
Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2018  

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND 

SAMMANTRÄDE  

DEN 22 MARS 2018 



Kommunfullmäktige  1 (1) 
 2018-03-09  

 
 

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 

 
  

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 
 

Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 22 mars 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. Dagordning och protokoll publiceras på : www.lund.se/kommunfullmaktige 
 
Följande ärenden ska behandlas: 
1. Anmälningar     
2-4    Valärenden                
5.  Årsredovisning 2017 med nämndernas årsanalyser 
6.  Personalredovisning 2017 
7.  Miljöredovisning 2017 
8.  Science Village Scandinavia ansökan om utökad låneram samt förlängning av  
 kredittid 
9.  Begäran om utökad budgetram 2018 med anledning av ökat elevantal i IB-skolor 
10. Ställningstagande för tilläggsavtal till gällande konsortialavtal för Sydvatten 
11.  Antagande av utemiljö vid förskolor i Lunds kommun, Råd och riktlinjer 
12.  Dagvattenplan för Lunds kommun 
13.  Översvämningsplan för Lunds kommun 
14. Uppdrag att se över nuvarande organisation för parkeringsfrågorna i Lunds kommun 
15.    Utredningsuppdrag gällande anläggande av skateparker i Genarp, Veberöd, Södra Sandby  
 och Stångby 
16.  Uppdrag från kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för att uppfylla  
 målsättningen för gruppstorlek i förskolan 
17.  Förslag till bildande av naturreservatet Kaninlandet 
 
Motioner 
18. Motion från Lars V Andersson (C) och Inga-Kerstin Eriksson (C) ”Samordna  
 driften  av parkeringsanläggningarna i kommunen”                    
19. Motion från Mattias Horrdin (C) ”Förbättra socialsekreterarnas arbetssituation  
 genom digitalisering ”                 
20. Motion från Christer Wallin (M) samt Mats Helmfrid (M) ”Lunds kommun kan bygga  
  billigare”             
21. Motion från Ulf Nilsson samt Mia Honeth (L) ”Gör det möjligt att arbeta längre i  
  Lunds kommun”  
Frågor 
22. Eventuellt inkomna frågor      
 
Eventuellt inkomna frågor behandlas ca kl. 20.00-21.00. 
 
Lund den 9 mars 2018 
 
 
Lennart Prytz 
Ordförande 
Kommunfullmäktige i Lund 

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


Förteckning över anmälningar 
 

till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 22 mars 2018 

 
 
Kammarrätten i Göteborgs beslut 2018-02-08 angående kommunfullmäktige i Lunds kommuns 
beslut den 20 december 2016 §302,  Laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om 
prövningstillstånd, Dnr KS 2016/0572 
 
Kammarrätten  meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. 
 
 
Underrättelse/Lagakraftbevis för del av Renfanan 4 i Södra Sandby, Lunds kommun,  
Dnr KS 2018/0228 
 
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-01-31 
 
 
Underrättelse/Lagakraftbevis 2018-02-26 Detaljplan för Klostergården 1:3 m fl i Lund, Lunds 
kommun, Dnr KS 2018/0194 
 
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-02-16 
 
Miljönämndens beslut 2018-02-01, Indexuppräkning av taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen i Lunds kommun, Dnr KS 2018/0124 
 
Miljönämnden beslutar att  justera de i miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen antagna avgifterna med en procentsats som 
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till 
den 1 oktober före avgiftsåret. Ny timavgift från och med den 1 mars 2018 är 966 kronor. 
 
 



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-03-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 19 Eva Ohlssons (S) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i barn- och 
skolnämnden

Dnr KS 2018/0040

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Eva Ohlsson (S) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

Beslutsunderlag
Eva Ohlssons (S) avsägelse inkommen den 15 januari 2018.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Eva Ohlsson (S) från uppdraget

att utse Agneta Gunneling Geijer (S), Lagerbrings väg 2 C, 224 60 
Lund, till ny ersättare i barn- och skolnämnden efter Eva Ohlsson 
(S), att tjänstgöra efter Ola Christiansson (S), för tiden till och med 
utgången av år 2018.



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-06 KS 2018/0152

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2018-03-06 klockan 16.25–16.30

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

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 19-21

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 7 mars 2018 kl. 16.00

Underskrifter

Sekreterare
Daniella Ivkovic

Ordförande
Monica Molin (S)

Justerare
Ulf Nilsson (L)



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-06 KS 2018/0152

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2018-03-06

Paragrafer § 19-21

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-07 Datum då anslaget tas ned 2018-03-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Daniella Ivkovic



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-03-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 20 Tobias Lönnells (S) upphörande av 
uppdrag som ledamot i Valnämnden

Dnr KS 2018/0101

Sammanfattning
Tobias Lönnell (S) är inte längre folkbokförd i kommunen varför 
uppdraget har upphört.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Rune Granqvist (S), Jägaregatan 466, 226 53 Lund, till ny 

ledamot i Valnämnden efter Tobias Lönnell (S), för tiden till och 
med utgången av år 2018.



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-06 KS 2018/0152

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2018-03-06 klockan 16.25–16.30

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

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 19-21

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 7 mars 2018 kl. 16.00

Underskrifter

Sekreterare
Daniella Ivkovic

Ordförande
Monica Molin (S)

Justerare
Ulf Nilsson (L)



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-06 KS 2018/0152

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2018-03-06

Paragrafer § 19-21

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-07 Datum då anslaget tas ned 2018-03-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Daniella Ivkovic



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-03-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 21 Jon Bonneviers (V) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i Valnämnden

Dnr KS 2018/0187

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Jon Bonnevier (V) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i Valnämnden.

Beslutsunderlag
Jon Bonneviers (V) avsägelse inkommen den 27 februari 2018.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Jon Bonnevier (V) från uppdraget

att utse Jonas Ringqvist (V), Hårlemans väg 5, 227 30, till ny ersättare 
i Valnämnden efter Jon Bonnevier (V), för tiden till och med 
utgången av år 2018.



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-06 KS 2018/0152

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2018-03-06 klockan 16.25–16.30

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

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 19-21

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 7 mars 2018 kl. 16.00

Underskrifter

Sekreterare
Daniella Ivkovic

Ordförande
Monica Molin (S)

Justerare
Ulf Nilsson (L)



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-06 KS 2018/0152

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2018-03-06

Paragrafer § 19-21

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-07 Datum då anslaget tas ned 2018-03-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Daniella Ivkovic



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 71 Årsredovisning 2017 med nämndernas 
årsanalyser

Dnr KS 2017/0990

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun 
och dess bolag 2017.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-02-12 Dnr KS 2017/0990.
Årsredovisning 2017 med nämndernas årsanalyser.
Nämndernas årsanalyser finns tillgängliga på Inloggad för 
förtroendevalda.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP), Philip 
Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD) 
yrkar i enlighet med kommunkontorets förslag.

 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att 50 miljoner från överskottet placeras i en social investeringsfond

att Uppdra åt kommunkontoret att ta fram riktlinjer för en social 
investeringsfond 

att i övrigt bifalla kommunkontorets förslag 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna årsredovisning för 2017
att avsätta 101 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv som 

därefter uppgår till 418 miljoner kronor
att Reglementet för intern kontroll (KS 273/05) upphör att gälla

Reservationer
Ledamöterna från Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot kommunstyrelsens 
beslut.

 

Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 71/01-02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Revisionen
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-03-07 klockan 15.00–21.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Elin Gustafsson (S), tjänstgör som ordförande § 77
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-73, kl 15:00-15:50
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 66-75, §§ 77-115, närvarar ej § 76 pga jäv
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 66-93, kl 15:00-20:30
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren § 77
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 77, 
kl 16:30-21:55
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 74-115
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 94-115

Ersättare Mats Olsson (V)
Dan Ishaq (M), kl 15:00-19:35
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-19:45

Justerare Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer § 66-115

Plats och tid för justering Rådhuset, fredagen den 16 mars kl 08:30 

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Hanna Gunnarsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-03-07

Paragrafer § 66-115

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-19 Datum då anslaget tas ned 2018-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-07 
 
 
Ang Årsredovisning 2017 med nämndernas årsanalyser (Dnr: KS 
2017/0990) 
 
Det är viktigt att påpeka att det högre ekonomiska resultatet är en följd av extraordinära 
intäkter, till exempel högre generella statsbidrag och ett bättre finansnetto. Dessutom var det 
budgeterade resultatet, 68 miljoner kronor eller, en bit under kommunens tidigare fastställda 
resultatmål på 1,5 %. Det senare innebär att Lunds kommun behövde överträffa det 
budgeterade resultatet för att nå resultatmålet. Det slutliga resultatet på 164 miljoner kronor 
bör därför inte ses som ett tecken på att åtgärder för att effektivisera den kommunala 
ekonomin och resursanvändningen inte längre är angelägna. 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 



 
 
 
 

 
 

  
       Reservation  

Kommunstyrelsen 2018-03-07, ärende 6  
“Årsredovisning 2017 med nämndernas årsanalyser”  

 
 

Lunds kommun behöver en social investeringsfond!  
  
 
Lunds kommuns årsredovisning för 2017 visar att kommunen går hela 164 miljoner plus. En 
enormt stor summa. Vänsterpartiet föreslog att 50 miljoner av dessa skulle placeras i en 
social investeringsfond. Redan för ett och ett halvt år sedan att en sådan fond skulle startas, 
när socialnämnden kom med ett sådant förslag, men då blev beslutet nej.  
 
Från en social investeringsfond kan olika delar av kommunen söka pengar för att göra 
projekt eller satsningar som gör skillnad och löser problem på lång sikt. Många sociala 
problem i samhället går ofta inte att lösa snabbt utan kräver arbete under längre tid där 
många olika delar av samhället samarbetar och vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.  
 
Att Lunds kommun ska ha en social investeringsfond är inte från början en idé från 
Vänsterpartiet, utan förslaget kommer faktiskt från socialnämnden. Det är väldigt bra att 
socialnämnden har tagit detta initiativ att arbeta mer långsiktigt och tillsammans med andra. 
Socialnämnden har också tydligt beskrivit vad syftet med en sådan fond är, hur en sådan 
fond kan fungera och hur andra kommuner gör. Konceptet med social investeringsfond är 
etablerat och fungerar.  
 
Vänsterpartiet som på kommunstyrelsens möte ta chansen och placera en del av 
kommunens överskott i en social investeringsfond. Det är sorgligt att vi inte på allvar kan ta 
chansen att lösa stora samhällsproblem tillsammans för att på så sätt bygga ett bättre 
samhälle.  
 
 
 
 
Hanna Gunnarsson Mats Olsson  
vänsterpartiet vänsterpartiet  



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2018-02-12 KS 2017/0990

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
 

Henrik Nilsson

 

henrik.nilsson3@lund.se

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2017 med nämndernas 
årsanalyser

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun 
och dess bolag 2017.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-02-12 Dnr KS 2017/0990
Årsredovisning 2017 med nämndernas årsanalyser (denna skrivelse)
Nämndernas årsanalyser finns tillgängliga på Inloggad för förtroendevalda

Barnets bästa
Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens resultat, finansiering och den ekonomiska ställningen vid 
räkenskapsårets slut. Årsredovisningen visar att resurser använts till 
verksamheter som vänder sig mot barn i enlighet med 
kommunfullmäktiges intensioner.

Ärendet
Kommunkontoret har sammanställt årsredovisning för Lunds kommun 
och dess bolag för år 2017. Årsredovisningen består av 
förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning och sammanställd 
redovisning för kommunen och dess bolag med resultaträkning, 
balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.

Kommunens utveckling styrs av visionen och sex fokusområden. 
Samtliga nämnder har formulerat mål som bidrar till ett eller 
flera fokusområde.

För fyra av kommunens fokusområden är mål och indikatorer beslutade 
av kommunfullmäktige. 

Följande fullmäktigemål bedöms uppnås:

 Lunds kommun ska ha en stark ekonomi

 Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på
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Diarienummer

2018-02-12 KS 2017/0990

 Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra 
företagsklimat 

 Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt 
minska.

Målet om klimat- och miljöpåverkan mäts med indikatorn minskade 
växthusgasutsläpp. Målet bedöms som uppfyllt utifrån årets målvärde, 
men det är osäkert om målet nås till år 2020 utifrån den senast 
tillgängliga nationella statistiken och den takt som utsläppen minskar.

Ett mål bedöms delvis uppnådda:

 Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får 
ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med 
kommunens verksamheter.

Ett mål bedöms inte uppnås:

 Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och 
inflytande på kommunens verksamheter och beslut.

För fokusområdet social hållbarhet finns inga mål satta. En nulägesanalys 
är genomförd i syfte att skapa en bild av det arbete som genomförs i 
Lund avseende folkhälsa och förebyggandefrågor och därefter beskriva 
ett framtida ramverk för kommunens arbete inom området.

För fokusområdet långsiktig kompetensförsörjning finns en strategi och 
en handlingsplan framtagen. Redovisning av handlingsplanen visar att 
kommunen arbetar i enlighet med fokusområdet.

Sammantaget görs en samlad bedömning att kommunen har en i allt 
väsentligt god måluppfyllelse och således en god ekonomisk hushållning.

Intern kontroll
Den samlade bedömningen är att nämnderna arbetar systematiskt med 
den interna kontrollen och att den i allt väsentligt fungerar väl.

Arbetet med intern kontroll styrs av kommunallagen, Lunds kommuns 
reglemente för intern kontroll (KS 273/05) samt av kommunkontoret 
utfärdade anvisningar inom området. I de anvisningar som Lunds 
kommuns arbete styrs av är utgångspunkten det internationella och 
vedertagna ramverket, COSO, som bygger på de fem komponenterna 
kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och 
kommunikation samt av utvärdering. 

När Lunds kommuns reglemente togs fram var inte COSO-ramverket 
känt inom kommunsverige. Reglementet bedöms inte stödja den 
utveckling inom intern kontroll som har skett under senare tid. För att 
kommunens arbete med den interna kontrollen ska utvecklas och stärkas 
som en del av ledning och styrning samt kunna anpassas till 
ledningsprocessen bör reglementet därför upphävas. 

Den styrning utöver kommunlagen som behövs för att utveckla den 
interna kontrollen i kommunen formuleras i anvisningar och arbete i 
nätverk inom området.
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Ekonomi

Lunds kommun redovisade 2017 ett resultat på 164 miljoner kronor, 
vilket var 96 miljoner kronor bättre än budget. Nämnderna bedöms ha en 
god budgetföljsamhet med en nettoavvikelse som var 40 miljoner kronor 
lägre än budget. Avvikelsen jämfört med budget avser främst högre 
generella statsbidrag, ett bättre finansnetto till följd av realisering av 
kortfristiga placeringar samt högre utdelning från dotterföretag.

Nettoinvesteringarna uppgick till 818 miljoner, vilket är 636 miljoner 
kronor lägre än vad som planerats i budget. Den lägre investeringsnivån 
har medfört överskott i reserverade medel för tillkommande 
driftkostnader. Det har också inneburit att låneskulden ökat mindre än 
budgeterat vilket har lett till att räntekostnader har blivit lägre än 
budgeterat. Den främsta anledningen till den lägre investeringsnivån är 
att projekt har skjutits fram tidsmässigt, men är även följden av en mer 
omfattande prövning av investeringsobjekt före beslut.

Av överskottet föreslås maximalt belopp avsättas till 
resultatutjämningsreserven, vilket uppgår till 101 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
besluta

att överlämna årsredovisning för 2017 till kommunfullmäktige för 
godkännande 

att avsätta 101 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv som 
därefter uppgår till 418 miljoner kronor 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att Reglementet för intern 
kontroll (KS 273/05) upphör att gälla

Carin Hillåker
Bitr. kommundirektör

 Henrik Weimarsson
 Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige och revisionen 
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Kommun  styrelsens  
ordförande har ordet
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och 
öppenhet. Så lyder inledningen på den vision för Lunds 
kommun som kommunfullmäktige beslutade om under 
förra året. Den fångar vår historia, men sätter också 
tonen för kommunens framtida arbete. Till vår vision 
har vi kopplat tre stycken förhållningssätt; lyssna, lära 
och leda. Dessa förhållningssätt utgör riktlinjer och en 
tydlig deklaration för hur vi ska utföra vårt arbete. Vi 
ska vara en organisation som lyssnar på varandra och 
vår omvärld, vi ska lära oss av de som kan mer och vi ska 
ta på oss ledartröjan i för Lunds kommun viktiga och 
avgörande frågor.

Fokus på en stärkt och mer jämlik skola
Lunds kommun ska ha en skola och förskola av högsta 
kvalitet som erbjuder en jämlik och likvärdig utbildning 
då skolan är grunden till människors möjlighet att 
förverkliga sina drömmar. Därför säkerställde vi att, för 
första gången på över 10 år, skolorna i Lunds kommun 
fick full uppräkning för sina kostnader. Vi började dess-
utom fördela resurserna inom skolan utefter de faktiska 
behoven som finns. 

Detta är viktiga steg för att den utbildning som vi 
erbjuder ska vara likvärdig och mer jämlik. Alla barn 
förtjänar en skolgång med studiero och trygghet, där 
man kan mötas utifrån sina förutsättningar. Därför är 
det viktigt att vi nu vänt den negativa skolutvecklingen 
och återigen är i topp i landet. En tydlig bekräftelse på 
det är att Lärarförbundet 2017 utsåg Lunds kommun till 
Sveriges tionde bästa skolkommun vilket också är det 
bästa resultatet bland större städer. Vi ser även en positiv 
utveckling för de resultat som eleverna presterar. Vi 
ser en uppgång för meritvärdena i grundskolan och för 
betygsresultaten i gymnasieskolan. Vår tydliga ambition 
är att stärka resultaten ytterligare.

Vi tog under 2017 också viktiga beslut för att ytter-
ligare öka jämlikheten i skolan. Vi lade under hösten 
grunden för en ny och samlad barn- och skolnämnd. 
Från och med 2018 samlar vi alla frågor om grundskola 
och förskola i en och samma organisation. Detta gör att 
vi på riktigt kan säkerställa en likvärdig skola oavsett om 
du går i skolan i Veberöd, Stångby eller Klostergården.

2017 togs också ett både efterlängtat och välbehövligt 
beslut om att bygga en femte kommunal gymnasieskola, 
Hedda Anderssongymnasiet. Vi har länge sett ett behov 
av att skapa fler gymnasieplatser i Lund eftersom att 

söktrycket på våra kommunala gymnasieskolor fortsätter 
att öka. Därför möter vi nu det behovet och bygger en 
gymnasieskola som kommer att ha plats för närmare 2 
500 gymnasieelever.

En stärkt infrastruktur
2017 undertecknades avtalet mellan Sverige-
förhandlingen och Lunds kommun. Avtalet stärker Lund 
som Sveriges centrum för kunskap och innovation och 
Lund säkras som stationsort i det kommande nationella 
höghastighetstågssystemet med restider under två och 
en halv timmar mellan Stockholm och Lund. Genom 
spårvägen knyts Brunnshög, med MAX IV och ESS, 
ihop med stadskärnan och vidare med övriga landet 
och internationellt. Detta kommer att ytterligare stärka 
Lunds, Skånes och Sveriges utveckling. Denna första del 
av Sverigeförhandlingen möjliggör, förutom spårväg, en 
historisk satsning på cykeltrafik och ett väsentligt ökat 
bostadsbyggande. 

Spårvägsbygget kom under 2017 igång på riktigt. En 
av förutsättningarna för att Brunnshög ska nå sin fulla 
potential är att det finns en riktigt bra koppling mellan den 
nya stadsdelen och staden i övrigt. Men spårvägen är även 
viktig för staden i övrigt eftersom det planeras förtätningar 
på sjukhusområdet, vid LTH och Ideon. Här kommer det 
att skapas många nya arbetstillfällen som kommer att vara 
viktiga inte bara för Lund utan för hela regionen.

Vi ser hur vårt övriga arbete med transporter och 
infrastruktur fortsätter att göra det bättre för Lund och 
för Lundaborna. 2017 mottog vi återigen det nationella 
SHIFT-priset som bästa kommun att ställa om trafik-
strukturen i hållbar riktning. Och vi ser hur bilresandet 
fortsätter att minska och bussresandet fortsätter att öka. 
Lund blev även återigen utsett till årets cykelkommun och 
vi fortsätter ta steg mot att bli en ännu bättre på cykel-
planering. 2017 byggdes 36 000 kvadratmeter cykelbana 
och en del av detta var att andra etappen av det nordsyd-
liga cykelstråket genom stadskärnan är genomfört.

Lund växer – mycket
Befolkning ökade 2017 med 2 732 nya lundabor. Detta 
innebär en ökning med 2,3 procent, vilket är ett tydlig 
tecken på att Lund är en mycket attraktiv kommun att 
bosätta sig i. Det är den största ökning under ett enskilt 
år så långt tillbaka som statistiken sträcker sig. Vi ökar 
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på flera fronter. Allt fler barn föds samtidigt som fler 
flyttar till Lund än från Lund. Oavsett om man betraktar 
in- och utflyttning från och till Skånska kommuner, 
landet i övrigt eller utomlands så är inflyttningen större 
än utflyttningen. 

Även om vi i Lunds kommun tog emot cirka 800 
nyanlända under 2017 så är det inte främst flyktingar 
som kommer till Lund från andra länder. Här dominerar 
istället länder som Indien och Kina. Detta är ett resultat 
av att det i Lund finns världsledande forskning och 
utbildning och ett starka internationella företag.

Men främst beror det på den höga takten i bostads-
byggandet. Under 2017 färdigställdes nästan nya 900 
bostäder och nästan 1000 nya bostäder har påbörjats. Av 
dessa bostäder byggs cirka 200 bostäder i de östra kom-
mundelarna och ett högt bostadsbyggande även utanför 
staden är viktigt för att hela Lunds kommun ska leva.

Kulturen är på uppsving
Alla människors rätt att uttrycka sig genom kultur är en 
grundsten i ett levande demokratiskt samhälle. Det är 
också därför vi fortsätter att göra stora kultursatsningar, 
vilket också ger resultat. Enligt en medborgarundersök-
ning om Lunds kulturutbud som gjordes under våren 
2017 har lundabornas nöjdhet med kulturutbudet ökat. 
Till exempel sattes nytt publikrekord på Konsthallen 
när Albert Wikings fantastiska utställning ”We have a 
dream” visades.

Men vi fortsätter också att stärka våra bibliotek. Under 
2017 HBTQ-certifierades Lunds folkbibliotek. Samtidigt 
ökade vi stadsbibliotekets tillgänglighet genom ökade 
öppettider. Arbetet med att få fler att ta del av litteratu-
ren och bibliotekens verksamhet fortsätter. Under 2017 
gjordes en historisk satsning på förskolebiblioteken, med 
en ökning från ett trettiotal till drygt femtio bibliotek. 
Under det gångna året fick dessutom sex av våra skol-
bibliotek utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass”. Som 
sista kommun i Skåne tog vi bort reservationsavgifterna 
på våra bibliotek. Vi ska uppmuntra läsning och bildning 
och göra det mer tillgängligt, inte belägga det med 
onödiga avgifter.

En bra arbetsgivare
För att kommunens alla verksamheter ska fungera måste 
vi förbättra villkoren för våra anställda. Därför genom-
förde vi flera viktiga satsningar på våra anställda under 
2017. Satsningarna som ofta har kommit efter dialog 
med våra fackliga företrädare, en dialog som inte kan 
understrykas nog och som ska ges bättre förutsättningar 
i framtiden.

Under 2017 har vi reviderat handlingsplanen för 
kompetensförsörjning för Lunds kommun. Revideringen 

innebar bland annat ett förtydligande att heltid ska vara 
norm i Lunds kommun. Heltid som norm är en viktig 
prioritering för oss som arbetsgivare och något som 
efterfrågats av fackförbunden. Att ha heltid som norm är 
en investering i våra anställda.

Under 2017 fattade vi beslut om att ansluta oss till de 
kommuner som gör det möjligt för sina anställda att byta 
semesterdagstillägg mot lediga dagar. Möjligheten till fler 
semesterdagar är viktig för att skapa ett hållbart arbetsliv. 
2017 tog vi även beslut om att Lunds kommun ska 
erbjuda sina anställda förmånscyklar. Nu underlättar vi 
för våra anställda att göra hälso- och klimatmedvetna val 
och stärker vår attraktivitet som arbetsgivare ytterligare.

En positiv utveckling
Avslutningsvis kan vi konstatera att Lunds kommun har 
en stark utveckling och är på väg i en positiv riktning. 
Efter ett idogt arbete kan vi nu se tillbaka på ett 2017 
med ett mycket starkt ekonomiskt resultat. Resultatet 
för 2017 slutade på 164 miljoner kronor, vilket är över 
100 miljoner bättre än året innan. 

Vi får också ett positivt gensvar och erkännande 
från vår omvärld för Lund som kommun. Utöver den 
tidigare nämnda SHIFT-utmärkelsen och utmärkelsen 
som landets bästa cykelkommun har vi fått ytterligare 
stora erkännanden under 2017. Bland annat kan nämnas 
att vi blev utnämnda till Sveriges bästa ”svekologiska” 
kommun med nära femtio procent svenskproducerade 
ekologiska livsmedel, samt en andraplats på svenska 
ekomatsliga. Tillsammans med utmärkelserna som årets 
återvinningskommun och att vi har bäst avfallsverk-
samhet i landet visar det att 2017 var året då Lund intog 
tätpositionen i landet vad gäller klimat- och miljöarbete. 

Med årets starka resultat såväl ekonomiskt som vad 
gäller kvaliteten i kommunens service och verksamhet 
är Lunds kommun väl rustat inför framtiden. En framtid 
som vi gemensamt och i samverkan skapar – med 
kunskap, innovation och öppenhet.

Anders Almgren (S)
Kommunstyrelsens 
ordförande
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Kommunens 
samlade 
verksamhet
Kommunkoncernen omfattar Lunds kommun med dess 
nämnder och styrelser, kommunförbund samt företag som 
kommunen på grund av andelsinnehav har inflytande över. 
Kommunen har därutöver att antal uppdragsföretag.

Kommunfullmäktige
(65 ledamöter)

Kultur- och
fritidsnämnden

Barn- och skolnämnd 
Lunds stad

Lunds kommuns
Parkerings AB

Byggnadsnämnden

Socialnämnden

Barn- och skolnämnd 
Lund Öster

Lunds kommuns
Fastighets AB

Tekniska nämnden

Servicenämnden

Utbildningsnämnden Kraftringen AB

Miljönämnden

Överförmyndar-
nämnden

Räddningstjänsten Syd
(Kommunalförbund)

Fastighets AB
Lunds Arena

Renhållnings-
styrelsen

Vård- och omsorgs-
nämnden

VA SYD
(Kommunalförbund)

Science Village
Scandinavia AB

Valnämnden

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen Habostyrelsen

Krislednings-
nämnden
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Foto: Thobias Ligneman

Göran Holmström, expert på humlor  
och vilda bin, ledde humlesafari i Brunnshög.
Foto: Lunds kommun

Foto: Kristina Strand Larsson



Vart gick skatte pengarna? 
Lunds kommun i sammandrag

Verksamhet miljoner kronor andel i %

¢ Politisk verksamhet 64 1%

¢ Infrastruktur, skydd mm 325 6%

¢ Kultur och fritid 302 5%

¢ Pedagogisk verksamhet 2 813 48%

¢ Vård och omsorg samt särskilt  
  riktade insatser

2 377 40%

Summa egentlig verksamhet 5 881 100%

Kostnader miljoner kronor andel i %

¢ Löner och pensionskostnader 4 662 59 %

¢ Köp av huvudverksamhet 1 233 16 %

¢ Lämnade bidrag 256 3 %

¢ Tjänster och avgifter 377 5 %

¢ Lokaler, avskrivningar 919 12 %

¢ Material, varor, inventarier 352 4 %

¢ Finansiella kostnader 42 1 %

Summa kostnader 7 841 100 %

Intäkter miljoner kronor andel i %

¢ Skatteintäkter 5 578 70 %

¢ Försäljning verksamhet och tjänster 627 8 %

¢ Taxor/avgifter 422 5 %

¢ Generella statsbidrag 423 5 %

¢ Bidrag 579 7 %

¢ Intäkter från hyror och arrende 246 3 %

¢ Försäljning anläggn- o omsättningstillgång 17 0,2 %

¢ Finansiella intäkter 130 2 %

Summa intäkter 8 020 100 %
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Fem år i sammandrag 2013 2014 2015 2016 2017

Koncernen. Resultat före skatt, miljoner kronor 453 270 396 378 474

Koncernens soliditet, % 33 % 33 32 % 33 % 33 %

Kommunen. Resultat, miljoner kronor 218 14 145 103 164

Resultat efter balanskravsjusteringar, miljoner kronor 71 –25 115 99 61

Resultat utan jämförelsestörande poster, miljoner kronor 18 –15 74 107 147

Resultat/Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 4,4 % 0,3 % 2,7 % 1,8 % 2,7 %

Budgetavvikelse nämnder, miljoner kronor 4 2 45 5 40

Verksamhetens nettokostnader 4 760 5 231 5 350 5 696 5 924

Personalkostnader, miljoner kronor 3 636 3 833 4 060 4 372 4 662

Köp av huvudverksamhet, miljoner kronor 924 968 1 056 1 205 1 233

Soliditet, exkl. pensionsskuld 57 % 52 % 49 % 49 % 48 %

Soliditet inkl pensionsskuld 21 % 21 % 22 % 24 % 25 %

Nettoinvesteringar inkl finansiella anläggningstillgångar 689 878 567 650 818

Nettolåneskuld, miljoner kronor 1 341 1 834 1 883 1 927 2 238

Utdebitering/skattesats 20,84 21,24 21,24 21,24 21,24

Tillsvidareanställda, antal 7 760 7 941 7 982 8 308 8 489

Visstidsanställda, antal 1 075 1 145 1 481 1 433 1 695

Antal invånare 31 december 114 318 115 968 116 834 118 542 121 274

Befolkningsökning 1,2 % 1,2 % 0,8 % 1,5 % 2,3 %

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017  7



8 LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017

FÖ
R

VA
LT

N
IN

G
SB

ER
Ä

TT
EL

SE

Händelser 
av väsentlig 
betydelse
Det händer väldigt mycket i Lunds kommun.  
Här har några av de större och viktigare 
händelserna från 2017. Foto: Lena Wallin



En stor händelse för Lunds kommun var givetvis att 
kommunfullmäktige beslutade om en ny vision för 
kommunen: Lund skapar framtiden – med kunskap, inno-
vation och öppenhet. Visionen ska få oss att tillsammans 
jobba mot samma mål i arbetet att vara Ett Lund. Under 
2018 fortsätter arbetet med att implementera visionen i 
kommunens verksamheter.

Under 2017 växte även Lunds befolkning med 2,3 
procent, och vid årsskiftet 2017/2018 hade kommunen 
121 274 invånare.

Utvecklad medborgarkontakt och ökad 
service för medborgarna
För att utveckla kontakten med medborgarna på telefon, 
utvecklade kommunen en gemensam telefoniingång 
för Medborgarcenter. På så vis fick medborgarna en väg 
in i kontakten med kommunen och tillgängligheten 
förbättrades något.

Medborgare fick möjlighet att lämna e-förslag. 
E-förslagslösningen Lundaförslaget innebär att alla 
medborgare i kommunen kan gå in på kommunens 
webbplats och lämna förslag på utveckling eller 
förändring. Dessa förslag kan sedan andra medborgare 
gå in och rösta på. Om minst 100 personer röstar på ett 
förslag inom en viss tid, lämnas det till berörd nämnd för 
att bedömas och handläggas.

Under året togs nya medborgarlöften fram, som foku-
serar på barn och unga. För barn och unga i ålder 6–15 år, 

kunde kommunen erbjuda gratis sommarlovsaktiviteter 
genom sommarlovssatsningen Lov i Lund.

Under 2017 fortsatte kommunen arbetet med att ta 
emot och välkomna flyktingar. Cirka 800 flyktingar togs 
emot under året. Skolnämnderna tog även fram gemen-
samma riktlinjer för papperslösa elever. Lunds kommuns 
integrationspris 2017 gick till RådRum.

Fler viktiga händelser under 2017 är:

• Konsthallens utställning av Albert Wiking, We have a 
dream, slog publikrekord.

• Kommunen var medarrangör av LundaPride.

• Lunds folkbibliotek HBTQ-certifierades.

Fortsatt byggnation för framtiden
Under året har ett stort antal bostäder påbörjats och 
färdigställts, en ny stadsdel har invigts och det första 
spadtaget har tagits i spårvägsprojektet.

Ungefär 1000 bostäder började byggas 2017, och 75 
procent av bostäderna är hyresrätter. Nästan 900 bostä-
der färdigställdes också under året, vilket är det största 
antalet under tio år.

I februari togs det första spadtaget i spårvägsprojektet, 
och i mars drog bygget igång på allvar. Merparten av 
ledningsarbetena är nu i slutskedet och den första rälsen 
läggs ut under hösten. Skånetrafiken har meddelat att 
trafikstarten sker först våren 2020.

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017  9

FÖ
R

VA
LTN

IN
G

SB
ER

Ä
TTELSEFoto: Lunds kommun



Fler viktiga händelser under 2017 är:

• Många projekt pågår parallellt eller är under 
uppstart, exempelvis utveckling av Lund C, 
Ideonområdet, Stångby och Västerbro samt 
 ombyggnad av Bantorget och Clemenstorget.

• Flera markanvisningstävlingar för bostäder har 
genomförts på Brunnshög men även inom Södra 
Råbylund.

• Under hösten invigdes utbyggnaden av Södra 
Brunnshög och första spadtaget togs tillsammans 
med några av dem som ska bygga och befolka 
området.

Utmärkelser och nomineringar
Förutom att vara en av Sveriges främsta miljökommuner, 
vann Lund flera utmärkelser under året. Till exempel:

• Bäst på hållbara transporter

• Årets cykelkommun

• Bästa kommun att vara ung i

• Bästa återvinningskommun

• Bästa kommun på svensktillverkade ekologiska 
livsmedel.

Flera verksamheter i kommunen nominerades även till 
olika utmärkelser, till exempel:

• Stadsparken nominerades till utmärkelsen Årets park.

• Sex skolor fick utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass.

• Dagliga verksamheten Glimmern har nominerad till 
årets Götapris för sitt vandringsprojekt.

Fortsatt satsning på framtiden genom 
utbildning
Årets antagning till gymnasieskolan visar att söktrycket 
är fortsatt högt till kommunens skolor. Under året 
fattades beslut om att bygga Lunds nya gymnasieskola, 
Hedda Anderssongymnasiet.

Meritvärdena i grundskolan och betygsresultaten för 
gymnasieskolan steg under året.

Miljöarbetet för att främja en hållbar 
utveckling 
Under 2017 gav Lunds kommun ut en grön obliga-
tion för 750 miljoner kronor. Gröna obligationer 
är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade 
investeringsprojekt.

Foto: Kennet Ruona

Foto: Madeleine Malmsten Foto: Karl-Oskar Seth
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Foto: Kennet Ruona

God ekonomisk 
hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att kommunen når 
både sina finansiella och verksamhetsmässiga mål, samt 
att verksamheten bedrivs på ett långsiktigt, ändamål-
senligt och effektivt sätt. Utgångspunkten är att varje 
generation ska bära kostnaderna för den service som den 
konsumerar.

Visionen och de gemensamma förhållningssätten är 
utgångspunkten för kommunens styrning. Under året 
har kommunen beslutat om en ny vision.
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 Lunds vision och 
förhållningssätt
Lund skapar framtiden – med kunskap, 
innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. 
Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi 
hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra 
skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill 
bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en unik 
kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka 
stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit 
till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar 
på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världspro-
blem. Genom att visa vägen och inspirera andra visar vi 
att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum 
som gör skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i 
världen.

Målstyrning
Kommunen har en horisontell ledningsmodell som 
innebär att varje nivå i organisationen formulerar sina 
mål med visionen, fokusområdena och det egna basupp-
draget som utgångspunkt.

I årsredovisningen redovisas de fokusområden, mål 
och indikatorer som beslutats i kommunens ekonomi- 
och verksamhetsplan (EVP) samt under verksamhets-
avsnittet nämndernas utvecklingsmål.

Förhållningssätt:
Lyssna – Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i 
världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar 
innovationer, idéer och en stark demokrati.

Lära – Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och 
skapa. Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig 
förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda 
exempel.

Leda – Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför 
förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar 
nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag 
och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.
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Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige mål Bedömning av 
målet

Indikatorer Målvärde 
2017

Utfall 
2017

Utfall 
2016

Invånarna i Lunds kommun ska 
ha goda möjligheter till insyn 
och inflytande på kommunens 
verksamheter och beslut

Fokusområde
Inflytande, delaktighet 
och service

n Klarar ej målet Nöjd Inflytande-Index – Helheten 46 * 43

Informationsindex för kommunens 
webbplats – Totalt

90 86,85 85,55

Delaktighetsindex, andel (%) av 
maxpoäng

75 72 72

Lunds kommun ska ha en stark 
ekonomi

Fokusområde
Ekonomisk hållbarhet

l Klarar målet Årets resultat i förhållande till 
skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning

1,5 % 2,7 % 1,8 %

Nettolåneskulden 60 % 37 % 34 %

Lunds kommun ska vara en 
attraktiv plats att leva och 
bo på

Fokusområde
Lund, en attraktiv och 
kreativ plats

l Klarar målet Nöjd Region-Index – Helheten 70 * 71

Befolkningsutveckling, årlig 1,2 % 2,3 % 1,5 %

Polisens trygghetsundersökning 1,5 1,5 1,81

Nöjd Region-Index – Trygghet 68 * 66

Lunds kommuns klimat- och 
miljöpåverkan ska väsentligt 
minska

Fokusområde
Ekologisk hållbarhet

l Klarar målet Utsläpp av växthusgaser –41 % –41 % ** –47 %

Företagen i Lunds kommun ska 
uppleva att det finns ett bra 
företagsklimat

Fokusområde
Lund, en attraktiv och 
kreativ plats

u Delvis uppnått Antal nystartade företag, 
Nyföretagarbarometern

776 768 826****

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, 
ranking

49 132 134

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) 
– Totalt, Nöjd Kund Index

70 74 *** 72,95

Boende och verksamma i Lunds 
kommun ska uppleva att de får 
ett gott bemötande och hög 
tillgänglighet i kontakten med 
kommunens verksamheter

Fokusområde
Inflytande, delaktighet 
och service

u Delvis uppnått Nöjd Medborgar-Index – Bemötande, 
tillgänglighet

57 * 60

Nöjd Medborgar-Index – Helheten 63 * 62

Helhetsintryck telefoni, ranking 65 107 137

* Medborgarundersökningen genomförs vart annat år 
** Något förändrad analysmetod jämfört med 2016 
*** Värdet är preliminärt / uppgift saknas
**** Värdet är korrigerat
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Utvärdering god 
 ekonomisk hushållning
Kommunens utveckling styrs av visionen och sex fokus-
områden. Alla nämnder har formulerat mål som bidrar 
till ett eller flera fokusområden.

För fyra av kommunens fokusområden är mål och 
indikatorer beslutade av kommunfullmäktige. Följande 
fullmäktigemål bedöms vara uppnådda:

• Lunds kommun ska ha en stark ekonomi.

• Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva 
och bo på.

• Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska 
väsentligt minska. 

Målet om klimat- och miljö påverkan mäts med 
indikatorn minskade växthus gasutsläpp. Målet 
bedöms som uppfyllt utifrån årets målvärde, men det 
är osäkert om målet nås till år 2020 utifrån den senast 
tillgängliga nationella statistiken och den takt som 
utsläppen minskar. 

Två mål bedöms vara delvis uppnådda:

• Boende och verksamma i Lunds kommun ska upp-
leva att de får ett gott bemötande och hög tillgänglig-
het i kontakten med kommunens verksamheter.

Telefontillgängligheten har förbättrats med kommunens 
nya Medborgarcenter, men når inte upp till den högt 
ställda målsättningen.

 Ett mål bedöms inte vara uppnått:

• Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter 
till insyn och inflytande på kommunens verksam-
heter och beslut.

Målet mäts med tre indikatorer. Informationsindexet 
på kommunens webbplats har förbättrats, men når inte 
upp till det högt ställda målet och detsamma gäller för 
delaktighetsindex.

För fokusområdet ”social hållbarhet” finns inga mål 
satta. En nulägesanalys är genomförd i syfte att skapa en 
bild av arbetet som genomförs i Lund kring folkhälsa och 
förebyggande frågor. Därefter ska ett framtida ramverk 
för kommunens arbete inom området beskrivas.

För fokusområdet ”långsiktig kompetensförsörjning” 
har kommunen tagit fram en strategi och en hand-
lingsplan. Redovisningen av handlingsplanen visar att 
kommunen arbetar i enlighet med fokusområdet.

Sammantaget görs den samlade bedömningen att 
kommunen har en tillräckligt god måluppfyllelse och 
således en god ekonomisk hushållning.

Foto: El-Tayeb Bayomi
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Fokusområden
Lund, en attraktiv och 
kreativ plats
Mål inom fokusområdet
Lunds kommun ska vara en attraktiv plats 
att leva och bo på

Lunds kommuns befolkning fortsätter att öka. 
Kommunen hade vid årsskiftet 121 274 invånare, vilket 
är en ökning med 2,3 procent jämfört med 2016.

Lund är en av de tryggaste kommunerna i landet om 
man jämför med kommuner i samma storlek. Lund fick 
2017 ett mycket bra utfall i den årliga trygghetsmät-
ningen som görs tillsammans med polisen. Kommunen 
och polisen har ett väl fungerande samarbete som styrs 
av dels en överenskommelse om att samverka, dels 
medborgarlöften. Lund kan därför visa på bra siffror 
kring medborgarnas känsla av trygghet och det faktiska 
antalet anmälda brott.

En särskild satsning gjordes 2017 under rubriken 
Trygg ungdom. Bland annat arrangerades aktiviteter för 
sommarlovslediga skolungdomar, vilket ledde till ett 
minskat antal skadegörelsebrott och andra ungdoms-
relaterade brott.

Medborgarundersökningen genomförs vartannat år 
och har inte gjorts under 2017. Resultaten från tidigare 
år visar att Lundaborna är nöjda med kommunen.

Företagen i Lund ska uppleva att det finns 
ett bra företagsklimat

Kommunen mäter företagsklimatet genom två under-
sökningar – SKL:s Insikt (NKI) och Svenskt näringslivs 
ranking. SKL:s Insikt (NKI) vänder sig till företag som 
haft kontakt med kommunen i myndighetsfrågor. 
NKI-värdet har förbättrats inom nästan alla myndighets-
områden, medan rankingen av Svenskt näringsliv har 
försämrats. Den senare visar att attityden till kommu-
nens företagsklimat har försämrats. Det är därför fortsatt 
prioriterat inför 2018 att förbättra företagsklimatet, för 
att förbättra företagens attityder.

Antalet nystartade företag ligger på en fortsatt hög 
nivå. Det mycket högt ställda målet nås dock inte.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet
Den nya visionen som beslutades av kommunfull-
mäktige i april, Lund skapar framtiden – med kunskap, 
innovation och öppenhet utgör en ytterligare språngbräda 
i arbetet.

Lunds kommun placerade sig på sjätte plats av landets 
290 kommuner i tidskriften Fokus ranking Här är det 
bäst att bo. En rad insatser och ett kontinuerligt arbete 
har gjorts under året för att göra Lund mer attraktivt och 
för att stärka Lund som kreativ plats.

Lunds kommuns miljöarbete har fått positiv upp-
märksamhet i flera olika sammanhang under året. Några 
exempel är:

• Lunds renhållningsverk utsågs som bästa avfallsverk-
samhet av branschorganisationen Avfall Sverige.

• I tidningen Aktuell hållbarhet, rankades Lund som 
fjärde bästa kommun (jämfört med plats 16 2016).

• Andra plats i ekomatsligan med 68 procent 
 ekologiska livsmedelsinköp och bäst i Sverige på 
att köpa svenska ekologiska livsmedel.

• Cykelfrämjandet utsåg Lund till årets 
cykelfrämjarkommun.

Kunskapsstaden Lund
I Lund har skolresultaten varit mycket goda sedan en 
lång tid tillbaka.

Det genomsnittliga meritvärdet i Lunds grundskolor 
är mycket högt och det har fortsatt öka det senaste 
läsåret. Ökningen är större i Lund än i de jämförbara 
grupperna. 95,3 procent av eleverna i årskurs nio från 
Lunds kommuns skolor exkl. nyinvandrade elever, var 
behöriga till ett yrkesprogram 2017.

På International School of Lund Katedralskolan 
(ISLK) nådde 95 procent av eleverna målen för MYP5, 
en förbättring med en procentenhet sedan 2016.
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Meritvärdet för årskurs nio i kommunala grundskolor. 
(17 ämnen, exkl. nyinvandrade elever.)

Läsår Lunds 
kommun

Gruppen 
större städer

Riket

2016–2017 256,9 227,3 225,0

2015–2016 253,6 228,7 224,9

2014–2015 248,6 225,1 221,9

Källa: SCB

Kommunens gymnasieskolor är attraktiva och många 
ungdomar från andra kommuner söker sig till Lund. 
60 procent av eleverna kommer från andra kommuner. 
Resultaten är höga på de studieförberedande program-
men och en positiv trend kan ses för yrkesprogrammen. 
Gymnasieskolan Vipan, som har de flesta yrkesprogram-
men, fortsätter arbetet med att skapa rutiner för att 
tidigt uppmärksamma elever som inte klarar studierna 
och för att ge extra anpassningar.

Inom vuxenutbildningen har andelen godkända 
betyg på grundläggande nivå minskat med 8 procent-
enheter från föregående år. Ökningen motsvaras av en 
minskad andel studieavbrott. På gymnasial nivå inom 
vuxenutbildningen är det en liten minskning av andelen 
godkända betyg samtidigt som allt fler elever fullföljer 
kursen. När färre elever avbryter studierna minskar 
normalt andelen godkända betyg.

Betygspoäng kommunala skolor gymnasieskolan

Läsår 2016–
2017

2015–
2016

2014–
2015

Lund högskole-
förberedande 
program

15,0 15,1 14,8

Lund yrkesprogram 12,9 12,9 12,7

Större städer 
högskole-
förberedande 
program

14,5 14,5 14,4

Större städer 
yrkesprogram

12,9 13,0 12,9

Riket alla huvudmän 
och program

14,0 13,9 13,8

Källa: SCB

Stadsutveckling
Brunnshög planeras för att kunna bidra till att Lund blir 
en ännu mer attraktiv och kreativ plats. Ett stort engage-
mang läggs på att skapa offentliga rum med hög kvalitet 
för möten och upplevelser. Kraven är höga på arkitektur 
i såväl det offentliga rummet som på byggnader.

Många åtgärder har genomförts i stadskärnan för 
att främja stadslivet. Renhållningen har förstärkts 
och firandet av siste april i Stadsparken fortlöpte väl. 
Plantering av 200 000 lökar förstärkte den årstidsrela-
terade utsmyckningen. Längs Nygatan har kommunen 
tillsammans med fastighetsägare genomfört projektet 
Blomstergatan. På Mårtenstorget har körbanan höjts upp 
till torgnivå samtidigt som torghandelns öppettider har 
förlängts och ytan utanför Saluhallen har utökats för att 
möjliggöra mer uteservering. Antalet uteserveringar i 
stadskärnan har blivit fler.

I november 2017 fattades beslut om en överens-
kommelse för det fortsatta projektet om en ny kon-
gressanläggning i Lund. Det är Lunds kommun och 
Hemsö Fastighets AB, som i nära samarbete med Lunds 
universitet, nu ska arbeta med att ta fram en preciserad 
beskrivning av innehåll, verksamhet och omfattning.

Bostäder
Under året har det färdigställts 894 bostäder. 765 bostä-
der är i flerbostadshus och 47 är i enbostadshus. Årets 
nyproduktion är den högsta på tio år. Det har under året 
antagits detaljplaner som möjliggör 1360 nya bostäder.

Goda kommunikationer
I februari togs det första spadtaget i spårvägsprojektet 
och i mars kom bygget igång på allvar. Tidplan och 
budget för byggnationen bedöms klaras. Trafikstarten 
har flyttats fram till våren år 2020.

I den nationella planen för transportsystem 2018–
2029, finns utbyggnaden av fyra spår Lund–Hässleholm. 
Avtal för höghastighetståg Lund–Hässleholm är god-
kända av kommunfullmäktige och innehåller planering 
för tåg på 320 km/h och en station på Lund C.

Cykelresandet har ökat med 3,5 procent. 36 tusen 
kvadratmeter cykelbana har anlagts under året, vilket 
överstiger målsättningen. Andra etappen av det nordsyd-
liga cykelstråket genom stadskärnan är genomförd.

Bilanvändandet per invånare har minskat med tio 
procent jämfört med 2011 och kollektivtrafiken har ökat 
med tre procent under året.
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Regional utveckling
MalmöLundregionen
Under 2017 har Lund varit ordförande i MalmöLund-
regionen. Verksamheten har dels bedrivits inom tre utpe-
kade fokusområden (långsiktig kompetens försörjning, 
stimulera ökat bostadsbyggande, sysselsättning och 
arbetsmarknad), dels i den så kallade kärnverksamheten, 
där bland annat näringslivsgruppens aktiviteter och 
infrastrukturkoordinering har skett.

Exempel på projekt som har drivits inom fokus-
frågorna är Industrinatten MalmöLundregionen, där två 
event i Lund och Malmö samlade cirka 1500 elever och 
lärare och dessutom fler än 40 företag. Inom kompetens-
försörjningsområdet resulterade dessutom ett samarbete 
med LTH:s teknologkår i en lunchpanel med en stor 
mängd deltagande blivande civilingenjörer och arkitek-
ter. Under hösten 2017 bildades ett HR-chefsnätverk 
för att driva samarbetet framåt och en handlingsplan 
arbetades fram för fortsatta aktiviteter.

Lund har även varit ordförande i MalmöLund-
regionens näringslivsgrupp. Teman har varit praktisk 
samverkan, företagsklimat, regional samverkan samt 
översiktsplanering. En B2B-mässa genomfördes i 
Lund under våren och ett regionavtal tecknades med 
Objektvision för gemensam plattform för sökning 
av lediga tomter och lokaler i de 11 kommunerna. På 
samma sätt har Lund haft en ledande roll i ”Gruppen 
för Översiktlig planering”, där arbetet med imple-
menteringen av MalmöLundregionens strukturplan 
har varit centralt. Den har förevisats både för en 
extern publik och som fokus för workshop mellan 
MalmöLundregionens kommuner och Länsstyrelsen, 
Region Skåne samt Trafikverket.

MalmöLundregionen har lämnat gemensamma yttran-
den till Regional Transportinfrastrukturplan 2018–2029 
samt Nationell plan för Transportsystemet 2018–2029.

Greater Copenhagen & Skåne Committee 
Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt 
samarbete som består av alla 33 skånska och 46 danska 
kommuner i Öresundsregionen samt Region Skåne, 
Region Hovedstaden och Region Sjælland. Lund är 
medlem i samarbetet, har en permanent post i dess 
styrelse och deltar i arbetsgrupper. Under 2017 har Lund 
varit med i olika aktiviteter som bedrivs inom samarbe-
tet. Bland annat är Lund partner i projektet ”Lighting 
Metropolis”, som är delfinansierat av EU. Lighting 
Metropolis är ett treårigt projekt där 27 stora aktörer 
i Öresundsregionen har samlats för att skapa världens 
ledande ”living lab” för smart urban belysning. Greater 
Copenhagen & Skåne Committee driver även projekt 
inom områden som infrastruktur, turism, näringslivseta-
bleringar och digitalisering.

Studentsamverkan
2016 tecknades en avsiktsförklaring mellan Lunds 
kommun och studentorganisationerna Akademiska 
Föreningen, Kuratorskollegiet och Lunds universitets 
studentkårer med syftet att belysa vikten av ett lång-
siktigt samarbete mellan kommunen och studenterna 
för att tillsammans göra Lund till en ännu bättre 
studentstad. Avsiktsförklaringen har konkretiserats i 
en handlingsplan.

Internationellt arbete
Det internationella arbetet på Lunds kommun har under 
2017 i huvudsak inriktats mot verksamheter, event och 
arrangemang med anknytning till Lunds universitet i 
enlighet med samverkansavtalet från 2014. Tematiskt stod 
innovationsfrämjande och mänskliga rättigheter i fokus.

I mars höll Lunds kommun och den Europeiska 
rymdorganisationen, ESA, tillsammans rymdkonferen-
sen ”Space Impact Workshop”. Hit kom bland annat 
ett sjuttiotal representanter från ledande europeiska 
innovationsbolag och inkubatorer från 13 europeiska 
länder, som utgör ESA:s nätverk för tekniköverföring. 
Tillsammans med representanter från Lunds kommun 
och det lokala näringslivet, diskuterade man att skapa 
en plattform för utbyte och dialog. Ett annat syfte var 
att inspirera hur man kan arbeta med rymdteknik och 
hållbara innovationer. Ambitionen med konferensen 
och mötet, är att erbjuda ESA och dess internationella 
partners att använda Brunnshög i Lund som en mötes-
plats och innovationscentrum, för att med rymdteknik 
lösa vår tids stora utmaningar på jorden.

I oktober anordnade Lunds kommun tillsammans med 
bland annat Lunds universitet, Ideon och Invest in Skåne 
Transformative Leadership Day. Här studerade ledande 
företrädare för Japans nationella innovationssystem, 
till exempel chefer och utvecklingsledare från akademi, 
näringsliv och offentlig sektor, Lunds ekosystem för 
innovation och entreprenörskap. Genom workshops 
och studiebesök tillsammans med företrädare för 
Lunds innovationsväsende, belystes Lunds unikt starka 
innovationssystem som är bygger på samverkan mellan 
civilsamhälle, näringsliv, akademi och offentlig sektor.

På inbjudan av Hangzhou stad i Kina, presenterade 
Lunds universitet och Lunds kommun Lund som en 
internationell innovationsdestination under konferen-
sen ”City & Innovation” i oktober 2017. Konferensen 
samlade deltagare från mer än 30 städer världen runt 
och avhandlade ämnen som ”smart city-lösningar”, 
kopplingen mellan kultur och innovation och de 
långsiktiga konsekvenserna av internetekonomin. Under 
innovationskonferensen presenterades den utvecklings-
verksamhet som sker inom ramen för Science Village 
Scandinavia och utbyggnadsområdet Brunnshög. Vidare 
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undersöktes möjligheterna att bredda och fördjupa 
utbytet mellan Lunds gymnasieskolor och Hangzhous 
gymnasieskolor som har pågått sedan 2011.

Lunds kommun och Lunds universitet samverkade 
i att främja universitets utåtriktade arbete med inno-
vationssystem och teknologiöverföring, bland annat 
gentemot Indonesien och Japan.

