt underskott till följd 
av att verksamheten för ensamkommande inte kan bedrivas inom de 
statliga ersättningar som ges. 

Prövotiden varierar från person till person. Socialnämnden beräknar att 
kommunens genomsnittliga kostnad per person under sex månader är 
mellan 225 000 – 325 000 kronor, totalt sett en betydligt högre kostnad 
än vad staten tillfälligt skjuter till. Beräkningarna utgår ifrån nuvarande 
boendelösningar. 
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Det tillfälliga statsbidraget täcker inte kostnaderna för den omställning i 
verksamheten som är nödvändig. Andra boendealternativ kan vara 
aktuella om barnen ges möjlighet att bo kvar i Lund under prövotiden. 
Ökade kostnader skulle då även uppstå inom överförmyndarnämnden. 

Kommunkontorets beredning utgår från att Riksdagen beslutar i enlighet 
med regeringens förslag. Den samlade bedömningen är att det i dagsläget 
saknas förutsättningar för nämnderna att öka ambitionsnivån inom sina 
nuvarande uppdrag och ekonomiska ramar. 

Kommunkontoret överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Kommunkontoret

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Bertil Egerö
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (8)
Sammanträdesdatum
2017-12-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 240 Lundaförslag Låt åldersuppgraderade 
asylsökande barn få bo kvar

Dnr KS 2017/0647

Sammanfattning
Bertil Egerö har lämnat in ett Lundaförslag där han uppmanar 
kommunfullmäktige att revidera gällande policy så att asylsökande barn 
ska få bo kvar i kommunen under pågående överklagandeprocess i de fall 
de har blivit åldersuppgraderade eller fått avslag på sin asylansökan.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september att återremittera ärendet 
till kommunstyrelsen för att återkomma med nytt förslag efter att 
riksdagen fattat beslut om statsbudgeten och därmed tydliggörande kring 
eventuellt extra ekonomisk tillskott till kommunerna för mottagande av 
ensamkommande barn.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 6 december 2017, § 404
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2017 dnr KS 
2017/0647.
Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2017 § 179.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 augusti 2017 dnr KS 
2017/0647.

Anföranden
Joakim Månsson Bengtsson (-), Anders Almgren (S), Göran Wallén (M), 
Ulf Nymark (MP) och Pernilla West (FI) yttrar sig.

Yrkanden
Joakim Månsson Bengtsson (-) och Anders Almgren (S) yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar
att låta de ensamkommande flyktingbarnen stanna under 
överklagandeprocess av asylärenden och åldersuppskrivningar
att uppdra åt kommunstyrelsen att besluta att finansiering sker med hjälp 
av ianspråktagande av medel från den statliga byggbonusen och andra 
medel till kommunstyrelsens förfogande.
 
Göran Wallén (M) yrkar att kommunfullmäktig beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdraget att 
återkomma med redogörelse för hur det aktuella förslaget ska finansieras, 
vilka konsekvenser det får för Lunds kommuns möjlighet att ta emot nya 
flyktingar samt vilka resurstillskott som kommer att krävas till 
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Justerare Utdragsbestyrkande

socialnämnden, och överförmyndarnämnden för att klara ett potentiellt 
ökat uppdrag i linje med föreliggande förslag.
 
Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår återremissyrkandet.
 
Omröstning begärs.
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
 
Ja för avslag på återremissyrkandet.
Nej för bifall till återremissyrkandet.
 
Omröstningen utfaller enligt följande:
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Sammanträdesdatum
2017-12-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Lundaförslag 'Låt åldersuppgraderade asylsökande barn få bo kvar'
Ledamöter Parti Kret

s
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt

Lennart Prytz                           (S)       Alla                                              X    
Christina Sjöström                      (MP)      Alla                                              X    
Holger Radner                           (L)       Alla                                              X   
Bo Kjellberg                            (SD)      Alla                                              X    
Marie Henschen                          (FNL

)     
Alla                                              X    

Jan Annerstedt                          (FNL
)     

Alla                                              X   
Ulf Nilsson                             (L)       Alla                                              X   
Lars V Andersson                        (C)       Alla                                              X   
Agneta  Lindskog                        (KD)      Alla                                              X   
Ulf  Nymark                             (MP)      Alla                                              X    
Torsten Czernyson                       (KD)      Alla                                              X   
Inga-Kerstin Eriksson                   (C)       Alla                                              X   
Bernt Bertilsson                        (C)       Alla                                              X   
Monica Molin                            (S)       Alla                                              X    
Sven-Bertil Persson                     (V)       Alla                                              X    
Mia Honeth                              (L)       Alla                                              X   
Göran Wallén                            (M)       Alla                                              X   
Stig Svensson                           (S)       Alla                                              X    
Börje  Hed                              (FNL

)     
Alla                                              X    

Ann-Margreth Olsson                     (S)       Alla                                              X    
Louise Rehn Winsborg                    (M)       Alla                                              X   
Lena Fällström                          (S)       Alla                                              X    
Cecilia Emanuelsson                     (MP)      Alla                                              X    
Kenth Andersson                         (S)       Alla                                              X    
Mats Olsson                             (V)       Alla                                              X    
Christer Wallin                         (M)       Alla                                              X   
Jörgen Forsberg                         (M)       Alla                                              X   
Mats Helmfrid                           (M)       Alla                                              X   
Jeanette Olsson                         (S)       Alla                                              X    
Eleni Rezaii Liakou                     (S)       Alla                                              X    
Dragan Brankovic                        (SD)      Alla      Gunilla  Hedlund 