Lunds kommun har också bidragit som sponsor och/
eller partner, vid event som

• Pan-European Network for Care of Survivors after 
Childhood and Adolescent Cancer

• European BEST Engineering Competition

• Nanowire week”

• International Symposium on Fire Safety Science

• NOFOMA 2017 Logistics Conference

• 8:e Nordiska mötet i epidemiologi och 
registerforskning.

EU och Norden
Lunds kommun har under 2016–2017 engagerat sig som 
partner eller lead partner i ett drygt 20-tal EU-projekt. 
Under året valdes även Lunds kommun ut av det Nordiska 
ministerrådet att delta i ett internationellt utvecklingspro-
gram på temat ”Grön omställning och konkurrenskraft i 
nordiska stadsregioner”. Lunds kommun samverkade även 
med Nordiska ministerrådet i att planera och genomföra 
konferensen ”Voksenlæreren og innovation/ The adult 
educator and innovation” i Lund i september 2017.

Antalet delegationer som gästar Lunds kommun ligger 
på en fortsatt hög nivå. Bland annat har kommunen 
tagit emot besök från bland annat Danmark, Hong 
Kong, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Kenya, Kina, 
Lettland, Nicaragua, Polen, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet 
och Tyskland.

Näringsliv och turism
Ett omfattande förändringsarbete med att förbättra 
företagsklimatet har inletts. Bland åtgärderna finns 
dialogmöten med företagare, bättre information på 
webben, synliggöra kommunens processer, lotsfunktion 
för enkla ärenden, utveckla e-tjänster och att gemensamt 
hantera komplexa ärenden.

Antalet gästnätter under perioden januari–oktober var 
413 038, vilket är en ökning med 0,9 procent jämfört med 
2016. De tyska gästnätterna har ökat mest, ca 45 procent 
jämfört med 2016.

Två nya filmer om Lund har producerats, en som riktar 
sig mot turister och en som vänder sig till mötesbokare. 
Antalet följare av @visitlund på Facebook och Instagram 
har mer än dubblerats under året.

Inflytande, delaktighet 
och service
Mål inom fokusområdet

Invånarna i Lunds kommun ska ha goda 
möjligheter till insyn och inflytande på 
kommunens verksamheter och beslut.

Medborgarnas möjlighet till delaktighet mäts med ett 
index baserat på 18 frågor om tillgänglighet för med-
borgarinformation. Detta kan till exempel handla om 
möjligheter att lämna medborgarförslag, öppna nämnd-
möten och tillgänglighet till förtroendevalda på webben 
samt forum för medborgardialog.

Lunds värde för 2017 är 72, vilket är klart bättre än för 
gruppen större städer. Lunds goda resultat kan förklaras 
med att medborgardialogerna och informationen på 
webben har blivit bättre.

Nöjd inflytande index är en del av medborgarunder-
sökningen. Resultatet 2016 var bra och liksom för de 
övriga värdena från undersökningen är variationerna 
små mellan åren.

Informationsindex för kommunens webbplats. 
Resultatet av SKL:s webbundersökning, ”Information till 
alla”, 2017 visar på ett något sämre resultat än 2016. Lund 
har gått från 86 procent till 85 procent.

En uppgradering av webben genomfördes under 
slutet av 2016, med visst efterarbete under början av 
2017. Uppgraderingen har, tillsammans med ett löpande 
förbättringsarbete, bidragit till att innehållet på webb-
platsen har kompletterats och utvecklats. I samband med 
uppgraderingen försämrades dock aktualiteten på tecken-
språksinformationen och den engelskspråkiga webbsidan.

Boende och verksamma i Lunds kommun 
ska uppleva att de får ett gott bemötande 
och en hög tillgänglighet i kontakten med 
kommunens verksamheter

Nöjd medborgarindex bemötande och tillgänglighet 
samt helhetsintryck är delar av medborgarundersök-
ningen som genomförs vartannat år. 2016 hade Lund 
höga värden och variationen mellan åren är historiskt 
väldigt liten.
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Verksamhet som bidrar till fokusområdet
Medborgardialog
Under hösten genomfördes samråd och flera dialoger 
kring förslag till nya översiktsplanen med utställning på 
Stortorget och en dialogturné på biblioteken för barn 
mellan 10 och 18 år.

I oktober genomfördes en dialog med idéburen sektor 
om hur kommunen och föreningar kan samverka och 
teckna överenskommelser.

Under sommaren erbjöd Sommarlund diverse 
aktiviteter i Brunnshög, exempelvis sagovandringar, 
yoga, träningspass och drakflygarfestival. I samband 
med arrangemangen fördes en systematiserad dialog 
kring hur planeringen görs för den nya stadsdelen. 
Framtidsvandringar på Brunnshögsområdet erbjuds 
Lundabor genom att en guide ställer upp kostnadsfritt 
och går runt i området och berättar och för en dialog om 
projektet.

Delaktighet
Fokus Genarp är ett ortsutvecklingsprojekt som drivs 
av Lunds kommun. Tillsammans med boende och 
verksamma i Genarpsområdet vill kommunen utveckla 
Genarp och trakten runt omkring. Målet är att Genarp 
ska vara en attraktiv boendeort som kan växa och som 
erbjuder mångsidig service, handel och ett varierat utbud 
av olika aktiviteter.

Under 2017 har fem arbetsgrupper bildats inom 
Fokus Genarp. Arbetsgrupperna består av engagerade 
Genarpsbor, förtroendevalda och tjänstepersoner från 
Lund. Arbetsgrupperna arbetar utifrån områdena 
”bostäder och centrumutveckling”, ”företag och turism”, 
”kommunikation och infrastruktur”, ”kultur, fritids 
och natur” samt ”välkomnande av nyinflyttade och 
nyanlända”.

Lundaförslaget har införts och innebär att Lundabor 
kan lämna förslag om förbättringar och utveckling i 
Lund på kommunens webbplats. Ett Lundaförslag finns 
publicerat på webben under 60 dagar och under den 
tiden kan andra Lundabor kommentera och rösta på 
förslaget. Får förslaget över 100 röster, lämnas det vidare 
till den nämnd som ansvarar för frågan och som sedan 
fattar beslut om förslaget.

Under året har två fokusgrupper med brukare och 
anhöriga arrangerats – en grupp inom äldreomsorgen 
och en inom LSS. Målet med fokusgrupperna är att ge 
brukare som tar del av insatser möjligheten att fram-
föra sina upplevelser, erfarenheter och förväntningar. 
Dessutom finns möjligheten att meddela förbättringsför-
slag inom ett förutbestämt område.

Inom socialpsykiatrin finns en samordnare för 
brukarinflytande som arbetar gentemot boenden och 
verksamhet. Syftet är att fånga upp brukarnas önskemål, 
behov och erfarenheter. Inom missbruksvården finns en 

brukarmedverkan, dialogmöten, som har uppmärksam-
mats positivt på flera sätt, bland annat genom en artikel i 
Socialpolitisk tidskrift.

Service och teknikutveckling
I slutet av året lanserades ”Min sida”, som är en del i 
arbetet med att utveckla servicen till medborgarna med 
hjälp av e-tjänster. På ”Min sida” kan medborgaren få 
en tydlig överblick över sina ärenden med kommunen. 
Till exempel kan medborgaren komplettera uppgifter 
i ett ärende, kolla upp beslut och kommunicera med 
handläggare.

Under året utvecklades en väl utbyggd e-tjänst inom 
försörjningsstöd, där brukare kan följa sitt ärende och 
till exempel se när en utbetalning kommer ske. Andra 
e-tjänster som har utvecklats under året är hyresjämk-
ning, inkomst- och bostadsförfrågan samt ansökan om 
förhöjt förbehållsbelopp inom omsorgsverksamheten.

Inom familjerätt och familjerådgivning har tillgäng-
ligheten försämrats något på grund av en stor ärendetill-
strömning. Även inom skuldrådgivning är köerna långa. 
Förhoppningen är att förbättrad information på webben, 
med kvalificerade råd samt utvecklade självhjälps-
övningar ska öka tillgängligheten.

Trygghetstillsyn via webbkamera har utvecklats under 
året. I november 2017 fanns 21 frivilliga användare inom 
hemvården och ungefär 40 tillsynsbesök per natt utförs 
via webbkamera.

Digitala inköp har införts hos alla brukare inom 
hemvården som har fått nytt beslut och övergången sker 
efterhand. De brukare som inte har tillgång till teknik-
stöd för inköpen får stöd av hemvården för att kunna 
genomföra inköpet.

En utökad samhällsservice till nyanlända har genom-
förts i samverkan med Arbetsförmedlingen, bibliotek 
och ideell sektor genom start av Rådrum, som ger vägled-
ning och praktisk hjälp till nyanlända på stadsbibliotek 
och biblioteket i Linero.
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Ekonomisk hållbarhet
Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål 
inom ramen för god ekonomisk hållbarhet. Båda målen 
har uppnåtts under 2017.

Resultatmålet innebär att kommunens finansiella 
resultat ska uppgå till 1,5 procent av skatteintäkter, gene-
rella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 
under 2017. Utfallet för 2017 var 2,7 procent och målet 
har därmed uppnåtts.

Skuldsättningsmål innebär att nettolåneskulden år 
2018 ska uppgå till högst till högst 60 procent av skatte-
intäkter, generella statsbidrag och utjämning. Utfallet för 
2017 var 37 procent och målet har därmed uppnåtts.

Lunds kommun redovisade 2017 ett resultat på 164 
miljoner kronor, vilket jämfört med budget var en 
förbättring med 96 miljoner kronor. Nämnderna bedöms 
för helheten ha en god följsamhet med en nettoavvikelse 
som var 40 miljoner kronor lägre än budget. Övriga 
förändringar jämfört med budget avser främst högre 
skatteintäkter och generella statsbidrag samt ett högre 
finansnetto till följd av lägre ränteläge, lägre lånevolym 
samt vinster vid avyttring av värdepapper.

Nettoinvesteringarna uppgick till 817 miljoner, vilket 
är 636 miljoner kronor lägre än vad som planerats i 
budget. Den främsta anledningen är att projekt har 
skjutits fram tidsmässigt, men är även följden av en mer 
omfattande prövning av investeringsobjekt innan beslut.

Ytterligare analys av Lunds kommuns resultat och 
ställning finns i avsnittet för ekonomi.

Ekologisk hållbarhet
Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar 
utveckling 2014–2020 (LundaEko II) är det övergripande 
programmet för att nå målet inom fokusområdet 
ekologisk hållbarhet. LundaEko innehåller åtta priorite-
rade områden. Nedan redovisas det prioriterade området 
”Minsta möjliga klimatpåverkan”. För redovisning av 
övriga prioriterade områden, se avsnittet ”Miljö” nedan.

Indikatorn för KF-målet ”Lunds miljö- och klimatpå-
verkan ska väsentligt minska” är att minska utsläppen 
av växthusgaser (ton CO2ekv/år). Målet i LundaEko är 
att utsläppen ska minska med 50 procent till år 2020 
och vara nära noll år 2050. Lunds kommun är en av 
undertecknarna till ”Borgmästaravtalet”, som är ett avtal 
för kommuner som vill gå längre i sitt klimatarbete 
och lyfter fram det klimatarbete som görs på lokal nivå. 
Genom Borgmästaravtalet har vi åtagit oss att minska 
utsläppen med 80 procent till år 2030.

Utsläppen i Lunds kommun minskar stadigt. 
Enligt den senast tillgängliga statistiken från SMED 
(Svenska MiljöEmissionData) hade utsläppen 2015 
minskat 41 procent jämfört med 1990. Kraftringens 
arbete för fossil bränslefri fjärrvärmeproduktion 
är starkt bidragande till minskningen, men också 
enskilda fastighetsägares utfasning av småskalig olje-
eldning. Resultatet är något sämre än föregående år. 
Osäkerheten i statistiken är dock stor och en historisk 
tillbakablick visar att felmarginalen i SMEDs statistik 
ofta ligger runt 5 procentenheter från år till år. Jämfört 
med föregående år har metodförändringar lett till att 
minskningen av utsläpp från transporter nu ser betyd-
ligt mindre ut, och det är svårt att bedöma om den 
nuvarande eller tidigare metoden är mest rättvisande. 
Oavsett vilken av de två metoderna som används är 
det tydligt att ett mer effektivt arbete för att minska 
utsläppen från transporter är viktigt om målet till 2020 
ska nås. Även utsläppen från arbetsmaskiner måste 
reduceras på ett betydande sätt.

Lund och nio andra skånska kommuner samarbetar 
för att nå fossilbränslefrihet i ett projekt som leds av 
Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne. 
I projektet följer kommunerna upp sin fossilbränsle-
användning med en gemensam metod och arbetar för 
att fasa ut fossila bränslen från fordonsflottan, tjäns-
teresorna samt från el och uppvärmning. Den senaste 
gemensamma rapporten beskriver läget 2016, då Lund 
låg bra till jämfört med övriga kommuner, med 100 
procent förnybar el, 96 procent förnybar värme och 64 
procent förnybara drivmedel. Sammantaget är Lunds 
kommun 95 procent fossilfritt. Kommunen arbetar 
enligt den handlingsplan som bedöms kunna leda till 
att organisationen blir till 99 procent fossilbränslefri till 
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år 2020. Främst är det resor med egen bil i tjänsten och 
flygresor som är svåra att få helt fossilbränslefria.

Under 2016 infördes en koldioxidavgift i Lunds kom-
muns organisation som innebär att alla förvaltningar 
i kommunen betalar en procentuell avgift kopplat till 
koldioxidutsläpp från anställdas och förtroendevaldas 
resor och transporter. Koldioxidavgiften samlas i en 
klimatfond, som förvaltningarna kan söka medel från för 
att genomföra åtgärder och investeringar som minskar 
utsläppen av växthusgaser. Under 2017 kom de första 
projektansökningarna in till klimatfonden, och totalt 
beviljades fem projektmedel under året. Projekten 
handlade om resfria möten, mobil cykelverkstad, elcyklar 
och laddinfrastruktur. Totalt blev projekten finansierade 
med 288 000 kronor.

Lunds kommun har under 2017 emitterat sin första 
gröna obligation, med en volym om 750 miljoner kronor. 
Gröna obligationer är ett sätt att finansiera projekt som 
har syftet att främja omställningen till en koldioxidsnål 
och hållbar utveckling. Lunds kommun har tagit fram 
ett ramverk som styr vilka projekt som kan finansieras 
via gröna obligationer. Projekten ska ha tydlig inriktning 
på miljö- och hållbarhet, som exempelvis förnybar 
energi, energieffektivisering eller hållbara transporter. 
Ramverket har granskats och godkänts av det oberoende 
norska klimat- och miljöforskningsinstitutet CICERO 
som gav Lunds kommun det högsta betyget – mörkgrönt.

Under 2016 genomfördes en utredning av kommunens 
investeringar i fossilbränslebolag, vilket ledde till en 
uppdatering av kommunens placeringspolicy. Under 
2017 har de placeringar som inte lever upp till kommu-
nens krav sålts. Detta innebär att Lunds kommun inte 
längre hade några placeringar i fossilbränslebolag i slutet 
av 2017.

En utmaning inom klimatarbetet framöver är att inte 
bara fokusera på de direkta utsläppen som sker inom 
kommunens gränser, utan även på indirekta utsläpp som 
sker utanför kommunen på grund av vår konsumtion. 
För att möta denna utmaning har ett delmål lagts till 
i det aktualiserade LundaEko. Delmålet innebär att 
utsläpp från produktion av varor och tjänster som den 
kommunala organisationen köper, ska minska.

Social hållbarhet
Mål inom fokusområdet
För fokusområdet ”social hållbarhet” finns i dag inga 
mål satta på kommunövergripande nivå. Dock har 
flera nämnder beslutat om utvecklingsmål inom 
fokusområdet.

Kommunstyrelsen har beslutat att Lund på sikt 
ska utnämna sig till MR-stad. (MR står för mänskliga 
rättigheter.) Kommunen har därför genomfört en 
nulägeanalys av det MR-arbete som görs i verksamhe-
terna. Analysen kommer visa vilka behov som finns och 
kartlägga vad som behöver göras för att Lund ska kunna 
utnämna sig till MR-stad.

En folkhälsorapport som visar hur Lundaborna 
mår ska presenteras under våren 2018. Dessutom ska 
ett nytt, aktuellt styrdokument för folkhälsoarbetet 
tas fram. Dokumentet ska utgå från nationella mål, 
kommunens vision och fokusområden samt resultatet av 
folkhälsorapporten.

Verksamhet som bidrar till fokusområdet
Indikatorerna som speglar en kommuns sociala hållbar-
het är framtagna av SKL. Områden som ingår är hälsa, 
trygghet, deltagande och inkludering, jämställdhet samt 
flyktingmottagande och integration.

Förklaring till färgmarkeringarna

  Lunds resultat bland de 25% kommuner med bäst resultat

Lunds resultat bland de 50 % av kommunerna som hamnar 
i mitten

Lunds resultat bland de 25% kommuner med sämst resultat

Det finns ingen redovisning för Lund det aktuella året

Hälsa
Åtgärder för att främja hälsa

Socialnämnden genomför tillsammans med 
”Välkomsten i Lund” ett projekt som kallas ”Älskade 
barn”. Projektets syfte är att främja barns och föräldrars 
inkludering, förebygga fysisk och psykisk ohälsa samt 
underlätta föräldrars inträde på arbetsmarknaden.

Gymnasieskolorna arbetar med att skapa tillgängliga 
lärmiljöer och åtgärder för att främja elevernas hälsa och 
god närvaro. Specialpedagogerna spelar en viktig roll 
som rådgivare till lärare för hur de kan arbeta med extra 
anpassningar inom ramen för den ordinarie under-
visningen. Aktiviteterna innefattar drogprevention, 
undervisning i sex- och samlevnad, livsstil och hälsa samt 
särskilda studiestrategier.
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Trygghet
Åtgärder för att främja trygghet 
Den särskilda satsning som gjordes under 2017 Trygg 
ungdom bland annat med aktiviteter för sommarlovs-
lediga skolungdomar, har lett till färre skadegörelsebrott 
och andra ungdomsrelaterade brott.

Nya medborgarlöften har tagits fram i samarbete med 
polisen som fokuserar på att ungdomar i Lund ska känna 
sig trygga i skolan, på fritiden och på nätet. Bland annat 
minskade ungdomsbrottsligheten under sommarmå-
naderna efter kommunens satsning på aktiviteter för 
sommarlovslediga barn, Lov i Lund. Samverkansavtalet 
med polisen har förlängts.

Trygg Krog har implementerats med stöd av 
Brottsförebyggande rådet. Syftet har varit att stärka 
samarbetet mellan polis, kommun, krogbranschen och 
studentorganisationer.

Lunds kommuns strategi mot våld i nära relationer har 
reviderats under året och antagits av kommunfullmäk-
tige. Barnahus Mellersta Skåne har funnits i tio år och 
utsågs 2017 av regeringen till ett av tre projektområden 
i Sverige som har uppdrag att utarbeta modeller för 
att barn och unga ska få likartat stöd och behandling i 
Sverige när de utsätts för våld eller övergrepp.

Delaktighet och inkludering

  Lund 
2015

Lund 
2016

Lund 
2017

Invånare 0–19 år i ekonomiskt 
utsatta hushåll, andel (%) Totalt

7,8 7,8

Långtidsarbetslöshet 25–64 
år i kommunen, andel (%) av 
bef. Totalt

2,7 2,6 3,0

Långtidsarbetslöshet 25–64 
år i kommunen, andel (%) av 
bef. Män

2,8 2,8 3,3

Långtidsarbetslöshet 25–64 år 
i kommunen, andel (%) av bef. 
Kvinnor

2,5 2,4 2,7

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Långtidsarbetslösheten har ökat 2017 och är den högsta 
på tio år för både män och kvinnor. Anledningen till 
ökningen är att nyanlända, som har fått uppehålls-
tillstånd och ingår i Arbetsförmedlingens aktivitets-
program, ingår i statistiken. Samma utveckling går att se 
i hela riket.

Åtgärder för att främja deltagande och inkludering
Runt om i Sverige tecknas nu överenskommelser mellan 
kommuner och ideella organisationer. Avsikten är att 
samarbetet mellan den offentliga och den idéburna sek-
torn ska stärkas. Tanken är att ett ökat samarbete skapar 

mer delaktighet, vilket i sin tur ökar det demokratiska 
inflytandet för medborgarna.

En betydande ökning av antalet förskolebibliotek har 
skett under året, från cirka 30 till 51 bibliotek.

Under fokusområdet, Inflytande delaktighet och service, 
redovisas ett urval av aktiviteter som nämnderna genom-
fört för att öka brukares och elevers delaktighet.

Flyktingmottagande och integration

  Lund 
2015

Lund 
2016

Lund 
2017

Kommunmottagna i flykting-
mottagandet under året med 
uppehållstillstånd, antal Totalt

165 395

Kommunmottagna i flykting-
mottagandet efter anvisning 
med uppehållstillstånd, antal 
Totalt

0 207

Kommunmottagna i flykting-
mottagandet senaste 24 mån 
med uppehållstillstånd, antal 
Totalt

317 612

Kommunmottagna i 
flyktingmottagandet senaste 
24 mån med uppehållstillstånd, 
antal/1000 inv

2,7 5,2 10

Källa: Migrationsverket och Kommun och landstingsdatabasen, Kolada

Kommunens systematiska arbete för att öka bostads-
byggandet ger allt bättre förutsättningar att ta emot 
och bosätta de flyktingar som anvisas till kommunen 
från Migrationsverket. Många av bostadslösningarna är 
tillfälliga, så bostadsfrågan behöver fortsätta vara i fokus 
framöver. Det totala mottagandet av flyktingar med 
uppehållstillstånd ökade i kommunen under 2017. Cirka 
800 personer togs emot, jämfört med 600 (inkluderar 
inflyttade på eget initiativ) under 2016 och 165 år 2015. 
De anvisade har under året övergått från att vara till 
större delen ensamstående män till en allt större andel 
barnfamiljer.

I början av 2017 ansvarade kommunen för omkring 
300 ensamkommande barn och ungdomar. Många 
väntade på besked från Migrationsverket på sin ansökan 
om uppehållstillstånd. Under året har merparten av 
dessa fått besked och vid årsskiftet återstår omkring 250 
barn och ungdomar och där endast en fjärdedel väntar 
på besked. Under året har omkring 20 ensamkommande 
barn anvisats till kommunen, vilket kan jämföras med 
26 under 2016 och 292 år 2015.

Arbetet med mottagandet sker i bred samverkan 
mellan kommunens olika verksamheter. Utöver en 
bostad och möjlighet till en aktiv fritid, är studier eller 
arbete avgörande faktorer för etablering. Kommunen har 
till exempel ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. 
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Det finns ett stort engagemang hos Lundaborna för 
de nyanlända och både privatpersoner, föreningar och 
organisationer bidrar med värdefulla insatser, vilket 
skapar goda förutsättningar för inkludering.

Jämställdhet och jämlikhet

  2015 2016 2017

Genomsnittligt merit värde för 
elever i årskurs 9 i kommunala 
skolor (17 ämnen)

Flickor 259,0 264,1 268,9

Pojkar 236,3 242,2 236,9

Genomsnittligt merit värde för 
elever i årskurs 9 i kommunala 
skolor (17 ämnen)

Vars föräldrar har högst gymnasial utbildning 206,1 210,7 218,6

Vars föräldrar har eftergymnasial utbildning 262,9 265,6 267,6

Källa skolverket. Nyanlända elever och elever vars föräldrars utbildningingsbakgrund okänd ingår i siffrorna

Det är stora skillnader mellan pojkars och flickors 
meritvärden och skillnaden har ökat under åren. 
Meritvärdet har glädjande nog utvecklats positivt för 
elever vars föräldrar har högst gymnasial utbildning – här 
har skillnaderna minskat. Skillnaderna mellan skolorna 
i Lund är stor. En mycket positiv utveckling ses på 
Vikingaskolan, där meritvärdet för elever vars föräldrar 
har högst gymnasial utbildning har ökat markant.

Den öppna ungdomsverksamheten har arbetat med 
metoder för ett normkritiskt förhållningssätt. Det har 
nått goda resultat genom stormöten, informationsin-
satser, ungdomsråd, tjejgrupper med mera. För att öka 
kunskapen inom området har studiecirklar genomförts 
om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågors (MUCF) bok ”Öppna verksamheten – om hbt, 
normer och inkludering i öppen fritidsverksamhet” samt 
genom ett värdegrundsnätverk.

Foto: Karl-Oskar Seth
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Långsiktig 
kompetensförsörjning
Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig del i arbetet 
med kompetensförsörjning. Inom alla nämnder finns 
svårigheter att attrahera, rekrytera och behålla medar-
betare inom vissa bristyrkesgrupper däribland förskol-
lärare, fritidspedagoger, undersköterskor sjuksköterskor, 
socionomer samt specialkompetenser inom teknik.

Tidigare har utmaningen legat i att rekrytera och 
behålla de mest erfarna och kompetenta medarbetarna, 
men under 2017 har det mer och mer börjat handla om 
att kunna bemanna vakanser med medarbetare som har 
adekvat utbildning inom bristyrken. Det är något många 
kommuner hanterat i flera år, men som alltså nu även är 
verklighet i Lund.

Lunds kommun arbetar proaktivt genom att främst 
fokusera på de sex åtgärder i handlingsplanen för kom-
petensförsörjning som kommunstyrelsen antog i början 
av 2017. Åtgärderna syftar till att attrahera, rekrytera, 
utveckla och behålla medarbetare och nedan följer en 
kort redogörelse av vad som gjorts 2017.

Åtgärder handlingsplan kompetensförsörjning

• Kommunstyrelsen har arbetat fram ett stödmaterial 
för att kartlägga och analysera kompetensbehovet på 
kort och lång sikt. Vård- och omsorgsnämnden har 
använt materialet i ett pilotprojekt och under 2018 
ska alla förvaltningar genomföra arbetet enligt den 
kommungemensamma metoden.

• Lunds kommun har utvecklat sin arbetsgivarprofile-
ring i sociala medier och arbetar utifrån en kommu-
nikationsplan som togs fram under året. Ett så kallat 
arbetsgivarabonnemang har tecknats med LinkedIn 
och verksamheterna har börjat betala för annonse-
ring av lediga jobb på Facebook, vilket ger betydligt 
bättre spridning än gratisannonser. Kommunen 
fortsätter även med det Instagram-konto där man 
kan följa medarbetares vardag i kommunen.

• Kommunstyrelsen har beviljats medel från FINSAM 
för att finansiera en koordinatortjänst på heltid 
i tre år. Tjänsten är tillsatt och uppdraget är att 
samordna, kommunicera och implementera insatser 
för att underlätta för nyanlända och personer med 
psykisk ohälsa att få arbete eller praktik inom Lunds 
kommuns organisation.

• Arbetsgivaren har i samarbete med Kommunal 
arbetat fram en plan för hur fler medarbetare inom 
Kommunals avtalsområde ska gå från deltid till 
heltidsanställning.

• Chefs- och ledarutvecklingsinsatserna har fortsatt 
under året med programmet Jag som chef och de så 
kallade chefsmodulerna, som är utbildningar inom 
till exempel arbetsrätt och rekrytering. Under hösten 
har Kommunstyrelsen börjat utveckla chefs- och 
ledarutvecklingsinsatserna i och med att kommunen 
har en ny vision.

• Kommunstyrelsen har arbetat fram en digital 
avgångsenkät som ska skickas ut till medarbetare 
som sagt upp sig eller som ska gå i pension. Syftet 
är att systematiskt kartlägga varför medarbetare 
väljer att sluta. Kommunstyrelsen kommer samman-
ställa pedagogiskt utformade statistikrapporter på 
kommun- respektive förvaltningsnivå och för större 
yrkesgrupper.

Foto: Martin Olsson
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Kommun
fullmäktiges 
 särskilda uppdrag 
till nämnderna

Särskilda uppdrag Nämnd Status

Utreda möjlig kommunsamverkan angående överförmyndare. • Politisk ledning 
• Överförmyndarnämnden 

Avslutad

Kartlägga bostadssociala projekt enligt lag. • Socialnämnden Avslutad

Göra en översyn av förbehållsbeloppen, enligt de förändringar som regeringens 
budget 2016 utmynnar i.

• Vård- och omsorgsnämnden Försenad

Utreda kostnaderna för tillagningskök respektive mottagningskök • Barn och skolnämnd Lund Stad 
• Barn och skolnämnd Lund öster 

Avslutad

Att i förhandling med Skånetrafiken verka för att busstrafiken till Bankgatan från 
de östra kommundelarna utökas på kvällstid och helger

• Kommunstyrelsen 
• Tekniska nämnden 

Väntläge

Att utreda möjligheter till skatepark i Stångby, Södra Sandby, Genarp och 
Veberöd

• Kultur- och fritidsnämnden Avslutad

Fotnot: Uppdragen att utreda kommunsamverkan angående överförmyndare samt Utreda kostnaderna för tillagningskök respektive mottagnings-
kök, beslutades i EVP 2016–2018. De övriga uppdragen beslutades i EVP 2017–2019.
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Utreda möjlig kommunsamverkan angående 
överförmyndare
Kommunfullmäktige har godkänt utredningen som 
kommit fram till att det saknas starka skäl för Lunds 
kommun att samverka med andra kommuner för att 
öka rättssäkerheten minska kostnaderna eller förbättra 
servicen.

Kartlägga bostadssociala projekt enligt lag. 
Socialnämnden har överlämnat en rapport vilken 
godkänts av kommunfullmäktige i december 2017.

Göra en översyn av förbehållsbeloppen, enligt de 
förändringar som regeringens budget 2016 utmynnar i.
Komplexiteten och tillkommande uppgifter i ärendet har 
inneburit ett utökat utredningsarbete och förseningar.

Utreda kostnaderna för tillagningskök respektive 
mottagningskök
Barn och skolnämnden Lund öster avslutade projektet 
2016 och konstaterade då att

• Ett större kök är mer kostnadseffektivt än ett 
litet kök.

• För att använda personalen effektivt är det viktigt 
att kunna fördela personalkostnaderna på så många 
portioner som möjligt.

• Det viktigaste sättet att hålla nere måltids-
kostnaderna är att bygga färre men större kök. 

Barn och skolnämnd Lunds stad godkände en utredning 
i april 2017 och konstaterade att utredningen är en 
teoretisk modell för att belysa samband mellan kostna-
der och volymer.

Att i förhandlingar med Skånetrafiken verka för att 
busstrafiken till Bangatan från de östra kommun
delarna utökas på kvällstid och helger.
Inom projektet Kollektivtrafikvision Lund 2020 pågår ett 
arbete med Skånetrafiken om hur trafikförsörjningen 
kan utvecklas. Tillsammans med Skånetrafiken har 
också en utredning om stadsbussarnas framtida linjenät 
slutförts vilken kommer remissbehandlas under 2018.

Att utreda möjligheter till skatepark i Stångby, Södra 
Sandby, Genarp och Veberöd. 
Kultur- och fritidsnämnden har godkänt en utredning 
och föreslår en skatepark i Genarp samt att skapa möj-
ligheter för så kallade pumptracks, det vill säga flyttbara 
banor, till de andra orterna.

Foto: Thobias Ligneman

Foto: Martin Olsson
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Ekonomi
Kommunens ekonomi
Lunds kommun redovisade 2017 ett resultat på 164 
miljoner kronor, vilket är en förbättring med 61 miljoner 
kronor jämfört med 2016. Resultatet var 96 miljoner 
kronor bättre än det budgeterade resultatet. Resultatet 
påverkades positivt av jämförelsestörande engångsposter 
och om dessa exkluderas redovisade kommunen ett 
resultat på 147 miljoner kronor.

Lunds kommuns samlade nettoinvesteringsvolym 
under 2017, uppgick till 818 miljoner kronor. Detta är 
en ökning med 164 miljoner kronor jämfört med 2016. 
Självfinansieringsgraden uppgick till 63 procent och 
denna var lägre än under 2016 eftersom investeringsvoly-
men var högre under 2017.

Nettolåneskulden ökade med 314 miljoner kronor 
till 2 238 miljoner kronor under året. Detta är lägre än 
planerat och beror främst på att investeringsvolymen var 
lägre än planerat.

Soliditeten sjönk under året och har varit fallande 
under de senaste fem åren.

Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål 
inom ramen för god ekonomisk hushållning. Båda målen 
har uppnåtts under 2017.

Resultatmålet innebär att kommunens finansiella 
resultat ska uppgå till 1,5 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning under 2017. Utfallet 
för 2017 var 2,7 procent och målet har uppnåtts.

Skuldsättningsmålet innebär att nettolåneskulden år 
2018, ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. Utfallet för 2017 var 
37 procent och målet har uppnåtts.

De närmaste åren förväntas bli finansiellt tuffa 
för Lund, eftersom kommunen liksom många andra 
kommuner, står inför utmaningar i och med att invån-
arnas åldersstruktur förändras. Antalet äldre och yngre 
personer ökar snabbare än antalet yrkesverksamma 
personer. Den här förändringen innebär att behovet av 
kommunala tjänster ökar snabbare än skatteintäkterna. 
Förändringen leder också till stora investeringsbehov. 
En utmaning blir hur mycket av investeringarna som 
ska finansieras via skatteintäkter respektive finansieras 
via lån. Detta kan i sin tur påverka utrymmet för att 
finansiera kommunens löpande drift.

Kommuner med låg skattesats har större möjlighet att 
finansiera genom skattehöjningar. För Lunds del, som 

har Skånes fjärde högsta skattesats, är möjligheterna 
att öka finansieringen genom en skattehöjning mer 
begränsade.

För att kunna klara av att uppfylla kommunens mål 
för god ekonomisk hushållning krävs en aktiv ekonomi-
styrning framöver.

Resultat
Årets resultat uppgick till 164 miljoner kronor, vilket är 
en förbättring jämfört med budget (68 miljoner kronor), 
samt mot föregående års resultat (103 miljoner kronor).

Budgetavvikelsen beror främst på följande faktorer:

• Nämndernas nettokostnad var 40 miljoner kronor 
lägre än budgeterat.

• Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjäm-
ningen var 7 miljoner kronor högre än budgeterat.

• Finansiella intäkter och kostnader gav en positiv 
avvikelse om 29 miljoner kronor, främst beroende 
på lägre ränteläge, lägre lånevolym samt vinster vid 
avyttring av värdepapper.

Årets resultat och resultatutveckling (mkr)
¢ Årets resultat ¢ Årets resultat ekl. jämförelse störande poster
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För att analysera vad resultatet står för i ett längre 
perspektiv och i jämförelse med tidigare år, är det viktigt 
att eliminera jämförelsestörande poster av olika slag. 
Jämförelsestörande poster är poster som sällan förekom-
mer eller som avser realisationsvinster vid fastighets-
försäljningar samt exploateringsresultat. I diagrammet 
ovan visas både årets redovisade resultat och årets 
resultat rensat på jämförelsestörande poster.

Diagrammet visar att kommunen har redovisat 
positiva resultat under de senaste åren, men att resultatet 
har gynnats av positiva engångsposter framför allt under 
åren 2013 och 2014. De senaste två åren har resultatet, 
rensat på jämförelsestörande poster, uppnått de finan-
siella resultatmålen som fullmäktige fastställt.

Årets resultat relaterat till skatteintäkter och kommu-
nalekonomisk utjämning, uppgick i år till 2,7 procent. 
Under de senaste fem åren har kommunen haft ett 
genomsnitt på 2,4 procent.

Efter eliminering av jämförelsestörande poster, som 
framgår av not 3 i finansiella rapporter, uppgick årets 
resultat till 147 miljoner kronor. Detta är högre än 
föregående års motsvarande resultat om 107 miljoner 
kronor. De största förändringarna utgörs av ökning av 
nämndernas nettokostnad med 228 miljoner kronor 
samt att skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat 
med 306 miljoner kronor.

Generella statsbidrag kan variera mellan åren, 
men redovisas inte som jämförelsestörande poster. 
I december 2017 fick kommunen en statlig byggbonus på 
21 miljoner kronor. För 2016 uppgick byggbonusen till 
23 miljoner kronor.

Till skillnad från generella statsbidrag, är riktade 
statsbidrag avsedda att finansiera ett specifikt ändamål 
och måste användas just för det ändamålet. Under 2017 
har kommunen intäktsfört riktade statsbidrag i nivå med 
2016. Det är främst inom områdena för- och grundskola 
samt äldreomsorgen som detta har skett.

Nettokostnadsandel
För att uppnå och upprätthålla en god ekonomisk 
hushållning, är det viktigt att det finns en balans mellan 
intäkter och kostnader. Ett mått på denna balans är 
nettokostnadsandelen, som innebär att verksamhetens 
nettokostnader inklusive finansnetto relateras till 
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Redovisas en 
nettokostnadsandel under 100 procent, har kommunen 
en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. 
En nettokostnadsandel på ungefär 98 procent kan 
betraktas som god ekonomisk hushållning för Lunds 
kommun. Sett över en längre tidsperiod, klarar kommu-
nen då att finansiera sitt investeringsbehov.

Nettokostnadsandel (%)
¢ Nettokostnadsandel exkl. jämförelsestörande poster

¢ Nettokostnadsandel totalt

Diagrammet visar att verksamhetens nettokostnader har 
varit lägre än skatteintäkterna under de senaste åren, 
men det visar också att kommunen under de senaste åren 
har varit gynnade av positiva engångsposter. Vidare har 
kommunen haft positiva finansnetton sedan 2012 och 
detta har bidragit med lägre nettokostnadsandel med 
ungefär 1 procent.

Skatteintäkterna ökade under 2017 med 5,4 procent, 
vilket är något högre än de senaste åren när öknings-
takten har legat mellan 3 och 5 procent. Ökningen för 
kommunens nettokostnad låg på 4,4 procent för 2017. 
Ökningstakten har varierat under de senaste åren och 
har legat mellan 2 och 9 procent, men påverkas av varie-
rande kostnader i och med jämförelsestörande poster. 
Elimineras engångsposterna har ökningstakten legat 
mellan 2 och 6 procent de senaste åren och 4,8 procent 
för 2017.

Investeringar
Kommunens samlade investeringsvolym under året 
uppgick till 882 miljoner kronor, vilket är en ökning med 
164 miljoner kronor jämfört med 2016. Det är dock lägre 
än den beslutade investeringsramen.

Årets investeringar (mkr)
¢ Investeringar ¢ Investeringar inkl. investeringsinkomster
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Kommunens investeringsram för året uppgick till 1 454 
miljoner kronor. Investeringsramen anger ett absolut tak 
för hur mycket kommunen kan investera utan att riskera 
kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme, 
förutsatt att driftsbudgeten hålls. Genom kommunens 
investeringsprocess, sker en omfattande prövning innan 
beslut. Detta förklarar varför kommunen inte når upp 
till den totala ramen, detta är dock utan att kommunen 
riskerar att inte nå sina verksamhetsmål.

Kommunen arbetar strukturerat med att hitta 
alternativ till investeringar och därmed har investe-
ringsbehov kunnat senareläggas eller avskrivas. Detta är 
i sin tur ett resultat av den nya investeringsprocessen. 
Avvikelsen beror också på att en del byggprojekt inte 
har kommit igång enligt plan. Förseningarna beror dels 
på kapacitetsbegränsningar i den egna organisationen 
(projektledning), dels på att svårigheten att få in anbud 
på vissa projekt eftersom efterfrågan på byggtjänster nu 
är hög.

Investeringsvolymen har varit omfattande jämfört 
med föregående år och ökningen beror på flera större 
avslutade och pågående projekt. Bland de pågående 
projekten finns till exempel om- och tillbyggnaden av 
Östervångsskolan för Internationella skolan samt den 
pågående investeringen i spårvägen.

Delar av investeringarna, framför allt infrastruktur-
investeringarna vid exploateringsprojekt, finansieras av 
investeringsinkomster. Dessa uppgick till 63 miljoner 
kronor under året, vilket är något lägre än föregående år 
då inkomsterna uppgick till 68 miljoner kronor.

Årets nettoinvesteringar utgörs av investeringar och 
investeringsinkomster och uppgick därmed till 818 
miljoner kronor 2017.

Av årets investeringar gällde 44 procent investeringar i 
pedagogisk verksamhet och 39 procent gällde infrastruk-
turinvesteringar. Kultur och fritid, affärsverksamhet 
och vård och omsorg uppgick till 5 procent vardera. 
Resterande investeringar, 2 procent, gällde investeringar i 
gemensamma lokaler och övrig verksamhet.

Självfinansieringsgrad
Självfinansieringsgraden är ett mått på i hur stor 
utsträckning som årets investeringar har finansierats 
med egna medel. En grad på 100 procent innebär att 
kommunen kan självfinansera alla investeringar som 
är genomförda under året och detta betyder i sin tur 
att kommunen inte behöver låna till investeringar. 
Då stärks även kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme.

Självfinansieringsgrad, Investeringar (%)

Självfinansieringsgrad innebär årets resultat med 
justering för poster som inte påverkar kassaflödet och 
tillägg för eventuella inkomster som kommunen har fått 
när den har sålt materiella anläggningstillgångar ställt i 
relation till nettoinvesteringar.

Självfinansieringsgraden för 2017 uppgick till 64 
procent och innebar därför att investeringarna inte fullt 
ut finansierades med medel från verksamheten, utan 
också finansierades med ökade lån. Minskningen från 
2016 är en effekt av den ökade investeringsvolymen 
under 2017 och samtidigt har mindre andel finansierats 
med investeringsinkomster. Trots minskningen av 
självfinansieringsgraden under 2017, bedöms den ännu 
ligga på en godtagbar nivå.

Kontroll
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Kommunens uppföljningsprocess innebär att verksam-
heten följs upp kommunövergripande nio gånger per 
år, det vill säga genom en kvartals- och delårsrapport 
samt sju månadsrapporter. För att nå korrekt styrning 
av verksamheten är prognossäkerheten av avgörande 
betydelse och det är även viktigt att nämnderna vid 
negativa budget avvikelser beskriver vilka åtgärder som 
de har vidtagit och planerar för, för att få budgeten 
i balans. Detta ska nämnderna sedan rapportera till 
kommunstyrelsen.

Nämndernas budgetavvikelse uppgår till 0,7 pro-
cent och bedömningen är att budgetföljsamheten är 
mycket god. Läs kapitlet om verksamhetsredovisningen 
för en mer ingående analys av verksamheternas 
budgetavvikelse.
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Tabellerna nedan visar varje nämnds budgetavvikelse 
2017 och en summering av nämndernas och kommunens 
prognosavvikelse.

Nämndernas budgetavvikelse

Mnkr UTFALL BUDGET Avvikelse

Byggnadsnämnd –23 –24 1

Teknisk nämnd –213 –225 12

Renhållningsstyrelse 3 0 2

Utbildningsnämnd –491 –502 11

Kultur- och 
fritidsnämnd

–335 –339 4

Socialnämnd –598 –550 –48

Miljönämnd –13 –14 0

Vård- och 
omsorgsnämnd

–1 734 –1 786 52

Barn- och skolnämnd 
Lunds stad

–1 783 –1 774 –9

Barn- och skolnämnd 
Lund öster

–694 –695 0

Servicenämnd 98 102 –5

KS – Kommunkontor –190 –207 17

KS – Politisk ledning –48 –50 1

Summa nämnder –6 023 –6 062 40

Helårsprognos, budgetavvikelse

Mnkr Mars Augusti Utfall

Nämnder –78 –44 40

Finansförvaltning –30 4 56

Budgetavvikelse –107 –40 96

Budgeterat resultat 68 68 68

Årets resultat –40 28 164

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har 
goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade 
förutsättningar under året. En prognosavvikelse under 
1 procent innebär god prognossäkerhet. Nämndernas 
prognosavvikelse har under största delen av året legat 
under 1 procent.

Känslighetsanalys
Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort 
antal faktorer. Vissa kan påverkas genom kommunala 
beslut, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. 
Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden 
är att upprätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de 
ekonomiska konsekvenserna av olika händelser.

Händelse Förändring 
+/- , mnkr

1 kronas förändring av kommunalskatten 270,0

Förändrat invånarantal med 100, skatteintäk-
ter, bidrag och utjämning

4,6

Avgiftsförändring med 1 procent 4,2

Löneförändring med 1 procent inklusive 
PO-tillägg

46,6

Förändring av verksamhetens kostnader med 1 
procent, exkl. löner och ersättningar

28,2

Förändrad upplåning med 100 miljoner kronor 0,7

100 heltidstjänster 45,1

Även oförutsedda händelser kan således ha stor inverkan 
på kommunens ekonomiska utveckling. Det är därför 
viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl 
kort som lång sikt.

Risk
Kommunalskatt
2017 uppgick Lunds kommuns kommunalskatt till 
21,24 procent. Skattesatsen har varit oförändrad de 
fyra senaste åren. Lunds kommun har tillsammans 
med Malmö den fjärde högsta skattesatsen i Skåne. 
Medianskattesatsen i Skåne uppgick 2017 till 20,54 
procent.

Soliditet

Soliditetens utveckling (%)
¢ Soliditet ¢ Soliditet inkl. pensioner före 1998

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

2013 2014 2015 2016 2017

30 LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017

FÖ
R

VA
LT

N
IN

G
SB

ER
Ä

TT
EL

SE



Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens 
ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger hur stor del 
av de totala tillgångarna som kommunen har finansierat 
själv med framför allt skatteintäkter. De faktorer som 
påverkar soliditeten är årets resultat samt tillgångarnas 
och skuldernas förändring. Det bedöms vara viktigare 
att se på soliditetens utveckling för en kommun, än att 
se på nivån ett enskilt år eller att jämföra med andra 
kommuner.

Soliditeten exklusive lån för annans räkning (främst 
Lunds kommuns Fastighets AB och VA Syd) uppgick 
till 48,0 procent och detta är en marginell minskning 
jämfört med 2016. Av diagrammet framgår att soliditeten 
har minskat under den senaste femårsperioden, vilket 
beror på en högre balansomslutning genom högre 
anläggningstillgångar, kortfristiga fordringar samt högre 
kort- och långfristiga skulder.

Om ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden hade 
räknats med, hade soliditeten uppgått till 24,6 procent. 
Soliditeten beräknad på detta sätt har ökat jämfört med 
2016. Ökningen beror beror på att pensionsskulden som 
redovisas som ansvarsförbindelse, har minskat till följd 
av pensionsutbetalningar.

Likviditet 
Kommunen har som mål att hålla en låg kassalikviditet 
och minimera låneskulden. För att hantera den finan-
siella beredskapen på kort sikt används checkräknings-
kredit, kreditlöften hos bank samt möjligheten att uppta 
kortfristiga lån via ett certifikatprogram. Ramen för 
certifikatprogrammet är 2,0 miljarder kronor.

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s genom-
för årligen en så kallad rating av Lunds kommun. 
Kommunen har det högsta möjliga kreditbetyget (AAA) 
vilket innebär en hög kreditvärdighet. Med denna goda 
rating som underlag får kommunen bättre möjligheter 
vid upplåning på kapitalmarknaden genom bland annat 
lägre räntor och tillgång till fler investerare.

Låneskuld

Nettolåneskuld (mkr)

Den externa upplåningen i Lunds kommuns namn 
uppgick i slutet av 2017 till totalt 5 926 miljoner kronor. 
Upplåningen för kommunen, det vill säga nettolåne-
skulden, uppgick till 2 238 miljoner kronor vilket 
innebar en ökning med 311 miljoner kronor sedan 
föregående årsskifte. Detta är betydligt lägre än budget 
där en ökning med 971 miljoner kronor förväntades. 
Anledningen är främst en betydligt lägre investerings-
volym 2017 än budgeterat.

Kommunen har möjlighet att vidareförmedla lån 
inom de ramar och riktlinjer som sätts upp av kommun-
fullmäktige. Av den externa upplåningen är således 
3 688 miljoner kronor vidareutlånade till bolag inom 
kommunkoncernen samt till kommunalförbund.

Kommunens kapital- och räntebindningsstrategi är 
fastställd i de finansiella riktlinjerna. Syftet med dessa 
strategier är att minimera den risk som är förknippad 
med låneskulden.

Borgensåtaganden
Kommunen har möjlighet att gå i borgen inom de ramar 
och riktlinjer som sätts upp av kommunfullmäktige. 
Kommunens borgensåtagande uppgick vid årsskiftet till 
1 521 miljoner kronor, vilket i stort sett är oförändrat 
jämför med föregående år.

Pensionsförpliktelser 
Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgick 
till 2 743 miljoner kronor, vilket är en minskning 
med 7 miljoner kronor sedan föregående år. 
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas inom 
linjen i balansräkningen som ansvarsförbindelse och 
uppgick till 2 253 miljoner kronor inklusive löneskatt. 
Pensionsförpliktelser, särskilda avtalspensioner och 
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liknande, intjänade från och med 1998 redovisas som 
avsättning i balansräkningen och uppgick till 491 
miljoner kronor inklusive löneskatt, vilket motsvarar en 
ökning med 37 miljoner kronor sedan föregående år.

Den del av kommunens pensionsmedel som förvaltas 
av kommunen har främst placerats i svenska och globala 
aktiefonder. De finansiella placeringarna har gjorts 
för att delvis matcha pensionsavsättningar som har 
gjorts från och med 1998. Det bokförda värdet var vid 
årsskiftet 174 miljoner kronor. Marknadsvärdet uppgick 
till 192 miljoner kronor. Marknadsvärdet ökade med 
4,6 procent under året. Realisationsvinster uppgick till 
14,7 miljoner kronor under året.

Balanskravsutredning och 
resultatutjämningsreserv
Enligt kommunallagen krävs att kommunernas ekonomi 
ska vara i balans, det vill säga att årets intäkter ska täcka 

kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår 
överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras 
och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen 
återställas under de närmast följande tre åren. Vid 
avstämningen mot balanskravet är det några poster som 
inte inräknas, vilket framgår av nedan tabell.

Kommunen har ett positivt resultat efter balans kravs-
justeringar på 162 miljoner kronor och inget balans-
kravsresultat som behöver återställas.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om 
riktlinjer för kommunens resultatutjämningsreserv. 
Enligt dessa får reservering ske med högst ett belopp som 
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat 
eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar 
som överstiger en procent av summan av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. För 2017 föreslås 
en avsättning till reserven om 101 miljoner kronor. Efter 
denna avsättning kommer reserven att uppgå till 418 
miljoner kronor.

  2013 2014 2015 2016 2017

Årets resultat enligt resultaträkningen 218 14 145 103 164

- realisationsvinster –122 –19 –6 –3 –1

- vinst exploateringsområden –20 –19 –26 – –

- orealiserade förluster i värdepapper – – 2 – –

- återföring av orealiserade förluster i värdepapper –5 –2 –1 –1 –1

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 71 –25 115 99 162

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv –21 – –60 –42 –101

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 5 – – –

Årets balanskravsresultat 50 –20 55 57 61

Återställning av balanskravsunderskott

Kvar att återställa från tidigare år (ingående värde) 0 0 –20 0 0

Balanskravsresultat 50 –20 55 57 61

Kvar att återställa (utgående värde) 0 –20 0 0 0

Resultatutjämningsreserv

Ingående värde 133 199 220 215 275

reservering till RUR 66 21 – 60 42

Disponering av RUR – – –5 – –

Utgående värde 199 220 215 275 317

Reservering till och disponering från resultatutjämningsreserven beslutas av kommunfullmäktige och bokförs året efter räkenskapsåret.
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Kommunkoncernens 
ekonomi
Med kommunens samlade verksamhet menas den 
verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen 
och i uppdragsföretag. Kommunkoncernen omfattar den 
kommunala förvaltningsorganisationen och kommu-
nens koncernföretag. För kommunkoncernen upprättas 
sammanställda räkenskaper i årsredovisningen.

Ett uppdragsföretag är en annan juridisk person till 
vilken kommunen, med stöd av kommunallagen, har 
överlämnat hanteringen av en kommunal angelägenhet, 
men där överlämnandet skett utan att uppdragsföretaget 
har fått ett betydande inflytande. Uppdragsföretag är 
dels företag där kommunens röstandelar understiger 
20 procent (benämns som andra samägda företag), dels 
företag som helt ägs av andra juridiska personer och till 
vilka kommunen överlämnat vården av en kommunal 
angelägenhet.

Ingående bolag
De bolag och kommunalförbund som ingår i den 
sammanställda redovisningen framgår av nedanstående 
tabell.

Koncernföretag Ägarandel 
i procent

Kraftringen AB 82,40

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) 100,00

Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP) 100,00

Räddningstjänsten Syd (kommunalförbund) 22,30

VA Syd (kommunalförbund) 19,76

Resultat och Investeringar
Kommunkoncernens resultat, efter finansiella poster, 
uppgick till 474 miljoner kronor. Resultatet är en ökning 
jämfört med föregående år, då resultatet var 378 miljoner 
kronor. Kommunen och Kraftringen står för merparten 
av ökningen, men även övriga ingående företag har ökat 
resultatet jämfört med föregående år.

Koncernens resultat (mkr)

Diagrammet visar resultatutvecklingen de senaste fem 
åren. Det är främst kommunens resultat som har varierat 
och som medför skillnader mellan åren. Alla bolag 
och kommunalförbund har goda resultat och en god 
ekonomisk ställning.

Nettoinvesteringsvolym koncernen (mkr)

Nettoinvesteringar i koncernen uppgick till 1 857 miljo-
ner kronor, vilket är en ökning jämfört med föregående 
år, då investeringarna uppgick till 1 609 miljoner kronor. 
Ökningen gäller främst Lunds kommun, vilka kommen-
teras i tidigare avsnitt.

Soliditeten uppgår till 33 procent för koncernen och 
har legat stabilt under de senaste åren.
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Risk och Kontroll 
Kommunens styrning av bolagen sker genom långsiktiga 
beslut kring:

• Målsättningar och avkastningskrav.

• Policybeslut för varje bolag. Innan bolagsstyrelsen 
fattar beslut i ärenden av principiell karaktär ska 
kommunfullmäktige yttra sig.

• Samråd mellan kommunstyrelsen och respektive 
bolagsledning. 

Kommunstyrelsen prövar från och med 2014 om den 
verksamhet som bolaget bedrivit under föregående 
räkenskapsår, har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna (6 kap. 1a § 

kommunallagen). Om styrelsen finner att det inte är 
så, lämnar den ett förslag till kommunfullmäktige med 
nödvändiga åtgärder.

I bolag där kommunen direkt eller indirekt äger alla 
aktier, ska fullmäktige

• fastställa det kommunala ändamålet med 
verksamheten.

• se till att det fastställda kommunala ändamålet och 
kommunala befogenheter, som utgör ramen för 
verksamheten, står i bolagsordningen.

• utse alla styrelseledamöter

• se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige 
får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas.

Finansiella nyckeltal, koncernen

Resultat före skatt, miljoner kr (koncernens andel) 2017 2016 2015 2014 2013

Koncernen 474 378 395 270 395

Lunds kommun 164 103 145 14 218

Kraftringen AB 254 230 204 207 173

Lunds kommun Fastighets AB 127 122 106 104 85

Lunds kommun Parkerings AB 8 8 8 4 3

Räddningstjänst Syd 0 0 0 0 1

VA SYD 0 0 0 0 0

Soliditet 2017 2016 2015 2014 2013

Koncernen 33 % 33 % 32 % 33 % 32 %

Lunds kommun 48 % 49 % 49 % 52 % 57 %

Kraftringen Energi AB 45 % 44 % 40 % 39 % 38 %

Lunds kommun Fastighets AB 22 % 25 % 23 % 25 % 24 %

Lunds kommun Parkerings AB 54 % 52 % 44 % 41 % 37 %

Räddningstjänst Syd 9 % 9 % 10 % 9 % 8 %

VA SYD 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Övriga nyckeltal, koncernen 2017 2016 2015 2014 2013

Intäkter, miljoner kronor 11 075 10 590 9 831 9 454 9 720

Balansomslutning, milj kr 20 005 18 816 18 079 16 961 16 006

Investeringar 1 857 1 608 1 572 1 593 1 879

Antal anställda 10 532 10 090 10 367 10 072 11 098

Koncernföretagens resultat 2017
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Kraftringen
Kraftringen AB ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby 
och Lomma. Lunds kommun har ett avgörande infly-
tande med 82,4 procent av aktierna. I det helägda dotter-
bolaget Kraftringen Energi AB (publ) (556100–9852), 
med dotterbolag bedrivs verksamheten inom de flesta 
delarna av energimarknaden, dock i huvudsak inom 
eldistribution, energihandel och slutkundsförsäljning av 
el och fjärrvärme/kyla.

Koncernens eldistribution når 106 000 kunder. 
Slut kunds försäljningen av el är årligen 1 400 GWh till 
129 000 kunder. Fjärrvärmeverksamheten omfattar 
försäljning av 880 GWh för 8 800 kunder. Energi-
produktionen består av värme, 1 000 GWh, och el, 
200 GWh, i två kraftvärmeverk. Dessutom ägs uttags-
rätter i norsk vattenkraft motsvarande 100 GWh.

Kraftringen omfattas av årsredovisningslagens krav 
att hållbarhetsrapportera inom områdena miljö, sociala 
förhållanden och personal, mänskliga rättigheter samt 
anti-korruption. Kraftringens hållbarhetsrapport för 
2017 publiceras på koncernens webbplats. Kraftringen 
publicerar även årligen en bolagsstyrningsrapport enligt 
svensk kod för bolagsstyrning.

Årets händelser
Fjärrvärmeledningen mellan Lund och Dalby har 
färdigställts och bidrar till lägre produktionskostnad och 

klimatpåverkan. Utbyte av äldre fjärrvärmeledningar i 
Lund har fortsatt och beräknas vara klart under 2018.

Under hösten påbörjades utbygganden av ett stort 
lågtemperaturnät för fjärrvärme på Brunnshög i Lund. 
Stora delar av området kommer att få sitt värmebehov 
tillgodosett av återvunnen restvärme och utbyggnaden är 
en del i ett omfattande arbete för hållbar stadsutveckling 
i Brunnshög.

För att minska risken för strömavbrott byggs en 
väderkänslig luftledning i skogsterräng i Skåne, Småland 
och Blekinge om.

Under året har även en omfattande utbyggnad av 
fibernät och anslutning av villafiber skett och försäljning 
av solceller ökade kraftigt.

Mål och måluppfyllelse
Kraftringens strategiska inriktning är att skapa 
affärsmässig samhällsnytta som stärker både den egna 
verksamheten, kunders verksamhet och andra intressen-
ters verksamheter. Företaget ska leverera hållbara och 
kundorienterade energilösningar med förnybar energi 
och effektivt energiutnyttjande till år 2030. Förnybar 
och effektiv energianvändning gäller också för den 
egna verksamheten, med fossilbränslefri produktion år 
2020 som ett delmål. För att säkerställa den strategiska 
utvecklingen fanns ett flertal prioriterade målområden 
och aktiviteter för 2017.

Foto: Petter Duvander
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Ekonomiskt resultat och ställning
Omsättningen har fortsatt att påverkas positivt av att 
fler entreprenadtjänster och kommunikationsfiber 
har sålts, samtidigt som kundernas förbrukning av el, 
gas och fjärrvärme har minskat med negativ påverkan. 
Ökade elnätspriser påverkade positivt samtidigt som 
avyttringen av elnätet i Nynäshamn 2016 påverkade 
nettoomsättningen negativt. Lägre kostnader för 
fjärrvärmeproduktion och elförsäljning påverkar 
rörelseresultatet positivt.

Större förändringar på balansräkningen är justering 
av goodwill och avsättning kopplad till Kraftringens 
förvärv av Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB.

Årets nyinvesteringar omfattar bland annat färdigstäl-
landet av fjärrvärmeledningen mellan Dalby och Lund. 
För att öka kapaciteten, säkerställa och öka leverans-
säkerheten genomfördes under året reinvesteringar i 
el- och fjärrvärmenäten.

Framtid och utveckling
Verksamheten kommer fortsätta utvecklas för att möta 
kundernas behov inom bland annat förnybar energiför-
sörjning och energieffektivisering. Inom energidistri-
bution fortsätter utvecklingen av energileveranser och 
energitjänster med fokus på leveranssäkerhet och hög 
servicenivå. Kraftringen är involverad i utbyggnaden 
av ett stort lågtemperaturfjärrvärmenät på Brunnshög i 
Lund – ett exempel på hur Kraftringen strävar efter att 
ha en ledande position i hållbar stadsutveckling.

Verksamhetsutveckling, levererade mervärden 
och finansiell utdelning bedöms motsvara ägarnas 
förväntningar.

Lunds Kommuns Fastighets AB
Lunds Kommuns Fastighets AB:s (LKF) verksamhet är 
att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller 
tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva 
anordningar. LKF samverkar med Lunds kommun för att 
tillgodose bostadsbehovet i kommunen och förbinder sig 
att träffa avtal om att tillhandahålla bostadslägenheter 
till kommunens förtursbehov. Vid utgången av 2017 
hade LKF 9 551 bostäder i Lunds kommun. Antalet 
bostäder motsvarade cirka 40 procent av hyresrätterna 
i kommunen, vilket gör LKF till den enskilt största 
aktören på hyresrättsmarknaden.

Årets händelser
Totalt färdigställdes 259 bostäder under 2017, varav 
88 för särskilt boende i följande projekt: Arkivarien i 
centrala Lund, Linero torg, kvarteret Snickaren på Väster 
samt Fossilen på Södra Råbylund.

LKF har under 2017 fortsatt att satsa på trygghets-
skapande åtgärder, däribland upprustningen i bolagets 
1960- och 70-talsområden som pågår i enlighet med en 

fastställd 15-årsplan. Totalt har nästan 300 underhålls-
projekt genomförts som omfattar allt ifrån energispar-
åtgärder, fasadrenoveringar till takomläggningar och 
fönsterbyte.

Mål och måluppfyllelse
Det långsiktiga målet att bygga 250–300 bostäder varje år 
överträffades 2017, då 423 bostäder påbörjades.

Under året hade bolaget som mest 1 000 bostäder i 
produktion i 13 olika projekt. För att upprätthålla den 
höga produktionstakten, fortsätter företaget att utveckla 
projektportföljen som omfattade 1500 bostäder i slutet 
av 2017.

LKF ska erbjuda attraktiva hem där ambitionen är att 
ha Sveriges mest nöjda bostadskunder. Kundnöjdheten 
mäts genom Nöjd Kund Index och jämförs med 
bostadsbolag med fler än 9 000 bostäder. Vid senaste 
mätningen, hösten 2017, var LKF:s resultat 82,4 procent, 
vilket bedöms vara relativt högt, men når inte upp till 
LKF:s mål om 84 procent. Kunderna upplever att LKF 
kan förbättra sin tillgänglighet och att det kunde vara 
enklare att nå rätt person.

Ekonomiskt resultat och ställning
Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick 
till 127 miljoner kronor. Detta är en ökning med fem 
miljoner jämfört med 2016. Nettoomsättningen ökade 
till 928 miljoner kronor (896 miljoner kronor) vilket 
förklaras av både volymökning och effekten av hyresut-
veckling för bostäder.

LKF arbetar med ett antal ekonomimål kopplade till 
resultat, balansräkning och kassaflöde. Alla mål uppnås 
under 2017:

• Direktavkastningen på marknadsvärdet uppgick till 
4,36 procent (mål 3 procent).

• Avkastning på total kapital uppgick till 3,3 procent 
(mål 3 procent)

• Redovisad synlig soliditet uppgick till 24,4 procent 
(mål 18 procent)

• Ränteteckningsgrad uppgick till 5,0 gånger (mål 2 
gånger)

LKF:s fastigheter har ett sammanlagt anskaffningsvärde 
om 7 620 miljoner kronor. LKF genomför årligen en 
intern marknadsvärdering av fastighetsbeståndet. 
Värderingen resulterade i ett marknadsvärde om cirka 
11 500 miljoner kronor. Som en konsekvens av sänkta 
direktavkastningskrav och förbättrade driftnetton, har 
värdet ökat även exklusive tillskott för nyproduktion 
och förvärv jämfört med föregående år.
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Framtid och utveckling
LKF:s ambition är att arbeta utifrån bolagets affärsidé 

mot tre långsiktiga mål, vilka kopplar an till bolagets 
övergripande strategier;

• LKF ska erbjuda attraktiva hem – Marknadsstrategi

• LKF ska bygga fler bostäder – Tillväxtstrategi

• LKF ska skapa ett bättre Lund – Hållbarhetsstrategi
LKF:s målsättning är att fortsättningsvis ha en direkt-

avkastning på 3 procent av marknadsvärdet. Det låga 
målvärdet förklaras av ett snabbt ökande marknadsvärde 
tack vare den höga investeringstakten, samtidigt som 
avkastningen och driftnetto påverkas negativt av den 
höga underhållsvolymen.

Räddningstjänsten Syd
Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund, där 
Lunds kommuns andel är 22 procent. Räddningstjänstens 
Syd ansvarar för räddningstjänsten för Lund, Malmö, 
Eslöv, Kävlinge och Burlövs kommuner. Uppdraget är att 
förebygga olyckor och effektivt genomföra räddningsin-
satser av olika slag.

Årets händelser
Under 2017 har Räddningstjänsten Syd under ledning 
av ny förbundsdirektör påbörjat arbetet med en 
organisationsförändring för att skapa effektivare 
styrning och förbättrad arbetsmiljö i organisationen. 
Organisationsförändringen har också haft som mål att 
främja utvecklad samverkan mellan medlemskommu-
nerna och andra aktörer, samt att stärka anpassningen av 
vårt arbete till den lokala riskbilden och lokala behov i 
närsamhället.

Regionalt har samarbetet fortsatt utvecklats. Bland 
annat har en länsgemensam räddningschefsberedskap 
startats upp i början av 2017, där Räddningstjänsten Syd 
svarar för del av denna bemanning.

Mål och måluppfyllelse
Olycksutvecklingen är relativt konstant jämfört med 
föregående år och med hänsyn tagen till en ökande 
befolkning i hela förbundsområdet. Brand i bostad visar 
på viss nedgång och likaså minskar brand ej i byggnad. 
Trafikolyckorna fortsätter öka. Utryckningar till 
sjukvårdslarm fortsätter också öka. Antalet omkomna 
vid olyckor är på en fortsatt låg nivå. Under året har 
Räddningstjänsten Syd informerat och utbildat cirka 
41 000 personer, och 28 procent av dessa har fått 
målgruppsanpassad information.

Ekonomiskt resultat och ställning
Förbundet har ett resultat om 0,5 mkr för 2017, vilket är 
marginellt högre än 2016 (141 tkr). Bidragande orsaker 
till överskottet är något högre intäkter för operativa 

insatser från andra kommuner, sjukvårdshuvudmannen 
med flera. På kostnadssidan har personalkostnaderna 
varit lägre än budgeterat, vilket beror på en del vakanser. 
Kostnaderna påverkas dock negativt på grund av bland 
annat högre kostnader för köpta tjänster inom IT samt 
reparationskostnader i lokaler och på övningsplatsen.

Årets investeringar uppgår till 4 732 tkr. Stora 
investerings poster under året har varit uppgradering av 
intranät, komplettering av larmställ och räddningsut-
rustning samt tvättutrustning för en renare arbetsmiljö.

Framtid och utveckling
Förbundet står inför stora ekonomiska utmaningar 
med ökade kostnader för fordon, lokaler, utrustning 
och pensioner. Samtidig står medlemskommunerna 
inför generellt stora ekonomiska utmaningar. 
Medlemskommunerna har förordat att en del av 
förbundets egna kapital tillfälligt används för att skapa 
balans. Ett arbete har påbörjats med att se över intäkter 
och kostnader för att långsiktigt skapa balans mellan 
ekonomi och verksamhet.

VA SYD
VA SYD är ett kommunalförbund där medlemskommu-
nerna är Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. VA SYD är en 
regional VA-organisation som verkar i sydvästra Skåne 
och som även har hand om avfallshanteringen i Burlöv 
och Malmö.

Årets händelser
Arbetet med det Regionala Avloppsrenings programmet 
(RAR) gick in i en fördjupad fas. Programmet omfattar 
nedläggningen av Källby avloppsreningsverk i Lund, 
nya avloppsledningar från Lund till Sjölunda avlopps-
reningsverk i Malmö och en utbyggnad och moderni-
sering av Sjölunda. Under det gångna året har VA SYD 
genomfört extraordinära projekt och insatser i alla 
medlemskommuner.

Ekonomiskt resultat och ställning
VA Syd visar ett underskott på 5,8 miljoner kronor 
för 2017 jämfört med ett underskott på 0,8 miljoner 
kronor för 2016. Lund andel i förbundet är 19,8 pro-
cent. Resultatet bokförs som en långfristig skuld till 
VA-kollektivet. Därmed uppfylls det lagstadgade kravet 
på ekonomi i balans.

Framtid och utveckling
Under 2018 är ett av VA SYD:s mål att revidera affärs-
planen och under hösten 2017 har sex mål tagits fram. 
Målen ska spegla VA SYD:s vision om att vara ledande 
på väg mot en hållbar utveckling. Under våren 2018 
ska målen behandlas och beslutas, ytterst av förbunds-
fullmäktige. Förbundets årsredovisning kommer att 
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förändras, så förbundet från 2018 kommer kunna 
göra en hållbarhetsredovisning med en integrerad 
årsredovisning.

Lunds Kommuns Parkerings AB
Lunds kommuns Parkerings AB (LKP) äger och förvaltar 
sju egna parkeringshus med sammanlagt cirka 3 100 
parkeringsplatser. Bolaget förvaltar i övrigt cirka 3 500 
p-platser i anläggningar av varierande storlek. Företagets 
mål är att tillgodose behovet av parkeringslösningar och 
erbjuda bästa möjliga parkeringsservice.

Årets händelser
Underhållssatsningen på bolagets fastigheter har 
fortsatt under året. Väggar och golv i parkeringshuset 
Dammgården har målats om och parkeringsgaragen 
Lund C, Dammgården och Färgaren har försetts med 
inomhusantenner för mobiltäckning inomhus. Vidare 
genomfördes en taxehöjning från sommaren på anlägg-
ningar med högt utnyttjande.

En ny finanspolicy och långsiktig investeringsplan har 
godkänts av styrelsen.

Vid mätningar av kundnöjdhet har företaget fått en 
positiv respons och höga tal i kundnöjdhetsindex.

Mål och måluppfyllelse.
Under 2017 är bolagets viktigaste mål

• att nå budgeterat resultat.

• att genomföra underhåll i p-hus Dammgården.

• att förbereda ombyggnad av p-hus Gasverket.

• att aktivt delta i Lunds stadsutveckling genom 
att bidra med kompetens i parkerings- och 
fastighetsfrågor.

Måluppfyllelsen för 2017 är 100 procent.

Ekonomiskt resultat och ställning 
Nettoomsättningen ökade med 8 procent under 2017 
jämfört med 2016. Detta berodde på prisjustering av 
besöksparkeringar och hyresavtal samt ökad beläggning 
av periodkort. Resultatet före bokslutsdispositioner och 
skatt uppgick till 7,7 miljoner kronor, vilket är i nivå med 
föregående år.

Soliditeten fortsätter att stärkas i bolaget och uppgick 
på balansdagen till 58 procent – en ökning med sex 
procentenheter jämfört med 2016.

Framtid och utveckling
Lunds Kommuns Parkerings AB har intensifierat arbetet 
med att vara delaktiga i stadsutveckling. Detta gäller 
främst de pågående och kommande projekten i bland 
annat centrala Brunnshög, Söderport, Västerbro och 

Ideon. Avsikten är att stödja utvecklingen och bidra med 
mobilitetslösningar för dagens och framtidens behov.

Vi konstaterar att det kommer att krävas nyproduk-
tion av parkeringshus framöver i en högre och snabbare 
takt än hur det tidigare har varit i bolaget. Vi ser också 
att antalet parkeringsplatser som vi övervakar ökar 
betydligt. Det kommer att ställa krav på ökad effekti-
vitet av övervakningen, främst genom digitalisering. 
Kommande investeringar kommer att dra ner på resulta-
tet de närmaste åren, men på sikt kommer lönsamheten i 
bolaget åter igen öka.

Fastighets AB Lund Arena 
Fastighets AB Lunds Arena är helägt av Lunds kommun. 
Bolaget ingår inte i de sammanställda räkenskaperna på 
grund av att dess andel av omsättning och omslutning 
var mindre än två procent av den totala kommunala 
förvaltningens omsättning respektive omslutning.

Verksamheten omfattar fastighetsförvaltning av den 
ägda fastigheten Klostergården 1:24 i Lund, som i sin 
helhet är uthyrd till Stiftelsen Arenan enligt ett tioårigt 
hyresavtal. Lunds kommun (serviceförvaltningen) anlitas 
för den tekniska förvaltningen av fastigheten, då vissa 
tekniska delar är sammankopplade med anslutande 
byggnad.

Omsättningen uppgick till 3,5 miljoner kronor, vilket 
är i nivå med 2016. Resultatet uppgick till 1,5 miljoner 
kronor.

Science Village Scandinavia AB
Science Village Scandinavia AB som ägs av Lunds 
kommun, Region Skåne och Lunds Universitet, är 
ägare till 18 ha mark belägen mellan ESS och MaZ IV i 
nordöstra Lund. Bolagets huvuduppgift är att på denna 
mark utveckla en stadsdel – en Science Village – som 
innehåller allt som en forskningsanläggningarna behöver 
för att lyckas.

Affärsidén är att sälja detaljplanelagd mark till olika 
byggherrar, som i sin tur kommer att bygga, hyra ut 
och förvalta byggnaderna. Den första detaljplanen 
för området antogs av kommunfullmäktige i Lunds 
kommun i december 2016. I januari 2017 upphävdes 
den av Länsstyrelsen, och upphävandet överklagades 
av Lunds kommun. Detaljplanen ligger hos regeringen 
för avgörande. Avgörandet beräknas komma då 
Strålsäkerhetsmyndigheten har lämnat sina rekommen-
dationer för utbredningen av beredskapszonen runt ESS, 
vilket beräknas ske i under 2018.

Under året har ett optionsavtal tecknats med 
Akademiska hus för utveckling av ett kvarter enligt 
konceptet ”House for Universities in Sweden”. Vidare 
har detaljplanearbete för två kvarter påbörjats.
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Resultatet för 2017 uppgick till –7,2 miljoner kronor. 
Bolaget har under året inte haft några intäkter. 
Investeringarna under 2016 uppgick till 0,8 miljoner 
kronor.

Andra samägda företag
Kommunens har ägarandelar i några andra bolag 
(procentuell ägarandel):

• SYSAV, Sydskånes avfallsbolag 15 procent

• Sydvatten AB 12,87 procent

• Kommunassurans Syd Försäkrings AB 7,29 procent 

Sydvatten producerar och levererar dricksvatten till 
16 kommuner i västra Skåne. Malmö stad är största 
ägare med 34 procent av aktierna. Sydvatten tar vatten 
från Vombsjön i Skåne och Bolmen i Småland. Vattnet 
behandlas i vattenverken Ringsjöverket och Vombverket. 
Därefter distribueras det till bolagets delägarkommuner 
som ansvarar för ledningsnätet inom varje kommun. 
Vid behov används Ringsjön som reservvattentäkt. 
Kommunen är representerad i styrelsen och i ett ekono-
miskt samråd till styrelsen. Sydvattens ekonomi är god.

Sysav ägs av 14 sydskånska kommuner. Bolaget tar 
hand om avfallet som samlas in och behandlar varje 
avfallsslag på bästa möjliga miljöriktiga sätt. Så mycket 
som möjligt återvinns. I moderbolaget hanteras det avfall 
som delägarkommunerna har det lagstadgade ansvaret 
för. Sysav Industri hanterar industriavfall och hushålls-
avfall från de andra kommunerna. Därutöver finns ett 
antal intressebolag. Företagets ekonomi var fortsatt god.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB erbjuder sina ägare 
sak- och ansvarsförsäkringar. Bolaget ägs i dag av 52 
kommuner i södra Sverige. Bakgrunden till att bolaget 
bildades är att kommunerna ville vara säkra på att få 
offerter för sitt försäkringsskydd, skärpa konkurrensen 
på marknaden samt stimulera delägarna i deras skadefö-
rebyggande arbete. Endast delägande kommuner kan få 
försäkringsskydd av bolaget genom att direktplacera sin 
försäkring i bolaget alternativt om de väljer att upp-
handla enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). 
De får också lämna offert till hel- och delägda kommu-
nala bolag. De ekonomiska resultaten har varit positiva.

Köp av huvudverksamhet
Kommunen har enligt lag skyldighet att tillhandahålla 
viss verksamhet och service till kommunmedborgarna. 
Men det innebär inte att kommunen är skyldig att själv 
utföra verksamheten.

I nedan tabell visas kommunens köp av huvudverk-
samhet, som under 2017 uppgick till 1 233 mkr och 
utgjorde 17 procent av de totala kostnaderna. Den största 
kostnaden utgjordes av köpta platser för pedagogiskt 
verksamhet och motsvarar 45 procent av köpta tjänster.

Köpta tjänster, miljoner kronor 2017 2016

Räddningstjänstentreprenad 62 61

Färdtjänstentreprenader 24 21

Transportentreprenad 15 10

Park-/natur-/
trädgårdsentreprenader

19 13

Vårdplatser 368 378

Öppen vård 96 77

Vård i enskilda hem el 
familjehem

* 21

Personlig assistans 36 31

Plats i pedagogisk verksamhet 551 536

Behandlingsavgift, avfall 33 34

Övrigt 28 23

Summa 1 233 1 205

* redovisas från 2017 som personalkostnad. 
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Personal
Personalstrategiska 
nyckeltal
Lunds kommun hade vid 2017 års slut 8 489 tillsvidare-
anställda och 1 695 visstidsanställda månadsavlönade 
medarbetare, vilket kan jämföras med 8 308 respektive 
1 433 år 2016. Antalet månadsavlönade medarbetare 
är därmed totalt 10 066, vilket är en ökning med 
5,1 procent enheter jämfört med föregående år.

Övertid i procent av ordinarie arbetstid är på samma 
nivåer 2017 jämfört med 2016, både för män och för 
kvinnor. Totalt motsvarar övertiden 0,5 procent av 
ordinarie arbetstid. Mertiden är på samma nivå som 
övertiden, d.v.s. 0,5 procent av ordinarie arbetstid.

Antalsstatistik

2016–12–31 2017–12–31

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidareanställda 6 302 2 006 8 308 6 398 2 091 8 489

Visstidsanställda 983 450 1 433 1 135 560 1 695

Totalt* 7 158 2 417 9 575 7 454 2 612 10 066

Totalt antal årsarbetare 6 860 2 421 9 281 7 145 2 577 9 722

*Eftersom medarbetare kan ha en tillsvidareanställning del av tjänst och visstidsanställning del av tjänst kan summan av de två anställningsformerna 
bli högre än totalt antal månadsanställda.

Övertid och mertid

2016 2017

Övertid (h) Övertid (%) Mertid (h) Mertid (%) Övertid (h) Övertid (%) Mertid (h) Mertid (%)

Kvinna 60 234 0,5 % 79 207 0,6 % 59 902 0,4 % 73 248 0,5 %

Man 37 508 0,8 % 18 539 0,4 % 38 462 0,8 % 19 066 0,4 %

Totalt 97 742 0,5 % 97 746 0,5 % 98 364 0,5 % 92 314 0,5 %

Foto: Kennet Ruona

40 LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017

FÖ
R

VA
LT

N
IN

G
SB

ER
Ä

TT
EL

SE



Personalomsättning

  2016 2017

Avgångsorsak Antal tillsvidareanställda Andel avslut (%) Antal tillsvidareanställda Andel avslut (%)

Slutat på egen begäran 701 75 % 854 77 %

Pension 204 22 % 211 19 %

Annan orsak 29 3 % 41 4 %

Summa 934 100 % 1 106 100 %

Antal tillsvidareanställda 8 476 8 496

Personalomsättning 11 % 13 %

Personalomsättningen beräknas i kommunens personalredovisning i antalet 
externa avgångar för tillsvidareanställda (inkluderat vilande) dividerat 
med antalet tillsvidareanställda per den 31 december 2016 respektive 
31 december 2017.

Personalomsättningen var 2016 11 procent och 2017 13 procent, vilket 
är en ökning med 2 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen 
beror på att fler slutat på egen begäran 2017 jämfört med 2016. Hög personal-
omsättning påverkar verksamheternas resultat och därför arbetar Lunds 
kommun proaktivt för att nå en balanserad personalomsättning. Till exempel 
kartläggs från årsskiftet 2017/2018 varför medarbetare väljer att säga upp sig. 
(Se avsnitt Åtgärder handlingsplan kompetensförsörjning, sid 24) Vidare har 
enskilda förvaltningar genomfört särskilt riktade insatser för yrkesgrupper 
med mycket hög personalomsättning. Den ökning vi ser de senaste åren i 
kommunen speglar konkurrensen om arbetskraft och rörligheten bland 
regionens kommuner.

  2016 2017

Yrkesgrupp Antal tillsvidareanställda Personalomsättning Antal tillsvidareanställda Personalomsättning

Fritidspedagog 254 11 % 233 22 %

Socialsekreterare 201 13 % 193 19 %

Förskollärare 648 14 % 628 18 %

Socialpedagog, 
behandlingsassistent

269 12 % 265 16 %

Vårdbiträde, hemvård/
hemsjukvård

119 9 % 137 15 %

Undersköterska, 
hemvård/hemsjukvård

655 15 % 677 14 %

Vårdare, dagverksamhet 110 6 % 113 13 %

Totalt 8 309 11 % 8 496 13 %

Personalomsättningen varierar mellan yrkesgrupper. Framför allt var omsätt-
ningen hög på fritidspedagoger, socialsekreterare (främst på utredningssidan), 
förskollärare samt socialpedagoger. Personalomsättningen speglar marknads-
läget och rörligheten för dessa grupper i regionen.
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Medelålder

 Medelålder, antal år

2016 2017

Kvinnor 43,9 43,6

Män 42,2 41,8

Totalt 43,5 43,1

Medelåldern minskar bland både kvinnor och män. 
Männens medelålder minskade med 0,4 år jämfört 
med 2016 och är 2017 1,8 år yngre än kvinnorna. Totalt 
minskade medelåldern med 0,4 år och var 2017 43,1 år.

Pensionsålder

 Genomsnittlig pensionsålder, antal år

2016 2017

Kvinnor 64,8 65,0

Män 64,4 64,5

Totalt 64,5 64,7

Den genomsnittliga pensionsåldern inom Lunds 
kommun är 64,7 år vilket är en ökning med 0,2 år jämfört 
med föregående år (2016: 64,5 år). 211 medarbetare 
lämnade kommunen för att gå i pension under året. Vid 
årets slut kvarstod 199 månadsavlönade medarbetare i 
tjänst som är över 65 år, jämfört med 252 medarbetare 
över 65 år 2016.

Pensionsavgångar

 Pensionsavgångar, tillsvidare, 67 år 2018–2028

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Andel

Kvinnor 39 49 108 137 152 155 164 160 188 163 171 21 %

Män 15 29 41 47 47 51 42 46 58 47 47 20 %

Totalt 54 78 149 184 199 206 206 206 246 210 218 21 %

Beräkningen baseras på en pensionsålder på 67 år. Med 
tanke på att den genomsnittliga pensionsåldern är 64,7 
år ska det beräknade antalet pensionsavgångar de två 
närmaste åren ses med tillförsikt.

21 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna 
beräknas ha gått i pension inom tio år.

Inom tre till sex år beräknas ett stort antal medarbe-
tare gå i pension inom framför allt skolnämnderna.
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Ledarskap och 
medarbetarskap
Mål

Lunds kommun ska ha medskapande 
medarbetare och chefer som företräder 
kommunen, leder och utvecklar sig själva, 
arbetslag och verksamhet baserat på 
kommunens värdegrund med uppdrag 
och brukaren i fokus.

2015 fattades beslut om ett kommungemensamt 
chefs- och ledarskapsutvecklingsprogram för chefer. De 
bärande delarna är ”Jag som chef” och chefsmoduler. 
Under 2017 har sex grupper med 94 chefer i kommunen 
genomgått och avslutat ledarskapsprogrammet ”Jag som 
chef”. Ytterligare 95 chefer var inne i programmet 2017. 
Syftet med ”Jag som chef” är att implementera lednings-
filosofin som innebär att utvecklas tillsammans, att ta ett 
ansvar som sträcker sig lite längre och att styra och leda 
Lunds kommun ännu smartare och bättre. Programmet 
genomförs i dialogformat och varje grupp leds av ett 
internt team som består av en medarbetare och en 
medlem från kommunens ledningsgrupp.

Sju chefsmoduler

• Lönebildning

• Rehabilitering

• Rekrytering

• Ledningsprocessen

• Ständiga förbättringar

• Kommunicera i förändring

• Medieträning

Modulerna syftar till att stärka chefskompetensen och 
har genomförts löpande under 2017. Märkbara effekter 
så här långt av chefs- och ledarskapsutvecklingen visar 
på stort engagemang att jobba för helheten, agera som 
en arbetsgivare och ett ökat samarbete tvärs inom 
organisationen.

Jag som chef 
Ett utvecklingsprogram i dialogform för chefer och 
ledare. Varje grupp med 16 deltagare leds av en person 
från kommunens ledningsgrupp tillsammans med en 
utvald medarbetare. Varje grupp träffas tio gånger à 
tre timmar på olika teman under ett års tid. Alla team 
har fått utbildning i samtalsledning. ”Jag som chef” har 
utvärderats och ett utvecklingsarbete har påbörjats 

under 2017 i och med att den nya visionen ska genom-
syra utbildningsprogrammet.

Arbetsmiljöutbildning
Den kommungemensamma grundläggande arbetsmil-
jöutbildningen vänder sig till chefer och skyddsombud 
och bygger på det systematiska arbetsmiljöarbetet med 
koppling till verksamheten. Arbetsmiljöutbildningen 
är speciellt anpassad för kommunsektorn och har tagits 
fram av Suntarbetsliv tillsammans med de fackliga 
organisationerna. Utbildningen genomförs av chefer, HR 
och fackliga företrädare.

Mångfald berikar
Mål

Lunds kommun ska vara en arbetsplats där 
varje medarbetares kompetens, erfaren
heter och olikheter tas tillvara.

Att vara en inkluderande arbetsgivare handlar om att 
vidga perspektiven och ifrågasätta invanda tankesätt när 
man rekryterar och planerar verksamheten. I tider när 
det är stor konkurrens om arbetskraften är det särskilt 
viktigt. För att främja en större mångfald och ta tillvara 
kompetens hos personer som har svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden, har kommunkontoret beviljats medel 
från Lunds Samordningsförbund (FINSAM) för att 
finansiera en koordinatortjänst på heltid i tre år. Tjänsten 
är tillsatt och uppdraget är att samordna, kommunicera 
och implementera insatser för att underlätta för nyan-
lända och personer med psykisk ohälsa att få arbete eller 
praktik i Lunds kommuns organisation. Arbetet bedrivs 
i projektform i samarbete med Arbetsförmedlingen och 
Lunds Fontänhus.

Under året har drygt 60 nyanlända fått anställning 
i kommunen genom så kallade extratjänster i framför 
allt förskoleverksamheten, men under året har allt 
fler förvaltningar anställt personal på extratjänster. 
Anställningen varar i ett till två år och medarbetaren ska 
utföra arbetsuppgifter som kompletterar vad ordinarie 
medarbetare har i uppdrag att utföra.

Totalt var 178 personer anställda i Lunds kom-
mun i december 2017 inom ramen för något slags 
arbetsmarknadsåtgärd.
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Hälsa och arbetsmiljö
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2016

Sjukfrånvaro i procent av 
ordinarie arbetstid – kvinnor

8,7 8,7

Sjukfrånvaro i procent av 
ordinarie arbetstid – män

4,8 4,7

Sjukfrånvaro i procent av 
ordinarie arbetstid – total

7,7 7,7

Trots att ett aktivt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete 
bedrivs på olika nivåer i kommunen, minskade inte 
sjukfrånvaron. De senaste årens ökning bromsades dock 
in och den totala sjukfrånvaron är samma 2016 som för 
2017, med 7,7 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor var 
8,8 procent och 4,8 procent för män.

Sjukfrånvaron varierade mellan nämnderna i Lunds 
kommun. Statistiken i tabellen kan skilja något från 
nämndernas årsanalyser beroende på eventuella sena 
justeringar i statistikunderlaget.

Sjukfrånvaron varierar betydligt mellan kommunens 
nämnder. 2017 hade miljönämnden lägst sjukfrånvaro. 
Näst lägst sjukfrånvaro hade byggnadsnämnden tätt 
följd av kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsnämnden 
hade den högsta andelen sjukfrånvaro följt av social-
nämnden, barn och skolnämnden Lunds stad, barn- och 
skolnämnden Lund öster samt renhållningsstyrelsen. 
Sjukfrånvaron minskade inom vård- och omsorgs-
nämnden med 0,4 procentenheter. När man analyserar 
sjukfrånvaron bör man dock ha i åtanke att enstaka med-
arbetares långtidssjukfrånvaro får ett stort genomslag på 

den totala sjukfrånvaron i de mindre nämnderna, räknat 
till antalet medarbetare.

Fyra av de större yrkesgrupperna – barnskötare, 
förskollärare, undersköterska inom hemvård/hemsjuk-
vård samt undersköterska inom äldreomsorg – är alla 
kontaktyrken inom vård, skola och omsorg, där man 
arbetar med människor. Dessa yrkesgrupper har en 
sjukfrånvaro som ligger betydligt högre än genomsnittet 
för kommunen.

Analysen av varför sjukfrånvaron ökar visar på en 
komplex bild som belysts på många olika sätt i forsk-
ningen och identifierats inom kommunen. De olika 
faktorerna, som är såväl arbetsrelaterade som privata, 
ingår ofta i komplexa problembilder.

Kommungemensamt har det under året genom-
förts chefsutbildning i rehabilitering i samarbete 
med Försäkringskassan och Företagshälsovården. 
Kommunens rehabiliteringsrutiner har förbättrats för 
att få en effektivare rehabilitering med fokus på tidiga 
insatser. En kommungemensam omställningsgrupp 
har inrättats för att skapa struktur och en enhetlig 
hantering av rehabiliteringsärenden i Lunds kommun. 
Inom nämnderna pågår även ett aktivt arbetsmiljöarbete. 
Alla dessa åtgärder som vidtas behöver följas upp och 
utvärderas. Lunds kommun måste ständigt arbeta aktivt 
i det systematiska arbetsmiljöarbetet på alla nivåer i 
organisationen för att vända den negativa trenden i 
hälsotalen. God och attraktiv arbetsmiljö är en strate-
giskt viktig förutsättning för att säkra den långsiktiga 
kompetensförsörjningen.

I november 2016 startade kommunens nya grund-
läggande arbetsmiljöutbildning, som ersätter tidigare 
BAM-utbildning. Utbildningen bygger på det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet med koppling till verksam-
heten. Arbetsmiljöutbildningen är speciellt anpassad 

Hög sjukfrånvaro inom vissa yrkesgrupper

  2016 2017

Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt Antal Kvinnor Män Totalt Antal Varav långtids-
sjukfrånvaro %

Undersköterska, 
hemvård

14,6 7,3 13,6 854 14,1 6,1 13 888 40

Undersköterska, 
äldreomsorg

13,2 14,4 13,4 665 11,7 11,6 11,7 714 39,3

Barnskötare i 
förskola/barnomsorg

11,8 6,9 11,2 689 11,3 6,2 10,7 837 37,8

Socialpedagog, 
behandlingsassistent

11,1 4,7 8,6 510 13,4 5,5 10,4 454 37,7

Förskollärare 10,2 3,8 9,9 787 9,5 6,1 9,4 781 39,7
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för kommunsektorn och framtagen av Suntarbetsliv 
tillsammans med de fackliga organisationerna. Under 
2017 har fyra utbildningsomgångar genomförts och 
80 personer deltog vid alla tre tillfällen, varav ungefär 
hälften är chefer.

Det finns totalt 36 arbetsplatser som är ”Utmärkt 
hälsofrämjande arbetsplatser”. Syftet med utmärkelsen 
är att ge kommunens arbetsplatser kriterier och en 
målbild för att på egen hand arbeta med hälsa och vara 
en hälsofrämjande arbetsplats.

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Nyckeltal Utfall 2017 Utfall 2016

Sjukfrånvaro 60 dagar 
eller mer i procent av total 
sjukfrånvaro- kvinnor

42 42,2

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 
i procent av total sjukfrånvaro 
– män

27,3 29,1

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 
i procent av total sjukfrånvaro 
– total

39,5 40,1

Andelen sjukfrånvaro som utgör långtidssjukskrivningar 
(60 dagar eller mer) har minskat jämfört med föregående 
år, 39,5 procent i förhållande till 40 procent 2016. Lunds 
kommun följer därmed rikstrenden.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid,  
senaste 12 månaderna 
¢ Kvinnor ¢ Män ¢ Totalt

Långtidssjukfrånvaron minskar samtidigt som kort-
tidssjukfrånvaron ökar. Det är främst i februari som 
sjukfrånvaron når upp till de högsta nivåerna under året. 
Denna månad visar även på höga nivåer tidigare år, men 
2017 är nivåerna högre än tidigare för både kvinnor och 
för män.

Sjukfrånvaro åldersuppdelad

  2016 2017

Åldersintervall 
SKL

K M K M

–29 8,6 % 4,7 % 8,8 % 5,5 %

30–49 9,0 % 4,5 % 8,6 % 4,5 %

50 – 8,4 % 4,8 % 8,9 % 4,7 %

Totalt 8,7 % 4,6 % 8,7 % 4,6 %

Totalt 7,7 % Totalt 7,7 %

Det kan konstateras att sjukfrånvaron ökar i åldersgrup-
perna, ”29 år eller yngre” och ”50 år eller äldre” och såväl 
för kvinnor som för män, med undantag för män i åldern 
50 år eller äldre. Kvinnor i åldern 50 år eller äldre har 
högst sjukfrånvaro 8,9 procent.

Den största minskningen i sjukfrånvaron är bland 
kvinnor 30–49 år, från 9,0 procent till 8,6 procent. Det är 
också den åldersgruppen med störst population.

Arbetsskador och tillbud
Antalet rapporterade tillbud och skador under 2017 har 
ökat jämfört med perioden 2016. En förklaring är att det 
är underrapporterat under 2016 och att rapporteringen 
har förbättrats under 2017. Systemstödet LISA har 
ändrats för att förenkla rapporteringsprocessen. Under 
hösten har LISA uppdaterats i funktionen. Exempelvis 
har rapporteringsunderlagen kortats ner för medarbeta-
ren och notifiering på ny anmäld skada/tillbud skickas 
till ansvarig chef.

Antal 2016 2017

Tillbud 399 551

Skada utan frånvaro 724 1 191

Skada med frånvaro 178 105

Företagshälsovård
Alla nämnder använder sig av kommunens egen 
företagshälsovård men har möjlighet att komplettera 
med externa tjänster. Under år 2017 använde nämnderna 
totalt 11 580 timmar hos Företagshälsovården, vilket 
innebär 1,3 timmar per medarbetare (tillsvidare- och 
visstidsanställda).

I samband med medarbetares besök hos företagslä-
karna på Företagshälsovården registreras diagnoser. Mer 
än hälften av besöken, 63 procent, gällde under år 2017 
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diagnoser inom psykisk ohälsa inklusive beteendestör-
ningar. Detta är en ökning jämfört med föregående år 
då motsvarande siffra var 56 procent. Sex procent gällde 
skelettets och rörelseapparatens sjukdomar. Övriga 
diagnoser utgjorde 23 procent.

Företagshälsovården utför även kartläggningar arbete–
hälsa och medicinska kontroller i arbetslivet. Dessa stod 
för åtta procent av besöken. De medicinska kontrollerna 
gäller huvudsakligen nattarbete, arbete med vibrations-
exponering, arbete med härdplast, körkort, alkohol- och 
drogtester samt nyanställning.

  2016 2017

Avtalade timmar – –

Använda timmar 11 728 11 580

Attraktiva anställningsvillkor
Mål 
Kommunens anställningsvillkor ska göra det möjligt att 
rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. 
Kommunens löner och anställningsvillkor ska stimulera 
till medskapande, utveckling, goda arbetsprestationer 
och bästa möjliga service till invånarna.

Under våren genomfördes en fördjupad analys med 
lönekartläggningen som utgångspunkt. Analysen 
mynnade ut i en handlingsplan som beskriver hur 
Lunds kommun ska arbeta med jämställd lönebildning. 
Flera av aktiviteterna i handlingsplanen påbörjades 
under hösten, bland annat arbete med att ta fram 
kommungemensamma lönekriterier samt en översyn av 
lönesättningsprocessen.

Arbetet med att utveckla kommunens löneöver-
synsarbete har fortsatt under 2017. Några exempel på 
åtgärder är en förbättrad kommungemensam analys 
och planering av lönebildningsarbetet, centrala över-
läggningar med de fackliga organisationerna samt ett 
fördjupat samarbete inom kommunens HR-funktion. 
Chefsutbildningen i lönebildning har genomförts vid två 
tillfällen under året och cirka 35 chefer har närvarat.

  2016 2017 Förändring 
2016/2017

Kön 10 -percentil Median 90 -percentil 10 -percentil Median 90 -percentil

K 21 485 26 800 36 500 21 500 27 130 37 736 330

M 20 720 27 000 38 300 20 514 27 210 39 415 210

Total 21 280 26 834 37 000 21 182 27 150 38 030 316

Lönekartläggning har genomförts under året och i 
resultatet har det kunnat konstateras att inga osakliga 
löneskillnader förekommer. För att ge möjlighet till en 
förbättrad analys och uppföljning har en handlings-
plan tagits fram för att vidareutveckla strukturen för 
lönekartläggning.

Foto: Thobias Ligneman
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Miljö
LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt 
hållbar utveckling 2014–2020, är kommunens miljöpro-
gram och det övergripande styrdokumentet för politiker 
och tjänstemän i arbetet för en hållbar utveckling. 
Programmet bygger på de nationella miljömålen, och har 
brutits ner till åtta prioriterade områden:

• Engagera flera

• Hållbar konsumtion

• Minskad kemikaliebelastning

• Minskad klimatpåverkan

• Klimatanpassning

• Hållbar stadsutveckling

• Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

• Friskt vatten och frisk luft 

Vidare har kommunens alla förvaltningar och bolag 
ett miljöledningssystem. Miljöledningssystemet är ett 
viktigt verktyg i arbetet med åtgärder för att uppnå mål 
och delmål i LundaEko II. Förutom miljöledningssyste-
met har kommunen flera planer och program som bidrar 
till att mål och delmål i LundaEko II uppnås, däribland 
en energiplan, avfallsplan, grönprogram, LundaMaTs III, 
Lunds Vatten, kostpolicy, cykelstrategi, åtgärdsprogram 
mot buller, utbyggnads- och boendestrategi, riktlinjer för 
upphandling, samt en handlingsplan för fossilbränslefri 
kommun 2020 med fordonsriktlinjer.

Den 26 oktober 2017 antog kommunfullmäktige en 
aktualisering av LundaEko II. Aktualiseringen innebär 
att inaktuella delmål har tagits bort eller har omarbe-
tats och nya delmål om exempelvis mikroplaster och 
konsumtionens klimatpåverkan har tillkommit.

Uppföljning och bedömning av målen i LundaEko 
II görs årligen. Nedan redovisas en sammanfattning av 
resultatet för 2017. För fullständig redovisning av mål 
och resultat, se Miljöredovisning för Lunds kommun 2017.

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom 
miljö- och hållbarhetsfrågor, vilket tydligt speglas av de 
priser och utmärkelser som kommunen har tagit emot 
under året. Under 2017 tog kommunen emot priset 
som årets avfallskommun och återvinningskommun, 
pris som Sveriges bästa ”svekologiska” kommun med 45 
procent svenskproducerade ekologiska livsmedel, samt 
en andraplats på svenska ekomatsligan med 74 procent 
inköp av ekologiska livsmedel. Lund blev för andra året i 

följd vald till årets cykelfrämjarkommun, samt för tredje 
gången på fyra år utnämnd som bäst i Sverige på hållbara 
 transporter. Sammantaget blev Lunds kommun rankad 
som Sveriges fjärde bästa miljökommun i tidningen 
Aktuell Hållbarhets kommunranking. Dessa priser ska 
alla som bor och verkar i kommunen vara stolta över 
och priserna kan användas som en inspirerande kraft till 
ytterligare förändring och utveckling.

De direkta utsläppen av koldioxid inom kommunens 
gränser minskar stadigt. Enligt den senast tillgängliga 
statistiken från SMED (Svenska MiljöEmissionsData) 
hade utsläppen 2015 minskat 41 procent jämfört med 
1990. Kraftringen Energi AB:s arbete för fossilbränslefri 
fjärrvärmeproduktion har starkt bidragit till minsk-
ningen. Trots ett mycket framgångsrikt klimatarbete, 
kan Lunds kommun göra mer. Till exempel kan 
kommunen arbeta mer med att minska direkta utsläpp 
från transporter, men även de indirekta utsläppen som 
uppstår på grund av vår konsumtion. Under de senaste 
tjugo åren har andelen utsläpp som sker i andra länder, 
men som orsakats av vår svenska konsumtion, ökat med 
nästan femtio procent.

För att lösa dessa utmaningar krävs såväl kunskap och 
engagemang, men även innovationer och teknisk utveck-
ling och inte minst att många aktörer samverkar på ett 
effektivt sätt. Under 2017 anordnades flera olika arrang-
emang med målet att engagera fler och samarbeta. Bland 
annat realiserades för första gången ett Climathon i 
Lund, vilket är ett globalt 24-timmars-klimatförändrings- 
hackathon som genomfördes samtidigt i över 100 städer 
runt om i världen. Utmaningen för deltagarna i Lund var 
att hitta innovativa lösningar som bidrar till att Lund blir 
den svenska kommun som producerar mest solenergi. 
Kommunen genomförde arrangemanget i samarbete 
med Lunds universitet och Kraftringen Energi AB.

Hållbara transporter och mobilitetsfrågor är priorite-
rade i Lunds kommun, och inom ramen för LundaMaTs 
III, som står för ”Lunds strategi för ett hållbart trans-
portsystem”, pågår ett omfattande arbete som bidrar till 
att minska utsläppen och få en hållbar stadsutveckling. 
Statistik visar att biltrafiken i kommunen minskar, 
samtidigt som resandet med kollektivtrafik och cykel 
ökar. Den senaste tydligaste satsningen inom hållbara 
transporter i Lunds stadsmiljö är spårvägslinjen mellan 
Lund C och utvecklingsområdet Brunnshög. Parallellt 
med spårvägsprojektet planeras stora förändringar 
av Lunds centralstation, med nytt resecentrum, flera 
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cykelgarage och nya terminaler för både stadsbussar och 
regionbussar.

Lunds kommun har under 2017 emitterat sin första 
gröna obligation, med en volym om 750 miljoner kronor. 
Gröna obligationer är ett sätt att finansiera investeringar 
vars syfte är att främja omställningen till en koldioxid-
snål och hållbar utveckling. Projekten som finansieras 
ska ha tydlig inriktning på miljö- och hållbarhet, som 
exempelvis förnybar energi, energieffektivisering eller 
hållbara transporter.

Under året har mycket nationellt och internationellt 
fokus varit på plast och mikroplastföroreningar i 
vattendrag, sjöar och hav. Bland annat visar en stor 
global studie att 83 procent av världens dricksvatten är 
förorenat med mikroplaster. Arbetet med att minska 
läckage av mikroplaster i Lunds kommun har påbörjats 
under året, bland annat från konstgräsplaner, men 
mycket mer behöver göras. Under året har en kemikalie-
plan, LundaKem, tagits fram för att systematisera arbetet 
med miljö- och hälsofarliga ämnen samt mikroplaster i 
kommunen.

Enligt Länsstyrelsen i Skåne är förlusten av biologisk 
mångfald för snabb för att kunna hejdas med det 
arbetssätt och arbetstakt som gäller nu. Värdefulla 
habitat minskar, många arter är hotade och främmande 
arter fortsätter att spridas i Skåne, så även i Lund. Denna 

negativa bild av läget behöver tas på allvar, samtidigt 
som många positiva åtgärder genomförs. Intresset för 
friluftsliv och natur är högt i kommunen. Detta kan 
man bland annat se på det ökade antalet resenärer med 
naturbussen och att invånarna enligt årets medborgar-
undersökning är nöjda med utbud och skötsel av gröna 
miljöer och parker. Under året har en förstudie för 
Biosfärområde Vombsänkan tagits fram och arbetet har 
påbörjats med att inrätta naturreservatet ”Kaninlandet” 
vid Torna Hällestad.

Vattenrelaterade delmål är till stor del kopplade till det 
samlade arbete som pågår inom ramen för Lunds vatten, 
som är ett projekt där kommunen, VA SYD (huvudman 
för dricksvattenförsörjningen), Sydvatten (dricksvatten-
producent) samt Höje ås och Kävlingeåns vattenråd tar 
ett helhetsgrepp kring vattenfrågorna. Helhetsgreppet 
om vattenfrågorna är mycket positivt, men i dagsläget är 
det oklart om de planer som ingår i projektet kommer att 
leda till att vi hinner nå målen om god ekologisk, kemisk 
och kvantitativ status i våra yt- och grundvatten till år 
2020.

Enligt uppföljningen av LundaEko kan det konstate-
ras att trots ett mycket framgångsrikt arbete under året, 
så behöver takten och resurserna öka för att kunna nå de 
högt satta miljömålen.

Foto: Jean-Maxime Pelletier
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Intern kontroll
Den samlade bedömningen är att nämnderna arbetar 
systematiskt med den interna kontrollen och att den i 
allt väsentligt fungerar väl.

Den kommungemensamma kontrollaktiviteten kring 
handläggningstider, visar att kommunen bör bli tydligare 
om vilken handläggningstid medborgarna kan förvänta 
sig i alla olika typer av ärende. Nämnderna bör se över 
vad de anger för handläggningstider och undvika sve-
pande formuleringar som ”skyndsamt” och ”snarast”. Det 
är viktigt att löpande följa upp faktiska handläggningsti-
der, så man därmed har ett underlag för att kontinuerligt 
kunna bli bättre och på så vis ge medborgarna en god 
service.

Under 2017 har IT-stöd implementerats för att chefer 
ska informeras om upprepad korttidssjukfrånvaro 
genom ett snabbt och enkelt verktyg. Systemstödet 
kommer också att bli ännu bättre med HR-lyftet. Ingen 
ytterligare åtgärd föreslås därför inom området.

För att tillbudsrapporteringen ska kunna hjälpa till 
att identifiera och minska risken för arbetsskador, måste 
de förbättringsförslag som finns genomföras. Sådana 
förbättringsförslag är till exempel att fortsätta satsa på 

information, utbildning och tekniska förbättringar av 
programmet.

Arbetet med intern kontroll kan utvecklas på flera 
områden. Till exempel på systemnivå för att göra det 
enklare för fler att använda verktyget IT-ledningsstöd. 
Dessutom kan arbetsprocesserna som handlar om 
riskanalys, kontroller och uppföljning knytas ihop mer.

Arbetet med intern kontroll styrs av kommunallagen, 
Lunds kommuns reglemente för intern kontroll (2005) 
samt av anvisningar inom området. I anvisningarna som 
Lunds kommuns arbete styrs av, är utgångspunkten det 
internationella och vedertagna ramverket, COSO. Detta 
bygger på de fem komponenterna kontrollmiljö, riskana-
lys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation 
samt utvärdering. När Lunds kommuns reglemente 
togs fram, var inte COSO -ramverket utvecklat för den 
kommunala sektorn. Kommunens arbete med med 
den interna kontrollen behöver utvecklas och stärkas 
som en dela av ledning och styrning. Arbetet med den 
interna kontrollen behöver också kunna anpassas till 
ledningsprocessen över tid. Av dessa anledningar bör 
kommunens reglemente upphöra att gälla.

Elever från gymnasieskolan Spyken lär sig om översiktsplanering och tycker till om Lunds framtidsplaner. Foto: Lunds kommun
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Framtid och 
utveckling
Visionen som vägvisare
Lunds vision ”Lund skapar framtiden – genom kunskap, 
innovation och öppenhet” visar vägen för hur kommu-
nen ska utvecklas.

Med ”Ett Lund” som bas, visionen i fokus och förhåll-
ningssätten som verktyg, ska vår utveckling ge positiva 
effekter för både medarbetare och medborgare i Lunds 
kommun. Arbetet ska bidra till att ge organisationen en 
tydlig riktning och ännu mer engagerade medarbetare. 
Resan är på detta sätt också målet.

Visionen och förhållningssätten behöver också ta plats 
i styrdokument och processer. Kommunövergripande 
styrdokument ska uppdateras för att gå i linje med 
visionen och förhållningssätten och våra övergripande 
processer ska ses över.

För att vi ska få nytta av visionen krävs en del jobb, 
tid och engagemang för att förstå, lära känna, gilla och 
kunna leva vår vision.

Vår vision ska skapa en attraktivare, effektivare, mer 
lönsam, hållbar och mera framtidsförberedd kommun. 
Uppföljning av arbetet med visionen ska vara en del av 
vår årliga uppföljning.