Mikulasek              
X    

Yanira Difonis                          (MP)      Alla                                              X    
Mats Hansson                            (SD)      Alla      Carl Sjöberg                            X    
Anne Landin                             (FNL

)     
Alla                                              X    

Cecilia Barnes                          (L)       Alla                                              X   
Inger Tolsved Rosenkvist                (L)       Alla      Karl Branzén                            X   
Anders Jarfjord                         (V)       Alla      Helena Falk                             X    
Klas Svanberg                           (M)       Alla                                              X   
Louise  Burman                          (M)       Alla                                              X   
Hans-Olof Andersson                     (SD)      Alla                                              X    
Anders Almgren                          (S)       Alla                                              X    
Björn Abelson                           (S)       Alla                                              X    
Jean Niyongabo                          (MP)      Alla      Hanna Örnskär                           X    
Ronny Johannessen                       (M)       Alla                                              X   
Johan Lambreus Mattsson                 (MP)      Alla                                              X    
Mattias Olsson                          (S)       Alla                                              X    
Adrian Borin                            (M)       Alla                                              X   
Anna-Lena Hogerud                       (S)       Alla                                              X    
Cherry Batrapo                          (FI)      Alla                                              X    
Philip Sandberg                         (L)       Alla                                              X   

Transport: 29 21 0 0 0
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Transport: 29 21 0 0 0

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt
Angelica  Svensson                      (V)       Alla                                              X    
Hanna Gunnarsson                        (V)       Alla                                              X    
Peter  Fransson                         (S)       Alla      Rune Granqvist                          X    
Emma Berginger                          (MP)      Alla      Erik Hammarström                        X    
Fanny Johansson                         (S)       Alla                                              X    
Teresia  Olsson                         (MP)      Alla                                              X    
Elin Gustafsson                         (S)       Alla                                              X    
Dan Ishaq                               (M)       V                                                 X   
Gunnar Brådvik                          (L)       Alla                                              X   
Vera Johnsson                           (M)       V                                                 X   
Christoffer Brinkåker                   (SD)      Alla                                              X    
Pernilla West                           (FI)      Alla                                              X    
Joakim Månsson Bengtsson                (-)       Alla                                              X    
Nils  Paulsson                          (M)       V         Alexander Wallin                        X   
Felix Solberg                           (M)       V                                                 X   

SUMMA: 39 26 0 0 0

Omröstningen utfaller med 39 Ja-röster mot 26 Nej-röster.
 
I enlighet med reglerna om minoritetsåterremiss beslutar 
kommunfullmäktige således att bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdraget att 

återkomma med redogörelse för hur det aktuella förslaget ska 
finansieras, vilka konsekvenser det får för Lunds kommuns 
möjlighet att ta emot nya flyktingar samt vilka resurstillskott som 
kommer att krävas till socialnämnden, och överförmyndarnämnden 
för att klara ett potentiellt ökat uppdrag i linje med föreliggande 
förslag.

Reservationer
Ledamöterna från Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ, Vänsterpartiet, 
Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, FörNyaLund samt Joakim 
Månsson Bengtsson (-) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (8)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-20 KS 2017/0936

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Plats och tid Sessionsalen,Stadshallen, 2017-12-20 klockan 17.00–22.35

Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M), kl. 17.00-21.40, §§ 229-244
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Bo Kjellberg (SD)
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 6 (8)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-20 KS 2017/0936

Justerare Utdragsbestyrkande

Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Rune Granqvist (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Louise Burman (M) §§ 245-250
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Nils Paulsson (M)
Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Jean Niyongabo (MP) §§ 229-
241, kl. 17.00-19.45
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Anna Hagerberg (MP), tjänstgör för Jean Niyongabo (MP) §§ 242-
250
Karl Branzén (L), tjänstgör för Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic 
(SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)

374



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 7 (8)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-20 KS 2017/0936

Justerare Utdragsbestyrkande

Ersättare Eva S Olsson (S)
Mohsen Abtin (S)
Mats Nilsson (S)
Kenneth M Persson (S)
Birger Swahn (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Lotta Eldh Pålsson (M), kl. 17.35-22.35
Alexander Lewerentz (M)
Betty Jansson (M)
Sofie Lemontzis (MP)
Christer Wallström (L)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Nita Lorimer (V)
Bengt Svensson (SD)
Kerstin Frygner (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Marit Stigson (FI), kl. 17.00-18.50
Stefan Andersson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer § 229-250

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 8 januari 2018 kl.16.00

Underskrifter

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Lennart Prytz (S)

Justerare
Christina Sjöström (MP) Holger Radner (L)
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 8 (8)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-20 KS 2017/0936

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-12-20

Paragrafer § 229-250

Datum då anslaget sätts upp 2018-01-09 Datum då anslaget tas ned 2018-01-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson
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