Färre ska försörja fler
Lunds befolkning ökar mer i åldersgrupperna 0–19 år 
och 65 år och äldre, där efterfrågan på kommunal service 
är som störst, än i åldersgruppen 20–64 år, där det största 
skatteunderlaget finns. Ett annat sätt att beskriva det 
på är att ”färre ska försörja fler”, vilket är i linje med att 
den så kallade försörjningskvoten ökar i hela riket. Den 
demografiska förändringen kommer att fortsätta under 
lång tid framöver. Procentuellt är det gruppen kommun-
invånare över 80 år som ökar mest och på en 10-årsperiod 
förväntas gruppen öka med cirka 70 procent. Antalet 
personer som är över 100 år fördubblas. Det är en stor 
utmaning för kommunens verksamheter att möta beho-
ven som befolkningsförändringen medför, samtidigt som 
inkomsterna i form av skatteintäkter, stadsbidrag och 
utjämning inte förväntas öka i samma takt.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en av kommunens största 
utmaningar inför de kommande åren. Utmaningarna 
består i att efterfrågan på utbildad arbetskraft kommer 
att vara större än tillgången och personalrörligheten kan 
förväntas öka. Det är därför nödvändigt att behålla med-
arbetare genom att erbjuda dem kompetensutveckling 
och möjligheter att utvecklas i arbetet samt attraktiva 
anställningsvillkor. Det pågår arbeten i partsammansatta 
grupper för att förnya och utveckla den modell för kom-
petensutveckling som redan finns. Tanken är en stege 
av möjligheter som inkluderar allt från introduktion till 
vidareutbildning på masternivå och doktorandstudier. 
Allt för att erbjuda bästa möjliga yrkesutveckling och för 
att kunna ge bästa möjliga tjänster till medborgarna.

Genom ett intensivt hälsofrämjande arbete är 
förhoppningen att kunna se en positiv utveckling av 
sjukfrånvaron de närmaste åren. Att arbeta med före-
byggande och tidiga insatser vid tecken på ohälsa och att 
motverka ohälsosam arbetsbelastning, är centrala delar i 
det här arbetet.

Samhällsutveckling
Regeringen har bestämt att det civila försvaret ska byggas 
upp igen. Kommunerna kommer att ha huvud ansvaret 
för att öka kunskapen om totalförsvaret, anordna 
övningar tillsammans med det militära försvaret, 
förstärka säkerhetsskyddet och öka robustheten i viktiga 
samhällsfunktioner.

Malmö–Lund regionen är landets andra största 
arbetsmarknad och Skåne växer. Fram till 2025 förväntas 
vi bli 100 000 fler skåningar. Det är därför nödvändigt 
att bygga ut kollektivtrafiken och knyta fler orter till det 
regionala tågnätet för att nå ett hållbart transportsystem. 
Planberedskapen för bostadsbyggande är god, men 
planerna behöver kopplas till kapacitetsstark kollektiv-
trafik för att få näringslivet att investera. Spårvägen och 
utvecklingen av Lund C blir viktiga pusselbitar i bygget 
av det viktiga spårsystemet, som är en förutsättning 
för god regional tillväxt. Glädjande är att staten bidrar 
med satsningar som främjar bostadstillväxt och hållbar 
stadsmiljöutveckling.
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Fler av de stora utbyggnadsområdena som är i upp-
startsskede, exempelvis Västerbro och Ideon/Medicon, 
ägs av andra aktörer än Lunds kommun. Detta ställer 
krav på ett helt nytt arbetssätt där kommunen får en 
roll som sammanhållande kraft för att planläggning och 
utbyggnad ska kunna ske. Finansiellt innebär det bland 
annat att kommunen måste förvärva mark för allmänna 
anläggningar.

För att så långt det går bevara den goda åkermarken 
kring Lund och tätorterna, kommer förtätningar bli det 
viktigaste instrumentet för att kunna skapa nya bostäder 
i kommunen.

Trafikverket driver flera stora infrastrukturprojekt 
som berör Lunds kommun, bland annat nya trafikplatser 
längs E22 (Ideon och Lund Södra), en ny järnvägsplan 
utbyggnad till fyra spår Lund–Flackarp samt höghastig-
hetståg på sträckan Hässleholm–Lund.

Foto: Lunds kommun
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Kommunens 
 kvalitet i jämförelse
Lund deltar i SKL:s kvalitetsutvecklingsprojekt, 
Kommunens kvalitet i korthet. Utveckling mäts med ett 
fyrtiotal mått som ska speglar kommunens tillgänglig-
het, trygghet, delaktighet, effektivitet, och kommunen 
som samhällsutvecklare. 251 av landets kommuner 
deltar och materialet är därför ett bra underlag för att 
göra jämförelser.

Förklaring till färgmarkeringar

  Lundsresultat är bland de 25 procent bästa kommunerna i 
Sverige.

Lundsresultat är bland de 50 procent av kommunerna som 
hamnar i mitten iSverige.

Lundsresultat är bland de 25 procent sämsta kommunerna 
i Sverige.

Värde för aktuellt år finns inte tillgängligt

Tillgänglighet
Tillgängligheten till kommunens tjänster och service 
är viktigt för att kommunen ska upplevas som en 
attraktiv och kreativ plats. Lunds strategi för att bli mer 
tillgängligt på e-post har lyckats väl, medan kommunens 
tillgänglighet på telefon fortfarande är låg. Bibliotek, 
simhall och återvinningscentraler har generösa 
öppettider. Lunds kötid till särskilt boende har under 
2017 ökat. Väntetiden för att få ekonomiskt bistånd 
är lång i Lund, men tiden har minskat de senaste två 
åren. Socialnämnden arbetar med att ytterligare korta 
väntetiden för försörjningsstöd.

  Lund 
2015

Lund 
2016

Lund 
2017

Andel som får svar på e-post 
inom två dagar, (%)

90 96 98

Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som 
får ett direkt svar på en enkel 
fråga, (%)

29 31 37

Gott bemötande vid kontakt 
med kommun, andel av max-
poäng (%)

83 83

Bibliotekets öppethållande 
utöver 08–17 på vardagar, 
timmar/vecka

34 24 41

Simhallens öppethållande 
utöver 08–17 på vardagar, 
timmar/vecka

41 42 41

Återvinningscentralens 
öppethållande utöver 08–17 
på vardagar, timmar/vecka

24 24 24

Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt 
boende, medelvärde

37 29 44

Väntetid i antal dagar från för-
sta kontakttillfället för ansökan 
vid nybesök till beslut inom 
försörjningsstöd, medelvärde

33 26 23

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada
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Trygghet
Personalkontinuiteten inom hemvården är en trygghets-
faktor där Lunds värde för första gången på fem år är 
bättre än genomsnittet i riket och gruppen större städer.

Barn per årsarbetare i tabellen för förskolan, avser 
även fristående förskolor för 2015 och 2016. Skolverket 
presenterar de gemensamma resultaten i april. För 2017 
redovisar barn- och skolnämnderna ett preliminärt 
resultat på 5,2 barn per årsarbetare för de kommunala 
förskolorna, det vill säga samma värde som för 2016. 
Antal barn per årsarbetare har de senaste tio åren ökat 
med 1,2 barn och är nu i nivå med övriga kommuner i 
landet.

  Lund 
2015

Lund 
2016

Lund 
2017

Nöjd Region-Index – Trygghet 66

Personalkontinuitet, antal 
personal som en hemtjänst-
tagare möter under 14 dagar, 
medelvärde

16 16 14

Barn per årsarbetare i 
förskolan, antal

5,0 5,2 (5,2) *

* preliminärt värde för 2017 
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Delaktighet
Möjligheten till delaktighet för Lundaborna är god. 
Informationsindex och delaktighetsindex är självskatt-
ningar som kommunen gör utifrån styrda frågor från 
SKL. Nöjd-inflytandeindex är en del av medborgarunder-
sökningen som genomförs vart annat år.

Valdeltagandet i Lund är högt, men det är stora skillna-
der mellan de olika valdistrikten – från 57 till 92 procent.

  Lund 
2015

Lund 
2016

Lund 
2017

Informationsindex för kommu-
nens webbplats – Totalt

87 86 87

Delaktighetsindex, andel (%) av 
maxpoäng

72 72 72

Nöjd Inflytande-Index 
– Helheten

43

Valdeltagande i senaste 
kommunvalet, (%)

84,7 84,7 84,7

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Effektivitet
Effektivitetsindikatorerna visar en varierad bild för 
Lund. Resultaten i skolan och socialtjänsten är goda, 
men kostnaderna för hemtjänst, förskola och grundskola 
är höga.

De höga kostnaderna för förskolan och grundskolan 
förklaras av höga lokalkostnader. Kostnaderna exklusive 
lokaler för dessa verksamheter ligger i snitt med riket. 
En analys av lokalkostnaderna visar att kostnaden per 
kvadratmeter är jämförbar med andra kommuner, men 
Lund har däremot generösa ytor.

Grundskolan är effektiv räknat kostnad per betygspo-
äng (exklusive lokalkostnader).

Kostnad per elev i gymnasieskolan är låg i Lund. Tre 
faktorer kan förklara detta – många elever på studieför-
beredande program, en hög fyllnadsgrad på gymnasiesko-
lorna och en effektiv organisation.

Brukarbedömningarna för särskilt boende och hem-
tjänst äldre, har minskat något, men skillnaderna är små.

Kostnaderna för hemtjänst för äldre och särskilt 
boende äldre, är höga i Lund. Kostnadsökningen totalt 
för äldreomsorg har varit lägre i Lund de senaste fem 
åren 1 procent, jämfört med större städer där ökningen 
varit 6 procent.

Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad 
utredning ses generellt som ett resultatmått på goda 
insatser från socialtjänsten. Lund har under flera år 
legat på en mycket hög andel. 2016 förändrades bilden 
och den förklarades med en förändrad inriktning på 
arbetet. Barn- och ungdomsvård arbetade aktivt med 
att familjer ska återkomma när nya behov uppstår. Ej 
återaktualiserade ökade igen 2017 till samma nivå som 
2015. Antal ärende ökade kraftigt under 2017, vilket 
kan vara en orsak till den förändrade bilden. En fortsatt 
analys av mätresultaten krävs för att förklara orsaken till 
förändringen mellan åren.
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  Lund 2015 Lund 2016 Lund 2017

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 149 363 152 969

Kostnad för grundskola (hemkommun), kr/ elev 104 302 110 254

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämne (som eleven läser), 
hemkommun, andel (%)

89,3 87,8 87,6

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%)

81 79 78

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 93,3 95,2 93,4

Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng, 
exklusive lokalkostnad

323 331

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 94 704 94 641

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 77,0 76,6 80,9

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 83 83 83

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare 821 362 867 017

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg –  helhetssyn, andel (%) 80 81 78

Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel (%) av 
maxpoäng

67 67 67

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 320 311 338 806

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg –  helhetssyn, andel (%) 90 89 88

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng 84 80 84

Ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad utredning 
eller insats, andel (%)

84 71 82

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Samhällsutvecklare
Lund som samhällsutvecklare har goda 
resultat. Det finns färre förvärvsarbetande 
i Lund jämfört med riket. Det stora antalet 
studerande i åldersgruppen upp till 34 år 
är förklaringen till detta. Åldersgruppen 35 
till 59 år har en förvärvsfrekvens runt 84 
procent som är nära genomsnittet i riket.

Andelen invånare med ekonomiskt 
bistånd är låg i Lund med en liten variation 
mellan åren. 2016 var andelen på samma 
nivå som 2010 och 2011. 

Högkonjunkturen bidrar till att hålla 
antalet personer som har kortvarigt försörj-
ningsstöd på en låg nivå, men andelen med 
långvarigt försörjningsstöd kommer fortsatt 
vara högt i Lund. Socialnämnden har riktade 
insatser mot denna grupp och många har 
kommit i annan försörjning. Många nya per-
soner tillkommer dock i denna personkrets, 
som främst består av personer med ohälsa/
funktionsnedsättning eller personer som är 
nyanlända och som står utan sysselsättning.

  Lund 
2015

Lund 
2016

Lund 
2017

Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, 
andel (%)

68,1 68,8

Invånare som någon gång under året 
erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)

3,1 3,1

Nyregistrerade företag helårsprognos 
utifrån första halvåret, antal/1000 invånare

6,4 7,8 6,7

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI 73 74 *

Sjukpenningtalet, dagar/registrerad 
försäkrad

7,0 7,4

Hushållsavfall som samlats in för materi-
alåtervinning, inkl. biologisk behandling, 
andel (%)

52 47

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar 
enl MFS, %

53,0 60,8 63,6

Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, andel (%)

56 66 68

Nöjd Region-Index – Helheten 71

* preliminärt värde för 2017
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada
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Foto: Christel Martinsson

Foto: Claes Hall



Verksamhets
redovisning
Kommunstyrelsen
Årets händelser av väsentlig betydelse

• En ny vision och nya förhållningssätt beslutades för 
Lunds kommun och kommunstyrelsen har uppdra-
get att införa dessa i hela kommunorganisationen.

• Till kommunens e-tjänstportal tillkom under året 
Min sida som ger medborgare möjlighet att se alla 
sina pågående e-tjänsteärenden i en gemensam yta.

• Detaljplaneprocesserna för Brunnshög är i full gång.

• Ett avtal om höghastighetsjärnväg Hässleholm-
Lund, med Lund C som en station godkändes av 
kommunfullmäktige.

• En upphandling av ett nytt HR-system genomfördes 
och implementeringen av systemet fortsätter under 
2018. Det nya systemet är en del av HR- lyftet som 
pågår, och som är en satsning på att utveckla gemen-
samma arbetssätt och enhetliga HR-processer.

• Ett omfattande förändringsarbete inleddes för att 
förbättra företagsklimatet

• Lund Tourist Center flyttade tillsammans med 
Biljettbyrån från Stortorget till Lund C för att bereda 
plats för Stadshallens framtida utveckling

Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Inflytande, delaktighet och service Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och 
inflytande på kommunens verksamheter och beslut

l Klarar målet

Ekonomisk hållbarhet Lunds kommun ska ha en stark ekonomi l Klarar målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på l Klarar målet

Ekologisk hållbarhet Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska l Klarar målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra 
företagsklimat

l Klarar målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett 
gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens 
verksamheter

u Delvis uppnått

Kommunkontoret leder och utvecklar kommunens verksamhet så att 
effektiviteten förstärks

l Klarar målet

Kommunkontoret är en arbetsplats där medarbetare trivs och får 
utvecklas

Går ej att bedöma
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Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn 
och inflytande på kommunens verksamheter och beslut:
En gemensam ingång för Medborgarcenter har inneburit 
ett stort arbete för att utveckla kommunens telefoni. 
Under året har vi dessutom utvecklat möjligheten för 
medborgare att lämna e-förslag (Lundaförslaget) och vi 
har infört ett  öppet nät för alla verksamheter som har 
trådlöst nätverk. Genom Lundaförslagets e-tjänst kan 
medborgare i kommunen lämna förslag på utveckling 
eller förändring som andra medborgare sedan kan 
gå in och rösta på. Om minst 100 personer röstar på 
förslaget inom en viss tid lämnas det till berörd nämnd 
för att bedömas och handläggas. Dialogprojektet Fokus 
Genarp har startat arbetsgrupper med förvaltningar och 
Genarpsborna för att ta fram konkreta åtgärder som på 
kort och lång sikt utvecklar orten.

I slutet av året lanserades Min sida, som är en del i 
arbetet med att utveckla servicen till medborgarna med 
hjälp av e-tjänster. På Min sida kan medborgaren få en 
tydlig överblick över sina ärenden med kommunen. 
Medborgaren loggar in i ytan med e-legitimation, till 
exempel sitt mobila bank-ID.

Lunds kommun ska ha en stark ekonomi:
Kommunen redovisar ett positivt resultat för 2017 och 
klarar de finansiella målen.

Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på:
Lund placerade sig på sjätte plats av landets 290 kommu-
ner i tidskriften Fokus rakning -Här är det bäst att bo.
Fritt wifi i centrum är en prioriterad fråga och nu finns 
det 190 platser i Lund med gratis wifi.

Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt 
minska:
Utsläppen av växthusgaser har minskat med 41 procent 
jämfört med 1990.

Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra 
företagsklimat:
Kommunen har påbörjat ett omfattande förändringsar-
bete för att förbättra företagsklimatet. Bland åtgärderna 
finns dialogmöten med företagare, bättre information 
på webben, synliggörande av kommunens processer, 
lotsfunktion för enkla ärenden, utveckling av e-tjänster 
och en gemensam hantering av komplexa ärenden.

Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de 
får ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med 
kommunens verksamheter:
Telefontillgängligheten på telefon har förbättrats något 
jämfört med 2016. Det är dock långt kvar till att nå målet 
om att 75 procent av de enkla telefonfrågorna ska få svar 

inom en minut. Bemötandet vid telefonkontakt är gott, 
men en försämring kan ses från tidigare år.

Kommunkontoret leder och utvecklar kommunens verksamhet 
så att effektiviteten förstärks: 
För att leda och utveckla kommunens verksamhet har 
kommunkontoret till exempel

• Utvecklat ledningsprocessen, HR-lyftet och 
inköpsprocessen.

• Gjort en kartläggning av kommungemensamma 
processer för att identifiera möjligheter till ökad 
digitalisering och effektivisering.

• Införskaffat ett verktyg för att dokumentera 
processer och genomfört utbildningar i att kartlägga 
processer. Systemet håller på att implementeras. 
Prioriterat är processer inom HR-området eftersom 
de är en viktig förutsättning för att införa nytt 
HR-system.

• Genomfört ett arbete för att förbättra lokalinves-
teringsprocessen. Det här arbetet kommer att leda 
till en bättre samordning av kommunövergripande 
strategiska frågor, till exempel stadsplanering i 
förhållande till befolkningsutveckling, verksamhets-
behov och lokalbehov.

Kommunkontoret är en arbetsplats där medarbetare trivs och 
får utvecklas: 

Målet går ej att bedöma. 

Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till drygt 17 miljoner 
kronor. Överskottet beror främst på medel som kom-
munstyrelsen fått för kommungemensamma särskilda 
satsningar som tagit längre tid att sätta i gång än vad 
som hade beräknats. En del beror också på att vakanta 
tjänster inom kommunstyrelsen har tillsatts först under 
hösten.

Framtid och utveckling
Beslutet om den nya visionen innebär att det behöver 
göras en översyn och revidering av befintliga styrdo-
kument och principer så de går i linje med visionen. 
Kommunikationsplattformen behöver utvecklas dels 
för att göra det enklare att arbeta som Ett Lund, dels för 
att bidra till att ge våra målgrupper en tydligare bild 
av Lunds kommun som överensstämmer med den nya 
visionen. Arbetet med att utveckla kommunens visuella 
identitet och profil är viktigt det kommande året.

Kommunstyrelsen kommer fortsätta arbeta mot att 
tydligare leda kommunen och ytterligare utveckla for-
mer för uppsiktsplikt och styrning. Tydlig styrning samt 

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017  57

V
ER

K
SA

M
H

ETSR
ED

O
V

ISN
IN

G



ordning och reda behövs för att kunna hantera snabba 
förändringar och behov av allt större flexibilitet. För att 
klara uppdraget med ett förväntat minskat ekonomiskt 
utrymme framöver behöver kostnadskontrollen, och 
fokus på medborgarperspektivet stärkas.

Digitaliseringen av serviceprocesser ska göra det smidi-
gare för våra olika externa målgrupper att utföra sina 
ärenden med kommunen. Digitaliseringen ska dessutom 
vara ett led i att effektivisera verksamhetens processer. 
Ett första steg var att lansera Min sida i slutet på 2017, 
där användarna kan lista sina favoriter bland e-tjänsterna 
och följa sina ärenden. Arbetet fortsätter under 2018 
med fler funktioner och inkopplade e-tjänster.

Medborgarkommunikationen kommer fortsätta 
utvecklas i olika kanaler för att stärka medborgarens 
insyn i och förtroende för verksamheten. I arbetet ingår 
att förbättra den interna och externa kommunikationen 
om viktiga strategiska frågor och beslut för kommunen. 
På så vis ökar öppenheten och insynen och därigenom 
stärks demokratin.

2018 träder EU:s dataskyddsförordning GDPR och en 
ny svensk dataskyddslag i kraft. Det innebär bland annat 
hårdare krav på hur vi hanterar personuppgifter. Därför 
behöver vi nya och förbättrade rutiner och processer, så 
vi kan hantera information och personuppgifter inom 
kommunen på ett säkert och lagligt sätt.

Ett nytt HR-system kommer att implementeras. Att 
genomföra detta kommer att kräva omfattande insatser 
från olika delar av organisationen.

Arbetet med att förbättra företagsklimatet och en 
kommungemensam företagslots kommer kommunkon-
toret att prioritera.

Politisk ledning
I begreppet politisk ledning ingår Valnämnden, 
Överförmyndarnämnden, Habostyrelsen och vad 
gäller den ekonomiska redovisningen även kostnader 
för den politiska delen inom kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.

Mål

Fokusområde Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Social hållbarhet 90% av barnen ska ha fått en god man förordnad inom 3 dagar. 
(Överförmyndarnämnden)

u Delvis uppnått

Social hållbarhet 100 % av barnen ska ha fått en god man förordnad inom 7 dagar 
(Överförmyndarnämnden)

u Delvis uppnått

Social hållbarhet 85% av ärendena ska ha ett förslag på god man/förvaltare inom 60 
dagar. (Överförmyndarnämnden)

n Klarar ej målet

Social hållbarhet 95% av årsräkningarna ska ha granskats före den 30/11 
(Överförmyndarnämnden)

l Klarar målet

Inflytande, delaktighet och service Överförmyndarnämnden ska ta tillvara på ställföreträdarnas 
kompetens och erfarenhet i förändrings- och förbättringsarbete. 
(Överförmyndarnämnden)

l Klarar målet

Inflytande, delaktighet och service Överförmyndarnämnden ska höja kvaliteten i inlämnade årsräkningar 
(Överförmyndarnämnden)

u Delvis uppnått

Lund, en attraktiv och kreativ plats Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på 
(Habostyrelsen)

l Klarar målet

Ekonomi
Årets resultat för politisk ledning uppgår till plus 1 
miljon kronor. Det är främst kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och revisionen som redovisar ett 
positivt resultat, medan Överförmyndarnämnden och 
Habostyrelsen redovisar ett negativt resultat.
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Servicenämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse
Under året har ett antal stora byggprojekt avslutats till 
exempel

• ett nytt gruppboende för yngre personer med psyk-
iska funktionsnedsättningar på Klosterängsvägen

• ett nytt bussgarage till Markentreprenads 
 verksamhet på Ljusåret

• Prästängshallen i Stångby

• en ombyggnad och renovering av Hubertusgården

• en F–6 skola på Nöbbelöv

Andra byggprojekt som genomförts är

• en omfattande om och tillbyggnad gjorts av gamla 
Östervångskolan för kommunens internationella 
skola

• en ombyggnad av Stadsbiblioteket

• en nya matsal för gymnasieskolan Spyken/Källby 

Dessutom har en detaljplan beställts för Lunds nya 
gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet, och en 
upphandling är påbörjad.

Arbetet med det nord-sydliga cykelstråket genom cen-
trala Lund är genomfört. Lertäckning av Rögle deponi är 
påbörjat och kommer fortsätta under 2018.

Fastigheten Borgen 10, tidigare brandstation i Genarp 
har sålts eftersom kommunens verksamheter inte 
behövde lokalen.

Under 2017 skulle Lunds kommun se till att 421 
nyanlända som anvisades från Migrationsverket bered-
des bostad i kommunen. Av dessa, lyckades man bereda 
bostad åt de flesta under året, återstående personer har 
beretts bostad i januari 2018. Majoriteten av nyanlända 
som anvisades till Lunds kommun, förändrades under 
året från att tidigare ha bestått av ensamhushåll till att 
nästan enbart vara familjer. Detta medförde att bostads-
behovet förändrades radikalt. Mot slutet av året rådde 
framförallt brist på större lägenheter.

Servicenämnden är en av aktörerna i integrationspro-
jektet Livskonceptet, som startat upp med finansiering 
från Länsstyrelsen. Nämnden har samarbetat med EOS 
Cares om en funktion som heter Bostadslots. Den har 
funktionen har uppdraget att hitta bostadslösningar för 
nyanlända i privatbostäder.

Toni Blomdahl på Lundafastigheters lokalvård, som testar  
ny utrustning för fönstertvätt med avjoniserat vatten.  
En metod som kommer att spara både tid, pengar och miljö. 
Foto: Thobias Ligneman
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Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens 
utvecklingsmål

Bedömning av 
målet

Lund, en attraktiv och 
kreativ plats
Inflytande, delaktighet 
och service

Skapa hållbara 
 värden för 
kommunen

l Klarar målet

Ekonomisk hållbarhet
Långsiktig 
kompetensförsörjning

Effektivare 
förvaltning

u Delvis uppnått

Skapa hållbara värden för kommunen:
Nämnden ska skapa hållbara värden för kommunen 
genom att delta i olika utvecklingsprojekt. De viktigaste 
projekten redovisas under rubriken “Händelser av 
väsentlig betydelse”.

Effektivare förvaltning:
Nämndens mål om att skapa en effektivare förvaltning 
mäts med tre indikatorer vad gäller ordning och reda 
i fastighetssystemet. Nämnden arbetar också med att 
vidareutveckla ekonomistyrning samt process- och 
systemkartläggning.

Ekonomi
Nämnden redovisar ett resultat på 79 miljoner kronor. 
Det är 4 miljoner kronor lägre än resultatkravet. 
Underskottet beror främst på högre kostnad för planerat 
underhåll, inköp av livsmedel samt avskrivningar.

Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 74 
miljoner kronor inom egen investeringsram. Avvikelsen 
beror främst på senareläggning av planerade kompo-
nentutbyten på grund av svårigheter med evakuering, 
ändring i verksamhetsbeställningar och ändrade 
lösningar som kräver nya bygglov. Vidare är förvärv av 
bostadsrätter lägre än budgeterat på grund av låg tillgång 
till lämpliga objekt. 

Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 
106 miljoner kronor avseende byggnationer. Största 
enskilda avvikelsen avser projekt Södra Råbylund, som 
har pausats med anledning av förändringar i projektet 
och ytterligare utredning fordras. Projekt Fäladsgården 
är pausat, medan projekt Brunnshög är senarelagt och 
flyttat till 2018. 

Investeringsnivån 2017 har varit 53 mnkr högre 
jämfört med nivån för 2016 och beror främst på färdig-
ställande av Internationella skolan samt investeringar i 
energibesparandeåtgärder om 15 mnkr. 

Framtid och utveckling
Kommande större projekt är bland annat att bygga

• Idalaskolan

• Påskagängets skola

• Brunnshögsskolan

• Hedda Anderssonhallarna

• Södra Råbylund förskola, skola och idrottshall

• Lerbäcksskolans idrottshall 

Kommande större om- och tillbyggnadsprojekt är

• Vipeholm/Komvux

• Nyvångskolan med tillhörande utemiljö

• Bytaregatan

• Svaleboskolan med tillhörande utemiljö

Dessutom kommer anpassningarna av Folkparken och 
den kringliggande utemiljön vara ett speciellt och posi-
tivt utmanande uppdrag. Vidare planeras upprustning av 
Katedralskolans utemiljö inklusive byte av VA-ledning, 
återställning och upprustning av delar av Tunaskolans 
utemiljö.

Nämnden ser en ökning av saneringsbehov vid såväl 
renovering som ny- och ombyggnation. Detta gäller både 
PCB, asbest och markföroreningar.

Att rekrytera personal med rätt kompetens är en utma-
ning särskilt vad gäller bygg- och anläggningsmarknaden.

Nämndens fokus på effektivisering har gett resultat 
och det är därför fortsatt prioriterat att förbättra och 
kvalitetssäkra nämndens processer även under kom-
mande år.

Lunds kommun har även fortsättningsvis en stor 
utmaning med att skapa bostadslösningar åt de nyan-
lända personer och familjer som efter beviljat uppehålls-
tillstånd anvisas till Lund.

Nämnden utreder möjligheterna att erbjuda för-
valtningar i Lunds kommun att leverera post digitalt. 
Förvaltningen levererar all post fysiskt idag men ser att 
allt fler önskar att man ska kunna hantera och lagra post 
digitalt.
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Byggnadsnämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse
Måluppfyllelsen under året har varit god. Antalet 
etableringsmöjligheter för näringslivet har ökat i både 
tätorten och de östra kommundelarna. Under 2017 
antogs detaljplaner som möjliggör 1360 nya bostäder, 
vilket överstiger det uppsatta målet om 1200 nya 
bostäder. Antalet inkomna planärenden har varit det 
högsta på tio år. Arbetet med att nå hållbarhetsmålen har 
fortsatt med bland annat spjutspetsprojekt i Brunnshög 
och i Västerbro. Det senare sker inom City Lab Action 
i kombination med att dra lärdom av erfarenheter i 
Brunnshögsprojektet.

Efterfrågan på nämndens tjänster har varit mycket högt 
under 2017. Det har inneburit hård press på framförallt 
bygglovsavdelningen som påbörjade en större föränd-
ringsprocess för att utveckla nya arbetssätt och kunna 
erbjuda digital ansökan under 2018.

Nämndens arbete med att utveckla rutiner och 
processer för att nå en effektiv ekonomistyrning, ökad 
måluppfyllelse och hög kvalitet har gett utdelning. Med 
ett högt tryck i organisationen är medarbetarnas engage-
mang och välmående viktigt. Frisktalen har fortsatt varit 
på en bra nivå under året, vilket visar på att arbetsplatsen 
kan kombinera ökad effektivitet och en sund arbetsplats.

Foto: Benjamin Walfridzon Eriksson
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Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens 
utvecklingsmål

Bedömning av 
målet

Lund, en attraktiv 
och kreativ plats
Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet

Fler etablerings-
möjligheter skapas 
för näringslivet i 
kommunen

l Klarar målet

Lund, en attraktiv 
och kreativ plats
Inflytande, delaktig-
het och service
Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet

Stads utvecklingen 
ska vara innovativ 
och antalet bostäder 
i planer ska öka

l Klarar målet

Lund, en attraktiv 
och kreativ plats
Inflytande, delaktig-
het och service
Ekologisk hållbarhet
Social hållbarhet

Stads utvecklingen 
ska vara inklude-
rande, motstånds-
kraftig och hållbar

l Klarar målet

Fler etableringsmöjligheter skapas för näringslivet 
i kommunen:
Ett stort antal etableringsmöjligheter har skapats 
för näringslivet, som exempel Lökadal i Veberöd, 
Hasslanda II, Hasslanda IV, Nanolab på Science Village, 
Ideontorget, kv Forskaren, kv Dirigenten (del av 
Medicon Village), Lund C och kv Spoletorp. I nya planer 
med blandad stadsbebyggelse ingår ofta mindre eller 
större etableringsmöjligheter för näringslivet. Tydliga 
exempel under 2017 är detaljplanerna för centrala 
Brunnshög, Stångby Öster II, Södra Råbylund III, 
Västerbro och Söderport.

Stadsutvecklingen ska vara innovativ och antalet bostäder 
i planen ska öka: 
Stadsbyggnadskontoret arbetar tillsammans med andra 
förvaltningar i plan- och exploateringsprocesser för att 
understödja innovativa lösningar, i exempelvis markan-
visningstävlingar och parallella uppdrag. Kommunens 
innovationsplattform Future by Lund har bland annat i 
Ideonområdet bidragit till innovativa projekt i samver-
kan med marknadens aktörer, som till exempel Medicon 
Village.

Stadsutvecklingen ska vara inkluderande, motståndskraftig 
och hållbar: 
Det miljöstrategiska arbetet med ett hållbarhetsprogram 
på Västerbro utifrån CityLabs modell, har genomförts 
under året.

En jämställdhetsanalys har genomförts i arbetet med 
översiktsplanen.

Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till nästan 
1 miljon kronor. Överskottet beror främst på lägre 
personalkostnader som i sin tur beror på vakanser 
och föräldraledighet.

Framtid och utveckling
Framtidens samhällsutmaningar går tvärs över nämnder-
nas ansvarsområden. Det innebär att ett bygglov eller en 
detaljplan kan beröra alla kommunens nämnder i olika 
omfattning. Det gör att en betydande del i nämndens 
effektivitet ligger i hur väl nämnder samverkar samt 
hur politiska direktiv ges och beslut fattas. Lunds vision 
“Lund skapar framtiden – genom kunskap, innovation 
och öppenhet” förutsätter effektiva interna processer 
för att externa parter ska kunna bidra. Lunds kommun 
har goda förutsättningar att bli ledande i en koordinerad 
utvecklingsprocess.

Eftersom byggnadsnämnden till största del är 
finansierad av externa intäkter skulle en förändring av 
konjunkturen innebära minskad produktionskapacitet 
och minskat driv i gemensamma utvecklingsfrågor. Det 
ställer krav på ett proaktivt arbete som ger kunskap om 
hur handläggares tid bäst används för att säkra kvalitet 
och effektivitet och vilken typ av projekt och planer som 
ger störst samhällsnytta sett till kommunen som helhet.

Medborgar- och kundfokus är fortsatt en viktig 
beståndsdel i arbetet för att nå målen och särskilt viktigt 
är fortsatt delaktighet i utvecklingen där varje medarbe-
tares resurser och kunskaper används och tas till vara på 
bästa sätt.

Under tidig höst 2018 kommer alla bygglovsökande 
erbjudas en helt digital handläggning. Målet är att 
underlätta för sökande, skapa effektiva processer och 
skapa tid för värdeskapande arbete.
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Tekniska nämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse
I februari togs det första spadtaget i spårvägsprojektet 
och arbetet är nu i full gång längs den 5,5 kilometer 
långa sträckan. I de centrala delarna av Lund var det stort 
fokus på att få trafiken att fungera under byggtiden och 
samtidigt skapa en säker miljö för alla trafikanter och för 
dem som arbetar.

Många andra stora projekt pågår parallellt eller är 
under uppstart, till exempel att utveckla Lund C och 
att bygga om Bantorget och Clemenstorget, Västerbro, 
Ideonområdet och Stångby.

Under året har närmre 1000 bostäder påbörjats och 
av dessa är 75 procent hyresrätter. Nära 900 bostäder 
färdigställdes under året, vilket är det största antalet 
under tio år. Flera markanvisningstävlingar för bostäder 
har genomförts på Brunnshög, men även inom Södra 
Råbylund.

Kommunen arbetar med olika lösningar för att skapa 
bostäder till nyanlända. LKF, som kommunen samarbe-
tar med, har bland annat påbörjat byggnation av cirka 
100 tillfälliga modulbostäder för att klara behovet.

Arbetet med hållbara transporter ger resultat. 
Biltrafiken minskade på det kommunala gatunätet och 

jämfört med 2011 har bilanvändandet per invånare mins-
kat med tio procent. Cykeltrafiken ökade något, i princip 
på samma nivå som befolkningstillväxten. Resandet med 
kollektivtrafiken ökade med tre procent under året och 
är det vinnande trafikslaget.

Upphandlingen av nytt färdtjänstavtal överklagades 
och för att säkerställa de färdtjänstlegitimerades 
möjlighet att resa gjordes en direktupphandling med 
SverigeTaxi. Trots att åtgärder har vidtagits har dessvärre 
SverigeTaxi fortsatt haft brister i utförandet av transpor-
terna och detta har resulterat i att betydande belopp i 
viten utkrävts.

Många åtgärder har genomförsts för att skapa ett 
attraktivt stadsliv. Körbanan mellan Saluhallen och 
Mårtenstorget har höjts upp och tiderna för torghandeln 
förlängts till klockan 16. Genomförandet av projektet 
Lightning Metropolis har bland annat omfattat belys-
ningsprojekt i Kattesund. Runt Lund C har belysningen 
förstärkts. I anslutning till aktiviteterna i stadskärnan 
arbetar nämnden med så kallade pop ups, det vill säga, 
tillfälliga installationer, bland annat med lekutrustning 
och sköna soffor.

Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats Skapa stadsliv genom upplevelserika och inkluderande vackra miljöer i en 
tät stadskärna l Klarar målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats
Ekologisk hållbarhet

Utveckla kommunens cykelnät med ökad tillgänglighet och trygghet l Klarar målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats
Social hållbarhet

Förbättra möjligheterna att bygga hyresrätter i Lunds kommun l Klarar målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats
Ekologisk hållbarhet

Skapa dagvattenanläggningar som höjer kvaliteter i såväl bebyggda 
miljöer som i naturen

u Delvis uppnått
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Skapa stadsliv genom upplevelserika och inkluderande vackra 
miljöer i en tät stadskärna:
Renhållningen i stadskärnan har förstärkts och under 
våren har Centrumpatrullen fokuserat på att måla, byta 
skyltar och laga möbler som varit slitna. Firandet av siste 
april i Stadsparken fortlöpte väl. Plantering av 200.000 
lökar förstärkte den årstidsrelaterade utsmyckningen. 
Längs Nygatan har i samverkan med fastighetsägare pro-
jektet Blomstergatan genomförts. Antalet uteserveringar 
i stadskärnan har ökat medan antalet fotgängare som går 
till och från stadskärnan har minskat.

Genomförandet av projektet Lightning Metropolis 
startades under hösten, bland annat med belysningspro-
jektet i Kattesund. Runt centralstationen har belys-
ningen förstärkts.

I mitten av september genomfördes den euro-
peiska trafikantveckan där Klostergatan och Stora 
Gråbrödersgatan stängdes av för biltrafik. I stället bjöds 
handlare och föreningar in för att använda gaturummet. 
I samband med Kulturnatten arrangerades en marschall-
vandring i Stadsparken och veckan därpå genomfördes 
skördefesten, med fler besökare än någonsin. Även 
julbelysningen har fortsatt utvecklas, bland annat längs 
Skomakaregatan. Omgestaltningen av Bantorget befin-
ner sig mitt i genomförandet, ett utmanande byggprojekt 
mitt i Lund med stor komplexitet avseende trafik och 
kulturmiljö.

Utveckla kommunens cykelnät med ökad tillgänglighet 
och trygghet:
Cykelfrämjandet har utnämnt Lund till årets cykel-
främjarkommun och bäst på hållbara transporter. Andra 
etappen av nordsydliga cykelstråket genom stadskärnan 
har genomförts samtidigt som planering och detaljpro-
jektering pågår för flera andra cykelvägar. Cykelresandet 
ökar i absoluta tal men inte per invånare och detta 
gör att cyklandet inte kommer upp i nivå med målet. 
Cykelöverfarter har fortsatt anlagts. Under april genom-
fördes cykeldagen. I samband med spårvägsbygget har 
utvecklingsprojektet Mobility Management genomförts 
för att främja ett hållbart resande, projektet omfattade 
bland annat lån av elcyklar. I samverkan med Röda 
Korset har cykelskola för vuxna arrangerats. Det kan 
konstateras att antalet kvadratmeter belagd cykelbaneyta 
har överträffat målsättningen med god marginal.

Förbättra möjligheterna att bygga hyresrätter i 
Lunds kommun:
Av de påbörjade bostäderna 2017 är 75 procent eller 738 
hyresrätter. Av dem är 441 studentbostäder.

Skapa dagvattenanläggningar som höjer kvaliteter i såväl 
bebyggda miljöer som i naturen: 
Dagvattenanläggningen i kvarteret Vapenkroken har 
färdigställts under hösten. Arbetet har omfattat en 
innovativ och kreativ samverkan med bland andra VA 
Syd, för att utveckla ett effektivare och mer miljöanpas-
sat sätt att ta om hand dagvattnet. En så kallad end of 
pipe-lösning vid Värpinge har påbörjats. På Galgevången 
har ett underjordiskt dagvattenmagasin byggts och på 
Norreholm i Södra Sandby har en fotbollsplan som ska 
klara stora regnmängder vid skyfall anlagts. I Stångby 
stadsdelspark, i Nobelparken och Kunskapsparken pla-
neras för att omhändertagande av dagvatten. Dessutom 
har flera driftåtgärder vidtagits för en effektivare 
dagvattenhantering

Ekonomi
Tekniska nämndens ordinarie verksamhet redovisar ett 
överskott om 2,4 miljoner kronor. 

Överskottet beror främst på införande av komponent-
avskrivning med initialt lägre avskrivningar. Prövning 
av driftsramen gjordes inte i budgeten med hänsyn till 
denna förändring och avskrivningarna är därför lägre än 
budgeterat. Ökade parkeringsintäkter, utkrävda viten 
till följd av brister i färdtjänstentreprenaden samt lägre 
kostnader för snöröjning har bidragit till verksamhetens 
överskott. Fria resor med seniorkort, 75+ samt resor för 
färdtjänstlegitimerade överstiger budgeterade kostnader 
och minskar därmed verksamhet överskott. 

Tekniska nämndens verksamhet för infrastruktur och 
exploatering redovisar ett överskott om 9,6 miljoner 
kronor. Främsta anledningen är att någon prövning 
av driftramen inte gjordes våren 2016 och till följd av 
ändrade redovisningsprinciper och senareläggning av 
investeringsprojekt, exempelvis spårvägen, blev kapital-
kostnaderna betydligt lägre. 

Tekniska nämndens investeringar inklusive exploate-
ring uppgår till 318 mkr att jämföra med budget om 376 
miljoner kronor. 

Det stora trycket på exploateringsverksamheten, 
men också arbeten kopplade till spårvägen och andra 
stora projekt har bidragit till att förvaltningens resurser 
prioriterats till dessa. Det överskott som redovisas beror 
främst på färre strategiska markförvärv än budgeterat 
samt förseningar i stadsparksprojektet, toaletter i Genarp 
och Södra Sandby samt projektet framtidsparken. För 
investeringarna i spårväg uppgick budgeterad nettoutgift 
för 2017 till 225 miljoner kronor, medan utfallet slutade 
på 221,2 miljoner kronor. 
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Framtid och utveckling
Många stora projekt har startat upp eller kommer att 
påbörjas under planperioden, Spårväg Lund C – ESS, 
Bantorget, Clemenstorget och Lund C för att nämna 
några. Detta sker mitt i en högkonjunktur, vilket gör 
det till en utmaning att hantera resursmässigt. Bristen 
på konsulter och entreprenörer riskerar att påverka 
kostnadsnivåerna och medföra längre leveranstider.

Malmö-Lund regionen är landets andra största arbets-
marknad och Skåne växer. Fram till 2025 förväntas vi bli 
100.000 fler skåningar. Att bygga ut kollektivtrafiken och 
knyta fler orter till det regionala tågnätet är nödvändigt 
för att nå ett hållbart transportsystem. Planberedskapen 
för bostadsbyggande är god, men planerna behöver 
kopplas till kapacitetsstark kollektivtrafik för att få 
näringslivet att investera.

Den pågående linjenätsöversynen av stadsbusstrafiken 
tillsammans med Skånetrafiken inom Kollektivtrafik-
vision 2020, är viktig för stadens utveckling. Trafik-
förändringar föreslås med bland annat en flytt av 
stads bussarnas knutpunkt från Botulfsplatsen till Lund 
C, samtidigt planeras för en elektrifiering av samtliga 
stadsbussar. Resmönstren kommer också att påverkas 
av nya förutsättningar, exempelvis av kraftigt stigande 
andel elcyklar och nya lånecykelsystem.

I syfte att i möjligaste mån bevara den goda åkermar-
ken kring Lund och tätorterna, kommer förtätningar 
att bli det viktigaste instrumentet för att kunna skapa 
nya bostäder i kommunen. Förtätning kan ske till 
exempel genom att omvandla befintliga, centrala 
verksamhets områden. För att kommunen ska kunna 
växa på ett hållbart sätt är det därför viktige att planera 

in ny verksamhetsmark så att företagen som idag finns i 
kommunen kan erbjudas en ny etablering. Det är fortsatt 
viktigt att arbeta med dagvattenhanteringen

En attraktiv kommun behöver en attraktiv stadsmiljö 
med miljöer där underhållet sköts på ett bra sätt. Fler 
besökare och ett ökat slitage måste balanseras med ökade 
underhållsinsatser. För att stadsmiljön ska vara vacker, 
säker och trygg krävs också ett kontinuerligt förnyelse-
arbete. Det är angeläget att fortsätta satsa på stadskärnan 
och dess mötesplatser, vilket kräver såväl engagemang 
som arrangemang och fysiska förändringar. De populä-
raste platserna behöver avlastas genom fler intressanta 
samlingsplatser i tätorterna.

En mycket viktig fråga för nämnden är att kunna 
erbjuda en trygg och tillförlitlig färdtjänst. Ambitionen 
var att nytt avtal skulle tecknats under hösten 2017. Men 
till följd av en utdragen överklagandeprocess har ny 
upphandling behövt göras och förhoppningen är att nytt 
avtal ska kunna tecknas från juli 2018. Det är angeläget 
att återskapa förtroendet att resa med färdtjänsten.

En allt större rörlighet på arbetsmarknaden gör att 
nämnden står inför stora utmaningar vad gäller att 
trygga kompetensförsörjningen. Många av nämndens 
yrkesgrupper är attraktiva på arbetsmarknaden. Det 
är en framgångsfaktor hur väl vi attraherar den yngre 
generationens medarbetare. Olika utvecklingsprojekt 
med andra kommuner och nära samverkan med bland 
annat Lunds Universitet, SLU och LTH ger regelbundet 
inspel till verksamheten och möjlighet till framtida 
forskningsprojekt där våra utmaningar kan prövas och 
lösningar hittas

Foto: Martin Olson
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Miljönämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse
Tillsynsarbetet har haft sina utgångspunkter i de 
miljömål som miljönämnden har valt att fokusera på, 
nämligen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri 
miljö, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Grundvatten 
av god kvalitet samt God bebyggd miljö. Dessutom har 
en livsmedelskontroll genomförts.

Nämnden har under 2017 varit delaktig i de flesta 
kommunala och regionala åtgärder och projekt som 
syftar till att övervaka och förbättra miljön. Som 
exempel kan nämnas Lunds kommuns miljööver-
vakningsprogram, LundaEko II, att ta fram en kemi-
kalieplan för Lunds kommun – LundaKem, samt att 
implementera vattendirektivet i det kommunala arbetet. 
Implementeringen har bland annat gjorts genom att ta 
fram planer i ”Lunds vatten”.

Miljönämnden har även medverkat i Miljösamverkan 
Skånes projekt, ett samarbete mellan Skånes 33 kommu-
ner, Kommunförbundet Skåne, länsstyrelsen och Arbets- 
och miljömedicin vid Region Skåne. Aktuella projekt har 
bland annat varit dagvatten, utemiljö förskolor/skolor, 
inomhusklimat, vattenförvaltning, giftfria förskolor/
skolor samt kommunala kemikalieplaner. I arbetet med 
LundaKem ingår även frågorna kring mikroplast och 
konstgräsplaner.

Inom området livsmedel har projekt kring att hantera 
allergikost på skolor och förskolor samt aflatoxin i nötter 
genomförts. Kommunen har under året haft återkom-
mande incidenter med förorenat dricksvatten som blivit 
kontaminerat med kokningsrekommendationer som 
följd. Detta visar hur sårbart samhället är.

Inom området hälsoskydd har tillsyn på äldreboenden, 
skolor och förskolor samt idrottslokaler utförts och alla 
klagomål och anmälningar har följts upp. Förtätning 
av staden gör att arbetet med förorenad mark tar stora 
resurser i anspråk. Flera stora infrastrukturprojekt, till 
exempel spårvägen, gör att många Lundabor upplever 
störningar i form av buller, vibrationer och avgaser. Detta 
leder till ett större antal klagomål än tidigare.

Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats
Inflytande, delaktighet och service

Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva god service och 
känna förtroende för miljönämndens arbete

u Delvis uppnått

Ekologisk hållbarhet I sitt uppdrag ska nämnden prioritera miljömålen Giftfri miljö samt 
God bebyggd miljö. Fokus skall ligga på god folkhälsa och en hållbar 
utveckling

l Klarar målet

Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva god 
service och känna förtroende för miljönämndens arbete:
Indikatorerna som mäter detta mål hänvisar till nöjd-
kund-index (NKI) i mätningen Insikt samt till resultat i 
Servicemätning via telefon och e-post utifrån specifika 
definierade områden. I mätningarna har nämnden 
överlag fått goda resultat men tillgängligheten på telefon 
och e-post är inte i nivå med målsättningen.

I sitt uppdrag ska nämnden prioritera miljömålen Giftfri 
miljö samt God bebyggd miljö. Fokus ska ligga på en god 
folkhälsa och en hållbar utveckling:
Nämnden deltar aktivt i alla kommunövergripande 
arbetsgrupper som arbetar med dessa frågor.

Ekonomi
Miljönämndens överskott för 2017 uppgår till ca 0,2 
miljoner kronor. Överskottet beror framför allt på att 
intäkterna för miljötillsyn var högre än budgeterat och 
på att personalen inte har utnyttjat medel för kurser och 
konferenser som tänkt.

Framtid och utveckling
Planeringen är i full gång inför att gamla industriområ-
den ska omvandlas till nya stadsdelar och för en framtida 
flytt av Källby avloppsreningsverk. Därtill driver 
Trafikverket flera stora infrastrukturprojekt som berör 
Lunds kommun, bland annat nya trafikplatser längs E22 
(Ideon och Lund Södra), en ny järnvägsplan utbyggnad 
till fyra spår Lund–Flackarp samt höghastighetståg 
sträckan Hässleholm–Lund.

Miljönämndens uppdrag och arbete under det 
kommande året präglas av dessa övergripande projekt 
och förutsättningar, samt olika kommunala, regionala 
och nationella projekt och åtgärder som syftar till att 
övervaka och förbättra miljön. Nämnden har ett särskilt 
fokus på kemikalier och på att ta fram en kemikalieplan. 
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Tillsynen av förorenad mark kommer att vara fortsatt 
omfattande eftersom samhällena förtätas och man 
ofta bygger på mark där det tidigare har *bedrivits 
verksamheter.

De kemikalieintensiva verksamheterna på Ideon 
och Medical Village kommer fortsätta behöva mycket 
rådgivning och information några år framöver.

Händelserna med kontaminerat dricksvatten under 
2017 visar hur sårbart vårt samhälle. Miljönämnden 
kommer att ägna området särskilt intresse vad gäller 
kontroll och åtgärder.

Sist men inte minst ska också nämnas att 2018 är ett 
karnevalsår. Redan nu medverkar miljöförvaltningen i 
den planeringsgrupp som har för avsikt att bidra till att 
Lundakarnevalen 2018 blir ”den allra bästa”.

Foto: Kristina Strand Larsson

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017  67

V
ER

K
SA

M
H

ETSR
ED

O
V

ISN
IN

G



Kultur- och fritidsnämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse
Verksamhetsåret 2017 har för kultur- och fritidsnämn-
den bland annat inneburit att:

• den öppna ungdomsverksamheten har etablerat nya 
arbetssätt

• lundaborna är mer nöjda med Lunds kulturutbud

• fler förskolebibliotek har startats upp

• kommunfullmäktige har fattat beslut om detaljplan 
för ett nytt ridhus

• Lunds konsthall har uppnått besöksrekord

• en ny biblioteksplan har antagits av 
kommunfullmäktige

• förslag till två nya politiska program – ett ungdoms-
politiskt och ett kulturpolitiskt – har arbetats fram 
och skickats ut på remiss

• en ny handlingsplan till det idrottspolitiska program-
met har tagits fram

Genom medel från Länsstyrelsen Skåne har en inklude-
ringskoordinator arbetat med att samordna verksamhe-
ter som ska underlätta social inkludering och etablering 
av nyanlända. Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor har också bidragit till lovsatsningen “Lov 
i Lund” som har gett barn och unga i Lund möjlighet 
att välja mellan mer än 400 avgiftsfria aktiviteter under 
sommaren.

Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats Platser för möten: I Lunds kommun ska alla ha tillgång till attraktiva 
platser som främjar möten och upplevelser. l Klarar målet

Inflytande, delaktighet och service Delaktighet och inflytande: I Lunds kommun ska alla ha möjlighet att 
påverka biblioteks-, fritids-, idrotts- och kulturverksamheten genom 
delaktighet och dialog.

l Klarar målet

Ekonomisk hållbarhet Hållbar lokalförsörjning: I Lunds kommun ska lokaler för biblioteks-, 
fritids-, idrotts- och kulturverksamheten nyttjas på ett effektivt sätt. l Klarar målet

Social hållbarhet Lika möjligheter: I Lunds kommun ska alla ha lika möjligheter att ta del av 
biblioteks-, fritids-, idrotts- och kulturverksamheten. l Klarar målet

Platser för möten: I Lunds kommun ska alla ha tillgång till 
attraktiva platser som främjar möten och upplevelser:
12 procent av barn och unga i åldersgruppen 6–19 år 
har tillgång till Kulturskolans verksamhet, vilket är i 
linje med målsättningen. Antal besök per invånare på 
Högevallsbadet är 3,2 och, detta är lägre än målsätt-
ningen. Biblioteken arbetar med “pop-up”- bibliotek, 
som har ökat med 25 procent. Kulturverksamhetens 
behov av ändamålsenliga lokaler har tryggats under året.

Delaktighet och inflytande: I Lunds kommun ska alla ha 
möjlighet att påverka biblioteks-, fritids-, idrotts- och kultur-
verksamheten genom delaktighet och dialog:
Detta mål mäts med nämndens egen medborgarunder-
sökning. Resultatet når inte den satta målsättningen, 
men i och med coachning för ungdomar och att 
workshops har genomförts, bedömer nämnden att 
målet ändå nås. På Stenkrossen hölls det under året 
40 workshops och den öppna ungdomsverksamheten 
coachade ungdomar som till exempel skulle söka 
föreningsbidrag.

Hållbar lokalförsörjning: I Lunds kommun ska lokaler för 
biblioteks-, fritids-, idrotts- och kulturverksamheten nyttjas på 
ett effektivt sätt:
Bibliotekens lokaler är tillgängliga för allmänheten 35 
procent av dygnets timmar, vilket är i nivå med målsätt-
ningen. Stadsteatern har visat 124 föreställningar under 
året och detta är fler än målsättningen.
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Lika möjligheter: I Lunds kommun ska alla ha lika 
möjligheter att ta del av biblioteks-, fritids-, idrotts- och 
kulturverksamheten:
Lundabor med behov av anpassade böcker och talböcker 
har laddat ner 999 talböcker i Legimus.

Andel deltagartillfällen för flickor i idrottsverksamhet 
har ökat.

Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till nästan 4 mil-
joner kronor. Det positiva resultatet beror på lägre 
personalkostnader, som i sin tur beror på vakanser och 
på att bidrag inte har sökts i den utsträckning som det 
budgeterades för.

Framtid och utveckling
Ambitionen är att nya ungdoms- och kulturpolitiska 
program ska antas av kommunfullmäktige under 2018 
och att en treårig handlingsplaner därefter ska tas fram.

Utvärderingen av ändamålsenligheten hos kultur- och 
fritidsnämndens bidragsformer som ska genomföras 
under 2018, kommer att kunna visa på eventuella behov 
av framtida förändringar. Samtidigt förväntas digitalise-
ringen av bidragshanteringen och lokalbokningen leda 
till en mer effektiv och likvärdig handläggningsprocess, 
vilket gynnar föreningar och andra aktörer.

Med utgångspunkt i den nulägesanalys som har 
genomförts av kultur- och fritidsförvaltningens 
inkluderingskoordinator, ska kommunövergripande 
riktlinjer för arbetet med att främja social inkludering 
och nyanländas inkludering tas fram under 2018.

Under 2018 ska också en ny kultur- och fritidsvaneun-
dersökning genomföras.

Utredningen av en evenemangsstrategi för Lunds 
kommun pågår.

De ökande barnkullarna inom Kulturskolans 
åldersgrupper medför en utmaning för att målen ska 
uppnås om hur många barn som ska kunna ta del av 
Kulturskolans undervisning.

Ett stort fokus kommer att ligga på att implementera 
den nya biblioteksplanen och arbete enligt den tillhö-
rande handlingsplanen för 2018–2020. Utökningen av 
förskolebiblioteken fortsätter med det långsiktiga målet 
att alla kommunala förskolor ska ha förskolebibliotek. 
Förberedelser kommer att göras för att inrätta ett digitalt 
lärcenter på Stadsbiblioteket. Dessutom ska fler digitala 
bibliotekstjänster utvecklas.

Det ska göras en utvärdering av den öppna ungdoms-
verksamheten för att säkerställa att verksamheten 
utvecklas i linje med uppdragets intentioner.

Ungas kompetenser och erfarenheter ska synliggöras 
genom validering enligt metoden ELD (Experience 
– Learning – Description) samt genom coachning vid 
bidragsansökningar. Arbetssättet för de mobila fritids-
ledarna ska fortsätta att utvecklas för att de på bästa sätt 
ska kunna möta ungdomar där de befinner sig.

Idrottsverksamheten ska arbeta visionärt och strate-
giskt med underhåll och skötsel av befintliga och nya 
anläggningar som skapar trygga och attraktiva miljöer 
för fysisk aktivitet. Anläggningarnas tillgänglighet ska 
öka för alla åldrar och målgrupper och visionen är att 
anläggningarna alltid ska vara öppna.

Förbättrade former för uppföljning av värdegrunds-
arbetet inom idrottsverksamheten ska utvecklas. 
Förberedelser ska också göras inför framtagandet av ett 
nytt idrottspolitiskt program som ska gälla från och med 
2020.

Foto: El-Tayeb Bayomi
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Socialnämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse
Flödet av anmälningar och ansökningar till socialnämn-
den ökade från 2016 till 2017 med 27 procent och har 
ökat med 137 procent sedan år 2012. (Försörjningsstöd, 
flyktingmottagande och familjerätt är inte inräknat.)

Det större inflödet skapar en hög arbetsbelastning 
inom framför allt barn- och ungdomsvårdens myndig-
hetsdelar. Trots detta har förbättringar gjorts för att öka 
tillgängligheten och servicen. Det handlar bland annat 
om förbättrade handläggningstider för utredningar som 
rör barn.

I samarbete med andra berörda förvaltningar har det 
inom flyktingverksamheten för mottagande av vuxna 
och familjer, skett ett intensivt arbete för att ta emot 
och möjliggöra boende för 390 personer. Sett till antal 
personer har Lunds kommun haft det största mottag-
andet i Skåne län , men i slutet av året fanns lösningar 
för de flesta som anvisats till kommunen. Under 2017 
redovisades en åtgärdsplan för socialnämnden vad 
gäller omställningsarbetet inom verksamheten för 
ensamkommande barn och unga, och utifrån den har en 
mängd insatser genomförts i syfte att stärka kvaliteten 
och minska kostnaderna. Handlingsplanen för utökat 
flyktingmottagande och deltagande i det av EU:S 
socialfond finansierade projektet BOSS (bred operativ 
och strategisk samverkan), visar på en hög ambition för 
att möjliggöra en god start i Lund.

Antalet hushåll som får försörjningsstöd har minskat 
med över 50 hushåll per månad och andelen som söker 
försörjningsstöd i kommunen har sjunkit. Arbetet med 
försörjningsstöd har fortsatt fokus på de hushåll där 
det finns ohälsa som skäl för arbetshinder. Samverkan 
med bland annat sjukvården har utvecklats genom att 
systematiskt använda Samordnad individuell plan (SIP).

Missbruksvården har utvecklats genom ett flertal akti-
viteter och nya metoder. Utvecklingen har gjorts för att 
stärka kvalitet och effektivitet i enlighet med den analys 
som gjordes under 2016. En enhet har också skapats 
för integrerade mottagningar med regionen, och våra 
dialogmöten för brukarmedverkan uppmärksammades.

Socialförvaltningen har under hösten 2017 genomfört 
den nationella brukarenkätundersökningen för individ- 
och familjeomsorgen. Resultatet är inte helt färdig-
analyserat, men det visar att de flesta brukare upplevde 
det som enkelt att komma i kontakt med socialförvalt-
ningen, att de fick förståelse för sina problem samt att 
de fick berätta och blev lyssnade på om det som de ville 
ha hjälp med. I jämförelse med riket har Lund ett bra 
resultat i de allra flesta indikatorerna.

Metoden Individual Placement and Support (IPS) 
används inom socialpsykiatrin för att stödja personer 
med psykisk funktionsnedsättning till att arbeta 
eller studera. Kvaliteten på arbetet i Lund är hög och 
framhålls som en av de främsta i landet. Socialpsykiatrin 
har med hög grad av brukarmedverkan arbetat metodiskt 
för att utveckla metoder och förhållningssätt för ett 
återhämtningsinriktat arbetssätt.

Digitalisering står på agendan och under året finns 
flera exempel på digitalisering inom olika verksamheter, 
bland annat missbruksvården. Inom försörjningsstödet 
går det att följa sitt ärende digitalt och under 2018 
kommer tjänsten att kompletteras med flera språk.

En milstolpe i utvecklingen av samverkan med ideell 
sektor har skett genom sex nya överenskommelser om 
idéburet offentligt partnerskap (IOP) och en som har 
förnyats.

Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens 
utvecklingsmål

Bedömning av målet

Social 
hållbarhet

Personer med 
missbruk ska i Lund 
få ett lokalt anpassat 
stöd i enlighet med 
Nationella riktlinjer 
för vård och stöd vid 
missbruk och beroende

u Delvis uppnått

Social 
hållbarhet

Fler hushåll blir själv-
försörjande och tiden 
med försörjningsstöd 
minskar genom att alla 
som söker försörj-
ningsstöd får rätt 
insats i rätt tid utifrån 
individuellt behov.

l Klarar målet

Social 
hållbarhet

Socialnämndens 
del i kommunens 
flyktingmottagande för 
anvisade och ensam-
kommande nyanlända 
ska bidra till att stärka 
den enskildes förmåga 
att leva ett självstän-
digt liv.

u Delvis uppnått

Personer med missbruk ska i Lund få ett lokalt anpassat stöd 
i enlighet med Nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
missbruk och beroende.
Andelen uppfyllda kvalitetsindikatorer har ökat genom 
att nya rutiner har tagits fram. Antalet personer som 
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inte har återfallit i missbruk ett år efter att ha avslutat 
sin utredning har ökat från 57 procent år 2016 till 74 
procent år 2017.

Fler hushåll blir självförsörjande och tiden med försörjnings-
stöd minskar genom att alla som söker försörjningsstöd får 
rätt insats i rätt tid utifrån individuellt. 
Under året minskade det totala antalet hushåll som har 
försörjningsstöd. Minskningen beror till stor del på en 
god arbetsmarknad. Däremot ökade antalet bidrags-
hushåll som har försörjningsstöd mer än 10 månader. 
Ett omfattande samarbete med Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och primärvården, har gjort det 
möjligt för fler med ohälsa att ha fått rätt insats och rätt 
typ av ersättning. Att gruppen med behov av långvarigt 
försörjningsstöd ökade, beror därför på att det tillkom 
fler personer med ohälsa som har långvariga behov, och 
på att det totala antalet med försörjningsstöd minskade.

Det har samtidigt bedrivits ett aktivt arbete riktat mot 
de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det 
har även satsats på att utveckla kvaliteten i arbetet med 
personer med ohälsa eller sjukdom för att identifiera 
problemen tidigare.

Skyddsbehövande (flyktingar) personers erfarenheter och 
kompetens ska tillvaratas i Lund. 
En överenskommelse med ideell sektor har upprättats 
och det finns ett stort engagemang. Färre föräldrar 
erbjöds föräldrastödsprogrammet Barn i start eftersom 
antalet barnfamiljer varit mycket fler under 2017 och 
resurserna för att utöka verksamheten inte fanns. 
95 procent av personkretsen har erbjudits samhälls-
orientering, och alla har erbjudits en stadigvarande 
bostad eller stödboende. (Detta gällde dem som uppfyller 
kriterierna.)

Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till minus 48 miljoner 
kronor. Underskottet är fördelat på kommunfinan-
sierade verksamheter, minus 7 miljoner kronor, och 
nämndens resultatenheter, minus 41 miljoner kronor.

Inom den kommunfinansierade verksamheten är 
det externt köpt vård som står för hela underskottet. 
Underskottet finns främst i gruppen vuxna och beror 
på högre kostnader för externt köpt vård (–17 miljoner 
kronor). När det gäller barn och unga är underskottet 
6 miljoner kronor och beror på kostnadssamma 
institutions placeringar och även här externt köpt vård.

Kostnaderna för försörjningsstöd uppgår under året 
till 104 miljoner kronor, vilket är 10 miljoner kronor 
lägre än vad som budgeterats. Utvecklingen av kost-
naderna för försörjningsstöd har de senaste åren varit 
positiv. Arbetsmarknaden har precis som 2016 varit 

fortsatt stark, vilket har bidragit till en lägre arbetslöshet 
och lägre kostnad för försörjningsstöd.

Inom nämndens resultatenheter, flykting-, tolk- och 
tillståndsenheterna, uppgår underskottet till 41 miljoner 
kronor och där står flyktingenheten för underskottet.

Resultat per delverksamhet:

• Ensamkommande barn, – 45 mnkr

• Vuxna med familjer, + 4 mnkr

• Tolkförmedling och tillståndsenheten, + 1 mnkr.

Framtid och utveckling
Det pågår flera utredningar på regeringens uppdrag som 
kan påverka nämndens verksamhet som förändringar 
i arbetsmarknadsuppdraget och mottagning av nya 
flyktingar. Det är därför särskilt viktigt för nämnden att 
arbeta med omvärldsbevakning.

Utifrån Lunds kommuns vision och förhållningssätt 
samt fokusområden och basuppdrag har fem målbilder 
med utblick på 2022 arbetats fram. Dessa syftar till att 
vara vägledande för nämndens utveckling.

• Värna helhetssynen – Varje brukare har sitt eget 
universum av förutsättningar och nätverk. Vi utgår från 
det när vi tillsammans med våra brukare formar det mest 
lämpade stödet.

• Stöd ska ges i Lund – Människor i behov av stöd i sin 
vardag får det i sin närmiljö.

• Hög tillgänglighet – Vi utvecklar samhällsservice i nya 
former och förbättrar vår egen tillgänglighet för de som 
har störst behov.

• Här vill alla arbeta – Vi vill bidra till ett samhälle som 
är hållbart för framtida generationer. Våra medarbetare 
gör det möjligt. Som arbetsgivare utvecklas vi genom den 
kunskap och erfarenhet våra medarbetare tillför oss. Våra 
medarbetare utvecklas, trivs och mår bra.

• God ekonomisk hushållning – Vi gör smarta och 
aktiva val så att resurserna kommer till störst nytta för 
medborgarna.
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Vård- och omsorgsnämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse
För vård- och omsorgsnämnden står individens behov av 
stöd, service och omvårdnad i fokus, liksom de individu-
ella målen och måluppfyllelse.

För de individuella insatserna konstateras en ökning 
av antalet insatser enligt socialtjänstlagen och ökade 
vårdnivåer i utförandet av insatserna. Antalet brukare 
med service- och omvårdnadsinsatser inom hemvården, 
har ökat något. Ökningen av hemtjänsttimmar och 
hemsjukvårdsinsatser har dock varit omfattande.

I början av året ändrades de vägledande riktlinjerna för 
beslut och genomförande av insatser enligt socialtjänst-
lagen. Förändringen gällde insatser för rekreation och 
fritid (ledsagning) och känsla av trygghet (tillsyn med 
besök och tillsyn med tekniska hjälpmedel) samt insatsen 
hemleverans av varor och tjänster. Detta har inneburit en 
omställning för berörda brukare och nya arbetssätt inom 
hemvården.

För brukarna har införandet av IBIC, Individens behov 
i centrum, inneburit att de nu är mer delaktiga i sina 
egna mål, att det har blivit tydligare för dem när målen 
uppfylls och att brukarna vet vad de kan förvänta sig 
Brukarna är med och upprättar genomförandeplanen 
och har möjlighet att påverka hur stödet ska utföras. 
IBIC synliggör brukarens egna förmågor och hur 
insatsen ska anpassas för att bibehålla dessa.

Införandet av IBIC har, enligt medarbetarna, inneburit 
att de kan arbeta mer rättssäkert och kvalitativt med 
brukarna och ge dem stöd utifrån behov, i stället för att 
leverera insatser utan att veta varför brukaren behöver 
stödet. Kontaktmannen har fått ett större ansvar.

Individuppföljningar enligt IBIC har genomförts 
enligt planering, förutom inom särskilt boende SoL.

I början av året infördes ett nytt resursfördelnings-
system inom hemvården som innebär att ersättningen 
premierar måluppfyllelse utifrån IBIC.

Vård- och omsorgsnämnden har arbetat tillsammans 
med Region Skåne för att utveckla samverkansformer i 
enlighet med utvecklingsavtalet för hälso- och sjukvård. 
Den nya vårdformen ska skapa ett bättre omhänderta-
gande av de mest svårt sjuka äldre. Vårt mål är att öka 
tillgången till hembesök av läkare från primärvården i 
samverkan med sjuksköterska från kommunala hem-
sjukvård samt att målgruppen får möjlighet att läggas in 
direkt på sjukhus utan att behöva söka vård via lasaret-
tets akutmottagning. Den nya vårdformen beräknas 
beröra ungefär 1500 patienter.

Verksamheten på Ärtan och Nibblegården övergick i 
kommunal regi den 1 oktober när avtalet med Vardaga 
äldreomsorg AB löpte ut. Träffpunktsverksamheten 

och en restaurang på Nibblegården övergick då också i 
kommunens regi.

Under hösten har två särskilda boenden för äldre 
färdigställts på Brunnsgatan. Vardaga AB ansvarar för 
driften av verksamheten.

En ny enhet med tio servicelägenheter har startat på 
Iduns plats.

I och med krav på effektivisering inom daglig 
verksamhet, har verksamheten på Örnvägen avvecklats. 
Brukare och medarbetare har beretts plats på andra 
dagliga verksamheter inom kommunen. Flytten bedöms 
ha blivit bra för både brukare och personal.

En ny gemensam bemanningsenhet har startats. 
Denna riktar sig till hela vård- och omsorgsförvalt-
ningens interna regiverksamhet för rekrytering och 
bemanning av timanställda till alla verksamheter, 
för yrkesgrupperna undersköterskor, vårdbiträden, 
stödassistenter och stödbiträden. Under året har 
bemanningsenheten rekryterat cirka 200 timanställda. 
Bemanningsenheten har även hanterat ytterligare unge-
fär 350 timanställda som enheterna själva har anställt.

Personal- och kompetensförsörjningen har fortsatt 
varit den stora utmaningen för förvaltningen och 
rekryteringssituationen för sjuksköterskor är svår.

Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens 
utvecklingsmål

Bedömning av målet

Inflytande, 
delaktighet och 
service

Utveckling inom 
området välfärds-
teknologi för ökad 
tillgänglighet, 
självständighet 
och trygghet för 
brukaren och ökad 
effektivitet för 
verksamheten.

l Klarar målet

Inflytande, 
delaktighet och 
service

Brukarens individu-
ella behov, mål och 
måluppfyllelse ska stå 
i centrum.

u Delvis uppnått

Inflytande, 
delaktighet och 
service

Utveckla former för 
medborgardialog 
och information 
kring förebyggande 
åtgärder.

l Klarar målet
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Utveckling inom området välfärdsteknologi för ökad tillgäng-
lighet, självständighet och trygghet för brukaren och ökad 
effektivitet för verksamheten: 
En strategi för välfärdsteknologi togs fram under 2016. 
Exempel på utvecklade lösningar är trygghetskamera, 
ett komplement till traditionell tillsyn efter överens-
kommelse. I november 2017 fanns 21 användare inom 
hemvården och ungefär 40 tillsynsbesök per natt utförs i 
stället via webbkamera.

Digital teknik för dokumentation har utvecklats.

Brukarens individuella behov, mål och måluppfyllelse ska stå 
i centrum: 
96 procent av brukarna har dokumenterade individuella 
mål i akter. Detta är en liten försämring jämfört med 
2016. 74 procent av brukarna har individuella mål 
dokumenterade i genomförandeplaner, vilket är en 
förbättring jämfört med 2016. Målet på 90 procent nås 
dock inte.

Utveckla former för medborgardialog och information kring 
förebyggande åtgärder:
Dialogmöten med nämnden har utvecklats. Två 
fokusgrupper med brukare och anhöriga har arrangerats. 
Informationen på kommunens webbplats har förbätt-
rats bland annat genom en karta som exempelvis visar 
äldreboenden och träffpunkter.

Ekonomi
Nämndens resultat uppgår till 52 miljoner kronor, varav 
SoL-verksamheten redovisar minus 0,2 mnkr, LSS- 
verksamheten plus 46,4 mnkr och gemensamt för vård 
och omsorg redovisar plus 5,9 mnkr. Överskottet inom 
LSS-verksamheten beror på att volymen har varit lägre 
än vad som budgeterats för.

Framtid och utveckling
Vård- och omsorgsnämnden står både på kort och lång 
sikt inför stora volymökningar, förändrade och ökande 
vårdbehov och ökade kvalitetskrav som måste mötas. 
Procentuellt är det gruppen kommuninvånare över 80 
år som ökar mest. På en tioårsperiod förväntas gruppen 
80 år och äldre öka med cirka 70 procent och antalet 
personer som är över 100 år fördubblas. Verksamheten 
måste anpassas efter dessa förutsättningar. Detta innebär 
att behovet av hemvård ökar och så även behovet av 
att göra en utbyggnad av särskilt boende för äldre och 
personer med funktionsnedsättning.

Insatser för att effektivisera verksamheten och säkra 
den ekonomiska långsiktigheten har pågått under 2017. 
Detta har även effekter och ett mer långsiktigt fokus 

mot 2018–2020. Uppdrag med effektiviseringar och 
kvalitetsförbättringar är stora utmaningar.

Överenskommelser, gemensam planering och infö-
randet av det hälso- och sjukvårdsavtal som har tecknats 
med Region Skåne, kommer att ställa stora krav på 
samverkan och gemensam planering med Region Skåne.

I januari 2018 trädde en ny Lag om samverkan 
vid utskrivningfrån sluten hälso- och sjukvård i kraft. 
Lagändringen innebär att kraven ökar på att snabbare 
omhänderta multisjuka – såväl äldre som yngre personer 
– efter att de har vistats på sjukhus, för att säkra en trygg 
och effektiv utskrivning.

Kompetensförsörjning är en av förvaltningens största 
utmaningar inför de kommande åren. Utmaningarna 
består i att efterfrågan på utbildad arbetskraft kommer 
att vara större än tillgången och personalrörligheten kan 
förväntas öka.

Det finns en rad nationella faktorer så som statliga 
utredningar och föreslagna lagändringar som kan 
komma att påverka framtid och utveckling för nämn-
dens verksamhet. Några förändringar nationellt som 
annonserats är det pågående arbetet med Nationell 
kvalitetsplan, Hjälpmedelsutredningen, Översyn av 
socialtjänstlagen och Översyn av insatser enligt LSS och 
assistansersättningen. 

Foto: Kennet Ruona
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Utbildningsnämnden
Årets händelser av väsentlig betydelse
Årets antagning till gymnasieskolan visar att söktrycket 
fortsätter att vara högt.

Utbildningsnämnden har fattat beslut om att starta 
Hedda Andessongymnasiet hösten 2018.

Vuxenutbildningens obligatoriska del har blivit större 
och tar emot ett stort antal nyanlända inom Sfi, Svenska 
för invandrare. En ny rättighetslagstiftning om att läsa 
upp betyg för att få behörighet till högskolan, har inne-
burit att vuxenutbildningens obligatoriska del har blivit 
större. Konsekvensen är att personer som redan har en 
gymnasieutbildning inte kan erbjudas en ny utbildning 
för att byta inriktning genom Komvux.

Modersmålscentrum har utarbetat former för ämnes-
integrerad värdegrundsundervisning. Innehållet bygger 
på de ingångar i värdegrundsfrågor som finns i kurs- och 
ämnesplaner från årskurs 1 i grundskolan till sista året i 
gymnasiet.

Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens utvecklingsmål Bedömning 
av målet

Lund, en 
attraktiv och 
kreativ plats

Fullgöra det nationella uppdra-
get med goda och förbättrade 
resultat, hög kvalitet och hög 
effektivitet.

u  
Delvis 
uppnått

Ekologisk 
hållbarhet

Stärka miljömedvetande, 
engagemang och handlingsbe-
redskap hos elever/studerande 
och anställda.

l  
Klarar  
målet

Ekonomisk 
hållbarhet

Verksamheten ska ha en god 
ekonomisk hushållning. l  

Klarar  
målet

Social 
hållbarhet

Stödja elevernas utveckling 
mot utbildningens mål, genom 
att ta hänsyn till varje elevs 
behov och förutsättningar 
samt främja hälsa och 
förebygga ohälsa.

u  
Delvis 
uppnått

Social 
hållbarhet

Utveckla ändamålsenliga 
fysiska lärmiljöer som 
främjar elevernas lärande och 
utveckling.

l  
Klarar  
målet

Långsiktig 
kompetensför-
sörjning

Rekrytera och behålla enga-
gerade medarbetare med rätt 
kompetens samt förebygga 
ohälsa och främja en god 
arbetsmiljö.

l  
Klarar  
målet

Internationella skolan, renovering och nybyggda lokaler med matsal och idrottshall. Foto: Thobias Ligneman

74 LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017

V
ER

K
SA

M
H

ET
SR

ED
O

V
IS

N
IN

G



Fullgöra det nationella uppdraget med goda och förbättrade 
resultat, hög kvalitet och hög effektivitet:
Andelen elever på gymnasieskolans yrkesprogram som 
når examen är ökande, men är inte i nivå med riks-
genomsnittet. På de högskoleförberedande programmen 
ligger såväl andel elever som når examen som den 
genomsnittliga betygspoängen över riksgenomsnittet. 
Andel elever som uppnår målen för motsvarande 
årskurs nio på ISLK (International School of Lund 
Katedralskolan) samt andelen som får lägst godkänt i 
modersmålsundervisningen, förändras inte mycket över 
tid och resultaten är generellt goda.

Stärka miljömedvetande, engagemang och handlings-
beredskap hos elever/studerande och anställda:
Nämndens bedömning är att målet klaras utifrån arbetet 
som görs enligt LundaEko ll. Bland annat är sex skolor 
miljöcertifierade.

Verksamheten ska ha en god ekonomisk hushållning: 
Utbildningsnämndens mål för fokusområdet är en 
ekonomi i balans. Det ekonomiska resultatet för 2017 
blev ett överskott på 10,7 mnkr.

Utveckla och förstärka arbetet för hållbar utveckling: 
Elevernas självskattade hälsa har sjunkit något sedan 
2015 och elever som går språkintroduktion upplever sin 
hälsa som sämre än elever i årskurs 2 på nationella pro-
gram. Det är stor skillnad mellan hur pojkar och flickor 
skattar sin hälsa. Flickor mår sämre än pojkar inom alla 
gymnasieskolans program.

Andelen elever som är stressade i skolan har ökat 
någon sedan 2015 och andelen som är stressade av 
skolarbete efter skolan har sjunkit något.

Utveckla ändamålsenliga fysiska lärmiljöer som främjar 
elevernas lärande och utveckling: 
Målet bedöms klaras.

Rekrytera och behålla engagerade medarbetare med rätt kom-
petens samt förebygga ohälsa och främja en god arbetsmiljö:
Av nämndens 736 lärare har 72 procent lärar legitimation 
år 2017. En stor andel yrkeslärare och lärare i moders-
mål, har inte lärarlegitimation och verkar under en 
undantags regel. På gymnasieskolorna med högskole-
förberedande program har 88 procent av 352 lärare 
legitimation.

Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till nästan 11 
miljoner kronor. Det är främst inom verksamhetsområ-
dena gymnasieskolan, vuxenutbildning och modersmål 
som visar positivt resultat medan verksamhetsområde 
grundskola visar negativt resultat.

Framtid och utveckling
Från 1 juli 2018 gäller reviderade styrdokument för alla 
skolformer vad gäller skolans digitalisering. Detta kom-
mer att innebära ett visst kompetensutvecklingsbehov 
och en ny strategi för digitalisering.

Utbildningsplikt för nyanlända från 1 januari 2018 
innebär att alla nyanlända som tar del av Arbets-
förmedlingens etableringsinsatser och som bedöms vara 
i behov av utbildning för att kunna komma i arbete, 
kan anvisas att söka och ta del av utbildning, annars kan 
ersättningen dras in. Detta innebär att fler kommer att 
läsa svenska och fler kommer att bli anvisade till reguljär 
utbildning i kommunen.

Söktrycket på gymnasieutbildningarna förväntas vara 
fortsatt högt.

Skolinspektionen kommer att lämna sin rapport av 
granskningen av Lunds kommun under våren 2018.

Arkitekt och entreprenad för Hedda 
Andersongymnasiet upphandlas under våren

Om- och nybyggnad av Gymnasieskolan Vipan samt 
nya lokaler för vuxenutbildningen projekteras.

Matsalarna på Polhemskolan och Katedralskolan kom-
mer att byggas om och Katedralskolan får tillagningskök.

Att uppnå målet om fossilfri organisation kommer ge 
en verksamhetsmässig och ekonomisk påverkan.

Att rekrytera och behålla medarbetare är en utmaning, 
särskilt i bristyrken. Löneläget drivs upp i samband med 
att personalomsättningen ökar.

Den nya gymnasieskolan kommer att medföra ett 
stort rekryteringsbehov. Detta kan bli en utmaning både 
personellt och ekonomiskt, med tanke på lärarbristen i 
landet.
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Barn- och skolnämnd Lunds stad
Årets händelser av väsentlig betydelse
Måluppfyllelsen inom nämndens verksamheter var 
mycket hög. Meritvärdena har ökat från 247 till 260 
under en femårsperiod. De tydliga satsningarna på 
pedagogisk utveckling genom bland annat Bedömning för 
lärande i skola och förskola samt digitaliseringen, har enligt 
nämndens bedömning haft stor betydelse.

I arbetet med nämndens tre utvecklingsmål kring 
stress, motivation och likvärdig betygssättning, har 
störst fokus varit på målet kring stress. Bland annat har 
en vetenskaplig studie gjorts tillsammans med Lunds 
universitet. Studien kommer att redovisas under 2018.

Stora utvecklingsområden med digitalisering och 
bedömning för lärande, har varit högt prioriterat. 
Utöver de månatliga samtalsgrupperna på alla enheter, 
gemensam fortbildning med mera, har tjugo pedagoger 
och ett antal skolledare påbörjat forskningscirklar inom 
bedömning för lärande.

Tre innovationsprojekt har utvecklats under året. 
En app för kommunikation mellan skola, hem och 
transportbolag i samband med elevernas transporter till 
särskolan, ett nytt grepp för rekryteringsmingel samt ett 
digitalt torg där skolledare och pedagoger kan utveckla 
samarbetslärandet.

Mycket fokus läggs på att hitta vägar för att minska 
sjukfrånvaron och med syfte att främja hälsa och en god 
arbetsmiljö. I ett partsgemensamt arbete har en ny rutin 
för hur lärare ska prioritera sina arbetsuppgifter tagits 
fram i samarbete med Arbetsmiljöverket.

En ny metod för medarbetare som riskerar att hamna i 
långtidssjukskrivning har arbetats fram av förvaltningen 
tillsammans med Företagshälsovården.

Målet som sattes upp att skolledare ska ha max 
30 medarbetare, har uppfyllts under 2017.

Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats Minska elevernas upplevelse av negativ stress Går ej att bedöma

Lund, en attraktiv och kreativ plats Motivation för lärande ska öka hos barn och elever. Går ej att bedöma

Lund, en attraktiv och kreativ plats Förbättra likvärdigheten i bedömningen vid betygssättning. Går ej att bedöma

Minska elevernas upplevelse av negativ stress: 
Jämfört med 2016 upplever elever i årskurs fem  mindre 
stress år 2017 och elever i årskurs åtta mer stress. 
Skolorna gör en uppföljning av detta genom kvalitets-
dialoger som är en del av det stressförebyggande arbetet. 
Nämnden kan inte bedöma om målet uppnås.

Motivation för lärande ska öka hos barn och elever: 
Flera frågor i elevenkäten är knutna till faktorer som 
har betydelse för motivationen i skolarbetet. En av 
dessa är hur eleverna trivs i skolan. Elever i årskurs fem 
har tidigare genomgående upplevt en högre trivsel än 
elever i årskurs åtta, men 2017 anger elever i årskurs åtta 
samma höga trivsel. En stor del av eleverna upplever att 
de får återkoppling från lärarna, 90 procent av eleverna i 
årskurs åtta och 84 procent i årskurs fem. Nämnden kan 
inte bedöma om målet uppnås.

Förbättra likvärdigheten i bedömningen vid betygssättning: 
Betygspoängen i enskilda ämnen och betygspoängen 
på de nationella proven i årskurs nio, stämmer sämre 
överens jämfört med 2016. 25 procent av eleverna får 
högre slutbetyg än vad de får på de nationella proven i 
matematik och tolv procent högre betyg i engelska.

Elever i Lunds kommunala skolor har högre merit-
värde än rikssnittet även om hänsyn tas till föräldrarnas 
utbildningsnivå. Elever vars föräldrar har högst gymna-
sial utbildning, har 18,2 meritpoäng högre än rikssnittet, 
medan elever vars föräldrar har eftergymnasial utbild-
ning har 19,1 meritpoäng högre än riksgenomsnittet. 
Skillnaden mellan grupperna är dock större i Lund än i 
riket. Nämnden kan inte bedöma om målet uppnås.
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Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till minus 9 miljoner 
kronor. Faktorer som har bidragit till det negativa 
resultatet är främst volymförändringar inom för- och 
grundskolan.

Framtid och utveckling
Nationella förändringar som påverkar nämndens 
verksamhet är bland annat

• digitalisering i skolans läroplan och kursplan.

• stadieindelad timplan inom grundskolan.

• obligatorisk lovskola samt reviderad läroplan för 
förskolan. 

Olika utvecklingsområden har identifierats inom det sys-
tematiska kvalitetsarbetet, SKA, till exempel att förstärka 
arbetet kring diskriminering och kränkande behandling. 
Det långsiktiga arbetet med BFL, det vill säga bedömning 

för lärande, fortsätter. Till exempel innebär det här 
arbetet bland annat kollegialt lärande, vetenskaplighet 
och systematik i arbetet. Elevhälsans insatser kommer 
också att följas upp och analyseras.

Inom förskolan, förskoleklass och fritidshem ska 
rutiner tas fram för att följa upp måluppfyllelsen, och 
förskolebiblioteken ska byggas ut.

Inom grundskolan behöver insatser göras för att Lund 
ska kunna leva upp till det kompensatoriska uppdraget. 
I Lund är skillnaderna stora mellan elevers medelmerit-
värde beroende på föräldrarnas utbildningsbakgrund. 
”Det finns även stora skillnader mellan pojkars och 
flickors medelmeritvärden.”

Det är centralt att minska personalens sjukfrånvaro 
genom att dels fortsätta förebygga och sätta in tidiga 
insatser vid tecken på ohälsa, dels motverka en ohälso-
sam arbetsbelastning.

Kompetensförsörjningen bedöms även fortsätt-
ningsvis vara en av de viktigaste personalstrategiska 
utmaningarna.

Foto: Kennet Ruona
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Barn- och skolnämnd Lund öster
Årets händelser av väsentlig betydelse
Barn- och skolnämnd Lund Öster har en hög måluppfyl-
lelse i årskurs nio när det gäller kunskapsmålen, behörig-
het och meritvärde. Skolorna har högre andel behöriga 
lärare än rikets kommunala skolor. En klar majoritet 
av eleverna i årskurs tre når godtagbara kunskaper och 
elever i årskurs sex och nio når kunskapskraven i alla 
ämnen. Även om alla elever inte har nått målen fullt 
ut, har flertalet, utifrån sina förutsättningar, ändå gjort 
framsteg och utvecklats både kunskapsmässigt och 
socialt.

En klar majoritet av eleverna i årskurs fem och åtta 
upplever att de inte har blivit utsatta för kränkningar 
enligt Lunds ungdomsenkät (LUNK). Antalet anmälda 
kränkningar som gjorts till nämnden har emellertid ökat 
jämfört med år 2016. Den upplevda stressen på grund av 
skoluppgifter efter skoltid har ökat något jämfört med 
föregående år.

Från och med hösten 2017 är ett par förskolor och en 
skola med i projektet Övningsförskolor, som genomförs 
tillsammans med Malmö universitet, tidigare Malmö 

högskola. De som är med i projektet är alla förskolor i 
Södra Sandby och Revinge, Möllebackens och Nyvångs 
förskola i Dalby samt Genarps skola F–9. Ungefär ett 
femtiotal ur den pedagogiska personalen har gått en 
handledarutbildning vid Malmö universitet. Genom 
att ha gått handledarutbildningen kan de på bästa sätt 
vara handledare i övningsförskolor och skolor för den 
verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.

Förskolans projekt kring flerspråkighet har utvär-
derats och kommer att ligga till grund för alla språk 
framöver. Arabiska, engelska, polska, spanska och tyska 
ingick i pilotprojektet.

Under 2017 har antalet anställda blivit fler jämfört 
med tidigare år, och huvudsakligen har det blivit fler 
visstidsanställningar. Detta visar hur svårt det är att 
rekrytera legitimerade medarbetare för att undervisa i 
förskola och skola, eftersom yrkeslegitimation för lärare 
nu är ett krav för att få en tillsvidareanställning enligt 
skollagen. Personalomsättningen har ökat och framför 
allt är det förskollärare och lärare som på egen begäran 
lämnar sin anställning.

Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Lund, en attraktiv och kreativ plats
Social hållbarhet

Våra barn och elever i ett 1 –16 års perspektiv erbjuds en likvärdig 
utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, kön och social eller 
ekonomisk bakgrund.

u Delvis uppnått

Lund, en attraktiv och kreativ plats Personalen har kunskap och kompetens som rör nyanlända barn och 
elevers lärande

Går ej att bedöma

Lund, en attraktiv och kreativ plats Våra barn och elever i ett 1 –16 års perspektiv erbjuds likvärdiga lokaler 
av hög kvalitet. Framtagandet av lokalprogram ska främja arbetet med 
att få likvärdiga lokaler

u Delvis uppnått

Ekonomisk hållbarhet Utnyttja befintliga lokaler effektivt och sträva efter hög fyllnadsgrad 
före nybyggnation. Utnyttja och samutnyttja lokaler och lärmiljöer 
mellan förskola, grundskola och fritidshem.

l Klarar målet

Långsiktig kompetensförsörjning Att behålla personal och vara en attraktiv arbetsgivare samt väcka 
intresse för yrken inom vår organisation

Går ej att bedöma
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Våra barn och elever i ett 1–16 års perspektiv, erbjuds en 
likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, 
kön och social eller ekonomisk bakgrund: 

Elever med högutbildade föräldrar har i genomsnitt 
högre betyg än elever som har lågutbildade föräldrar. I 
Lunds kommunala skolor är skillnaderna mellan dess 
två grupper något större än jämfört med övriga rikets 
kommunala skolor.

Skillnaden mellan pojkars och flickors meritvärden 
i årskurs nio har ökat jämfört med 2016. 95 procent 
av eleverna når kunskapsmålet i alla ämnen, vilket är 
samma nivå som 2016. Andelen förskolepersonal som har 
en pedagogisk högskoleexamen är på samma nivå som 
tidigare med 51 procent, medan andelen på fritidshem 
har ökat till 55 procent.

Betygsresultaten visar att flickor generellt har högre 
betyg än pojkar. Det finns även skillnader i elevernas 
genomsnittliga meritvärde beroende på om deras föräld-
rar har en förgymnasial utbildning/gymnasieutbildning 
eller en eftergymnasial utbildning.

Personalen har kunskap och kompetens som rör nyanlända 
barn och elevers lärande: 
Nämnden kan inte bedöma målet.

Våra barn och elever i ett 1–16 års perspektiv, erbjuds likvär-
diga lokaler av hög kvalitet. Att ta fram ett lokalprogram ska 
främja arbetet med att få likvärdiga lokaler: 
Ett förslag på ett standardlokalprogram har arbetats 
fram. Utformningen av nya skolor styrs av programmet, 
som beskriver vilka lokaler som behövs utifrån såväl 
antal elever som krav utifrån läroplanen.

Utnyttja befintliga lokaler effektivt och sträva efter hög 
fyllnadsgrad före nybyggnation. Utnyttja och samutnyttja 
lokaler och lärmiljöer mellan förskola, grundskola och 
fritidshem: 
100 procent av lokalerna utnyttjas effektivt.

Att behålla personal och vara en attraktiv arbetsgivare samt 
väcka intresse för yrken inom vår organisation: 
Personalomsättningen har ökat, men nämnden kan inte 
bedöma målet.

Ekonomi
Nämndens resultat för året uppgår till 0,5 miljoner 
kronor, vilket är i nivå med budgeten. En orsak till 
överskottet är främst vakanser inom skolkontoret.

Framtid och utveckling
Regeringen beslutade våren 2017 att skolans uppdrag att 
stärka elevernas digitala kompetens, behövde förtydligas 
och förstärkas. Förändringarna handlar bland annat om 
rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och 
undervisningen i enskilda ämnen.

En så kallad stadieindelad timplan ska införas i 
grundskolan. Dessutom ska regeringen reglera undervis-
ningstiden mellan låg-, mellan- och högstadiet i stället 
för nuvarande ordning där skolorna relativt fritt kan 
bestämma hur undervisningstimmarna ska fördelas 
mellan årskurserna. Syftet med förändringen är att öka 
likvärdigheten mellan skolorna. Den nya timplanen 
gäller från 1 juli 2018.

Regeringen har bestämt att Skolverket ska revidera 
förskolans läroplan.

Ett helhetstänk ska skapas för det systematiska 
kvalitetsarbetet (SKA). Den nya barn- och skolnämnden 
behöver synkronisera processer i enlighet med skollagen 
4 kapitel § § 3–6. Varje huvudman inom skolväsendet 
ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen. Sådan 
planering, uppföljning och utveckling av utbildningen, 
som anges i 3 §, ska genomföras även på förskole- och 
skolenhetsnivå. Det systematiska kvalitetsarbetet ska 
dokumenteras.

Utbildningar i att förebygga och förhindra diskrimi-
nering och kränkande behandling ska hållas, i enlighet 
med skollagen 6 kap § § 6–10. Lagkraven behöver 
förtydligas för förskolechefer och rektorer, vad gäller 
det målinriktade arbetet, skyldigheten att förebygga och 
förhindra kränkande behandling, planen mot kränkande 
behandling, förbudet mot kränkande behandling samt 
skyldigheten att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot 
kränkande behandling.

Bedömning för lärande (BFL) i Lund innebär

• ett kollegialt lärande

• vetenskaplighet

• systematik i arbetet

• medverkan av barn och elever

• att barns och elevers lärande samt att lärares under-
visning formas efter barnets/elevens behov, enligt de 
fem nyckelstrategierna.

Bedömning för lärande innebär att bredda och fördjupa 
sina kunskaper. Både lärare och skolledare ska få ett 
ännu mer vetenskapligt förhållningssätt. På så vis 
vidareutvecklar vi undervisningen och fortsätter att 
professionalisera yrkeskårerna inom skolan.
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Renhållningsstyrelsen
Årets händelser av väsentlig betydelse
Branschorganisationen Avfall Sverige utnämnde 2017 
Lund till bästa avfallskommun. Underlaget är en sam-
manställning av inrapporterade uppgifter om återvin-
ningsresultat, brukarundersökningar, ekonomiuppgifter 
med mera. Lunds kommun är även uppmärksammat för 
att alla transporter sker fossilfritt.

En eldriven sopmaskin har upphandlats för att 
levereras under 2018 och solpaneler har beställts för att 
uppföras på en av renhållningsverkets byggnader.

Indelningen av facken i fyrfackskärlen har börjat 
förändras för att passa förändringarna i hushållens avfall. 
Orsaken är att tidningarna blir färre och plastförpack-
ningar blir fler.

Ett system för insamling av matolja ska testas liksom 
nivåvakter för fyllnadsgraden i containrar och kompri-
merande papperskorgar.

Under hösten har en utredning gjorts som undersöker 
förutsättningarna för att minska återvinningscentraler-
nas grovavfall. En rapport kommer att publiceras under 
första kvartalet 2018.

Projektet FixaTill på Linero har utvärderats efter två 
år. Genom återbruk sparar verksamheten i genomsnitt 
tio ton koldioxid per månad.

Nämndens utvecklingsmål

Fokusområde Nämndens utvecklingsmål Bedömning av målet

Ekologisk hållbarhet Renhållningsverkets verksamhet ska spara resurser och skydda miljön u Delvis uppnått

Ekonomisk hållbarhet Ekonomi skall vara i balans. Renhållningsstyrelsen skall bibehålla sitt egna 
kapital och ha en god likviditet.

l Klarar målet

Inflytande, delaktighet och service Lundaborna skall ha ett stort förtroende för att Renhållningsstyrelsen 
utvecklar verksamheten och avfallshanteringen.

l Klarar målet

Långsiktig kompetensförsörjning Renhållningsverket ska vara en attraktiv arbetsplats och sträva efter en 
god arbetsmiljö

n Klarar ej målet

Renhållningsverkets verksamhet ska spara resurser och skydda 
miljön:
Mängden brännbart grovavfall från återvinningscentra-
ler, har minskat med fyra procent. Två fastigheter har 
infört fastighetsnära insamling av textilavfall.

Ekonomi ska vara i balans. Renhållningsstyrelsen ska 
bibehålla sitt eget kapital och ha en god likviditet: 
Det ekonomiska resultatet 2017 uppgick till 3,0 miljoner 
kronor och ekonomin bedöms vara i balans.

Lundaborna ska ha ett stort förtroende för att renhållnings-
styrelsen utvecklar verksamheten och avfallshanteringen:
80 procent av Lundaborna har stort förtroende för 
hur renhållningsstyrelsen utvecklar verksamheten och 
avfallshantering.

Renhållningsverket ska vara en attraktiv arbetsplats och 
sträva efter en god arbetsmiljö:
Sjukfrånvaron har ökat under året till sju procent. 
Förvaltningen är aktiv med rehabiliteringsåtgärder och 
har ett gott samarbete med Företagshälsovården.
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Ekonomi
Styrelsen redovisar ett resultat på tre miljoner kronor, 
vilket överstiger budgeten med 2,5 miljoner kronor. 
Överskottet beror främst på lägre personalkostnader. 
Under slutet av året har det varit färre tillfällen med 
extra snöröjning, vilket har påverkat övertidskostnaden 
positivt. Under andra halvåret har även förvaltningen 
haft en lägre bemanning än tidigare år och detta beror på 
att det har varit svårare att rekrytera personal.

Framtid och utveckling
Utvecklingsmålen ska fortsätta fokusera på ”Hållbar 
konsumtion för minskade avfallsmängder”, ”Ökad 
återvinning och återanvändning” och en ”Ren och giftfri 
miljö”. Detta i enlighet med Lunds kommuns avfallsplan 
som antog av kommunfullmäktige 2016. Att minska 
avfallsmängderna totalt sett, är något som måste omfatta 
alla invånarnas engagemang långt innan avfall uppstår. 
Fleråriga verksamhetsplaner ska tas fram och samverkan 
ska intensifieras med både organisationer, kommunens 
nämnder och andra bolag och kommuner inom avfalls- 
och återvinningsbranschen.

Det behövs en fortsatt utveckling av fordon och driv-
medel, till exempel elfordon, förbättrade biogasfordon 
och nya miljövänliga drivmedel. Renhållningsverkets 
byggnader är lämpliga för solceller och en första etapp 
med sådana på verkstadens tak kommer att utföras 2018. 
Detta beräknas ge 25 procent av renhållningsstyrelsens 
energiförbrukning.

Inom landet sker utvecklings- och försöksprojekt för 
att bland annat avfallsbranschen ska kunna möta den 
omställning som EU önskar till en cirkulär ekonomi. I 
omställningen behövs dels ett förändrat konsumtions-
mönster från medborgarna, dels en ökad livslängd på 
produkter och ett ökat återbruk.

Totalt sett arbetar även avfallsbranschen mer med 
beteendepåverkan för att medverka till hållbara 
konsumtionsmönster.

Foto: Lena Wallin
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Resultaträkning och 
kassaflödesanalys
Resultaträkning

miljoner kronor not Kommunen Koncernen*

Budget 
2017

2017 2016 2017 2016

Verksamhetens intäkter 1 1 622 1 873 1 788 5 147 4 896

Verksamhetens kostnader 2 –7 305 –7 451 –7 108 –9 760 –9 323

Avskrivningar –300 –348 –341 –787 –782

Jämförelsestörande poster 3 2 –35 –4 10

Verksamhetens nettokostnader –5 983 –5 924 –5 696 –5 405 –5 199

Skatteintäkter 4 5 591 5 578 5 311 5 578 5 311

Generella statsbidrag och utjämning 5 401 422 383 422 383

Finansiella intäkter 6 123 115 114 10 14

Finansiella kostnader 7 –64 –42 –40 –146 –152

Finansiella, jämförelsestörande poster 3 15 31 15 21

Resultat efter finansiella poster 8 68 164 103 474 378

Skatt –91 –13

Minoritetsandel –5 –2

Resultat före extraordinära poster 68 164 103 379 363

Extraordinära poster

Årets resultat 68 164 103 379 363

Avräkning mot balanskravet 0 –2 –4

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 68 162 99
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Kassaflödesanalys

miljoner kronor not Kommunen Koncernen

Budget 
2017

2017 2016 2017 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat efter finansiella poster 68 164 103 474 378

Justering för ej likvidpåverkande poster 9 331 396 377 856 778

Minskning av avsättning på grund av utbetalningar –22 –19 –25 –21

Betald skatt –16 –15

Medel från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital

399 538 461 1 289 1 140

Ökning/minskning lager, exploateringsverksamhet 15 –35 1 –48 7

Ökning/minskning kortfristiga fordringar –76 –21 –137 –114

Ökning/minskning kortfristiga skulder 8 94 78 252 91

Kassaflöde från löpande verksamhet 407 521 519 1 357 1 124

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 10 –1 3 –20

Investering i materiella anläggningstillgångar 11 –1 385 –872 –662 –1 907 –1 657

Sålda materiella anläggningstillgångar 2 4 4 163

Investeringsbidrag 56 68 56 68

Förvärv aktier i dotterföretag –56

Försäljning av dotterföretag 217

Förändring av finansiella anläggningstillgångar 12 –7 4

Kassaflöde från investeringsverksamhet –1 385 –815 –590 –1 851 –1 281

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upplåning/amortering långfristiga skulder 21 971 –201 127 –375 –18

Upplåning kortfristiga lån / amortering 23 800 100 800 100

Fordran avseende förmedlade lån 23 –300 –200

Långfristiga fordringar 13 –131 –38 –3 31

Nyemission 8

Ökning kortfristiga placeringar 12 –17 7 –30

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 971 180 –28 437 83

UTBETALN ING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur –1 0 –1 0

Årets kassaflöde –7 –114 –99 –58 –75

Likvida medel vid årets början 170 269 436 511

Likvida medel vid årets slut 56 170 378 436
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Balansräkning
miljoner kronor Not Kommunen Koncernen*

2017 2016 2017 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 7 9 213 247

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 11 6 215 5 684 16 777 15 651

Maskiner och inventarier 11 307 315 423 431

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar, bostadsrätter 12 1 950 1 978 239 260

Långfristiga fordringar 13 2 579 2 448 146 139

Bidrag till statlig infrastruktur 14 18 17 18 17

Summa anläggningstillgångar 11 076 10 452 17 816 16 746

Omsättningstillgångar

Förråd, lager och exploateringsområden 15 281 246 330 282

Kortfristiga fordringar 16 1 743 1 368 1 303 1 166

Korfristiga placeringar 17 143 155 178 186

Kassa och bank 56 170 378 436

Summa omsättningstillgångar 2 223 1 939 2 189 2 070

SUMMA TILLGÅNGAR 13 299 12 391 20 005 18 816
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miljoner kronor Not Kommunen Koncernen*

2017 2016 2017 2016

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat 164 103 379 363

Resultatutjämningsreserv 317 275 317 275

Övrigt eget kapital 4 134 4 074 5 885 5 566

Summa eget kapital 18 4 615 4 451 6 581 6 204

Minoritetsintressen 14 2

Avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 19 491 454 530 493

Uppskjuten skatt 695 636

Andra avsättningar 20 61 61 66 78

Summa avsättningar 552 515 1 291 1 207

Långfristiga skulder 21,22 4 456 4 643 6 746 7 065

varav lån för annans räkning 2 538 2 406

Kortfristiga skulder 22,23 3 676 2 782 5 373 4 337

varav lån för annans räkning 1 150 850

Summa skulder 8 132 7 425 12 119 11 402

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 13 299 12 391 20 005 18 816

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland 
skulderna eller avsättningarna

24 2 253 2 297 2 253 2 298

Borgensåtagande 25 1 521 1 519 825 835

Andra förpliktelser 26 444 443

Leasingåtagande 27 1 912 1 722 1 959 1 761

* Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 28.
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Redovisnings principer
Upplysningar om redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) om inget annan 
anges. Därutöver följs det av regelverk och den normgiv-
ning som gäller för övriga sektorer i samhället och som 
innefattas i begreppet god redovisningssed.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-
värde om inget annat anges.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 
enligt god redovisningssed.

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts 
post-för-post till det lägsta av verkligt värde och 
anskaffningsvärdet.

Jämförelsestörande poster 
Som jämförelsestörande betraktas post som är sällan 
förekommande och överstiger väsentligt belopp. 
Dessutom redovisas alltid som jämförelsestörande kom-
munens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar 
och finansiella omsättningstillgångar samt kostnader och 
intäkter för tomtförsäljning i samband med markex-
ploatering. Därutöver redovisas alltid nedskrivningar 
eller återföringar av tidigare nedskrivet aktievärde som 
jämförelsestörande post.

Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över 
den beräknade nyttjandeperioden baserat på anskaff-
ningsvärde exklusive eventuellt restvärde.

Avskrivning beräknas och bokförs när tillgången 
tas i bruk. Inventarier som anskaffas löpande skrivs av 
praktiska skäl av från efterföljande årsskifte.

Komponentavskrivning tillämpas för byggnader och 
tekniska anläggningar som är anskaffade 2015 eller 
senare med avskrivningar enligt nedan.

Anläggnings tillgång Antal 
 komponenter

Avskrivnings tid

Byggnader 9 10, 15 ,20, 25, 30, 
40, 60, 75

Publika fastigheter 
(gator, väger och parker)

3 12, 15, 20, 25, 35, 
40, 60, 100

Avskrivningstiden för maskiner och inventarier har 
avskrivningstider mellan 3–15 år. På tillgångar i form av 
mark och konst sker ingen avskrivning.

Nedskrivningsbehov bedöms för större anläggnings-
tillgångar om indikation förekommer på att tillgångens 
verkliga värde understiger redovisat värde.

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med 
rekommendation RKR 4.2.

Övriga intäkter
Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar tas 
upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland 
långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod.

Klassificering av finansiella tillgångar
Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som 
finansiell omsättningstillgång. Samtliga placeringsmedel 
är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
marknadsvärdet. En minskning av aktievärdet bokförs 
under posten nedskrivningar. En ökning av aktievärdet 
på balansdagen återförs upp till anskaffningsvärdet. 
I båda fallen avräknas det bokförda beloppet vid avstäm-
ning mot balanskravet.

Gränsdragning mellan kostnad och 
investering
Inventarieanskaffningar med ett värde över 20 000 
kronor och en nyttjandetid över tre år redovisas som 
anläggningstillgång.
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Bidrag till statlig infrastruktur
I enlighet med lagen (2009:47) om vissa kommunala 
 befogenheter redovisar kommunen bidrag till 
statlig infrastruktur som anläggningstillgång. 
Avskrivningstiden är 25 år.

Exploateringsredovisning
Investeringar i gator och parker redovisas som anläggnings-
tillgångar och avskrivning påbörjas när de tas i bruk.

Av tomtlikviderna för exploateringsområdena redo-
visas en del som gatukostnadsersättning. Kommunen 
använder en schablonmetod där redovisningen 
grundas på antagandet att tomtlikviden i första hand 
täcker anläggningsutgiften för gata och park, och då 
som gatukostnadsersättning, och i andra hand täcker 
den markanläggningarna. Gatukostnadsersättningen 
periodiseras över avskrivningstiden under samma period 
som den investering i gata och park som den avser att 
finansiera.

Ej sålda tomter redovisas som omsättningstillgång. 
Överföring från markreserv till omsättningstillgång vid 
exploatering sker när detaljplan fastställts och vunnit 
laga kraft.

Intäkter från exploateringsområden redovisas löpande 
i samband med försäljningen och kostnader för sålda 
tomter matchas mot intäkterna.

Avsättningar
Avsättning har skett för återstående markarbeten 
inom exploateringsområden där markintäkter har 
influtit. Avsättning har skett för återställningsarbete 
vid paviljong byggnader till skolor och förskolor. 
Beloppsgränsen för att bokföra en avsättning är satt vid 
tre miljoner kronor.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 
kommunen är beräknade enligt RIPS17.

Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår 
i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3.

Säkringsredovisning
Redovisning av derivat och säkringsredovisning 
tillämpas. Säkringsredovisning innebär att utestående 
finansiella derivat inte värderas enligt lägsta värdets 
princip. Samtliga innehav av finansiella derivat avser så 
kallade ränteswapar från rörlig till fast ränta i SEK och 
kvalificerar sig för säkringsredovisning enligt RKR 21. 
Köp eller försäljning av finansiella tillgångar eller skulder 
redovisas per likviddagen.

Redovisning av renhållningsverksamheten
Den del av renhållningsverkets resultat, som regleras 
enligt självkostnadsprincipen bokförs som en kortfristig 
skuld. En fördelning av verksamheten har skett så att 75 
procent avser verksamhet enligt självkostnadsprincipen.

Enheterna belastas med centrala overheadkostnader 
och dessutom beräknas ränta på rörelsekapital utifrån 
en förenklad modell. För övriga kostnader sker en 
uppskattning av fördelningen mellan verksamhe-
terna. Balansräkning upprättas för enheten med den 
inskränkningen att leverantörsskulder inte särskiljs inom 
kommunen.

Sammanställd redovisning 
Enligt lagen om kommunal redovisning ska årsredovis-
ningen innehålla en sammanställd redovisning. Syftet är 
att ge en samlad bild av kommunens och de kommunala 
företagens verksamhet och ekonomiska ställning.

Den sammanställda redovisningen omfattar Lunds 
kommun och de juridiska personer i vilka kommunen 
har ett betydande inflytande. Med detta menas att 
kommunen innehar minst 20 procent av rösterna i 
denna juridiska person. VA Syd ingår i den samman-
ställda redovisningen trots att ägarandelen är under 20. 
Bakgrunden är att ägarandelen kan komma att överstiga 
20 procent om något år.

Enligt RKR 8.2 Sammanställd redovisning, kan 
företag som har en verksamhet av obetydlig omfattning 
undantas. Obetydlig omfattning definieras som företag 
där kommunens andel av omsättning och omslutning 
är mindre än 2 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Den sammanlagda kommunala andelen av 
omsättningen/omslutningen hos de företag som undan-
tas, får dock inte överstiga 5 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Detta innebär att Fastighets 
AB Arenan och Lund Science Village AB inte ingår i den 
sammanställda redovisningen trots att Lund kommuns 
ägarandel överstiger 20 % i bolagen.

Som konsolideringsmetod används förvärvsmetoden, 
vilket innebär att övriga juridiska personers egna 
kapital vid förvärvet har eliminerats i sin helhet. I den 
sammanställda redovisningen ingår därför endast den del 
av enhetens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. 
Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader har 
upptagits till så stor del som motsvarar kommunens 
aktieinnehav.

Räkenskaperna i den sammanställda redovisningen är 
uppställda efter de principer kommunen tillämpar om 
olikheterna inte är oväsentliga.

De aktiebolag som ingår i den sammanställda 
redovisningen upprättar sina bokslut i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Kommunalförbunden 
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lyder under samma normering som kommuner och 
landsting.

Interna poster av väsentlig karaktär mellan de ingå-
ende enheterna och kommunen har eliminerats.

Obeskattade reserver har efter avdrag för uppskjuten 
skatteskuld hänförts till eget kapital. I den samman-
ställda redovisningen redovisas bolagens obeskattade 
reserver dels som eget kapital (78 procent), dels som 
uppskjuten skatt (22 procent).

Samtliga bolag och kommunalförbund tillämpar 
komponentavskrivning för byggnader. Byggnader är 
indelade i komponenter med avskrivningstid mellan 15 
och 100 år beroende på vilken typ av byggnad som avses. 
Avskrivningstiden för maskiner och inventarier har 
avskrivningstider mellan 3 och 15 år.
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Noter
Alla belopp i miljoner kronor

Not 1 Verksamhetens intäkter

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Försäljning verksamhet och tjänster 626,6 583,9 1 139,2 991,8

Taxor och avgifter 422,3 410,3 2 346,2 2 339,1

Försäljningsintäkter och hyror 245,5 227,3 1 057,4 992,9

Bidrag 578,7 566,7 592,8 572,4

Övriga intäkter 11,6

1 873,1 1 788,2 5 147,2 4 896,2

Not 2 Verksamhetens kostnader

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Lönekostnader –4 294,4 –4 028,8 –4 802,1 –4 511,3

Pensionskostnader –367,7 –343,6 –413,9 –357,6

Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution –930,9 –953,4

Material, varor, inventarier –352,0 –344,9 –742,5 –658,1

Lämnade bidrag –255,5 –261,1 –255,5 –261,1

Köp av huvudverksamhet –1 233,3 –1 204,8 –1 235,6 –1 208,7

Tjänster, avgifter –377,3 –357,2 –719,3 –862,0

Lokalkostnader –567,6 –564,2 –454,4 –451,8

Fastighetsskatt –3,0 –3,8 –32,0 –26,6

Övriga kostnader –174,0 –32,9

–7 450,8 –7 108,4 –9 760,2 –9 323,5

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017  89

FIN
A

N
SIELLA

 R
A

PPO
R

TER



Not 3 Jämförelsestörande poster

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Verksamhetens intäkter och kostnader

Vinst vid försäljning anläggningstillgångar 1,2 2,7 1,2 2,7

Vinster/förluster från exploateringsområden 4,4 –6,7 4,4 –6,7

Avsättning för återställande av Rögle deponi –24,0 –24,0

Nedskrivning/återföring materiella anläggningstillgångar –3,6 –7,2 –10,0 –181,8

Försäljning av dotterföretag 219,9

2,0 –35,2 –4,4 10,1

Finansiella intäkter och kostnader

Vinst vid försäljning av värdepapper 14,7 20,6 14,7 20,6

Extra aktieutdelning från Lunds kommuns Fastighets AB 10,0

14,7 30,6 14,7 20,6

Not 4 Skatteintäkter

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Preliminär skatteinbetalning 5 595,6 5 330,3 5 595,6 5 330,3

Justerad slutavräkning för föregående år 6,2 4,9 6,2 4,9

Preliminär slutavräkning för bokslutsåret –24,1 –24,0 –24,1 –24,0

5 577,7 5 311,1 5 577,7 5 311,1

Kronor per invånare

Preliminär skatteinbetalning 47 286 45 682 47 286 45 682

Justerad slutavräkning för föregående år 52 42 52 42

Preliminär slutavräkning för bokslutsåret –204 –206 –204 –206

47 134 45 518 47 134 45 518
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Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Inkomstutjämningsbidrag 718,3 680,1 718,3 680,1

Kostnadsutjämningsavgift –535,8 –566,7 –535,8 –566,7

Regleringsbidrag/-avgift –1,1 –4,0 –1,1 –4,0

Införandebidrag 22,7 53,1 22,7 53,1

Utjämningsavgift LSS –5,9 0,0 –5,9 0,0

Kommunal fastighetsavgift 183,9 175,4 183,9 175,4

Engångsmedel för flyktingverksamheten 19,3 22,0 19,3 22,0

Byggbonus 21,2 22,9 21,2 22,9

422,6 382,9 422,6 382,9

Kronor per invånare

Inkomstutjämningsbidrag 6 070 5 829 6 070 5 829

Kostnadsutjämningsavgift –4 528 –4 857 –4 528 –4 857

Regleringsbidrag –9 –34 –9 –34

Införandebidrag 192 455 192 455

Utjämningsavgift LSS –50 0 –50

Kommunal fastighetsavgift 1 554 1 506 1 554 1 506

3 229 2 899 3 229 2 899

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning utgår ifrån antal invånare den 1 november året före.

Antal invånare året före 118 334 116 682 118 334 116 682
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Not 6 Finansiella intäkter

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Ränteintäkter 23,3 28,2 6,2 8,8

– varav ränta från kommunägda bolag 23,2 27,4

Aktieutdelning 84,6 87,4 1,3 2,0

– varav Kraftringen AB 83,2 75,8

– varav andra kommunala bolag 1,3 11,5

Vinst vid försäljning av värdepapper 14,7 20,6 14,7 20,6

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 1,3 2,0 1,3 2,6

Borgensavgifter 5,1 6,5

Övriga finansiella intäkter 0,7 0,3 1,3 0,9

129,7 145,0 24,8 34,9

Avgår, jämförelsestörande poster enligt not 3 –14,7 –30,6 –14,7 –20,6

115,0 114,4 10,1 14,3

Not 7 Finansiella kostnader

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Räntekostnader –27,0 –32,2 –119,0 –136,2

Ränta på pensionsavsättning –12,7 –4,9 –13,1 –5,1

Valutakursförluster –1,8 –0,6

Nedskrivning placerade medel/finansiell anläggningstillgång –0,5 –1,2 –6,6 –4,8

Övriga finansiella kostnader –2,1 –1,8 –5,3 –5,2

–42,3 –40,1 –145,8 –151,9

Not 8 Resultat efter finansiella poster

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Kommunen 163,8 103,0 163,8 103,0

Kraftringen AB (82,4%) 254,0 229,5

Lunds Kommuns Fastighets AB 127,0 121,6

Lunds Kommuns Parkerings AB 7,8 7,8

Räddningstjänsten Syd (22,3%) 0,1 0,0

VA Syd 0,0 0,0

avgår resultat inom kommunkoncernen –78,3 –84,3

163,8 103,0 474,4 377,6
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Not 9 Justering för ej likvidpåverkande poster

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Av- och nedskrivningar 351,8 349,2 797,5 965,8

Upplösning investeringsbidrag, gatukostnadsersättning –14,3 –13,5 –14,3 –13,5

Förändring avsättningar 59,5 47,1 49,5 63,5

Orealiserade valutakursdifferenser –0,9 2,2

Utdelning och resultatandel i intresse-/dotterföretag 6,8 5,7

Reavinst/reaförlust –1,3 –22,4 7,3 –20,8

Rearesultat vid försäljning av dotterföretag –219,9

Nedskrivning/återföring av omsättningstillgångar 11,5 –4,0

Övrigt 0,7 –2,1 –1,9 –1,3

396,4 358,3 855,5 777,7

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Bokfört värde vid årets början 9,4 12,1 247,4 196,3

Investeringar 1,0 0,3 1,1 54,0

Förvärv av dotterföretag 0,8

Försäljning, utrangering –4,6

Omklassificeringar –1,7

Årets valutakursdifferenser –8,9 17,2

Avskrivningar –3,0 –3,0 –22,0 –19,2

Bokfört värde vid årets slut 7,4 9,4 212,9 247,4

Specifikation

Goodwill 27,6 41,8

Uttagsrättighet vattenkraft 167,0 180,8

Licensavgifter för IT- och telesystem 7,4 9,4 12,4 14,5

Övrigt 5,9 10,3

7,4 9,4 212,9 247,4
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 8 381 8 028 24 091 22 920

Ackumulerade av- och nedskrivningar –3 015 –2 756 –9 214 –8 748

Bokfört värde 5 366 5 272 14 877 14 172

Pågående investeringar

Anskaffningsvärde/bokfört värde 849 411 1 900 1 479

6 215 5 684 16 777 15 651

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 928 882 1 238 1 199

Ackumulerade av- och nedskrivningar –621 –567 –815 –768

Bokfört värde 307 315 423 431

Årets förändringar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående värde vid årets början 5 272,0 4 919,8 14 172,2 13 708,8

Investeringar under året 86,0 65,8 196,6 182,6

Överföring från/till annat slag av tillgång 283,6 562,3 1 200,9 1 204,7

Omklassificering till annan tillgång –11,2 44,7

Inkomster –7,2 –6,6 –7,2 –6,6

Försäljning/ utrangering –0,7 –41,5 –122,1

Nedskrivningar/återföring –1,4 –5,5 25,9 –174,0

Avskrivningar –267,0 –252,6 –669,7 –665,8

Bokfört värde vid årets slut 5 365,3 5 272,0 14 877,2 14 172,2

Pågående investeringar

Ingående värde vid årets början 411,5 402,5 1 478,8 1 300,2

Investeringar under året 722,8 571,3 1 639,1 1 404,9

Överföring från/till annat slag av tillgång –285,2 –562,3 –1 218,2 –1 226,2

Bokfört värde vid årets slut 849,1 411,5 1 899,8 1 478,8

Fortsätter på nästa sida Long-arrow-right
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Maskiner och inventarier

Ingående värde vid årets början 315,0 319,5 431,3 427,5

Investeringar under året 69,7 82,7 78,2 94,1

Förvärv av dotterföretag 0,2

Överföring från/till annat slag av tillgång 3,0 17,9 19,2

Försäljning/ utrangering –0,5 –1,6 –0,6

Nedskrivningar –2,2 –1,8 –2,2 –1,8

Avskrivningar –78,1 –85,4 –100,6 –107,2

Bokfört värde vid årets slut 306,9 315,0 422,9 431,3
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Not 12 Aktier, andelar, bostadsrätter

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Ingående värde vid årets början 1 978,2 1 978,9 259,7 266,3

Investering under året

Nedskrivning/återföring av tidigare nedskrivet 0,7 –0,7 0,7 –0,7

Årets andel i intresseföretags resultat 6,8 0,5

Utdelning –6,2

Försäljning, omklassificering –28,8 –28,1 –0,1

Redovisat värde vid årets slut 1 950,2 1 978,2 239,2 259,7

Specifikation

Aktier som till största delen ägs av Lunds kommun

Kraftringen AB, 824 st (82,39%) 1 648,6 1 648,6

Lunds Kommuns Fastighets AB, 120 000 st (100%) 90,4 90,4

Lunds Kommuns Parkerings AB, 50 400 st (100%) 29,4 29,4

1 768,4 1 768,4 – –

Andra långsiktiga värdepappersinnehav

Fastighets AB Lund Arena 75,0 75,0 75,0 75,0

Nordrike 4 Fastighets AB 28,1 28,2

Science Village Scandinavia AB 9,7 9,7 9,7 9,7

Ideon AB 0,2 0,2 0,2 0,2

SYSAV, 846 st 0,8 0,8 0,8 0,8

AB Sydvatten, 569.516 st 57,0 57,0 57,0 57,0

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 4,8 4,8 4,8 4,8

Andelskapital i Kommuninvest 6,5 6,5 6,5 6,5

Skånska Energi AB 23,0 23,0

Andelar i intresseföretag 33,5 26,7

Andra aktier och andelar 1,0 0,2

Bostadsrätter, andelar 27,7 27,6 27,7 27,6

181,8 209,8 239,2 259,7

1 950,2 1 978,2 239,2 259,7

Kraftringen AB är ett holdingbolag som ägs av Lund, Lomma, Eslöv och Hörby kommuner. Holdingbolaget äger Kraftringen Energi AB, som är ett 
operativt moderbolag. Lunds kommun äger 82,39 % i Kraftringen AB.
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Not 13 Långfristiga fordringar

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Stöd till föreningar 12,7 13,6 12,7 13,6

Lunds Kommuns Fastighets AB 1 850,0 1 800,0

Kraftringens pensionsskuld 10,1 10,7

VA Syd 624,9 549,5

Fastighets AB Lund Arena 33,2 36,2 33,2 36,2

Science Village Scandinavia 30,0 20,0 30,0 20,0

Förlagslån Kommuninvest 18,3 18,3 18,3 18,3

Andra långfristiga fordringar 30,6 33,9

Uppskjuten skattefordran 20,9 17,3

2 579,2 2 448,3 145,7 139,3

Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Skyttelbron till Kristallen 16,7 17,4 16,7 17,4

Väg 798 Genarp-Esarp-Kyrkheddinge 1,0 1,0

17,7 17,4 17,7 17,4

Not 15 Förråd, lager och exploateringsområden

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Förråd och lager 2,1 2,1 51,4 37,6

Exploateringsområden 278,6 244,1 278,6 244,1

280,7 246,2 330,0 281,7

Exploateringsområdena avser osåld men bearbetad tomtmark.
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Not 16 Kortfristiga fordringar

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Kundfordringar 151,6 111,4 336,9 322,4

Lunds Kommuns Fastighets AB, för förmedlade lån 1 150,0 850,0

Kraftringen Energi AB, för förmedlade lån 2,3

VA Syd, för förmedlade lån 1,5

Fordringar hos staten 145,3 168,1 155,1 175,1

Elcertifikat och utsläppsrätter 18,3 12,9

Andra kortfristiga fordringar 122,1 84,6 288,1 192,0

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 170,5 153,5 504,6 463,6

1 743,3 1 367,6 1 303,0 1 166,1

Not 17 Kortfristiga placeringar

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Aktiefondandelar, aktieindexobligationer, obligationer 143,1 155,1 178,2 185,6

Marknadsvärdet uppgår vid årsskiftet till totalt 161 miljoner kronor, varav 148 för aktiefonder och 13 för strukturerade produkter.

Not 18 Eget kapital

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Ingående eget kapital 4 451,4 4 348,5 6 204,4 5 820,6

Årets resultat 163,8 103,0 378,6 362,9

Återföring uppskjuten skatteskuld 0,2 0,4

Nyemission 7,8

Valutaomräkningsdifferens –10,4 20,4

Utgående eget kapital 4 615,2 4 451,4 6 580,6 6 204,4

I respektive bolags förvaltningsberättelse föreslås en utdelning om 1,4 miljoner kronor i Lunds Kommuns Fastighets AB, 0,1 miljoner kronor i 
Lunds kommuns Parkerings AB och 90,6 miljoner kronor för Lunds kommuns andel i Kraftringen AB.
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Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Pensioner och liknande förpliktelser (alla belopp inklusive löneskatt)

Särskild avtals- o visstidspension 1,6 1,6 1,6 1,6

Förmånsbestämd ålderspension 426,1 391,4 465,0 430,8

Pensionsbehållning * 7,8 8,3 7,8 8,3

Ålderspension 36,2 34,5 36,2 34,5

Särskild avtalspension 7,3 7,4 7,3 7,4

Pension till efterlevande 8,6 8,9 8,6 8,9

Livränta 1,2 0,5 1,2 0,5

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 1,9 1,2 1,9 1,2

Summa 490,7 453,8 529,6 493,2

* Pension som intjänats 1998–99 och igångsatt 1999

Antal visstidsförordnanden

Förtroendevalda 1 1 1 1

Tjänstemän 0 0 2 2

Pensionsavsättningar (alla belopp inklusive löneskatt)

Ingående avsättning 453,8 426,0

Nyintjänad pension 41,2 38,7

Pensionsutbetalningar –18,1 –16,9

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 12,7 4,9

Pension till efterlevande 1,2 1,1

Övrigt –0,1 0,0

Utgående avsättning 490,7 453,8 529,6 493,2

Aktualiseringsgrad 97,0 % 96,0 %
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Not 20 Andra avsättningar

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Markavsättning,exploatering 17,5 14,8 17,5 14,8

Markåterställning efter tillfälliga paviljonger 21,2 22,2 21,2 22,2

Återställande av deponier 22,3 23,9 22,3 23,9

Övriga avsättningar 5,4 17,0

Utgående avsättning 61,0 60,9 66,4 77,9

Förändringar under året

Ingående avsättning 60,9 41,6 77,9 42,5

Nya avsättningar under perioden 4,0 26,2 9,0 43,7

Belopp som tagits i anspråk under perioden –3,9 –4,6 –3,9 –5,1

Outnyttjade belopp som återförts –2,3 –16,6 –3,2

Utgående avsättning 61,0 60,9 66,4 77,9

Not 21 Långfristiga skulder

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Lån i banker och kreditinstitut

Utnyttjad checkkredit, koncernkonto 0,0 0,0 71,3 116,5

Lån i bank och kreditinstitut 1 161,9 1 494,3 5 720,0 6 000,2

Lån för vidareutlåning (till kommunens bolag) 2 538,1 2 405,7 63,2 56,2

3 700,0 3 900,0 5 854,5 6 172,9

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år:

Gatukostnadsersättning 613,7 571,5 613,7 571,5

Investeringsbidrag 73,5 74,2 276,2 291,2

687,2 645,7 889,9 862,7

Övriga långfristiga skulder:

Skuld till VA Syd (för aktier i Sydvatten) 57,0 57,0

Skuld avseende Kraftringens pensioner 10,1 10,7

(motsvaras av fordran mot Kraftringen)

Övriga långfristiga skulder 1,6 29,6 1,6 29,6

68,7 97,3 1,6 29,6

Totalt långfristiga skulder 4 455,9 4 643,0 6 746,0 7 065,2

Kommunen gör upplåning för direkt vidareutlåning till framförallt VA Syd och Lunds kommuns Fastighets AB.
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Not 22 Uppgifter om bruttolåneskulden

Kommunen

2017 2016

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta 0,26 % 0,44 %

Genomsnittlig bindningstid 1,70 år 2,03 år

Lån som förfaller inom:

–1 år 2 250 1 450

–1–3 år 2 400 2 550

–3–5 år 1 300 1 350

–5–6 år 0 0

5 950 5 350

Merparten av lånen som förfaller inom 1 år utgörs av kommuncertifikat som oftast har en löptid på 3–4 månader. Vid löptidens slut emitteras nya 
kommuncertifikat. Om kommunen inte lyckas emittera nya certifikat finns tillgång till kreditlöften i form av kreditfaciliteter och checkräknings-
krediter uppgående till 3 300 mnkr.

Not 23 Kortfristiga skulder

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Leverantörsskulder 319,6 293,1 566,0 525,9

Lån genom certifikatsprogram 600,0 600,0 2 013,7 2 117,4

Lån genom kommuncertifikat för vidareutlåning 700,0 850,0

Obligationslån med kort löptid 500,0 950,0

Obligationslån med kort löptid för vidareutlåning 450,0

Övriga kortfristiga skulder 194,3 174,8 270,2 239,2

Förutbetalda avgifter, VA och renhållning 7,7 5,0 31,9 28,2

Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader 904,3 859,1 1 541,2 1 426,0

3 676,0 2 782,0 5 373,0 4 336,7

Kommunen har ett kommuncertifikatprogram, varav delar har vidareutlånats till Lunds kommuns Fastighets AB.

LUNDS KOMMUN · ÅRSREDOVISNING 2017  101

FIN
A

N
SIELLA

 R
A

PPO
R

TER



Not 24 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Andra pensionsförpliktelser (alla belopp inklusive löneskatt)

Ingående ansvarsvarsförbindelse 2 288,9 2 382,6 2 289,5 2 383,1

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 66,9 33,2 66,9 33,2

Pensionsutbetalningar –116,2 –112,0 –116,2 –112,0

Aktualisering 0,4 1,9 0,4 1,9

Övrigt 4,4 –16,8 4,6 –16,7

Utgående ansvarsförbindelse 2 244,4 2 288,9 2 245,2 2 289,5

Pensionsförpliktelser för förtroendevalda

Visstidspension eller avgångsersättning 8,1 8,1 8,1 8,1

2 252,5 2 297,0 2 253,3 2 297,6

Kommunen har sex förtroendevalda som omfattas av det pensionsavtal som ger dem rätt till visstidspension eller avgångsersättning. Beräkning 
har skett med utgångspunkt att alla tjänstgör mandatperioden ut. Samordning vid inkomst kommer att ske, men tas inte med i beräkningen om 
den inte är känd.

Not 25 Borgensansvar o liknande ansvarsförbindelser

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Angivna borgensbelopp avser borgenstagarens skuld efter gjorda amorteringar.  
Aktiebolag där Lunds kommun har aktiemajoritet markeras med *.

1. Borgen för lån

Lunds Kommuns Fastighets AB* 1 250 1 250

Sydvatten AB 229 217 229 217

Studentbostadsföretag 2 10 2 10

Andra företag och stiftelser 10 10 10 10

Föreningar 4 4 4 4

Ägare till småhus 0 1 0 1

Intresseföretag 564 577

1 495 1 493 810 820

2. Borgen för pensionsutfästelser 25 26 15 15

– varav Kraftringen AB* 10 11

1 521 1 519 825 835

Fortsätter på nästa sida Long-arrow-right
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Not 25 Borgensansvar o liknande ansvarsförbindelser

Kommunen

2017 2016

Riskbedömning av kommunens borgensansvar 2017–12–31:

Fördelning miljoner 
kronor

procent

Helägt bolag 1 260 83 %

Delägda aktiebolag 229 15 %

Övriga borgenstagare 31 2 %

1 521 100 %

Kommunen har träffat avtal om kommunal borgen med Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF). Enligt avtalet uppgår borgensramen till 7 000 
miljoner kronor och inkluderar även bolagets utnyttjade kredit på koncernkontot samt kommunens vidareutlåning via certifikatprogrammet och via 
obligationslån under 2017. Avtalet gäller tills vidare.

Lunds kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige ABs samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner 
som per 2017–12–31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts 
ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning 
sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest.

Not 26 Andra förpliktelser, regressrätter

Kommunen

2017 2016

Aktiebolag där Lunds kommun har aktiemajoritet markeras med *.

Andra förpliktelser

Övre gränser för koncernkontokrediter

Lunds Kommuns Fastighets AB* 175 175

Lunds Kommuns Parkerings AB* 100 100

Kraftringen AB* 120 120

395 395

Övre gräns för valutakonto

Lunds Kommuns Fastighets AB* 49 48

Övre gräns 5 MEUR – ingen kredit utnyttjas

444 443
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Not 27 Leasingåtagande

Kommunen Koncernen

2017 2016 2017 2016

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal som överstiger tre år och 20 000 kronor.

Minimileaseavgifter som förfaller till betalning:

– inom 1 år 251 229 266 241

– mellan 1 och 5 år 684 639 710 660

– senare än fem år 977 854 983 860

1 912 1 722 1 959 1 761

Not 28 Koncerninterna förhållanden

Enhet Ägd 
andel

Försäljning Räntor och 
borgensavgifter

Utdelning

% Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Given Mottagen

Kommunen 70 231 27 84

Kraftringen AB 82,4 128 13 83

Lunds Kommuns Fastighets AB 100,0 155 127 17 1

Lunds Kommuns Parkerings AB 100,0 2 12 0

Räddningstjänsten Syd 22,3 14 3

VA Syd 19,8 35 18 9

Enhet Ägd 
andel

Lån Borgen

% Givet Mottaget Givet Mottaget

Kommunen 3 635 57 1 260

Kraftringen Energi AB 82,4 10 10

Lunds Kommuns Fastighets AB 100,0 3 000 1 250

Lunds Kommuns Parkerings AB 100,0

Räddningstjänsten Syd 22,3

VA Syd 19,8 57 625
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Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar Egendom (fastigheter, inventa-
rier och finansiella anläggningstillgångar) som är avsedda 
för stadigvarande bruk eller innehav.

Ansvarsförbindelser Ett löfte att ta över någon annans 
skuld om denne inte klarar av betalningen.

Avskrivningar Planmässig värdeminskning av anlägg-
ningstillgångar på grund av ålder och utnyttjande.

Avsättningar Förpliktelser som är säkra eller högst 
sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och 
när de kommer att infrias. Som exempel kan nämnas 
kommunens pensionsåtaganden.

Balanskrav Enligt kommunallagen får inte en kommun 
budgetera ett negativt resultat och uppstår ett sådant 
ska det återställas under de närmast följande tre åren. 
Det resultat som redovisas ska vara rättvisande utan 
intäkter och kostnader av tillfällig karaktär, såsom 
vinster vid fastighetsförsäljningar och nedskrivningar. 
Högre eller lägre kostnader till följd av kommunens 
sätt att redovisa pensionskostnader ska också avräknas 
kommunens resultat.

Balansräkning Visar den finansiella ställningen vid ett 
visst tillfälle. Här framgår hur kommunen har använt 
kapitalet (tillgångar) respektive anskaffat sitt kapital 
(skulder samt eget kapital).

Certifikatsprogram Certifikaten är en kortfristig 
upplåningsform, där upplåningen vanligtvis görs för 
3–4 månader i taget.

Driftredovisning Omfattar kostnader och intäkter från 
den löpande verksamheten. Den utgör en specifikation 
till resultaträkningens rad för verksamhetens netto-
kostnader. I årsredovisningen redovisas den per nämnd. 
Den kan också ta fram på fler nivåer, verksamheter och 
kostnads- och intäktsslag.

Eget kapital Skillnaden mellan kommunens tillgångar 
och skulder inklusive avsättningar.

Exploateringsredovisning Exploateringsverksamheten 
består av åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iord-
ningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, 
kontor eller industrier.

Finansnetto Skillnaden mellan finansiella intäkter 
och kostnader.

Förvaltningsberättelse Regleras av den kommunala 
redovisningslagen och ska bland annat innehålla 
översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet, 
upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga 
för bedömningen av ekonomin, händelser av väsentlig 
betydelse som inträffat under året eller efter dess slut 
samt utvärdering av om målen för en god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts.

Resultaträkning Översiktlig sammanställning av årets 
intäkter och kostnader som ger årets resultat.

Resultatutjämningsreserv (RUR) Kommunallagen 
ger möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat 
i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan 
sedan användas i balanskravsutredningen för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel.

Räntederivat Finansiella instrument som används för 
att förändra eller skydda räntan på ett lån, ett samlings-
begrepp för exempelvis optioner, terminer, swappar 
med mera.

Ränteswap Ett finansiellt instrument som innebär en 
överenskommelse mellan två parter om att under en 
viss tidsperiod byta räntebetalningar med varandra, 
till exempel en part väljer att betala en fast ränta och i 
utbyte erhålla en rörlig ränta från den andra parten.

Skattesats/utdebitering Fastställs av kommunfullmäk-
tige varje år – anges som antal utdebiterade kronor och 
ören per skattekrona (en skattekrona=100 kr beskatt-
ningsbar inkomst).

Soliditet Hur stor andel av tillgångarna som finansierats 
med eget kapital.
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Revisionsberättelse 
för Lunds kommun 
2017
2018–03–08
Till fullmäktige i Lunds kommun
Org. nr. 212000–1132

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den 
verksamhet som bedrivits i Lunds kommuns samtliga 
styrelser och nämnder, och genom utsedda lekmanna-
revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens 
företag och stiftelser.

Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och 
föreskrifter samt mål, beslut och riktlinjer för verksam-
heten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll och återrapportering till fullmäktige. 
Vårt ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll 
och räkenskaper samt att pröva om verksamheten 
bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, vårt 
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge en 
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
Granskningsinsatserna har, förutom när det gäller de 
lagstadgade granskningarna, prioriterats utifrån en risk- 
och väsentlighetsbedömning. Förutom granskningar 
har verksamheten i styrelser och nämnder följts genom 
presidiemöten och läsning av protokoll och andra 
handlingar. Revisionsrapporter har löpande översänts till 
kommunfullmäktige.

Utifrån granskningsresultatet under 2017 väljer vi att 
lyfta fram följande iakttagelser:

Revisorerna granskade 2016 barn- och skolnämnder-
nas arbete för att motverka kränkande behandling. Strax 
efter granskningen framkom att ett särskilt allvarligt 

elevärende under längre tid pågått inom barn- och skol-
nämnds Lund stad ansvarsområde. Ett förhållande som 
revisorerna inte informerats om under granskningen 
föregående år. Vid en uppföljande granskning framkom 
att det funnits omfattande brister i såväl informations-
överföring som åtgärder för att motverka kränkande 
behandling och trakasserier. Avsaknad av kommunika-
tion mellan nämnd och förvaltning, har resulterat i att 
nämndens ledning och styrning varit bristfällig. Genom 
en långtgående delegation har nämnden frånhänt sig 
möjligheten att styra och leda verksamheten. Vi riktar 
anmärkning mot barn- och skolnämnd Lunds stad för 
bristande styrning, ledning och kontroll.

Efter genomförd granskning av kultur- och fritids-
nämndens styrning, uppföljning och kontroll bedömer vi 
att nämnden måste förstärka och tydliggöra den interna 
kontrollen och dokumentationen av upphandlingar, 
avtal och vid utbetalning av föreningsbidrag. Vi bedömer 
att framförallt nämndens kontrollmiljö är svag och 
otillräcklig. Den måste snarast stärkas och utvecklas. Vi 
riktar anmärkning mot kultur- och fritidsnämnden för 
bristande styrning, ledning och kontroll.

Vidare finns det anledning att rikta kritik mot 
kommun styrelsen, särskilt i två granskningar. Dessa är 
dels granskningen av hantering av löner och arvoden, 
dels granskningen avseende bemötande och tillgänglig-
het. Kritiken avser bristande samordning vid genomför-
ande av kommunfullmäktiges mål gällande tillgänglighet 
samt bristande styrning avseende utbetalandet av 
arvoden och ersättningar.
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Det lagstadgade balanskravet har uppfyllts och de övriga 
finansiella målen har uppnåtts för 2017. Verksamhets-
målen som fullmäktige antagit visar en till övervägande 
del god måluppfyllelse och med beaktande av målupp-
fyllelsen kring de finansiella målen och verksamhets-
målen bedömer vi att kommunen för 2017 uppvisar en 
tillfredställande måluppfyllelse.

Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av kommunens resultat och ställning. Årsredo-
visningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet 
med den kommunala redovisningslagen och god 
redovisningssed.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2017 
godkänns.

Vi riktar anmärkning mot barn- och skolnämnden 
Lunds stad för bristande styrning, ledning och kontroll.

Vi riktar anmärkning mot kultur- och fritidsnämnden 
för bristande styrning, ledning och kontroll.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
styrelser och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa 
organ.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Redogörelse för revisorernas verksamhet 2017, se bilaga 1 
Granskning av årsredovisning 2017, se bilaga 2 

Revisionsberättelser och granskningsrapporter bifogas  
Lunds kommun i särskild ordning för: 
Granskningsrapport, Lunds Kommuns Fastighets AB
Granskningsrapport, Fastighets AB Lund Arena
Granskningsrapport, Lunds Kommuns Parkerings AB
Granskningsrapport, Kraftringen AB
Granskningsrapport, Kraftringen Energi AB (publ)
Granskningsrapport, Science Village Scandinavia AB
Granskningsrapport, SYSAV
Granskningsrapport, SYSAV industri AB
Revisionsberättelse, Stiftelsen Arenan
Revisionsberättelse, Räddningstjänsten Syd
Revisionsberättelse, VA-Syd
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  Bilaga 1 
  2018-03-08  

 
 

 
Revisionsredogörelse för samfällda kommunrevisionen 2017 

1   Inledning 

Kommunrevisionen skall ge underlag till kommunfullmäktige inför dess beslut i den årliga 
ansvarsprövningen.  

De förtroendevalda kommunrevisorernas granskningsuppdrag uttrycks i kommunallagen 
(1991:900) 9e kapitel. Där fastställs att revisorerna, i den omfattning som följer av god revis-
ionssed, årligen skall granska all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verk-
samhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den in-
terna kontrollen som görs av nämnder och styrelser är tillräcklig. 

Bland de förtroendevalda kommunrevisorerna utser fullmäktige lekmannarevisorer att 
granska verksamheten i kommunala bolag och stiftelser.  

Revisorernas årliga granskning kan indelas i områdena granskning av årsredovisning och de-
lårsrapport, grundläggande granskning och fördjupade granskningar. Som en del i gransk-
ningen har revisorerna löpande tagit del av fullmäktiges, styrelsers och nämnders protokoll. 
 
2   Granskning av årsredovisning och delårsrapport 
 
2.1 Granskning av delårsrapport 2017 

Utfallet per augusti 2017 uppgick till 30 mnkr vilket var ca 16 mnkr lägre än utfallet för 
samma period 2016. Det prognostiserade resultatet uppgick till 28 mnkr. Jämfört med 2016 
års utfall för helår, 103 mnkr, var det prognostiserade resultatet därmed väsentligt lägre än 
föregående år.  

Enligt rapporten förväntas skatteintäkterna öka 2017 med 4,9 % och nettokostnaderna med 
5,7 %. I resultatet ingår endast 1 mnkr som jämförelsestörande, vilket innebär att nyckeltalet 
5,7 % är rättvisande. Oavsett beräkningsgrund konstateras att kostnaderna förväntas öka i 
högre takt än intäkterna. Utvecklingen är oroande.  

För 2017 har fastställts 6 övergripande fokusområden. Uppföljningen av kommunfullmäkti-
gemålen i delårsbokslutet visar att flera av målen inte varit föremål för mätning i samband 
med delårsbokslutet. Av de övergripande målen så bedöms i delårsrapporten två att uppnås 
och fyra att delvis uppnås. 
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2.2 Granskning av årsredovisning 2017 

Vi skall årligen till fullmäktige lämna en bedömning av om kommunens årsredovisning är 
upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med god redovisnings-
sed.  

Efter granskning av räkenskaperna och årsredovisningen för 2017 bedömer vi att räkenskap-
erna är rättvisande samt att bokföring och årsredovisning, inklusive den sammanställda redo-
visningen, i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning samt 
god redovisningssed. Räkenskaperna ger därför en rättvisande bild av kommunens resultat 
och ställning. 

Vi noterar att det lagstadgade balanskravet har uppfyllts. Vidare har fullmäktiges bägge finan-
siella målsättningar uppnåtts för 2017. Dock framhävs i bedömningen att de finansiella målen 
inte kan anses vara styrande då de redan i budgeten ej beräknas bli uppfyllda.  

Fullmäktiges verksamhetsmål visar en till övervägande del god måluppfyllelse. Med beak-
tande av måluppfyllelsen av såväl finansiella som verksamhetsrelaterade mål bedömer vi att 
kommunen för 2017 uppvisar en tillfredsställande måluppfyllelse.  
 
3   Fördjupande revisionsprojekt 

Under året har vår grundläggande granskning kompletterats med fördjupade granskningar, till 
vilka sakkunniga biträden anlitats. Lunds kommuns revisorer har genomfört följande fördju-
pade granskningar:  

 Granskning av överförmyndarnämnden  

 Granskning av kommunens kontroll av externa utförare 

 Granskning av hur kommunfullmäktiges beslut verkställs och följs upp 

 Granskning av hanteringen av underskott i förhållande till budget 

 Granskning av införandet av spårväg, del 2 

 Granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande behandling  

 Granskning av kultur- och fritidsnämnden styrning, uppföljning och kontroll 

 Granskning av hantering av löner och arvoden 

 Genomförd granskning av kommunens arbete med bemötande och tillgänglighet 

Vi har erhållit svar från styrelser och nämnder avseende genomförda granskningar under 
2017. Inkomna svar framgår av bilaga A. 
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Granskning av överförmyndarnämnden  

Granskningens syfte var att bedöma om överförmyndarnämnden bedrev tillräcklig styrning, 
ledning och kontroll av verksamheten. 

Vår sammanfattande bedömning var att överförmyndarnämnden bedrev tillräcklig styrning, 
ledning och kontroll av överförmyndarverksamheten. Bedömningen grundade sig på att över-
förmyndarnämnden i stor utsträckning arbetade med analyser inför verksamhetsplanering och 
internkontrollplanen samt att nämnden var involverad i framtagandet av analyser.  

Av granskningen framgick det att det fanns en samsyn mellan nämnden och enheten kring 
vilka utmaningar överförmyndarverksamheten står. Vidare fanns det även planer på hur 
nämnden ska möta dessa kommande utmaningar, som exempelvis att tillgodose behovet av 
ställföreträdare. Granskningen visade att en internkontrollplan är upprättad för nämnden.  

Vi grundade även vår bedömning på att nämnden under hösten 2016 initierade en organisa-
tionsöversyn för att nå en mer effektiv verksamhet samt att nämnden följer upp verksamhet-
ens handläggningstider kontinuerligt under året. Vid granskningen framgick det att denna 
organisationsöversyn har bidragit till en mindre sårbar verksamhet och mer effektiva hand-
läggningsprocesser. 
 

Granskning av kommunens kontroll av externa utförare 

Syftet med granskningen var att kontrollera om socialnämnden och vård- och omsorgsnämn-
den hade ändamålsenliga rutiner och system för kontroll vid utbetalning av ersättning till ex-
terna utförare inom LSS och HVB. Inom båda nämndernas område handlade det om många 
avtal som sammantaget resulterade i stora belopp. 

Sammanfattningsvis gjorde vi bedömningen att det angående socialnämnden saknades till-
räckliga rutiner och system för kontroller vid utbetalning av ersättning till externa utförare. 
Bedömningen baserades på att det inte fanns några dokumenterade och gemensamma rutiner 
och att en enskild medarbetare i vissa fall kunde genomföra flera steg i utbetalningskedjan. 
Det framgick även av granskningen att det saknades dokumenterade rutiner och ansvarsför-
delning när det gäller kommunens roll i uppföljning och kontroll av externa utförare inom 
kommunförbundets ramavtal. Vidare fanns det externa utförare som anlitats utan upphand-
ling. 

Angående vård- och omsorgsnämnden var den sammanfattande bedömningen att det fanns 
tillräckliga rutiner och system för kontroller vid utbetalning av ersättning till externa utförare.  
 

Granskning av hur kommunfullmäktiges beslut verkställs och följs upp 

Granskningens syfte var att följa upp om kommunstyrelsen och nämnderna har en ändamåls-
enlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut 
verkställs och återrapporteras. 

Den sammanfattande bedömningen var att ärendeberedningsprocessen till stor del fungerade 
när det gäller verkställigheten, men att det fanns brister när det kom till återrapporteringen. 
Vår bedömning grundade sig på att majoriteten av kommunfullmäktiges beslut var verk-
ställda, samtidigt som en minoritet av dem hade återrapporteras. Det framgick emellertid vid 
granskningen att det inte fanns några generella krav på att återrapportera uppdrag, om de inte 
avsåg ekonomin eller uppdrag som tilldelats i samband med budgeten. 
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Vid granskningen framkom det även att verkställighetsgraden för de beslut som ingick i 
granskningen varierade beroende på beslutstyp. Uppdrag och särskilda EVP-uppdrag hade 
såväl högre verkställighetsgrad som högre återrapporteringsgrad. Motsatt förhållande gällde 
för motioner och medborgarförslag. 

Slutligen visade granskningen att kommunkontoret år 2015 fick i uppdrag att se över omfatt-
ning och former för bevakning och återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till 
nämnderna. Enligt granskningen ledde uppdraget till en processkartläggning av ärendebered-
ningsprocessen. Ett arbete som vid granskningen fortfarande var pågående. 
 

Granskning av hanteringen av underskott i förhållande till budget 

Syftet för granskningen var att granska nämndernas hantering av underskott i förhållande till 
budget. De granskade nämnderna utgjordes av kommunstyrelsen, servicenämnden och social-
nämnden.  

Vår samlade bedömning var att det fanns brister i hur befarade underskott i förhållande till 
budget har hanterats i servicenämnden och socialnämnden. Dessa brister kunde kopplas till en 
otydlighet i vad som förväntades från nämndernas sida vid prognosticerade underskott. Av 
granskningen framgick det att nämnderna hade tagit fram planer för att få en budget i balans. 
Vid närmare granskning av förslagen visade det sig dessa hade fått liten effekt på konkreta 
kostnadsbesparande åtgärder.   

Vi såg allvarligt på att det i vissa fall saknades nödvändig samsyn mellan nämnd och kom-
munstyrelse när det gällde förutsättningarna för ekonomisk styrning. Det fanns exempelvis 
brister i hur dialogen mellan nämnder och styrelser fungerade i grundläggande frågor rörande 
nämndernas ekonomiska förutsättningar.  

I granskningen framgick att det numera finns ett system med ekonomisk månadsrapportering 
från nämnderna till kommunstyrelsens arbetsutskott. Vår bedömning var att det medför en 
ökad insyn från kommunstyrelsens sida. Granskningen visade samtidigt att kommunikationen 
var bristfällig, vilket begränsade möjligheterna till konstruktiva lösningar.  
 

Granskning av införandet av spårväg, del 2 

De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun granskar löpande införandet av spårvägen. 
2017 granskades om upphandlingen av spårvägen har skötts på ett ändamålsenligt och till-
fredställande sätt. Vidare granskade vi om det förelåg några osäkerhetsfaktorer kring finansie-
ringen av projektet samt om den ekonomiska uppföljningen var tillfredsställande.  

Vi gjorde den sammanfattande bedömningen att upphandlingen av spårvägen i det stora hela 
skötts på ett ändamålsenligt och tillfredställande sätt. Gällande finansieringen bedömde vi att 
det förelåg osäkerhetsfaktorer, framförallt gällande finansiering från staten där ett politiskt 
osäkert läge kan förändra förutsättningarna.  

Vi bedömde att den ekonomiska uppföljningen av projektet i det stora hela var tillfredsstäl-
lande. Både entreprenören och kommunens projektorganisation hade erfarenhet från projekt-
hantering. Vi såg det dock som en brist att tekniska nämnden inte löpande följde upp det eko-
nomiska läget gällande spårvägsprojektet. Vi såg dessutom att det finns behov av att tydligare 
strukturera upp beslutsrätten gällande ÄTA-arbeten.  

Tekniska nämnden har uppdragit åt tekniska direktören att teckna avtal med Skanska för fas 2 
där även sidoentreprenad ingår. Vi uttalade oss vid granskningstillfället enbart om upphand-



 

5 
 

lingen av de 776 miljoner kronor som utgör den kostnadsram som kommunfullmäktige fattat 
beslut om.  
 

Granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande behandling 

Revisorerna granskade 2016 barn- och skolnämndernas arbete för att motverka kränkande 
behandling. Strax efter granskningen framkom att ett särskilt allvarligt elevärende under 
längre tid pågått inom barn- och skolnämnds Lund stad ansvarsområde. Ett förhållande som 
revisorerna inte informerats om under granskningen. Därför genomfördes en uppföljande 
granskning av barn- och skolnämnd Lund stads arbete med att motverka kränkande behand-
ling. 

Vår sammanfattande bedömning var att det i det specifika kränkningsärendet funnits omfat-
tande brister i såväl informationsöverföring som åtgärder för att motverka kränkande behand-
ling och trakasserier. Det hade varit en avsaknad av kommunikation mellan nämnd och för-
valtning, vilket resulterat i att nämndens ledning och styrning varit bristfällig. Det är oaccep-
tabelt att nämnden inte anser sig informerad förrän media rapporterade om ärendet. Man har 
därigenom frånhänt sig sitt ansvar och lagt detta i händerna på förvaltningen. Vidare har ytt-
randen till Skolinspektionen, DO och Barn- och elevombudet delegerats till skoldirektören i 
Lunds kommun. Revisionen ifrågasatte lämpligheten i detta och menade att yttranden borde 
föredras i nämnden innan de skickas iväg. Det aktuella kränkningsärendet borde ha tagits upp 
på nämndens dagordning, åtminstone senast oktober 2016, och behandlats i nämnden.  

Revisionen finner det stötande att nämnden inte självmant informerade revisionen om ärendet 
när nämnden granskades i just de här frågorna hösten 2016. Revisionen vill poängtera hur 
allvarligt vi ser på ett sådant agerande.  

Nämnden har sedan mars 2017 vidtagit åtgärder för att säkerställa att de har en tillräcklig 
kännedom om enskilda kränkningsärenden. Det är emellertid inte möjligt för oss att bedöma 
om de åtgärder som vidtagits är tillräckliga, då de nyligen införts.  

Revisionen var starkt kritisk till nämndens ledning och styrning, dess interna kontroll samt 
uppföljning. Revisionen påtalade också att presidiet endast är en del av nämnden och att pre-
sidiet varken kan eller ska ersätta nämnden i dess helhet.  
 

Granskning av kultur- och fritidsnämnden styrning, uppföljning och kontroll 

Syftet var att bedöma om kultur- och fritidsnämnden säkerställer en ändamålsenlig och rätts-
säker styrning och ledning av kultur- och fritidsverksamheten i Lunds kommun. 

Vår sammanfattande bedömning var att kultur- och fritidsnämnden på ett ändamålsenligt sätt 
använde sig av investeringsprocessen utifrån sina förutsättningar. Vi bedömde även att det 
fanns en koppling mellan beställning och ändrade kostnader.  

Utifrån stickprovskontroll av upphandlingar bedömde vi dock att nämnden måste stärka sin 
kontroll och uppföljning av upphandlingar och inköp. Främst avsåg detta bristen på doku-
mentation som tydligt redogör för att inköpen konkurrensutsatts i enlighet med lagen (LOU). 
Nämnden ska se till att samtliga avtal är undertecknade, daterade och tidsbestämda.  

Slutligen bedömde vi att nämnden måste stärka sin kontroll av att utbetalningar av förenings-
bidrag genomförs i enlighet med fastställda regler. Det är allvarligt att nämnden utbetalat bi-
drag till föreningar utan att säkerställa att de levt upp till kommunens egna krav för utbetal-
ning av föreningsbidrag. 
Granskning av hantering av löner och arvoden  
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Granskningens syfte var att bedöma om den interna kontrollen var ändamålsenlig och tillräck-
lig avseende löne- respektive arvodesutbetalningsprocesserna. Områdena bedömdes vara vä-
sentliga eftersom felaktiga utbetalningar kan leda till förtroendeskada för Lunds kommun.  

Vad gäller löneutbetalningsprocesserna var vår sammanfattande bedömning att det i huvudsak 
fanns ändamålsenliga rutiner, men att graden av egenkontroll inte matchade de risker för fel-
aktigheter som identifierades. Här såg vi behov av stärkt riskbedömning, analys och kontroll, 
och att detta inbegriper hanteringen ute i verksamheterna, såväl som i hanteringen centralt. 

Det fanns dokumenterade beskrivningar av löneutbetalningsprocesserna, men arbetssätten såg 
väldigt olika ut då det fanns flera olika självservicessystem att ta hänsyn till, samt att en stor 
del av personalens löneutbetalningar hanterades manuellt. Systemen rymde också automatise-
rade kontroller, av olika komplexitetsgrad och på olika nivåer. Vid löneenheten gjordes vissa 
manuella stickprovskontroller där det fanns vetskap om att fel brukar uppstå.  

Vi bedömde att hanteringen av arvoden till förtroendevalda hade tydliga brister som krävde 
konkreta och direkta åtgärder. De risker och faktiska fel som vi identifierade krävde ett aktivt 
arbete för att se över hanteringen, analysera och bedöma risker, skapa rutiner och skärpa den 
interna kontrollen. 

En stickprovsundersökning av arvoden och ersättningar indikerade en hög grad av felaktig-
heter och andra avvikelser. De identifierade felaktigheterna i hanteringen av arvodena har 
enligt vår bedömning blivit möjliga i och med svagt utvecklad systematik och kontroll.  

Det fanns tydliga bestämmelser avseende villkor för arvode och ersättningar till förtroende-
valda. Arvodeshanteringen var dock i stor utsträckning manuell och hade en låg grad av en-
hetlighet. Det fanns inte heller någon systematisk egenkontroll. Befintliga förutsättningar, 
rutiner och kontroller säkerställde inte en korrekt hantering av arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda. 

Enligt vad som framkommit fanns ingen genomförd dokumenterad risk- och väsentlighetsana-
lys för löneutbetalnings- respektive arvodesprocesserna, men enligt uppgift pågick det ett ar-
bete med att ta fram olika kontrollmål.  
 

Genomförd granskning av kommunens arbete med bemötande och tillgänglighet  

Granskningens syfte var att bedöma ändamålsenligheten i Lunds kommuns arbete med bemö-
tande och tillgänglighet. Kommunfullmäktige har genom mål och uppdrag beslutat att detta är 
ett prioriterat område. Med begreppet tillgänglighet avsågs i granskningen medborgarnas möj-
lighet att få kontakt med kommunen via till exempel telefon och e-post. 

Granskningsresultatet visade att nämnder och kommunstyrelse inte har prioriterat frågan. 

Vår sammanfattande bedömning var att det fanns stora brister i kommunstyrelsens övergri-
pande samordning av arbetet med bemötande och tillgänglighet. Det har varit en utdragen 
process mot ett gemensamt medborgarcenter och en samlad kontaktväg in till Lunds kommun.  

Vi såg att variationen i utfallet mellan nämnderna, både utifrån stickprovsgranskningar och 
utifrån de riktlinjer och rutiner som fanns, tydde på att det fanns ett behov av ett tydligare 
gemensamt grepp om bemötande- och tillgänglighetsfrågorna i Lunds kommun.  

Av resultatet av granskningen framgick vidare att det inte fanns några kommunövergripande 
policys gällande bemötande och tillgänglighet, men i intervjuer framkom ett bedömt behov av 
sådana. Inte heller de granskade nämnderna hade egna riktlinjer kring bemötande och till-
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gänglighet, däremot fanns goda exempel på hur enskilda avdelningar/enheter hanterar frå-
gorna.  

Inom ramen för granskningen ringdes samtal till växeln eller medborgarcenter med frågor att 
besvara. Resultatet visade att i 44 procent av samtalen så fick granskarna inget svar på ställd 
fråga. Stickprov gällande utlämnande av allmänna handlingar genomfördes också. Resultatet 
visade att tiden från lämnad begäran till mottagen handling varierade stort mellan de olika 
förvaltningarna. 

 
4   Revision av kommunala bolag och stiftelser 

Ur kretsen förtroendevalda revisorer i Lunds kommun väljs lekmannarevisorer för Kraftring-
en AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommuns Fastighets AB, Lunds kommuns Parkerings 
AB, Fastighets AB Lund Arena och stiftelsen Arenan. Granskningen av de kommunalt ägda 
bolagen pågår i vissa fall. Se bilagorna till revisionsberättelsen. 

 
5   Genomförda sammanträden, studiebesök, utbildningstillfällen m.m. 

Vi har på sedvanligt sätt granskat kommunstyrelsens och nämndernas protokoll, samt följt de 
olika verksamheterna genom bland annat besök av nämndpresidier. Vi har överlämnat våra 
revisionsrapporter till berörda nämnder, och till kommunstyrelsen, med begäran om återredo-
visning av åtgärder.  

Vår processinriktade granskning och vårt resultatorienterade arbetssätt innebär att gransk-
ningen avslutas först sedan vidtagna och/eller planerade åtgärder har redovisats. Gransknings-
rapporterna överlämnas löpande till kommunledningskontoret för registrering på kommunens 
hemsida. 

Kommunrevisionen anordnade i april 2017 en egen utbildningsdag på Habo gård.  

I november 2017 genomförde kommunrevisionen två planeringsdagar där 2017 års erfaren-
heter diskuterades och planeringen för 2018 påbörjades.  

De förtroendevalda revisorerna har under 2017 deltagit på olika typer av utbildningsinsatser 
som t.ex. den årliga nationella revisionskonferensen och EY:s utbildningsdagar för förtroen-
devalda revisorer. 

 

 

För kommunrevisionen 

 

 

Britt Svensson 
Ordförande 
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Bilaga A: Förteckning över upprättade granskningsrapporter revisionsåret 2017 samt 
svarsdatum för granskade nämnder. 

Granskning Svar senast  Svar inkommit från Svar inkom  

Överförmyndarnämnden 2017-09-15 Överförmyndarnämnden 2017-08-17 

Införandet av spårväg, 
del 2 2017-11-23 Tekniska nämnden 2017-10-25 

Kränkande behandling, 
komplettering 2017-10-12 Barn- och skolnämnd Lund stad 2017-10-12 

Kommunens kontroll 
och uppföljning av pri-
vata utförare 

2017-12-08 Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 

2017-11-21 
2017-12-06 

Uppföljning av gransk-
ningen av verkställande 
av KFs beslut 

2017-12-08 Kommunstyrelsen 2017-12-18 

Nämnders stora under-
skott 2017-12-08 

Socialnämnden 
Servicenämnden 
Kommunstyrelsen 

2017-11-21 
2017-11-27 
2017-12-18 

Kommunens hantering 
av löner och arvoden 2018-01-22 Kommunstyrelsen 2018-02-16 

Bemötande och tillgäng-
lighet 

2018-01-22 

Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Servicenämnden 
Miljönämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Barn- och skolnämnden 
Tekniska nämnden 
Socialnämnden 
Renhållningsstyrelsen 
Vård- och omsorgsnämnden 

2018-01-02 
2018-01-18 
2018-01-19 
2018-01-22 
2018-01-24 
2018-01-25 
2018-01-26 
2018-01-30 
2018-01-30 
2018-02-07 
2018-02-08 

Kultur- och fritidsnämn-
dens interna styrning och 
kontroll 

2018-01-22 Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-24 

 



 Revisionsrapport 2017 
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1. Inledning 

På uppdrag av kommunrevisionen i Lunds kommun har vi gjort en granskning av årsbokslut 
och årsredovisning för 2017.  
 
Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 
ramen för denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om 
den är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och i enlighet med god 
redovisningssed. 
 
Enligt kommunallagen ska revisorerna även bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt 
med de mål, kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat. 
Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas årsbokslutet.  
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär 
att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra 
oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi har översiktligt, enligt 
kommunallagen 9 a § granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges beslut om mål 
och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

2. Resultatutfall 2017 

2.1 Utfall kommunen 

 

Utfall HELÅR Utfall Utfall Utfall Prognos Budget

2015 2016 2017 2017 2017 2017-
2016

2017-
Budget

2017-
Prognos

Verksamhetens intäkter 1 500 1 788 1 873 1 671 1 622 85 251 202

Verksamhetens kostnader -6 619 -7 108 -7 451 -7 342 -7 305 -343 -146 -109

Avskrivningar -298 -341 -348 -350 -300 -7 -48 2

Jämförelsestörande poster 67 -35 2 -1 0 37 2 3

Verksamhetens 

nettokostnader -5 350 -5 696 -5 924 -6 022 -5 983 -228 59 98

0 0 0

Skatteintäkter/Generella 

statsbidrag 5 413 5 694 6 000 5 973 5 992 306 8 27

0 0 0

Resultat efter skatteintäkter 
(driftnetto) 63 -2 76 -49 9 78 67 125

0 0 0

Finansnetto 82 74 73 69 59 -1 14 4

Jämförelsestörande poster 0 31 15 9 0 -16 15 6

Årets resultat 145 103 164 28 68 61 96 136
Avräkning mot balanskravet -30 -4 -2 0 0 2 -2 -2

Årets resultat efter 
balanskravs-justeringar 115 99 162 28 68 63 94 134

Förändring

 
 

Årets resultat uppgår till 164 mnkr vilket är något högre än föregående års resultat om 103 
mnkr. Den totala budgetavvikelsen före balanskravsjusteringar är positiv och uppgår till 96 
mnkr. Avvikelsen mellan årets resultat efter balanskravsjusteringar och budget uppgår till 
94 mnkr.  
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I förhållande till den prognos som avlämnads vid delårsbokslutet per 2017-08-31 är utfallet 
på helår om 164 mnkr ca 136 mnkr (f å 148 mnkr) högre. Redan i samband med delårsrap-
porten fanns indikationer som tydde på att resultatet skulle bli bättre än lämnad prognos. 
 
2012, 2013 och 2015 har kommunsektorns resultat påverkats positivt till följd av återbe-
talning av premier för avtalsgruppförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2004-
2008. För 2015 uppgick beloppet till 41 mnkr (2012: 90 mnkr, 2013: 86 mnkr). Någon 
ytterligare återbetalning har ej erhållits 2016 eller 2017 och är ej heller att vänta framgent.  
 
För att jämföra resultatet mellan åren så har en jämförelse gjort nedan som eliminerar olika 
former av engångsposter, s.k. jämförelsestörande poster.  De jämförelsestörande posterna 
framgår av not 3 i årsredovisningen. 
 
  Utfall 2016 Utfall 2017 
Årets resultat 103 mnkr 164 mnkr 

Realisationsvinster -2,7 mnkr -1,2 mnkr 

Exploateringsunder/-överskott 6,7 mnkr -4,4 mnkr 

Nedskrivning anläggningstillgångar 7,2 mnkr +3,6 mnkr 

Avsättning deponi 24,0 mnkr - 

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster, innan 
finansnetto 138,2 mnkr 162,0 mnkr 

Vinst vid försäljning av värdepapper -20,6 mnkr -14,7 mnkr 

Extra utdelning från LKF -10,0 mnkr - 

Justerat årets resultat 107,6 mnkr 147,3 mnkr 
 
 
Analysen har gjorts på två nivåer, innan respektive efter finansiella poster. Det konstateras 
att de jämförelsestörande posterna beloppsmässigt är betydligt större under 2016 jämfört 
med 2017. De jämförelsestörande posterna tar i princip ut varandra 2016. Föregående år 
gjordes nedskrivningar på anläggningstillgångar om 7,2 msek i år uppgår dessa till 3,6 mnkr. 
Avsättning gjordes föregående år för deponi 24 mnkr och motsvarande finns inte för 2017. 
Exploateringsverksamheten 2017 redovisar ett överskott på netto 4,4 mnkr men redovisade 
ett underskott 2016 på 6,7 mnkr. Totalt uppgår resultatet exklusive jämförelsestörande 
poster till 147,3 mnkr för 2017 respektive 107,6 mnkr 2016. 
 
Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling 
Verksamhetens nettokostnader uppgår till -5 924 mnkr vilket är 228 mnkr högre än föregå-
ende år. Ökningstakten för verksamhetens nettokostnader uppgår därmed till ca 4,0%. Jäm-
förelsestörande poster uppgår till 2,0 mnkr, föregående år uppgick dessa till 35 mnkr. 
  

164

58
28

103

Utfall 2017 Budget 2017 Prognos delår Utfall 2016

Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr)
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Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning uppgår till totalt 6 000 mnkr vilket 
är cirka 306 mnkr högre än året dessförinnan då beloppet uppgick till 5 694 mnkr. Öknings-
takten avseende skatteintäkter, bidrag och utjämning är mellan åren ca 5,3% vilket för 2017 
är en högre ökningstakt än verksamhetens nettokostnader, oavsett beaktande av jämförel-
sestörande poster eller ej. I nedanstående tabell sammanfattas verksamhetens nettokost-
nader samt skatteintäkter för de senaste fem åren. Den gröna linjen avser verksamhetens 
nettokostnader justerat för jämförelsestörande poster samt realisationsvinster. 
 
 

 
 
Grafen visar förändringen avseende verksamhetens nettokostnader samt skatteintäkter och 
generella statsbidrag för perioden 2012 till 2017 i miljoner kronor. Grön linje avser netto-
kostnader eliminerat för jämförelse-störande poster.  Det konstateras att totalt sett under 
perioden har skatteintäkterna överstigit verksamhetens nettokostnader. 
 
Totalt för hela perioden har verksamhetens nettokostnader exkl. jämförelsestörande poster 
ökat med 1 377 mnkr eller 28,8 %. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med ca 
1 434 mnkr eller 30,4 % under samma period. 
 
Som framgår av grafen ovan så har kommunens nettokostnader överstigit skatteintäkterna 
för åren 2012, 2013 och 2014. För 2015 - 2017 överstiger inte nettokostnaderna kommu-
nens skatteintäkter även om jämförelsestörande poster elimineras.  
 
Ett annat sätt att se på det faktum att verksamheternas nettokostnader 2016 inte tar i an-
språk mer än skatteintäkterna åskådliggörs i följande tabell: 
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I tabellen har vi beaktat jämförelsestörande poster vid analysen. För 2017 så är jämförelse-
störande poster endast 2,0. Detta innebär att nettokostnaderna för andra året i rad under-
stiger skatteintäkterna. 
 
 

 
 
Grafen visar den årliga procentuella förändringen av nettokostnader respektive skatteintäk-
ter. För 2017 har skatteintäkterna ökat med 5,4 % och nettokostnaderna med 4,0 % inklu-
derat jämförelsestörande poster, 4,7 % eliminerat för dessa. Under hela den jämförda peri-
oden kan konstateras att nettokostnaderna ökat i takt med intäkterna. 

2.2 Driftredovisning 

  
Verksamheternas totala avvikelser mot budget är positiv och uppgår till cirka 40 mnkr.  
Avvikelsen förklaras av både positiva och negativa avvikelser där negativa avvikelser finns 
för Socialnämnden (-48 mnkr), Barn- och skolnämnd Lunds stad (-9 mnkr) och Servicenämn-
den (-5 mnkr). 
 
 

 
2017 2016 2015 Avv 

16/17 
Avv (%) 

Verksamhetens nettokostnader -5 924 -5 696 -5 350 -228 4,0% 

Avgår jämförelsestörande poster -2 35 -67 -37 - 

Justerade nettokostnader - 5 926 - 5 661 - 5 417 -265 4,7% 

Skatteintäkter och gen. Statsbidrag 6 000 5 694 5 413 306 5,3% 

Justerat driftnetto  
(resultat efter skatteintäkter) 

74 33 -4 41 
 

Nettokostnader i relation till skattein-
täkter 

98,7 % 99,4 % 100,0 %   
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De väsentligaste positiva avvikelserna uppvisar Vård- och omsorgsnämnden (+52 mnkr) 
samt KS/kommunkontor (+17 mnkr). För kommentarer se följande. 
 
Vård- och omsorgsnämnden +52 mnkr 
Lägre volymökningar än budgeterat där en väsentlig del (+46 mnkr, f å 38 mnkr) avser LSS-
verksamhet. Övriga verksamheter uppvisar både över- och underskott: 
  SoL-verksamheten -0,2 mnkr 
  Hemvårdsverksamheten -4,4 mnkr  
  Särskilda boenden -2,5 mnkr 
  Korttidsboende/växelvård -2,5 mnkr   
  Äldreomsorgsverksamheter +8,8 mnkr  
  Gemensamt för vård och omsorg +5,9 mnkr 
 
KS/kommunkontor +17 mnkr 
Bland större avvikelser kan nämnas personalfrämjande åtgärder 5 mnkr, tillfälliga projekt 
exempelvis HR lyftet, centrumlyftet och IT projekt 5 mnkr, IT licenser 3 mnkr och vakanta 
tjänster 2 mnkr. 
 
Socialnämnden -48 mnkr 
Underskottet fördelas på kommunfinansierade verksamheter, -7 mnkr och nämndens resul-
tatenheter, -41 mnkr. 
Inom den kommunfinansierade verksamheter är det externt köpt vård som står för hela un-
derskottet, -24 mnkr. Däremot är försörjningsstödet ca 10 mnkr lägre än budget och 4 mnkr 
lägre än 2016. 
Resultatenheter flykting-, tolk- och tillståndsenheterna, uppgår underskottet till -41 mnkr 
där Tolkförmedlingen och Tillståndsenheten visar överskott medan verksamhetsområde 
Flykting visar ett underskott. 
 
Barn- och skolnämnd Lunds stad -9 mnkr 
Underskottet avser volymförändringar inom förskolan (-18,3 mnkr) och grundskolan (+5,2 
mnkr).  
Skolpeng visar på volymavvikelse -13,1 mnkr, Extratjänster +2,9 mnkr och Resultatenheter 
+1,5 mnkr. 
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Servicenämnden -5 mnkr 
Underskottet fördelas på Lundafastigheter -8 mnkr, Markentreprenad +4 mnkr och Måltids-
service -1 mnkr. 12 mnkr av underskottet hänförs till det planerade underhållet inom Lun-
dafastigheter.  Den positiva avvikelsen för markentreprenad beror främst på volymökningar 
på anläggningssidan. Avvikelsen för måltidsservice härleds främst till ökad livsmedelskost-
nad, till följd av nya livsmedelsavtal som trädde i kraft i februari i 2017.  
 
I förhållande till prognosen som avlämnades i samband med delårsbokslutet per 2017-08-
31 är verksamheternas budgetavvikelser totalt 84 (f å 98) mnkr bättre. De nämnderna med 
störst förändring i förhållande till prognos är Teknisk nämnd (+12 mnkr), Servicenämnden 
(+10 mnkr), Vård o omsorgsnämnden (+18 mnkr), Utbildningsnämnden (+14 mnkr) samt 
Socialnämnd (+49 mnkr). Största förklaringarna till förbättringarna som anges är försiktig-
het i prognoserna, byggbonus, förbättrad skatteprognos. 
 

 
 

Finansförvaltningen visar en avvikelse på 52 mnkr. Detta beror i första hand på erhållen 
byggbonus 22 mnkr, reavinster på värdepapper 15 mnkr och högre skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag 27 mnkr. 

3. Kommentarer till bokslut och årsredovisning 

 
Väsentliga händelser i urval 
Följande väsentliga händelser har vi noterat avseende räkenskapsåret 2017 och som om-
nämns i kommunens årsredovisning. 

 En ny vision för Lunds kommun. 
 Lunds befolkning har ökat med 2,3 procent och vi är nu 121 262 (prel) invånare 
 Under år 2017 har det färdigställts 894. 987 bostäder har påbörjats. 
 Spårvägsprojektet har påbörjats. Trafikstarten sker våren 2020. 
 Lund är en av Sveriges främsta miljökommuner. 
 Lunds kommun har gett ut en grön obligation för 750 miljoner kronor. 
 Under våren uppstod problem med kvaliteten på vattnet i delar av centrala och 

norra Lund. Utredningsarbete har pågått i samarbete med VA Syd för att dels ut-
röna vad som hände, dels säkerställa att det inte ska hända igen. 

 Lund har tagit emot ca 800 flyktingar under året. 
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 Ett nytt boende inom socialpsykiatrin på Utsättaregränd har öppnat, med plats för 
8 brukare. 

 I början av året färdigställdes tio servicelägenheter inom LSS på Iduns plats. 
 En ny enhet för korttidstillsyn inom LSS har invigts på Örnvägen 
 Årets antagning till gymnasieskolan visar bibehållet söktryck till kommunens skolor. 
 Ombyggnationen av Bantorget i Lund har startat 
 Beslut om Lunds nya gymnasieskola: Hedda Anderssongymnasiet. 
 Västerbro ny stadsdel i Lund 
 Nya stadsdelen Brunnshög invigd 

 Uppgång för meritvärdena i Grundskolan och betygsresultaten för gymnasieskolan 
 

Bokslutsprocessen 
Inför upprättandet av årsbokslutet har ekonomiavdelningen, upprättat en bokslutsdoku-
mentation baserat på dokumentationskrav och ansvarsfördelning. Bokslutet var väl förbe-
rett i samband med att granskningen påbörjades. 
 
Regelverk för årsredovisning 
Inga väsentliga förändringar av redovisningsregelverk har skett under året. Rek 17 Värde-
ring och upplysning om pensionsförpliktelser har uppdaterats. Värdering av förmånsbe-
stämda pensioner ska göras med tillämpning av RIPS 17. bedöms ej har medfört någon vä-
sentlig skillnad. 
 
Exploateringsverksamhet 
Kommunen har pågående exploateringsprojekt till ett värde av 279 (f å 244) mnkr. Det en-
skilt största är Brunnshög med ett värde på 212 (f å 196) mnkr. Enligt den tillämpade prin-
cipen används alltid inkomsterna till att i första hand täcka investeringen i gata/park som 
gatukostnadsersättning. Återstående inkomst redovisas som intäkt i samband med försälj-
ningen av marken. Slutsatsen från använd redovisningsprincip är att det är en försiktig re-
dovisning eftersom intäkterna i första hand går mot investeringen och intäktsförs först i 
takt med avskrivning påbörjas. Anledningen till att denna princip valts är svårigheten att 
bedöma om erhållna inkomster avser gata/park eller mark. 
 
Fordran Migrationsverket 
Fordran på Migrationsverket 101,1 mnkr (113,9 mnkr). Av fordran avser ca 1,3 mnkr 
2016. 29 mnkr av fordran avser tredje och fjärde kvartalet 2017 och har ännu ej åter-
sökts. Migrationsverket har liksom föregående år gjort en preliminär utbetalning under de-
cember på ca 25 mnkr.  
Reservering fordran på Migrationsverket hos Socialförvaltningen har liksom tidigare skett 
med ca 5 mkr, vilket motsvarar 5 % av total fordran. Det finns viss osäkerhet i fordran på 
Migrationsverket, trots reservering.  
 
Statsbidrag  
Ett generellt statsbidrag i form av byggbonus har erhållits med 22 mnkr. Redovisning har 
skett i enlighet med RKR:s rekommendation som generellt statsbidrag, d.v.s. allt är intäkts-
fört i samband med att bidraget erhölls under 2017.  
 
 
 
 
 



 

Lunds kommun - Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017   9 

Materiella anläggningstillgångar - komponentredovisning 
Komponentavskrivning har införts även på tekniska förvaltningen där infrastrukturinveste-
ringar sker. Innebär i praktiken att de infrastrukturinvesteringar som har färdigställts under 
2016 aktiveras med komponentindelning där avskrivning påbörjas den 1/1 2017.  
Från 2016 finns även pågående projekt avseende infrastrukturinvesteringar, tidigare har 
dessa aktiverats löpande i samband med bokslut oavsett om de varit avslutade eller inte. För 
att kunna redovisa i enlighet med ”komponentmetoden” krävs att investering är avslutad 
innan uppdelning kan ske i komponenter.  
 
Pensioner och kapitalförvaltning 
Lunds kommuns totala pensionsåtagande uppgår till 2743 mnkr fördelat på 490,7 mnkr re-
dovisat som avsättning i balansräkningen och 2 252,5 mnkr som ansvarsförbindelse. Det 
totala pensionsåtagandet har minskat med ca 7,8 mnkr framförallt hänförligt till ansvarsför-
bindelsen till följd av utbetalningar. I nedanstående tabell sammanfattas det totala pensions-
åtagandet fördelat på ansvarsförbindelse och skuld respektive marknadsvärdet på kapital-
förvaltningen. 

 
 
Som framgår av grafen ovan täcker pensionsförvaltningen totalt 7,0% av det totala pens-
ionsåtagandet. Detta är en ökning i förhållande till föregående år då motsvarande relation 
uppgick till 6,4 %.  
 
Det bokförda värdet för pensionsmedelsförvaltningen uppgår till 174 mnkr och är placerat i 
aktiefonder, strukturerade produkter och depåkonto. Det totala övervärdet uppgår till 18 
mnkr. 
 
Resultatutjämningsreserv 
Från och med 1 januari 2013 infördes möjligheten för kommuner och landsting att reservera 
överskott till en s.k. resultatutjämningsreserv (RUR). Syftet med RUR är att kommuner och 
landsting i sin balanskravsutredning ska få förbättrade möjligheter att utjämna resultatet 
över tid och därigenom få bättre förutsättningar att möta effekterna av konjunkturvariat-
ioner. Ett annat syfte är att skapa större stabilitet för verksamheterna. Ingående resultatut-
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jämningsreserv uppgår till 317 mnkr. För 2017 föreslås i enlighet med kommunens fast-
ställda regelverk att avsätta ytterligare 101 mnkr vilket innebär att det officiella balans-
kravsresultatet uppgår till 61 mnkr (se även kap 4.2). Resultatutjämningsreserven uppgår 
efter årets avsättning till 418 mnkr. 
 
 
Räkenskaper och ekonomi 
Verksamhetens nettokostnader i förhållande till utfall redovisas i grafen nedan. Detta för-
klarar prognossäkerheten i delårsrapporten och utgör en uppföljning av utfallet. 
 

 
 
Högre nettokostnader sista tertialet 2017 jämfört med 2013-2015 med men i paritet 2016.  
I prognosen i delåret bedömdes kostnaderna i sista tertialet uppgå till 36,8%. Utfallet blev 
således bättre än prognostiserat vilket indikerades i samband med delårsrapporten.  
Detta innebär att nettokostnadsutvecklingen jämfört med prognos har varit bättre under 
sista tertialet. Största förklaringarna till förbättringarna försiktighet i prognoserna. 
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag i förhållande till utfall redovisas i grafen nedan. 
Detta förklarar prognossäkerheten i delårsrapporten och utgör en uppföljning av utfallet. 
 

 
 
Utfall av skatteintäkter och generella statsbidrag i delåret periodiseras i  
f h t kostnaderna. Motsvarande periodisering sker inte i budgeten varför en del av avvikelsen 
utfall i delår mot budget kan förklaras med att lägre skatteintäkter ingår i utfallet än i budget. 
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Nettoinvesteringar 
Investeringar under året uppgår till 818 mnkr vilket är en genomförandegrad om cirka 56 % 
i förhållande till den av kommunfullmäktige antagna investeringsbudgeten på 1454 mnkr.  
 
I samband med delårsrapporten prognostiserades investeringar om 1 016 mnkr.  
Det konstateras således att den av KF antagna investeringsbudgeten ej uppnåtts. 
 
 
Soliditet 
Soliditeten, det egna kapitalet i förhållande till totalt kapital, har vid jämförelse med senaste 
årsbokslutet försämrats från 36% till 35%. Det konstateras att kommunens soliditet är vä-
sentligt lägre än snittet i Skåne som 2016 låg på ca 50%.  
 
Då kommunen använder sig av den s.k. blandmodellen för redovisningen av pensionsförplik-
telser redovisas den största delen utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Om 
den delen som redovisas som en ansvarsförbindelse beaktas i soliditetsberäkningen uppgår 
soliditeten till 18% vilket även det är en försämring. Med beaktande av att kommunen vida-
reutlånar till de kommunala bolagen, är soliditeten, inkl. pensionsåtagandet, istället 22%. 
 

 
 

4. Måluppföljning 

4.1  Inledning och målstruktur för kommunen   

Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige fastställa finansiella mål samt mål och in-
riktningar för verksamheten utifrån god ekonomisk hushållning. Detta görs i budgeten var-
efter uppföljning sker av målen i årsredovisningen. 
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Allmänt kan de finansiella målen anses avse de ekonomiska ramarna medan verksamhets-
målen avser kvaliteten och inriktningen på den verksamhet som skall utföras. 

4.2  Avstämning av balanskravet  

I årsredovisningens förvaltningsberättelse framgår att balanskravet uppnås för 2016. Efter 
justeringar för realisationsvinster mm uppgår balanskravsresultat om 162 mnkr. Avsättning 
föreslås med 101 mnkr till resultatutjämningsreserv varefter balanskravsresultatet uppgår 
till 61 mnkr. Något negativt balanskravsresultat från tidigare års finns ej att reglera. 
Vi kan således konstatera att balanskravet har uppfyllts för 2017. 

 
 
Vi kan således konstatera att balanskravet har uppfyllts för 2017. 
 
 

4.3 Finansiella mål 

Av Lunds kommuns budget avseende 2017 framgår två finansiella mål, ett resultatmål och 
ett skuldsättningsmål.  
 
Kommunens finansiella målsättning är definierad som att under EVP-perioden (ekonomi- och 
verksamhetsplan) 2017-2019 ska en upptrappning ske successivt av resultatnivån i förhål-
lande till skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2017 är målet 1,5%. I EVP 2018-
2020 så är målsättningen 2018 2% och 2019 2%.   
 
Utfallet 2017 innebär att resultatet uppnår den finansiella målsättningen för året. De kom-
mande två åren, d.v.s. 2018-2019, beräknas kommunen inte att uppnå målet. 
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Nettolåneskulden ska 2018 uppgå till högst 60% av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
För 2017 uppgår nettolåneskulden till 37% beroende på att alla budgeterade investeringar 
ej genomförts.  
Analysen visar att med nuvarande investeringstakt så kommer nettolåneskulden att öka och 
2019 beräknas nettoskulden överstiga målet om att nettolåneskulden ska uppgå till maxi-
malt 60% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Av detta följer att för 2017 och 2018 
kommer målet att klaras men ej 2019.  
Investeringsramen anger ett absolut tak för investeringarna men i praktiken blir det förskjut-
ningar i projekten och investeringar överförs till nästkommande år.  
 
Utfallet för 2017 innebär att målet därmed är uppnått. 
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Bedömning 
Fullmäktiges finansiella målsättningar visar på att målen uppnåtts.  

 
Av Lunds kommuns EVP avseende 2017 framgår följande finansiella målsättning för räken-
skapsåret: 

 Resultatmål - Årets resultat ska uppgå till 1,5% av skatteintäkter, generella statsbi-
drag och utjämning.  Utfall 2017: 2,7% 

 Skuldsättningsmål - Nettolåneskulden ska år 2018 uppgå till högst 60% av skattein-
täkter, generella statsbidrag och utjämning. Utfall 2017: 37% 

 
Kommentar till bedömningen: 
I samband med att EVP för 2017-2019 fastställdes kunde konstateras att inget av målen 
kommer att uppnås. För 2017 har dock bägge målen uppnåtts, bl. a. pga. att alla budgete-
rade investeringar ej genomförs. 
 
Enligt EVP för 2018-2020 så skall resultatmålen uppgå till 2% av skatteintäkter, generella 
statsbidrag vilket inte beräknas uppnås, och skuldsättningsmålet skall uppgå till högst 60% 
av skatteintäkterna vilket beräknas uppnås för 2017 och 2018 men inte 2019. 
Enligt vår uppfattning innebär detta att de finansiella målen inte kan anses vara styrande 
då de redan i budgeten ej beräknas bli uppfyllda. 

4.4 Verksamhetsmål 

Fr.o.m. 2016 gäller nya mål som skiljer på lagstadgade krav och annan målsättning. Fokus-
områden har införts som övergripande mål. Syftet är bl.a. att ha färre och mer mätbara 
mål med tydliga indikatorer. Kommunfullmäktige har därför i EVP 2017-2019 fastställt 6 
övergripande fullmäktigemål (varav ett avser finansiellt mål): 
 

 Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på kom-
munens verksamheter och beslut – bedöms ej uppnått 

 Lunds kommun ska ha en stark ekonomi – bedöms uppnått 
 Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på – bedöms uppnått 
 Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska – bedöms uppnått 
 Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat – be-

döms uppnått 
 Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande 

och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter – bedöms delvis 
uppnått 

  

Uppföljningen sammanfattas i grafen nedan.  
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Kommunens utveckling styrs av visionen och sex fokusområden. Samtliga nämnder har for-
mulerat mål som bidrar till ett eller flera fokusområden. För fyra av kommunens fokusom-
råden är mål och indikatorer beslutade av kommunfullmäktige. 
  
I årsredovisningen görs en sammanställning av måluppfyllelsen samt en redovisning av ar-
betet med målen. 
 
Bedömning 
Sammantaget görs i förvaltningsberättelsen bedömningen att kommunen har en god 
måluppfyllelse och en god ekonomisk hushållning. 
 

 
5. Intern kontroll 
 
Nämnderna utvärderar arbetet med intern kontroll i sina årsanalyser. Samtliga nämnder 

bedömer den interna kontrollen som god. 

Den sammanvägda bedömningen är att kommunens arbete med internkontroll fungerar 

bra, men att förbättringsområden finns. 

Kommentarer till vår bedömning av Intern Kontroll: 

 Revisionen har under året gjort fördjupade granskningar inom intern kontroll. Den 

sammanfattande bedömningen från dessa är att det i huvudsak finns ändamålsen-

liga rutiner för styrning, uppföljning och kontroll. För detaljer hänvisar vi till sepa-

rata granskningsrapporter. 

 Nämnderna utvärderar arbetet med intern kontroll i sina årsanalyser. 

 I årsredovisningen görs en samlad bedömning att nämnderna arbetar systematiskt 

med den interna kontrollen och att den i allt väsentligt fungerar väl. 

 Utvecklingsområden har identifierats och är dels på systemnivå, det vill säga göra 

det enkelt för fler att använda verktyget IT-ledningsstöd, dels på att ytterligare 

knyta ihop de olika arbetsprocesserna som handlar om riskanalys, kontroller och 

uppföljning. 

Kommunfullmäktige beslutade om särskilda uppdrag till nämnderna i Ekonomi och verk-

samhetsplanen för 2017. Kommunfullmäktige beslutade om 6 särskilda uppdrag till styrel-

ser och nämnder. I årsredovisningen görs en redovisning av dessa: 
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6. Sammanfattande bedömning  
 
Efter granskningen av årsredovisningen för 2017 är vår sammanfattande bedömning föl-

jande: 

 Uppdaterad redovisningsprincip gällande värdering av pensioner har börjat gälla 

och tillämpas under 2017. Kommunen tillämpar i övrigt oförändrade redovisnings-

principer jämfört med föregående år. 

 Det lagstadgade balanskravet har uppfyllts. 

 Fullmäktiges finansiella målsättningar visar att bägge de finansiella målen uppnåtts 

för 2017. 

 Fullmäktiges verksamhetsmål visar en till övervägande del god måluppfyllelse.  

Med beaktande av måluppfyllelsen kring de finansiella målen och verksamhetsmålen bedö-
mer vi att kommunen för 2017 uppvisar en tillfredsställande måluppfyllelse. Enligt vår upp-
fattning kan de finansiella målen inte anses vara styrande då de redan i budgeten ej beräk-
nas bli uppfyllda. 
 

Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställ-

ning. Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala re-

dovisningslagen och god redovisningssed. 

 
Lund den 1 mars 2018 
 
 
 
Magnus Helmfrid Lars Starck       Anna Jovancic  
Auktoriserad/ 
Certifierad revisor 

Auktoriserad revisor   

 
 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 72 Personalredovisning 2017
Dnr KS 2017/1217

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog år 2010 medarbetarpolicyn för Lunds 
kommun. Till medarbetarpolicyn hör riktlinjer för särskilda sakområden 
samt årliga personalstrategiska handlingsplaner. Riktlinjerna och den 
personalstrategiska handlingsplanen antas av kommunstyrelsen. I 
personalredovisningen beskrivs personalsituationen inom Lunds 
kommun. Åtgärder utifrån den personalstrategiska handlingsplanen 
genomförda under 2017 följs upp liksom åtgärder inom nämnderna och 
kommungemensamt utifrån medarbetarpolicyns områden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-02-22.
Personalredovisning 2017.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), 
Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Ulf Nymark (MP) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets 
förslag.

 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att sista 
stycket på sidan 39 i kartläggningen stryks.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl 
yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna personalredovisning för 2017 samt
att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige för kännedom.

Reservationer
Ledamöterna från Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot kommunstyrelsens 
beslut.

 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 72/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-03-07 klockan 15.00–21.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Elin Gustafsson (S), tjänstgör som ordförande § 77
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-73, kl 15:00-15:50
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 66-75, §§ 77-115, närvarar ej § 76 pga jäv
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 66-93, kl 15:00-20:30
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren § 77
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 77, 
kl 16:30-21:55
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 74-115
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 94-115

Ersättare Mats Olsson (V)
Dan Ishaq (M), kl 15:00-19:35
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-19:45

Justerare Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer § 66-115

Plats och tid för justering Rådhuset, fredagen den 16 mars kl 08:30 

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Hanna Gunnarsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-03-07

Paragrafer § 66-115

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-19 Datum då anslaget tas ned 2018-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-07 
 
 
Ang Personalredovisning 2017 (Dnr: KS 2017/1217) 
 
Vi är fortsatt bekymrade över den höga sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron år 2017 är 
densamma som året innan (2016) och hamnar på totalt 7,1 %. Sjukfrånvaron ligger emellertid 
avsevärt högre för vissa yrkesgrupper. Till exempel har undersköterskor inom hemvården en 
sjukfrånvaro på totalt 13 %. Ett annat iögonfallande exempel är förskollärare som ligger på 
9,4 %. Gemensamt för hög sjukfrånvaro är att personalen ofta tillhör de så kallade ”mjuka” 
verksamheterna. Inte nog med att sjukfrånvaro är negativt för den drabbade individen, det 
innebär även stora kostnader för kommunen. På det här området finns det mycket kvar att 
göra framöver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
HR-avdelningen Diarienummer

2018-02-22 KS 2017/1217

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

Carin Hillåker

046-355012

carin.hillaker@lund.se

Kommunstyrelsen

Personalredovisning 2017

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog år 2010 medarbetarpolicyn för Lunds
kommun. Till medarbetarpolicyn hör riktlinjer för särskilda sakområden 
samt årliga personalstrategiska handlingsplaner. Riktlinjerna och den 
personalstrategiska handlingsplanen antas av kommunstyrelsen. I
personalredovisningen beskrivs personalsituationen inom Lunds 
kommun. Åtgärder utifrån den personalstrategiska handlingsplanen
genomförda under 2017 följs upp liksom åtgärder inom nämnderna och 
kommungemensamt utifrån medarbetarpolicyns områden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-02-22
Personalredovisning 2017

Barnets bästa
Bedöms ej relevant för ärendet. 

Ärendet
Kommunfullmäktige antog år 2010 medarbetarpolicyn för Lunds
kommun. Till medarbetarpolicyn hör riktlinjer för särskilda sakområden 
samt årliga personalstrategiska handlingsplaner. Riktlinjerna och den 
personalstrategiska handlingsplanen antas av kommunstyrelsen. I
personalredovisningen beskrivs personalsituationen inom Lunds 
kommun. Åtgärder utifrån den personalstrategiska handlingsplanen
genomförda under 2017 följs upp liksom åtgärder inom nämnderna och 
kommungemensamt utifrån medarbetarpolicyns områden.

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har 2018-02-14 fått information 
om personalredovisningen.
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Carin Hillåker Johanna Sjöstrand
Tf. Kommundirektör HR-direktör
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Inledning
Lunds kommun är en av de största arbetsgivarna i Lund med drygt 10 000 medarbetare inom 138 
olika yrkesgrupper.  Medarbetarna ger Lundaborna service inom ett brett spektrum av områden, som 
kultur, trafik, skola, barnomsorg, äldreomsorg, stadsplanering, miljö och socialt stöd. För att Lunds 
kommun på bästa sätt ska möta framtidens behov behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska 
därför ha attraktiva arbetsplatser ur hälsosynpunkt, attraktiva anställningsvillkor som stimulerar till 
medskapande och utveckling samt arbetsplatser där vi tar tillvara på varandras olikheter, kompetens 
och erfarenheter. Våra medarbetares kompetens och engagemang är en viktig förutsättning för att 
göra det goda livet möjligt för medborgarna. 

I tider med stor konkurrens om arbetskraft står även Lunds kommun inför stora utmaningar när det 
gäller den framtida kompetensförsörjningen, Frågan har därför varit ett av sex fokusområden som 
kommunen särskilt ska arbeta med. Under året har kommunstyrelsen antagit en strategi med 
handlingsplan för kompetensförsörjningen som sträcker sig ett par år framåt och flera konkreta 
insatser har genomförts inom verksamheterna. 

Arbetet med att vara en mer inkluderande arbetsgivare har tagit ett kliv framåt under året i och med 
att Lunds kommun beviljats medel från Lunds Samordningsförbund (FINSAM) för finansiering av en 
tjänst med uppdrag att samordna, kommunicera och implementera insatser för att underlätta för 
nyanlända och personer med psykisk ohälsa att få arbete eller praktik i Lunds kommun. Syftet med 
denna satsning är att vi som arbetsgivare ska bli bättre på att vidga perspektiven och ifrågasätta 
invanda tankesätt vid rekrytering och planering av verksamheten men det blir också en viktig del i vår 
kompetensförsörjningsstrategi.

Arbetet med att utveckla kommunens löneöversynsarbete har fortsatt under 2017. Förbättrad 
kommungemensam analys och planering av lönebildningsarbetet, centrala överläggningar med de 
fackliga organisationerna samt ett fördjupat samarbete inom kommunens HR-funktion är exempel på 
åtgärder. Chefsutbildningen i lönebildning har genomförts vid två tillfällen under året. 

Under 2017 har arbetet med chefs- och ledarskapsprogrammen pågått för fullt med stort 
engagemang. Ett stort antal chefer har påbörjat programmet och arbetet för Ett Lund har tagit ett 
kliv framåt. Under 2017 har den nya kommungemensamma grundläggande arbetsmiljöutbildning, 
som ersätter tidigare BAM-utbildning (Bättre Arbetsmiljöutbildning) pågått för fullt. Chefer och 
skyddsombud utvecklar och förbättrar det systematiska arbetsmiljöarbetet med koppling till 
verksamheten. Trots aktivt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete som bedrivs på olika nivåer i 
kommunen minskade inte sjukfrånvaron, vi ser samtidigt att de tidigare årens ökande sjukfrånvaro 
nu bromsar in på bred front och 2017 låg sjukfrånvaron 7,7 procent av arbetstiden, vilket är samma 
nivåer som 2016.

Under 2017 har utvecklingsarbetet inom personalområdet fortskridit i alla verksamheter. Denna 
personalredovisning ska försöka spegla de större områden som vi jobbat med under året, men 
självklart är det så mycket mer som pågår varje dag i våra verksamheter. Ett stort tack till alla er 
medarbetare och chefer som i vardagen bidrar till att ge bästa möjliga service till medborgarna och 
Lunds kommun är en av de största arbetsgivarna i Lund med drygt 10 000 medarbetare inom 138 
olika yrkesgrupper.  Medarbetarna ger Lundaborna service inom ett brett spektrum av områden, som 
kultur, trafik, skola, barnomsorg, äldreomsorg, stadsplanering, miljö och socialt stöd. För att Lunds 
kommun på bästa sätt ska möta framtidens behov behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska 
därför ha attraktiva arbetsplatser ur hälsosynpunkt, attraktiva anställningsvillkor som stimulerar till 
medskapande och utveckling samt arbetsplatser där vi tar tillvara på varandras olikheter, kompetens 
och erfareneter. Våra medarbetares kompetens och engagemang är en viktig förutsättning för att 
göra det goda livet möjligt för medborgarna. 
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I tider med stor konkurrens om arbetskraft står även Lunds kommun inför stora utmaningar när det 
gäller den framtida kompetensförsörjningen, Frågan har därför varit ett av sex fokusområden som 
kommunen särskilt ska arbeta med. Under året har kommunstyrelsen antagit en strategi med 
handlingsplan för kompetensförsörjningen som sträcker sig ett par år framåt och flera konkreta 
insatser har genomförts inom verksamheterna. 

Arbetet med att vara en mer inkluderande arbetsgivare har tagit ett kliv framåt under året i och med 
att Lunds kommun beviljats medel från Lunds Samordningsförbund (FINSAM) för finansiering av en 
tjänst med uppdrag att samordna, kommunicera och implementera insatser för att underlätta för 
nyanlända och personer med psykisk ohälsa att få arbete eller praktik i Lunds kommun. Syftet med 
denna satsning är att vi som arbetsgivare ska bli bättre på att vidga perspektiven och ifrågasätta 
invanda tankesätt vid rekrytering och planering av verksamheten men det blir också en viktig del i vår 
kompetensförsörjningsstrategi.

Arbetet med att utveckla kommunens löneöversynsarbete har fortsatt under 2017. Förbättrad 
kommungemensam analys och planering av lönebildningsarbetet, centrala överläggningar med de 
fackliga organisationerna samt ett fördjupat samarbete inom kommunens HR-funktion är exempel på 
åtgärder. Chefsutbildningen i lönebildning har genomförts vid två tillfällen under året. 

Under 2017 har arbetet med chefs- och ledarskapsprogrammen pågått för fullt med stort 
engagemang. Ett stort antal chefer har påbörjat programmet och arbetet för Ett Lund har tagit ett 
kliv framåt. Under 2017 har den nya kommungemensamma grundläggande arbetsmiljöutbildning, 
som ersätter tidigare BAM-utbildning (Bättre Arbetsmiljöutbildning) pågått för fullt. Chefer och 
skyddsombud utvecklar och förbättrar det systematiska arbetsmiljöarbetet med koppling till 
verksamheten. Trots aktivt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete som bedrivs på olika nivåer i 
kommunen minskade inte sjukfrånvaron, vi ser samtidigt att de tidigare årens ökande sjukfrånvaro 
nu bromsar in på bred front och 2017 låg sjukfrånvaron 7,7 procent av arbetstiden, vilket är samma 
nivåer som 2016.

Under 2017 har utvecklingsarbetet inom personalområdet fortskridit i alla verksamheter. Denna 
personalredovisning ska försöka spegla de större områden som vi jobbat med under året, men 
självklart är det så mycket mer som pågår varje dag i våra verksamheter. Jag vill därför rikta ett stort 
tack till alla er medarbetare och chefer som i vardagen, varje dag, bidrar med att ge bästa möjliga 
service till medborgarna och därmed bidrar till att utveckla Lunds kommun!

Tack! 

Johanna Sjöstrand

HR-direktör 
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Medarbetarpolicyn, mål och årets handlingsplan
Utifrån medarbetarpolicyn har kommunstyrelsen varje år antagit en tvåårig handlingsplan för det 
personalstrategiska arbetet. Åtgärderna i handlingsplanen följs upp i den årliga personalstrategiska 
uppföljningen personalredovisning 2017. I fortsättningen kommer strategiska fokusområden inom 
HR-området ingå i Lunds kommuns kompetensförsörjningsstrategi och handlingsplan. Denna 
kommer att följas upp inom ramen för ledningsprocessen. 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål för Lunds kommun är en god personalpolitik som främjar trivsel 
och arbetsprestationer och ökar möjligheten för Lund att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Handlingsplan för kompetensförsörjning 2017-2018
Lunds kommun ska genom att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning upplevas som en 
attraktiv arbetsgivare som tillvaratar befintlig kompetens, utvecklar och identifierar behov av nya 
kompetenser och arbetsmetoder. Att arbeta med kompetensförsörjning innebär att systematiskt och 
målmedvetet arbeta för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med 
rätt kompetens.
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Medarbetare i Lunds kommun

Syfte
Personalredovisningens syfte är att redovisa en övergripande bild av personalåret 2016 som kan 
fungera som ett verktyg för att identifiera styrkor och utvecklingsbehov samt ligga till grund för 
kommande mål och satsningar. 

Underlag och avgränsningar
Uppföljningen i personalredovisningen bygger i huvudsak på uppgifter från Lunds kommun 
lönesystem e-Companion och beslutstödssystemet HR-analys. Uppgifter om annonsering av tjänster 
är hämtade från Lunds kommuns IT-stöd vid rekrytering och vissa uppgifter har rapporterats direkt 
frånförvaltningarna.

Eftersom det inte sker någon stängning av lönesystemet, ändras uppgifter kontinuerligt i takt med att 
kompletteringar och justeringar görs. Det får till effekt att vissa uppgifter från tidigare år kan vara 
marginellt justerade jämfört med tidigare års personalredovisningar. Om inte annat framgår, bygger 
uppföljningen på uppgifter om månadsavlönade tillsvidare- och tidsbegränsat anställda medarbetare 
i Lunds kommun. Könsuppdelning av uppgifter framgår inte direkt i alla tabeller och diagram i 
personalredovisningen, men samtliga områden som följs upp presenteras eller kommenteras ur ett 
könsperspektiv.  

Definitioner  

Arbetsidentifikation (AID) 

AID är ett centralt klassificeringssystem för gruppering av arbetsuppgifter för anställda inom 
kommuner och landsting. 

Det viktigaste användningsområdet för AID-indelningen är den partsgemensamma lönestatistiken 
som utgör ett gemensamt underlag till centrala och lokala förhandlingar. Läs mer på www.skl.se.

Tillsvidareanställda

Som tillsvidareanställda räknas heltids- och deltidsanställda inklusive de tillsvidareanställda som har 
tidsbegränsade uppdrag eller interna vikariat. 

 Visstidsanställda 

Som visstidsanställda räknas månadsavlönade medarbetare som har tidsbegränsade anställningar. 
Dessa räknas som tillsvidareanställda. Timavlönade inkluderas inte. 

Årsarbetare  

Antalet årsarbetare är antalet månadsavlönade medarbetare (inklusive tjänstlediga) omräknat till 
heltidstjänster. 

Antalet medarbetare beräknas per den 31 december 2016. Lunds kommun. Uppgifter om 
timavlönade medarbetare finns i kommentarerna till tabell 3.

www.skl.se
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Lunds kommun - Lunds största arbetsgivare  
Lunds kommun är med sina drygt 10 000 medarbetare den största arbetsgivaren i Lund sett till 
antalet medarbetare inom kommungränsen. 

Tabell 1 – Antal månadsavlönade

2016-12-31 2017-12-31

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Total

Tillsvidareanställda 6 302 2 006 8 308 6 398 2 091 8 489

Visstidsanställda 983 450 1 433 1 135 560 1 695

Totalt* 7 158 2 417 9 575 7 454 2 612 10 066

Totalt antal 
årsarbetare 6 860 2 421 9 281 7 145 2 577 9 722

* Eftersom medarbetare kan inneha en tillsvidareanställning del av tjänst och visstidsanställning del 
av tjänst blir summan av de två anställningsformerna högre än totalt antal månadsanställda

Lunds kommun hade vid 2017 års slut 8 489 tillsvidareanställda och 1 695 visstidsanställda 
månadsavlönade medarbetare, att jämföra med 8 308 respektive 1 433 år 2016. Antalet 
månadsavlönade medarbetare är därmed totalt 10 066, vilket är en ökning med 5,1 procentenheter 
jämfört med föregående år.

Diagram 1 - Antal månadsavlönade medarbetare per nämnd
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Inom Lunds kommun har Vård- och omsorgsnämnden det största antalet medarbetare med totalt 3 
094 månadsavlönade medarbetare vilket motsvarar 30,7 procent av kommunens anställda. Därefter 
följer Barn- och skolnämnd Lund stad med 2 635 månadsavlönade medarbetare. 
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Tabell 2 - Andel tillsvidareanställda per nämnd

Nämnd 2016-12-31 2017-12-31

BSN Lund Stad 84,7% 82,8%

BSN Lund Öster 84,4% 81,2%

Byggnadsnämnden 96,3% 91,8%

Kommunstyrelsen 80,4% 86,1%

Kultur- och Fritidsnämnden 90,0% 81,8%

Miljönämnden 85,4% 100,0%

Renhållningsstyrelsen 92,1% 92,1%

Servicenämnden 83,7% 89,6%

Socialnämnden 85,8% 90,7%

Tekniska nämnden 92,5% 88,0%

Utbildningsnämnden 90,4% 80,3%

Vård- och omsorgsnämnden 84,8% 84,9%

Totalt 86,8% 84,3%

Andelen tillsvidareanställda har minskat från 86,8 procent till att vid årets slut vara 84,3 procent. 
Andelen överstiger 80 procent inom samtliga nämnder. 
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Diagram 2 - Antal anställda i de största yrkesgrupperna 2017-12-31
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Inom kommunen finns cirka 138 yrkesgrupper som i sin tur består av anställningar med varierande 
titlar. Undersköterskor och förskollärare är de största yrkesgrupperna. Andra stora yrkesgrupper är 
barnskötare, handledare och lärare inom de olika skolformerna. Visstidsanställda månadsavlönade 
medarbetare finns i varierande omfattning inom de största yrkesgrupperna. Särskilt barnskötare och 
elevassistenter har en hög andel visstidsanställda och timavlönade. 

Personalkostnader 
Diagram 3 - Andel personalkostnader

60%

40%
Personalkostnader
Övriga kostnader

Personalkostnaderna ökade med 6,6 procentenheter och uppgick 2017 till 4 662,1  miljoner kronor, 
vilket motsvarar 60 procent av kommunens totala kostnader. Siffrorna är hämtade ur kommunens 
ekonomisystem och urval konton 411*. 
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Övertid och mertid  

Tabell 3 - Övertid i procent av ordinarie arbetstid

2016 2017
Nämnd Överti

d (h)
Överti
d (%)

Mertid 
(h)

Merti
d (%)

Överti
d (h)

Överti
d (%)

Merti
d (h)

Mertid  
(%)

BSN Lund Stad 6 739 0,1% 23 454 0,5% 3 857 0,1% 22 044 0,5%

BSN Lund Öster 2 475 0,1% 9 499 0,5% 3 059 0,2% 11 336 0,6%

Byggnadsnämnden 294 0,2% 40 0,0% 189 0,1% 84 0,1%

Kommunstyrelsen 1 509 0,3% 401 0,1% 1 541 0,3% 243 0,0%

Kultur- och Fritidsn. 976 0,2% 4 831 0,7% 1 007  3 573 0,6%

Miljönämnden 161 0,3% 28 0,0% 194 0,3% 9 0,0%

Renhållningsstyrelse
n

6 195 2,6% 109 0,0% 5 203 2,2% 148 0,1%

Servicenämnden 11 265 1,2% 6 970 0,7% 14 524 1,4% 5 288 0,5%

Socialnämnden 12 374 0,9% 4 004 0,3% 8 877 0,6% 2 941 0,2%

Tekniska nämnden 599 0,4% 180 0,1% 538 0,3% 310 0,2%

Utbildningsnämnden 4 579 0,2% 5 820 0,3% 3 944 0,2% 4 220 0,2%

Vård- och omsorgsn. 48 771 0,9% 42 366 0,8% 55 676 1,0% 42 204 0,8%

Lunds kommun 96 022 0,5% 97 770 0,6% 98 609 0,5% 92 400 0,5%

Tabell 4 - Övertid och mertid fördelat per år, kön i antalet timmar och procent av den totala arbetstiden

1.
2016 2017

 Övertid (h) Övertid (%) Mertid (h) Mertid (%) Övertid (h) Övertid (%) Mertid (h) Mertid (%)
Kvinna 60 234 0,5 % 79 207 0,6 % 59 902 0,4 % 73 248 0,5 %
Man 37 508 0,8 % 18 539 0,4 % 38 462 0,8 % 19 066 0,4 %
Totalt 97 742 0,5 % 97 746 0,5 % 98 364 0,5 % 92 314 0,5 %

Övertid i procent av ordinarie arbetstid är på samma nivåer 2017 jämfört med 2016, både för män 
och för kvinnor. Totalt motsvarar övertiden 0,5 procent av ordinarie arbetstid. Mertiden är på samma 
nivå som övertiden, d.v.s. 0,5 procent av ordinarie arbetstid.
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Personalomsättning

Tabell 5 - Personalomsättning, tillsvidareanställda

2016 2017

Avgångsorsak Antal 
tillsvidareanställda

Andel avslut 
(%)

Antal 
tillsvidareanställda Andel avslut (%)

Slutat på egen 
begäran

701 75 % 854 77 %

Pension 204 22 % 211 19 %

Annan orsak 29 3 % 41 4 %

Summa 934 100 % 1106 100 %

Antal 
tillsvidareanställda

8 476 8 496

Personalomsättning 11 % 13 %

Personalomsättningen beräknas i kommunens personalredovisning i antalet externa avgångar för 
tillsvidareanställda (inkluderat vilande) dividerat med antalet tillsvidareanställda per den 31 
december 2016 respektive 31 december 2017. 

Personalomsättningen var 2016 11 procent och 2017 13 procent, vilket är en ökning med 2 
procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen beror på att fler slutat på egen begäran 2017 
jämfört med 2016. Lunds kommun liksom andra kommuner i regionen har haft en ökande 
personalomsättning de senaste åren. Lunds kommun hade 2014 8 procent och 2015 9 procent.
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Tabell 6 - Personalomsättning inom vissa yrkesgrupper

 2016 2017

Yrkesgrupp Antal tillsvidare 
anställda Personalomsättning Antal tillsvidare 

anställda Personalomsättning

Fritidspedagog 254 11% 233 22%

Socialsekreterare 201 13% 193 19%

Förskollärare 648 14% 628 18%

Socialpedagog, 
behandlingsassistent

269 12% 265 16%

Vårdbiträde, 
hemvård/hemsjukvård

119 9% 137 15%

Undersköterska, 
hemvård/hemsjukvård

655 15% 677 14%

Vårdare, 
dagverksamhet

110 6% 113 13%

Samtliga 
yrkesgrupper i Lunds 
kommun

8 309 11% 8 496 13%

Personalomsättningen beräknas i kommunens personalredovisning i antalet externa avgångar för 
tillsvidareanställda (inkluderat vilande) dividerat med antalet tillsvidareanställda per den 31 
december 2016 respektive 31 december 2017

Personalomsättningen varierar mellan yrkesgrupper. Framförallt var omsättningen hög gällande 
fritidspedagoger, socialsekreterare (främst på utredningssidan), förskollärare samt socialpedagoger. 
Personalomsättningen speglar marknadsläget och rörligheten för dessa grupper i regionen.

Tabell 7 - Medelålder månadsavlönade medarbetare

1. Medelålder, antal år

 2016 2017

Kvinnor 43,9 43,6

Män 42,2 41,8

Totalt 43,5 43,1
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Medelåldern minskar bland både kvinnor och män. Männens medelålder minskade med 0,4 år 
jämfört med 2016 och är 2017 1,8 år yngre än kvinnorna.  Totalt minskade medelåldern med 0,4 år 
och var 2017 43,1 år.

Diagram 4 - Antal månadsavlönade uppdelade i åldersgrupper och anställningsform och kön 31 december 2017
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Största gruppen i åldersintervallet 30-49 år. Med tillsvidareanställda kvinnor som största del. I 
åldersgruppen -29 år utgör visstidsanställningarna större andel än i de andra åldersgrupperna.

Tabell 8 - Genomsnittlig pensionsålder, antal år

1. Genomsnittlig pensionsålder, antal år

 2016 2017

Kvinnor 64,8 65,0

Män 64,4 64,5

Totalt 64,5 64,7

Den genomsnittliga pensionsåldern inom Lunds kommun är 64,7 år vilket är en ökning med 0,2 år 
jämfört med föregående år (2016: 64,5 år). 211 medarbetare lämnade kommunen för pension under 
året. Vid årets slut kvarstod 199 månadsavlönade medarbetare i tjänst som är över 65 år, jämfört 
med 252 medarbetare över 65 år 2016. 
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Diagram 5 - Beräknade pensionsavgångar för tillsvidareanställda kvinnor och män 2018-2028
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Beräkningen baseras på en pensionsålder på 67 år. Med tanke på att den genomsnittliga 
pensionsåldern är 64,7 år ska det beräknade antalet pensionsavgångar de två närmaste åren ses med 
tillförsikt.
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Tabell 9 - Beräknade pensionsavgångar för tillsvidareanställda 2018-2028, per nämnd

Nämnd

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Andel

Utbildningsnämnd
en

14 16 23 18 22 30 26 24 30 31 21 25%

BSN Lund Stad 8 18 47 53 52 48 56 64 62 56 53 22%

Kommunstyrelsen 2 6 4 8 4 3 3 4 8 5 5 21%

Kultur- och 
Fritidsn.

3 6 4 5 7 5 10 4 6 9 9 21%

BSN Lund Öster 2 4 13 23 16 27 25 24 25 14 21 21%

Renhållningsstyrels
en

0 0 3 3 1 3 2 3 4 2 2 20%

Vård- och 
omsorgsn.

17 17 32 45 56 58 66 61 75 62 79 19%

Servicenämnden 0 2 9 6 18 13 8 12 14 8 15 19%

Socialnämnden 5 3 5 15 17 14 8 9 15 19 14 19%

Byggnadsnämnden 0 0 2 2 3 1 2 0 1 2 1 17%

Tekniska nämnden 0 1 0 1 2 1 1 1 2 0 1 13%

Miljönämnden 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 11%

Totalt 51 74 142 180 198 203 208 206 242 207 222 21%

Beräkningen baseras på en pensionsålder på 67 år. Med tanke på att den genomsnittliga 
pensionsåldern är 64,7 år ska det beräknade antalet pensionsavgångar de två närmaste åren ses med 
tillförsikt.

21 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna beräknas ha gått i pension inom tio år. 

Inom tre till sex år beräknas ett stort antal medarbetare gå i pension inom framförallt 
skolnämnderna.
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Attraktiv arbetsgivare
Liksom andra kommuner står Lunds kommun inför stora utmaningar när det gäller den framtida 
kompetensförsörjningen på grund av yttre faktorer som kraftig befolkningsökning och 
generationsväxlingen på arbetsmarknaden. För att på bästa sätt möta framtidens personalbehov är 
det av väsentlig betydelse att Lunds kommun bedriver ett systematiskt kompetensförsörjningsarbete 
och är och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 

Åtgärder inom attraktiv arbetsgivare  
Begreppet attraktiv arbetsgivare är en del i arbetet med kompetensförsörjning. Inom samtliga 
nämnder finns svårigheter att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare inom vissa 
bristyrkesgrupper däribland förskollärare, fritidspedagoger, undersköterskor sjuksköterskor, 
socionomer samt specialkompetenser inom teknik. 

Tidigare har utmaningen legat i att rekrytera och behålla de mest erfarna och kompetenta 
medarbetarna, men under 2017 har det mer och mer börjat handla om att överhuvudtaget kunna 
bemanna vakanser med medarbetare med adekvat utbildning inom bristyrken. Det är något många 
kommuner hanterat i flera är men som alltså nu även drabbat Lund.   

Lunds kommun arbetar proaktivt genom att främst fokusera på de sex åtgärder i handlingsplanen för 
kompetensförsörjning som kommunstyrelsen antog i början av 2017. Åtgärderna syftar till att 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och nedan följer en kort redogörelse av vad 
som gjorts 2017.

 Kommunkontoret har arbetat fram ett stödmaterial för att kartlägga och analysera 
kompetensbehovet på kort och lång sikt. Vård- och omsorgsförvaltningen har använd 
materialet i ett pilotprojekt och under 2018 ska alla förvaltningar genomföra arbetet enligt 
den kommungemensamma metoden. 

 Lunds kommun har skjutit fram sina positioner vad gäller arbetsgivarprofileringen på sociala 
medier och arbetar enligt en under året framtagen kommunikationsplan. Ett så kallat 
arbetsgivarabonnemang har tecknats med LinkedIn och verksamheterna har börjat betala 
för annonsering av lediga jobb på Facebook, vilket ger betydligt bättre spridning än 
gratisannonser.  Kommunen fortsätter även med det Instagramkonto där man kan följa 
medarbetares vardag i kommunen. 

 Kommunkontoret har beviljats medel från FINSAM för finansiering av koordinatortjänst på 
heltid i tre år. Tjänsten är tillsatt och uppdraget är att samordna, kommunicera och 
implementera insatser för att underlätta för nyanlända och personer med psykisk ohälsa att 
få arbete eller praktik i Lunds kommuns organisation. (Se avsnitt Inkluderande arbetsgivare 
nedan). 
                                

 Arbetsgivaren har i samarbete med Kommunal arbetat fram en plan för hur fler 
medarbetare inom Kommunals avtalsområde ska gå från deltid till heltidsanställning. (Se 
avsnitt Öka andelen heltidsarbetande nedan). 

 Chefs- och ledarutvecklingsinsatserna har fortsatt under året med programmet Jag som chef 
och de så kallade chefsmodulerna, utbildningar inom till exempel arbetsrätt och rekrytering. 
Under hösten har kommunkontoret påbörjat arbetet med att utveckla chefs- och 
ledarutvecklingsinsatserna med anledning av kommunens nya vision. 

 Kommunkontoret har arbetat fram en digital avgångsenkät som ska skickas ut till 
medarbetare som sagt upp sig eller ska gå i pension. Syftet är att systematiskt kartlägga 



12

varför medarbetare väljer sluta. Kommunkontoret kommer sammanställa pedagogiskt 
utformade statistikrapporter på kommun- respektive förvaltningsnivå och för större 
yrkesgrupper.  

Öka andelen heltidtidsarbetande
Arbetsgivaren har i samarbete med Kommunal arbetat fram en plan för hur fler medarbetare inom 
Kommunals avtalsområde ska gå från deltid till heltidsanställning. Ett antal pilotprojekt kommer att 
genomföras bland annat ska måltidspersonal ges möjlighet att gå upp till heltid genom att även 
utföra lokalvårdsarbete.  

Men verksamheterna ska liksom tidigare alltid se över möjligheten att erbjuda deltidsanställda 
medarbetare höjd sysselsättningsgrad. Tyvärr är det inte alltid möjligt att erbjuda heltidstjänster av 
verksamhets-, schematekniska eller ekonomiska skäl. För att komma runt dessa hinder och öka 
andelen heltidsarbetande har vård- och omsorgsförvaltningen ett lokalt kollektivavtal inom 
Kommunals avtalsområde om årsarbetstid med flytande del samt avtal om önskad 
sysselsättningsgrad. Men med kreativa lösningar vad gäller till exempel arbetstidsmodeller och 
kombinationstjänster ska heltid bli norm inom samtliga kollektivavtalsområden i kommunens 
verksamheter. Samarbetet och handlingsplanen med Kommunal är första steget mot heltidsnormen.  

Inkluderande arbetsgivare
Att vara en inkluderande arbetsgivare handlar om att vidga perspektiven och ifrågasätta invanda 
tankesätt vid rekrytering och planering av verksamheten. I tider med stor konkurrens om 
arbetskraften är det av särskild vikt. För att främja en större mångfald och ta tillvara kompetens hos 
personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, har kommunkontoret beviljats medel från 
Lunds Samordningsförbund (FINSAM) för finansiering av koordinatortjänst på heltid i tre år. Tjänsten 
är tillsatt och uppdraget är att samordna, kommunicera och implementera insatser för att underlätta 
för nyanlända och personer med psykisk ohälsa att få arbete eller praktik i Lunds kommuns 
organisation.  Arbetet bedrivs i projektform i samarbete med Arbetsförmedlingen och Lunds 
Fontänhus. 

Under året har drygt 60 nyanlända fått anställning i kommunen genom så kallade extratjänster i 
framförallt förskoleverksamheten, men under året har fler och fler förvaltningar anställt personal på 
extratjänster. Anställningen varar i ett till två år och medarbetaren ska utföra arbetsuppgifter som 
kompletterar vad ordinarie medarbetare har i uppdrag att utföra. 

Totalt var 178 personer anställda i Lunds kommun i december 2017 inom ramen för något slags 
arbetsmarknadsåtgärd.  

Studentsamverkan
Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är det av stor betydelse att kommunen har ett nära 
samarbete med lärosäten och studentorganisationen. Flera förvaltningar har därför etablerade 
samarbeten med utbildningsprogram vad gäller praktikplatser och varje år är det många studenter 
som har praktik i kommunens verksamhet. 

Kommunens verksamheter deltar även regelbundet på arbetsmarknadsdagar på universitet och 
högskolor i närområdet. Studenter tas också emot inom verksamheterna för studiebesök och i 
samband med fältarbete och uppsatsskrivande. 

Kommunstyrelsen har beslutat att fortsätta finansiera och vara samarbetspartner till Miljöbron. 
Syftet är att sammanlänka studenter, kommunala verksamheter och näringslivet genom att förmedla 
projekt som studenter kan genomföra.
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Samarbetet mellan MalmöLundregionen och Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola har fortsatt 
och våren 2017 genomfördes ett panelsamtal i syfte att marknadsföra kommuner som arbetsgivare.
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Jobbannonser och vakanser 

Tabell 10 - Antal publicerade jobbannonser och antal vakanta tjänster

 2016 2017 Jämförelse
 

 Annonser Tjänster Annonser Tjänster Annonser Tjänster
Sommarjobb/säsongsanställning 19 281 15 957 -4 676
Tidsbegränsad anställning 426 775 454 612 28 -163
Tillsvidareanställning 1042 1632 1117 1646 75 14
Totalt 1487 2688 1586 3215 99 527

I tabellen ovan presenteras statistik över antal publicerade jobbannonser och antal publicerade 
vakanta tjänster (en annons kan avse flera tjänster). 2017 valde vård- och omsorgsförvaltningen att, 
till skillnad från 2016, publicera alla sommarjobb/säsongsanställningar via den publiceringskanal 
kommunen använder för tidsbegränsade- och tillsvidareanställningar. Det förklarar i stort hela 
ökningen av det totala antalet annonser och tjänster.  Således är det mycket marginella förändringar 
vad gäller antal utannonserade tillsvidaretjänster jämfört med 2016. Antalet annonser som avser 
tidsbegränsade anställningar har ökat marginellt, dock har antalet vakanta tidsbegränsade tjänster 
minskat. 

73 procent av annonserade tjänster var tillsvidaretjänster, en ökning jämfört med föregående år. 
Andelen av tjänsterna som var heltid minskade från 48 till 40 procent. Samtidigt har alternativet 
Heltid- eller deltid ökat från 27 till 43 procent och inom detta alternativ ryms en stor andel 
heltidstjänster. 
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Ledarskap och medarbetarskap

Ledare i Lund  
Lunds kommun hade vid årsskiftet 2017-2018 drygt 438 arbetsledare eller chefer varav 63 procent är 
kvinnor. 

Diagram 6- Antal chefer indelat på ansvar och kön december 2017
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Nivåer enligt Sveriges kommuners och landstings definitioner:  

A. Chef direkt underställd politisk nämnd. Har ett övergripande verksamhets-, ekonomi- och 
personalansvar. 

B. Chef på mellanchefsnivå som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och ett 
övergripande ansvar inom sitt verksamhetsområde (är i regel direkt underställd förvaltningschef). 

C. 1:a linjens chef som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och ett övergripande ansvar 
inom sitt ansvarsområde 

 L. Arbetstagare med lednings- och samordningsansvar Arbetstagare som i sitt arbete har ett 
begränsat ledningsansvar, det vill säga en eller två av verksamhets-, ekonomi- och personalansvar.  

Den största gruppen är kvinnliga C-chefer som utgör 41 procent av samtliga chefer. Det är en jämn 
könsfördelning bland B-chefer.
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Tabell 11 - Antal tillsvidareanställda chefer (ABC) som slutat, fördelat på avgångsorsak 2015 och 2016

 2016 2017

Avgångsorsak Antal 
tillsvidareanställda

Andel avslut 
(%)

Antal 
tillsvidareanställda Andel avslut (%)

Slutat på egen 
begäran 20 50 % 24 65 %

Pension 20 50 % 13 35 %

Summa 40 100 % 37 100  %

Antal 
tillsvidareanställda 343 348

Personalomsättning 12 % 11 %

Personalomsättningen beräknas i kommunens personalredovisning i antalet externa avgångar för 
tillsvidareanställda chefer (inkluderat vilande) dividerat med antalet tillsvidareanställda chefer per 
den 31 december 2016 respektive 31 december 2017

Personalomsättningen bland chefer var 11 procent under 2017 vilket är en minskning 1 procentenhet 
jämfört med föregående år.  Minskningen beror främst på att antalet pensionsavgångar var färre 
2017. Inom de närmsta åren kommer Lunds kommun att genomgå ett generationsskifte och ett 
flertal nya chefer behöver rekryteras. Därför fortsatte under året arbetet med att säkra 
ledarförsörjningen. 

Samtidigt fortskrider arbetet med att utveckla befintliga chefer inom ramen för kommunens chefs-
och ledarutvecklingsprogram. 
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Chefs- och ledarskapsutveckling  
2015 fattades beslut om ett kommungemensamt chefs- och ledarskapsutvecklingsprogram för 
chefer. De bärande delarna är Jag som chef och chefsmoduler. Under 2017 har 6 grupper i 
ledarskapsprogrammet Jag som chef med 94 av kommunens chefer genomgåtts och avslutats. 
Ytterligare 95 chefer var inne i programmet 2017. Syftet med Jag som chef är att implementera 
ledningsfilosofin som innebär att utvecklas tillsammans och ta ett ansvar som sträcker sig lite längre 
och att vi styr och leder Lunds kommun ännu smartare och bättre. Programmet genomförs i 
dialogformat och varje grupp leds av ett internt team; en medarbetare och en medlem från 
kommunens ledningsgrupp. 

Sju chefsmoduler

 Lönebildning
 Rehabilitering
 Rekrytering
 Ledningsprocessen
 Ständiga förbättringar
 Kommunicera i förändring
 Medieträning

Modulerna syftar till att stärka chefskompetensen och har genomförts löpande under 2017. 
Märkbara effekter så här långt av chefs- och ledarskapsutvecklingen visar på stort engagemang att 
jobba för helheten, agera som en arbetsgivare och ett ökat samarbete på tvärs inom organisationen.

Jag som chef  

Ett utvecklingsprogram i dialogform för chefer och ledare. Varje grupp med 16 deltagare leds av en 
person från kommunens ledningsgrupp tillsammans med en utvald medarbetare. Varje grupp träffas 
tio gånger à tre timmar på olika teman under ett års tid. Samtliga team har fått utbildning i 
samtalsledning.  Jag som chef har utvärderats och det är påbörjat ett utvecklingsarbete under 2017 
då ny vision ska genomsyra utbildningsprogrammet.
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Arbetsmiljöutbildning

Den kommungemensamma grundläggande arbetsmiljöutbildningen vänder sig till chefer och 
skyddsombud och bygger på det systematiska arbetsmiljöarbetet med koppling till verksamheten. 
Arbetsmiljöutbildningen är speciellt anpassad för kommunsektorn och framtagen av Suntarbetsliv i 
samverkan med de fackliga organisationerna. Utbildningen genomförs av chefer, HR och fackliga 
företrädare. 

HR-lyftet 2017
Hösten år 2015 beslutade Kommunens ledningsgrupp att nytt HR-system ska upphandlas, under år 
2017 slutfördes upphandlingen. Upphandling resulterade i att avtal tecknades mellan Lunds kommun 
och Visma Enterprise. Avtalet avser leverans, installation, införande och nyttjanderätt av HR system 
för hantering av personal- och löneprocesser. 

Avtalet omfattar följande delar:

 Anställning
 Lön
 Självservice
 LAS
 Löneöversyn
 Rehabilitering
 Schema, bemanning och vikarieanskaffning
 Statistik och utdata
 Teknik, IT och Systemadministration
 Införande och leverans inklusive migrering och integrationer
 Support, underhåll och vidareutveckling

Upphandlingsarbete och processkartläggning
Arbetet med upphandlingen har involverat ett stort antal resurser. Projektgruppen har varit central och 
har arbetat intensivt tillsammans. Utöver projektgruppen har ytterligare ett stort antal personer med 
olika kompetensområden deltagit i arbetet med kravställan och utvärdering. 

För att säkerställa att krav på nytt system ligger i linje med önskade framtida arbetssätt arbetade 
projektet under år 2017 även med processkartläggning av prioriterade processer. Processerna som 
tagits fram rör anställning, självservice, lönebearbetning, schema, löneöversyn, LAS och 
rehabilitering. Utöver underlag vid kravställan har dessa processbeskrivningar även tjänat som 
underlag för att påbörja dialog och kommunikation med verksamheterna om vilka förändringar nytt 
system kommer att innebära vad gäller arbetssätt och roller.  



19

Planering av implementering, HR-lyftet
Det är bara lösningar som används på avsett vis som kan generera förväntad nytta. En förutsättning för 
att uppnå ett nytt HR-systems fulla potential är att det används smart och effektivt. 
Implementeringsfasen som planerats under 2017 och som kommer att genomföras under år 2018 kallar 
vi därför HR-Lyftet. 

HR-lyftets övergripande effektmål är:

Gemensamt arbetssätt och sammanhängande systemstöd. Vi är en arbetsgivare och såväl 
medarbetare som chefer och HR ska känna igen sig i processer och systemstöd oavsett var man 
befinner sig i organisationen. Vi ska införa standardiserade processer och rutiner som är 
kommungemensamma för att säkra kvalitet och effektivitet. Former för ständiga förbättringar ska 
etableras.

Lätt att göra rätt. Kommunens alla användare ska på ett enkelt sätt kunna utföra aktuella HR 
uppgifter. Chefer ska uppleva det lättare att utöva sitt personalansvar genom bl.a. ett förbättrat 
systemstödmed och tydligare supportorganisation. Genom nytt systemstöd ska manuell hantering och 
dubbelarbete minimeras och arbetssätt effektiviseras vilket förväntas frigöra tid i organisationen för 
annat. 

Ordning och reda. HR lyftet ska medverka till att skapa gemensamma arbetssätt som präglas av 
ordning och reda. Vi ska tydliggöra roller och ansvar samt vad som gäller inom HR i Lunds kommun. 
System ska innehålla korrekt och aktuell information med goda integrationer till andra system. 
Säkerställa goda möjligheter till uppföljning.

Digitalisering. Strävan är att i möjligaste mån etablera ett digitalt arbetssätt och automatiserade 
flöden. Genom att använda webb och applikationer vill vi möjliggöra effektiv rapportering och ett 
flexibelt arbetssätt. Självservice för alla!

För att uppnå dessa effektmål har en genomförandeorganisation etablerats som bygger på delprojekt 
och ansvarsområden som involverar ett stort antal resurser och kompetenser såväl centralt som i alla 
kommunens förvaltningar. Under 2018 ska HR-lyftet leverera följande:

 Fullt implementerat HR-system i Lunds kommuns ordinarie verksamhet. Utbetalning av första 
lönen via Personec P 26 okt 2018.

 Etablera verksamhetsstödjande HR processer1 som är användbara, kända, förstådda, 
accepterade och tillgängliga

 Tydliggöra roller och utifrån processerna skapa underlag för standardiserat utbud av 
behörighetsroller 

 Påbörja arbetet med att tydliggöra roller och uppdrag inom HR-funktionen, ta fram SLA-HR

 Utformning av supportorganisation och fortsatta utbildningsinsatser HR/lön

 Organisering och upplägg för systemförvaltning efter avslutat projekt HR/lön

1 Uppdraget omfattar processerna: Anställning, LAS, Självservice, Lönebearbetning, Schema/ 
bemanning/ vikarieanskaffning, Löneöversyn, Rehabilitering



20



21

Mångfalden berikar
Mångfald- och jämställdhet integreras med andra delar av personalområdet och aktiviteter inom 
attraktiv arbetsgivare, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och ledarskap är ofta också aktiviteter för 
mångfald och likabehandling. Därför kan några av aktiviteterna upprepas under andra delar av 
personalredovisningen.

Under 2017 och årligen genomför Lunds kommun en lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och 
förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. En 
handlingsplan för jämställd lönebildning fastställdes i kommunfullmäktige i juni i år och syftar till att 
ge likvärdig lön för likvärdigt arbete samt uppnå ett mer strategiskt och enhetligt 
lönebildningsarbete.

Lunds kommun har en kommungemensam handlingsplan för Delaktighet för alla som samtliga 
nämnder arbetar utifrån. Delaktighet för alla syftar till att kommunens medborgare och medarbetare 
med funktionsnedsättningar ges samma förutsättningar till full delaktighet och jämlikhet och att 
arbetslivet anpassas efter människors olika förutsättningar. 

Med start i augusti 2017 påbörjades ett treårigt projekt IKA (Intern koordinering av 
arbetsmarknadsåtgärder). Projektet syftar till att bredda Lunds kommuns rekrytering och bättre ta 
vara på den kompetens som finns bland personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. 
Kommunkontoret har beviljats medel från FINSAM för finansiering av en koordinatortjänst knuten till 
projektet och med uppdrag att samordna, kommunicera och implementera insatser för att 
underlätta för nyanlända och personer med psykisk ohälsa att få arbete eller praktik i Lunds 
kommuns organisation. Genom samarbete med Arbetsförmedlingen och Lunds Fontänhus matchas 
sökande inom målgrupperna med Lunds kommuns rekryteringsbehov. Kommunens verksamheter 
erbjuds utbildningsinsatser för att öka kunskap om psykisk ohälsa och för att förändra attityder och 
bryta ner fördomar. Under projekttiden har fler anställts i extratjänster, ett anställningsstöd som 
främst används vid anställning av nyanlända.  Barn- och skolförvaltningarna anställde redan i våras ca 
40 personer i extratjänster och under hösten har fler verksamheter följt. Vid årsskiftet hade 
kommunen 65 medarbetare i extratjänster. 

Lunds kommun har som medfinansiär till projektet Bred kompetens Skåne beviljats pengar från ESF 
för att under 2 år i samarbete med 7 deltagande organisationer genomföra förändringsarbete inom 
strategisk kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling med koppling till breddad rekrytering 
och mångfald. Under hösten har kontaktpersoner inom HR från deltagande organisationer bildat ett 
nätverk och arbetat med förberedelser inför projektets start den 1 mars 2018. 

Det aktiva mångfaldsarbetet sker inom respektive förvaltning. Varje förvaltning tar vart tredje år 
fram en handlingsplan för det mångfaldsfrämjande arbetet och har ett eller flera mångfaldsombud. I 
några förvaltningar har man skapat arbetsgrupper som bland annat ordnar aktiviteter och lyfter 
frågor som berör mångfald i olika forum inom verksamheten. Inom flera förvaltningar har det 
ordnats gästföreläsare med olika teman för att öka medarbetares och chefers kunskap. 

Under våren 2017 blev hela biblioteksverksamheten HBTQ-certifierad utifrån RFSL:s krav. Inom Lunds 
kommun är även Högevallsbadet certifierade sedan tidigare. 

Nya krav på aktiva åtgärder i diskrimineringslagen och i samband med MeToo-uppropen i samhället 
har gjort att flera förvaltningar har haft särskilt fokus på kränkande särbehandling och genomfört 
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aktiviteter och fört dialog på arbetsplatsträffar för att förebygga och medvetandegöra. Framtagande 
av ny kommungemensam rutin vid kränkande särbehandling påbörjades också under hösten.

Statistik med kommentarer  

Könsfördelning   
Diagram 7 - Andel kvinnor och män i procent av samtliga månadsavlönade per nämnd december 2017
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Könsfördelningen bland kommunens tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare har förändrats 
från att vara 72 procent kvinnor och 28 procent män 2016, till att 2017 vara 73,9 procent kvinnor och 
26,1 procent män. Två nämnder (Servicenämnden och Kultur- och fritidsnämnden) har jämn 
könsfördelning enligt diskrimineringsombudsmannens definition på maximalt 60 respektive 40 
procent av något av könen. 

Diagram 8 - Andel kvinnor och män inom de största yrkesgrupperna december 2017
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Två av de tio största yrkesgrupperna inom kommunen har jämn könsfördelning enligt 
diskrimineringsombudsmannens definition på maximalt 60 respektive 40 procent av något av könen.  
För yrkesgrupper inom förskola och skola visar statistiken att yrkesgrupperna blir mer 
kvinnodominerade desto yngre skolåldrarna är. Den mest ojämna fördelningen är bland förskollärare 
där andelen kvinnor är 95,5 procent och andelen män är 4,5 procent.

Tabell 12 - Andel deltidsanställda i procent av samtliga anställda kvinnor respektive män
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Andelen kvinnliga medarbetare som är deltidsanställda har minskat jämfört med föregående år och 
uppgår vid årets slut till 31 procent.  Andelen manliga medarbetare som är deltidsanställda har ökat 
och utgör 22 procent i slutet av 2017

Diagram 9 - Sysselsättningsgrad i procent för månadsavlönade kvinnor respektive män december 2017
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I ovanstående diagram framgår fördelningen av sysselsättningsgrad indelat i intervaller. Siffrorna 
baseras på månadsavlönade medarbetares grundanställning. Andelen heltidsanställda kvinnor är 69 
procent, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med föregående år.  Andelen 
heltidsanställda män har minskat med två procentenheter och är 2017 78 procent. 
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Tabell 13- Andel deltidsanställda i procent av tillsvidareanställd personal per nämnd

Nämnd 2016 2017
Kultur- och Fritidsnämnden 28% 25%
Utbildningsnämnden 16% 20%
BSN Lund Stad 19% 16%
Vård- och omsorgsnämnden 46% 15%
BSN Lund Öster 14% 12%
Kommunstyrelsen 7% 9%
Servicenämnden 13% 9%
Socialnämnden 8% 7%
Tekniska nämnden 4% 5%
Miljönämnden 4% 4%
Byggnadsnämnden 1% 4%
Renhållningsstyrelsen 2% 3%
Totalt 25% 14%

Sett till tillsvidareanställd personal minskade andelen deltidsanställda medarbetare till motsvarande 
14 procent vilket motsvara en minskning med11 procentenheter. Vid en jämförelse med föregående 
år minskade andelen deltidsanställda tillsvidareanställda inom sju nämnder. Andelen deltidsanställda 
minskade mest inom vård- och omsorgsnämnden från en hög nivå 2016 på 46 procent av alla 
tillsvidareanställda till 15 procent 2017.

Diagram 10 - Fördelning av frånvaro uppdelat på kvinnor och män 2017
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Fördelningen av frånvaro i andel i procent av total frånvaro för kvinnor respektive män visar på ett 
högre föräldraledighetsuttag och sjukfrånvaro bland kvinnor. 
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Hälsa och arbetsmiljö i fokus 
Hälsa och arbetsmiljö i fokus är ett av avsnitten i medarbetarpolicyn. Inom området pekar den 
personalstrategiska handlingsplanen för 2016 ut fortsatt aktivt arbete med att främja hälsa och god 
arbetsmiljö. 

Definitioner  

Sjukfrånvaro (%): (Total sjukfrånvarotid/total tillgänglig arbetstid) X 100. 

Omfattar månadsavlönade (tillsvidare- och visstidsanställda) inom avtal 01 (AB) och avtal 20 (BEA) 
exklusive timavlönade. Med total tillgänglig arbetstid avses anställningens avtalade arbetstid 
minusobetald frånvaro dvs. föräldraledighet inkl. VAB, tjänstledighet utan lön, facklig ledighet utan 
lön, obetald semester samt övrig frånvaro utan lön. Notera att betald semester och kompledighet 
ingår i den totala tillgängliga arbetstiden. Notera även att sjukfrånvarotid också ingår i den totala 
tillgängliga arbetstiden. Överensstämmer med SKLs definition. 

Långtidssjukfrånvaro: Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) dividerat med total 
sjukfrånvarotid 

Frisknärvaro: procentuell andel av medarbetare som inte har en sjukskrivningsperiod under 
mätperioden (månad el. år) 

Mål  

Arbetsplatserna inom Lunds kommun ska arbeta för att vara attraktiva ur hälsosynpunkt. 
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Frisknärvaro och sjukfrånvaro  
Sedan flera år tillbaka har sjukfrånvarostatistiken redovisats inklusive timavlönad personal. Från och 
med årsanalysen 2015 följer Lunds kommun Sveriges kommuner och landstings riktlinjer vilket inne-
bär att sjukfrånvaron ska redovisas exklusive timavlönade. 

Diagram 11 - Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
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Trots aktivt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete som bedrivs på olika nivåer i kommunen minskade 
inte sjukfrånvaron. De senaste årens ökning bromsades dock in och den totala sjukfrånvaron är 
samma 2016 och 2017, 7,1 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor var 8,8 procent och 4,8 procent för 
män.

Diagram 12 - Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 2017
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Den långa korttidsjukfrånvaron minskar samtidigt som korttidssjukfrånvaron ökar. Det är främst I 
februari som sjukfrånvaron når upp till de högsta nivåerna under året. Denna månad visar även på 
höga nivåer tidigare år, men 2017 är nivåerna högre än tidigare, både för kvinnor och för män.  

Tabell 14 - Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

 Utfall 2016 Utfall 2017
Förändring i 

procentenheter

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i 
procent av total sjukfrånvaro- kvinnor

42,1 41,9 -0,2

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i 
procent av total sjukfrånvaro - män

29,1 27,3 -1,8

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i 
procent av total sjukfrånvaro - total

40 39,5 -0,5

Andelen sjukfrånvaro som utgör långtidssjukskrivningar (60 dagar eller mer) har minskat jämfört med 
föregående år, 39,5 procent i förhållande till 40 procent 2016. Lunds kommun följer därmed 
rikstrenden.

Tabell 15 - Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, fördelat på kön och åldersgrupper

2016 2017

Åldersintervall 
SKL

K M
K M

-29 8,6 % 4,7 % 8,8 % 5,5 %

30-49 9,0 % 4,5 % 8,6 % 4,5 %

50 - 8,4 % 4,8 % 8,9% 4,7 %

Totalt 8,7 % 4,6 % 8,8 % 4,8 %

Totalt 7,7% Totalt 7,7%

Det kan konstateras att sjukfrånvaron ökar i åldersgrupperna, 29 år eller yngre och 50 år eller äldre 
och såväl för kvinnor som för män, med undantag för män i åldern 50 år eller äldre. Kvinnor i åldern 
50 år eller äldre har högst sjukfrånvaro 8,9 procent.

Den största minskningen i sjukfrånvaron är bland kvinnor 30-49 år, från 9,0 procent till 8,6 procent. 
Det är också den åldersgruppen med störst population.
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Tabell 16 -Hög sjukfrånvaro inom vissa yrkesgrupper

Fyra av de större yrkesgrupperna; barnskötare, förskollärare, undersköterska hemvård/hemsjukvård 
samt undersköterska äldreomsorg är kontaktyrken inom vård, skola och omsorg där man arbetar 
med människor, har sjukfrånvaro som ligger betydligt högre än genomsnittet för kommunen.

Analysen av varför sjukfrånvaron ökar visar på en komplex bild som belysts på många olika sätt i 
forskningen och identifierats inom kommunen. De olika faktorerna, som är såväl arbetsrelaterade 
som privata, ingår ofta i komplexa problembilder.

Kommungemensamt har det under året genomförts chefsutbildning i rehabilitering i samarbete med 
Försäkringskassan och Företagshälsovården. Kommunens rehabiliteringsrutiner har förbättrats för en 
effektivare rehabilitering med fokus på tidiga insatser. En kommungemensam omställningsgrupp har 
inrättats i syfte att skapa struktur och enhetlig hantering av rehabiliteringsärenden i Lunds kommun. 
Inom nämnderna pågår ett aktivt arbetsmiljöarbete. Alla dessa åtgärder som vidtas behöver följas 
upp och utvärderas. Lunds kommun måste ständigt arbeta aktivt i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på alla nivåer i organisationen för att vända den negativa trenden i hälsotalen. 
God och attraktiv arbetsmiljö är en strategisk viktig förutsättning för att säkra den långsiktiga 
kompetensförsörjningen.

I november 2016 startade kommunens nya grundläggande arbetsmiljöutbildning, som ersätter 
tidigare BAM-utbildning. Utbildningen bygger på det systematiska arbetsmiljöarbetet med koppling 
till verksamheten. Arbetsmiljöutbildningen är speciellt anpassad för kommunsektorn och framtagen 
av Suntarbetsliv i samverkan med de fackliga organisationerna. Under 2017 har fyra 
utbildningsomgångar genomförts och 80 personer deltagit vid samtliga tre tillfällen, varav ungefär 
hälften är chefer.  

Antalet Utmärkt hälsofrämjande arbetsplatser är totalt 36 arbetsplatser. Syftet med utmärkelsen är 
att ge kommunens arbetsplatser kriterier och en målbild för att på egen hand arbeta med hälsa och 
vara en hälsofrämjande arbetsplats.

 2016 2017

Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt Antal Kvinnor Män Totalt Antal Varav långtids 
sjukfrånvaro %

Undersköterska, 
hemvård 14,6 7,3 13,6 854 14,1 6,1 13 888 40

Undersköterska, 
äldreomsorg 13,2 14,4 13,4 665 11,7 11,6 11,7 714 39,3

Barnskötare i 
förskola/barnomsorg 11,8 6,9 11,2 689 11,3 6,2 10,7 837 37,8

Socialpedagog, 
behandlingsassistent 11,1 4,7 8,6 510 13,4 5,5 10,4 454 37,7

Förskollärare 10,2 3,8 9,9 787 9,5 6,1 9,4 781 39,7
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Tabell 17 - Frisknärvaro 2015 och 2016

2016 2017

Kvinnor 30,8% 30,3%

Män 43,3% 40,3%

Totalt 33,9% 33,0%

En stor del av Lunds kommuns medarbetare är friska. Under 2017 hade 33,0 procent av 
medarbetarna ingen sjukfrånvaro, vilket är en minskning jämfört med föregående år (2016: 33,9 
procent). Frisknärvaron minskade både bland män och kvinnor.  

Diagram 13 - Frisknärvaro månad-för-månad under 2017
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Diagrammet ovan visar frisknärvaron, det vill säga procentuell andel av Lunds kommuns medarbetare 
som inte hade någon sjukskrivningsperiod under respektive månad under 2017. Frisknärvaron följer i 
stort samma mönster som 2016, förutom att frisknärvaron var lägre under februari 2017 jämfört 
med samma månad 2016. Kvinnors frisknärvaro var lägre än mäns i likhet med föregående år.
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Diagram 14 – Andel sjukfrånvaro 60 dagar eller mer fördelat på kön och ålder jan - dec 2017
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Diagram 15 - Sjukfrånvaro jan - dec 2016 och 2017 per nämnd och i procent av ordinarie arbetstid
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Sjukfrånvaron varierade mellan nämnderna i Lunds kommun. Statistiken i tabellen kan skilja något 
från nämndernas årsanalyser beroende på eventuella sena justeringar i statistikunderlaget. 

Sjukfrånvaron varierar betydligt mellan kommunens nämnder. 2017 hade Miljönämnden lägst 
sjukfrånvaro. Näst lägst sjukfrånvaro hade Byggnadsnämnden tätt följd av Kommunstyrelsen. Vård- 
och omsorgsnämnden hade den högsta andelen sjukfrånvaro följt av Socialnämnden, Barn och 
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skolnämnden Lunds stad, Barn- och skolnämnden Lund Öster samt Renhållningsstyrelsen.  
Sjukfrånvaron minskade inom Vård- och omsorgsnämnden med 0,4 procentenheter. Vid analysen av 
sjukfrånvaron bör beaktas att för de mindre nämnderna räknat till antal medarbetare får enstaka 
medarbetares långtidssjukfrånvaro stort genomslag på den totala sjukfrånvaron. 

Diagram 16 - Fördelning av sjukfrånvaro i procent per nämnd 2017
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Tabell 18 - Sjukfrånvaro per nämnd i andel sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer (långtidssjukfrånvaro) och i procent av 
ordinarie arbetstid 2017

Nämnd Andel sjukfrånvaro 60 
dagar eller mer I procent av ordinarie arbetstid

BSN Lund Stad 42,5 7,6
BSN Lund Öster 36,4 7,5
Byggnadsnämnden 32,8 3,9
Kommunstyrelsen 37,8 4,3
Kultur- och Fritidsnämnden 33,2 5,0
Miljönämnden 6,7 2,3
Renhållningsstyrelsen 37,3 7,5
Servicenämnden 34,4 6,3
Socialnämnden 37,4 7,6
Tekniska nämnden 42,8 4,8
Utbildningsnämnden 47,2 4,9
Vård- och omsorgsnämnden 38,8 10,1
Lunds kommun 40,3 7,7

Data från andra kommuner inte tillgängligt förrän mars 2017
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Tabell 19 - Sjukfrånvaro i procent av ordinarie Tabell 20 - Sjukfrånvaro i procent av ordinarie 
arbetstid i ett antal av landets jämförbara arbetstid i ett antal kommuner i Skåne
kommuner  

Ovan redovisas sjukfrånvaron i procent i ett antal kommuner i landet och Skåne. Jämförelse med 
andra kommuner ska göras med tillförsikt delvis på grund av att Lunds kommun först från årets 
personalredovisning redovisar sjukfrånvaron exklusive timavlönade utifrån Sveriges kommuner och 
landstings rekommendationer. Denna rekommendation efterföljs inte av alla kommuner, dock 
saknas uppgift från SKL om vilka som inkluderar timavlönade eller ej. Sjukfrånvaroredovisning är 
obligatorisk där den totala sjukfrånvarotiden redovisas i relation till den sammanlagda ordinarie 
arbetstiden i form av sju nyckeltal. Uppgifterna (inklusive tidigare år) finns även redovisade i 
Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada. 

 

Kommun 2015 2016

Linköping 5,6 6,1

Västervik 5,6 6,1

Halmstad 6,2 6,7

Karlstad 6,6 6,7

Skellefteå 7,1 7

Uppsala 6,2 7

Södertälje 8,2 7,2

Skövde 6,9 7,3

Västerås 6,8 7,3

Borås 7,4 7,5

Lund 7,1 7,6

Örebro 6,3 7,7

 Jönköping 6,8 -

Kommun 2015 2016

Ängelholm 4,8 5,2

Lomma 5,9 5,7

Kävlinge 6,3 6,4

Helsingborg 6,4 6,6

Höör 6,4 6,8

Staffanstorp 6,1 7,1

Kristianstad 6,7 7,2

Malmö 7 7,2

Trelleborg 6,7 7,4

Lund 7,1 7,6

Eslöv 8 8,1
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Diagnoser från Företagshälsovården
Samtliga nämnder använder sig av kommunens egen företagshälsovård men har möjlighet att 
komplettera med externa tjänster. Under år 2017 använde nämnderna totalt 11 580 timmar hos 
Företagshälsovården, vilket innebär 1,3 timmar per medarbetare (tillsvidare- och visstidsanställda).
 

I samband med medarbetares besök hos företagsläkarna på Företagshälsovården registreras 
diagnoser. Mer än hälften av besöken, 63 procent, gällde under år 2017 diagnoser inom psykisk 
ohälsa inklusive beteendestörningar. Detta är en ökning jämfört med föregående år då motsvarande 
siffra var 56 procent. 6 procent, gällde skelettets och rörelseapparatens sjukdomar. Övriga diagnoser 
utgjorde 23 procent.

Företagshälsovården utför även kartläggningar arbete - hälsa och medicinska kontroller i arbetslivet 
vilka stod för 8 procent av besöken. De medicinska kontrollerna gäller huvudsakligen nattarbete, 
arbete med vibrationsexponering, arbete med härdplast, körkort, alkohol- och drogtester samt 
nyanställning. 

Diagram 17 - Diagnoser från Företagshälsovården 2017

63%
6%

8%

23%
Psykisk och social ohälsa

Skelettets och 
rörelseapparatens sjukdomar

Medicinska kontroller i 
arbetslivet och utförande av 
intyg
Övriga sjukdomstillstånd
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Diagnoser från Försäkringskassan
Lunds kommun har en överenskommelse om samarbete med Försäkringskassan som syftar till att 
tydliggöra och effektivisera samarbetet mellan parterna för en effektivare handläggning i 
sjukskrivningsprocessen genom att tidigt identifiera, planera och genomföra åtgärder i syfte att 
förhindra och förkorta sjukskrivningar och föra medarbetare åter i arbete. Nedan följer en trendlinje 
över Lunds kommuns sjukskrivningsärenden som Försäkringskassan registrerat, det vill säga 
sjukskrivningar längre än 14 dagar. Indelningen utgår från den internationella 
sjukdomsklassifikationen ICD-10 som är en statistisk klassifikation med diagnoskoder för att gruppera 
sjukdomar och dödsorsaker. 

Diagram 18 - Diagnoser från Försäkringskassan

120101 130101 140101 150101 160101 170101 180101
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20%
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40%

50%

60%

Hjärta-Kärl Muskel-Skelett Psykiska sjukdomar

Skador-Förgiftningar Tumörer Övriga

Sjukfallsutveckling anställda Lunds kommun

Av diagrammet går att utläsa att andelen sjukskrivna mer än 14 dagar på grund av psykiska 
sjukdomar stadigt har ökat de senaste sex åren från 39 procent januari 2012 till motsvarande 49 
procent januari 2018. Andelen psykiska sjukdomar har dock minskat sedan januari 2017 då andelen 
motsvarade 54 procent.
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Arbetsskador och tillbud
Tabell 21 - Arbetsskador och tillbud 2015 respektive 2016

 2016 2017
Tillbud 399 551

Skada utan frånvaro 724 1191

Skada med frånvaro 178 105

Antalet rapporterade tillbud och skador under 2017har ökat jämfört med perioden 2017. En 
förklaring är att det är underrapporterat under 2016 och att arbetet med att rapportera har 
förbättrats under 2017. Systemstödet LISA har ändrats för att förenkla rapporteringsprocessen. 
Under hösten har Lisa uppdaterats i funktionen. Exempelvis har rapporteringsunderlagen kortats ner 
för medarbetaren, notifiering på ny anmäld skada/tillbud skickas till ansvarig chef. Av arbetsskadorna 
kategoriserades 75 procent som olycksfall i arbetet. Resterande andel fördelades lika på sjukdom 
eller annan ohälsa i arbetet samt färdolycksfall.
Under hösten 2017 har manualer för medarbetare respektive chefer arbetats fram. 

Åtgärder inom hälsa och arbetsmiljö i fokus  
För att bli Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats ska arbetsplatsen uppfylla ett antal kriterier inom 
områdena: 

 Kartläggning av arbetsplatsens friskfaktorer & handlingsplan
 Medarbetarsamtal 
 Arbetsplatsträffar
 Erfarenhetsutbyte i hälsofrågor
 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 Salutogent ledarskap
 Hälsoinspiratörer
 Hälsofrämjande arbetsmiljö
 Rökfri arbetstid 
 Medskapande 
 Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering
 Hälsokompetensutveckling  

Kommungemensamt friskvårdsbidrag  
Under 2017 betalades drygt 5,3 miljoner kronor ut i friskvårdsbidrag för kommunens samtliga 
nämnder vilket är en ökning med cirka 100 000 kronor jämfört med 2016. Totalt tog 3 570 
medarbetare emot friskvårdsbidrag (2016: 3 644), av dessa medarbetare var 79 procent kvinnor och 
21 procent män.
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Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet  
Varje år genomförs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun. 
Uppföljningen sker genom en webbenkät som 2017 besvarades av kommunens samverkansgrupper 
på verksamhetsnivå och/eller på arbetsplatsträffar. Webbenkäten innehåller frågor med direkt 
koppling till Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1. Förvaltningarna sammanställer de egna 
arbetsplatsernas svar och tar fram en handlingsplan utifrån enkätresultatet. Handlingsplanerna 
behandlas i respektive samverkansgrupp och nämnd. Utifrån det kommungemensamma resultatet 
på webbenkäten tas förslag på kommungemensamma åtgärder fram och fastställs av 
kommunstyrelsen.  Förslag till förbättringsåtgärder tas i samverkan med de fackliga organisationerna. 
Fokus under 2017 är fortsatt översyn av rutiner och metodstöd med anledning av föreskriften 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4), framtagande av kommunövergripande arbetsmiljömål 
för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt manualer för medarbetare och chefer för 
arbetsskaderegistret LISA. 
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Attraktiva anställningsvillkor
Attraktiva anställningsvillkor främjar utveckling är ett av avsnitten i medarbetarpolicyn. Kopplat till 
området finns riktlinjer för lönesättning som ett stöd i det vardagliga arbetet. 

Mål 

Kommunens anställningsvillkor ska göra det möjligt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt 
kompetens. Kommunens löner och anställningsvillkor ska stimulera till medskapande, utveckling, 
goda arbetsprestationer och bästa möjliga service till invånarna.

Resultat

Under våren genomfördes en fördjupad analys med lönekartläggningen som utgångspunkt. Analysen 
mynnade ut i en handlingsplan som beskriver hur Lunds kommun ska arbeta med jämställd 
lönebildning. Flera av aktiviteterna i handlingsplanen påbörjades under hösten, bland annat arbete 
med att ta fram kommungemensamma lönekriterier samt en översyn av lönesättningsprocessen. 

Arbetet med att utveckla kommunens löneöversynsarbete har fortsatt under 2017. Förbättrad 
kommungemensam analys och planering av lönebildningsarbetet, centrala överläggningar med de 
fackliga organisationerna samt ett fördjupat samarbete inom kommunens HR-funktion är exempel på 
åtgärder. Chefsutbildningen i lönebildning har genomförts vid två tillfällen under året och cirka 35 
chefer har närvarat. 

Tabell 22 - Medianlön, 10:e och 90:e percentil indelat per kön

2016 2017 Förändring 
2016/2017

Kön 10-
percentil

Median 90-
percentil

10-
percentil

Median 90-
percentil

K 21 485 26 800 36 500 21 500 27 130 37 736 330

M 20 720 27 000 38 300 20 514 27 210 39 415 210

Total 21 280 26 834 37 000 21 182 27 150 38 030 316

Lönekartläggning har genomförts under året och i resultatet har det kunnat konstateras att inga 
osakliga löneskillnader förekommer. För att ge möjlighet till förbättrad analys och uppföljning har en 
handlingsplan tagits fram för att vidareutveckla strukturen för lönekartläggning. 
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Tabell 23 - Lönestatistik för de största yrkesgrupperna 2016

2016

Kvinna Man Totalt

Yrkesgrupp AID Antal 
anställda

Median Antal 
anställda

Median Antal 
anställda

Median

Undersköterska, 
hemvård

617 24 300 89 23 376 706 24 145

Barnskötare 511 23 400 77 21 100 588 23 100

Förskollärare 648 28 975 30 28 200 678 28 950

Undersköterska, 
äldreomsorg

507 24 673 57 24 254 564 24 627

Lärare grundskola, 
tidigare år

388 32 500 67 31 550 455 32 400

Lärare gymnasium, 
allmänna ämnen

271 34 500 168 34 250 439 34 500

Lärare grundskola, 
senare år

288 32 000 133 32 900 421 32 100

Vårdare, gruppboende 299 23 886 124 23 766 423 23 795

Elevassistent 186 23 150 130 22 500 316 22 950

Socialpedagog, 
behandlingsassistent

228 25 000 144 23 965 372 24 803
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Tabell 24 - Lönestatistik för de största yrkesgrupperna 2017

 2017

 Kvinna Man Totalt

Yrkesgrupp AID Antal 
anställda

Median Antal 
anställda

Median Antal 
anställda

Median

Undersköterska, 
hemvård

635 24 850 93 23 832 728 24 710

Barnskötare 588 23 250 94 21 099 682 23 000

Förskollärare 642 29 900 30 29 375 672 29 900

Undersköterska, 
äldreomsorg

551 24 947 62 24 954 613 24 947

Lärare grundskola, 
tidigare år

401 33 900 70 33 180 471 33 590

Lärare gymnasium, 
allmänna ämnen

275 35 800 188 35 050 463 35 500

Lärare grundskola, 
senare år

303 32 750 151 33 200 454 32 900

Vårdare, gruppboende 320 24 425 133 24 230 453 24 400

Elevassistent 228 23 575 167 22 735 395 23 100

Socialpedagog, 
behandlingsassistent

210 25 455 120 24 950 330 25 300
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§ 73 Miljöredovisning 2017
Dnr KS 2018/0120

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog i maj år 2014 Lunds program för ekologisk 
hållbar utveckling, LundaEko II. Programmet aktualiserades 2017. 
Uppföljningen sker genom inrapportering av de indikatorer som finns i 
bilagan till LundaEko II, genom uppföljning av styr- och 
åtgärdsdokument, samt genom nämndernas årsanalyser. Indikatorerna 
ska årligen redovisas till kommunstyrelsen av angiven nämnd och 
styrelse.

Miljöredovisningen är en analys av miljöläget i kommunen samt en 
redovisning av goda exempel inom ramen för det gångna årets miljö- och 
hållbarhetsarbete. Miljöredovisningen ska godkännas av 
kommunfullmäktige i samband med kommunens årsredovisning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2018.
Miljöredovisning 2017.

Yrkanden
Börje Hed (FNL), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Hanna 
Gunnarsson (V), Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L) och 
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att godkänna miljöredovisningen,

Kommunstyrelsen beslutar därutöver

att   uppdra åt miljö- och hälsoutskottet att inför miljöredovisningen 2018 
utveckla redovisningen vad gäller exploatering av högvärdig 
jordbruksmark.

 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna miljöredovisningen,
 

Kommunstyrelsen beslutar
att   uppdra åt miljö- och hälsoutskottet att inför miljöredovisningen 2018 

utveckla redovisningen vad gäller exploatering av högvärdig 
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Jon Andersson
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Kommunstyrelsen

Miljöredovisning 2017

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog i maj år 2014 Lunds program för ekologisk 
hållbar utveckling, LundaEko II. Programmet aktualiserades 2017. 
Uppföljningen sker genom inrapportering av de indikatorer som finns i 
bilagan till LundaEko II, genom uppföljning av styr- och 
åtgärdsdokument, samt genom nämndernas årsanalyser. Indikatorerna 
ska årligen redovisas till kommunstyrelsen av angiven nämnd och 
styrelse. 

Miljöredovisningen är en analys av miljöläget i kommunen samt en 
redovisning av goda exempel inom ramen för det gångna årets miljö- och 
hållbarhetsarbete. Miljöredovisningen ska godkännas av 
kommunfullmäktige i samband med kommunens årsredovisning.

 Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2018
Miljöredovisning 2017

Barnets bästa
LundaEko II är kommunens styrdokument för en långsiktigt hållbar 
utveckling. I själva begreppet långsiktigt hållbar utveckling ingår att 
tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Ärendet
Kommunfullmäktige antog i maj 2014 Lunds program för ekologisk 
hållbar utveckling (LundaEko II). Programmet aktualiserades hösten 
2017, vilket innebär att nya mål har tillkommit och inaktuella mål har 
strukits eller omformulerats.  LundaEko II anger vad som ska prioriteras i 
miljöarbetet, både för det geografiska området Lunds kommun och inom 
den kommunala organisationen. Utifrån de nationella miljökvalitetsmålen 
har Lunds kommun formulerat åtta prioriterade områden:

 Engagera flera

 Hållbar konsumtion

 Minskad kemikaliebelastning

 Minskad klimatpåverkan
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 Klimatanpassning

 Hållbar stadsutveckling

 Biologisk mångfald och Ekosystemtjänster

 Friskt vatten och frisk luft

LundaEko II ska följas upp av kommunstyrelsen som har det 
kommunövergripande ansvaret för programmet. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att samordna LundaEko II-uppföljningen med annan 
miljöuppföljning i kommunen. Uppföljningen sker genom inrapportering 
av de indikatorer som finns i bilagan till LundaEko II, genom uppföljning 
av styr- och åtgärdsdokument, samt genom nämndernas årsanalyser. 
Indikatorerna ska årligen redovisas i januari till kommunstyrelsen av 
angiven nämnd och styrelse. 

Syftet med denna miljöredovisning är att redovisa uppföljningen av 
LundaEkomålen. I miljöredovisningen finns trend och analys av 
miljöläget i kommunen samt en redovisning av goda exempel inom 
ramen för det gångna årets miljö- och hållbarhetsarbete. 
Miljöredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige i samband 
med kommunens årsredovisning.

Uppföljningen går inte att jämföra rakt av mot föregående år, eftersom ett 
antal mål har omformulerats eller strukits i samband med aktualiseringen 
av programmet. 

Kommunkontoret förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna miljöredovisningen 

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning
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Inledning

LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020, är 
kommunens miljöprogram och det övergripande styrdokumentet för politiker och tjäns-
temän i arbetet för en hållbar utveckling. Den aktualiserade versionen av LundaEko II 
utgår från Lunds kommuns vision, ”Lund skapar framtiden – med innovation, kunskap 

och öppenhet” samt Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling, ”en utveck-
ling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov”. LundaEko II antogs i maj 2014, och aktualiserades av kommunfullmäk-
tige i oktober 2017. Programmet innehåller åtta prioriterade områden och 39 delmål. De åtta 
prioriterade områdena är:
• Engagera flera
• Hållbar konsumtion
• Minskad kemikaliebelastning
• Minskad klimatpåverkan
• Klimatanpassning
• Hållbar stadsutveckling
• Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
• Friskt vatten och frisk luft

Vidare har kommunens samtliga förvaltningar och bolag ett miljöledningssystem, vilket är 
ett viktigt verktyg i arbetet med åtgärder för att uppnå mål och delmål i LundaEko II. För- 
utom miljöledningssystemet har kommunen flera planer och program som bidrar till att må-
len i LundaEko II uppnås.

Miljöredovisningen innehåller en bedömning av delmålen i LundaEko II, en analys av varje 
prioriterat område samt ett urval av miljöframsteg från det gångna året. Aktualiseringen av 
LundaEko II innebär att inaktuella delmål har omarbetats eller tagits bort och nya delmål, om 
exempelvis mikroplaster och konsumtionens klimatpåverkan, har tillkommit. 

Foto: Anna-Karin Poussart



5

De delmål som endast har genomgått en redaktionell förändring under aktualiseringen, eller 
har omformulerats utan att den övergripande innebörden av delmålet har ändrats, bedöms och 
redovisas i sin helhet. De delmål som är helt nya bedöms inte i årets miljöredovisning, utan 
kommer att bedömas från och med nästa års miljöredovisning.

SAMMANFATTNING
Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och hållbarhetsfrågor, vilket tydligt 
speglas i de utmärkelser och priser som kommunen mottagit under året. Under 2017 har kom-
munen bland annat tagit emot pris som årets återvinningskommun, och fått pris som Sveriges 
bästa ”svekologiska” kommun med 45 procent svenskproducerade ekologiska livsmedel. Lund 
blev för andra året i följd vald till årets cykelfrämjarkommun, samt för tredje gången på fyra år 
utnämnd som bäst i Sverige på hållbara transporter. Sammantaget blev Lunds kommun rankad 
som Sveriges fjärde bästa miljökommun i tidningen Aktuell Hållbarhets kommunranking.

Under 2017 har ett framgångsrikt miljöarbete lett till synbara resultat. Bland annat fort-
sätter utsläppen av växthusgaser inom kommunens gränser att minska stadigt. Enligt den 
senaste tillgängliga statistiken från 2015 har utsläppen minskat med 41 procent jämfört med 
1990. Under året påbörjades bygget av spårvägslinjen mellan Lund C och utvecklingsområdet 
Brunnshög, och hållbara transporter är prioriterat i kommunen. Kommunens mätningar visar 
att biltrafiken i kommunen har minskat under året, samtidigt som resandet med kollektivtra-
fik och cykel har ökat. Andelen inköp av ekologiska livsmedel i kommunens organisation ökar 
stadigt, och andelen uppgick 2017 till 74 procent, vilket gav en andraplats i den svenska eko-
matsligan. Lund firade tio år som Fairtrade City under året, och har en ökande andel rättvise-
märkta inköp i den kommunala organisationen. Under året emitterade kommunen sin första 
gröna obligation, i syfte att finansiera investeringar som främjar omställningen till en koldiox-
idsnål och hållbar utveckling.

Trots ett mycket framgångsrikt arbete under året så behöver takten och resurserna öka för 
att uppnå Lunds högt satta miljömål. Exempelvis krävs mer arbete för att minska utsläpp av 
växthusgaser från transportsektorn, och även de indirekta utsläppen som uppstår på grund av 
vår konsumtion behöver ges ett ökat fokus. Under de senaste tjugo åren har andelen utsläpp 
som sker i andra länder, som orsakats av vår svenska konsumtion, ökat med nästan femtio 
procent. Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och vatten är exempel på andra områden som 
behöver ges ökad prioritet. Länsstyrelsen Skånes bedömning visar att tillståndet för den biolo-
giska mångfalden i Skåne inte är hållbart och att påverkan på ekosystemen är fortsatt är hög. 
Under året har plastföroreningar i vattendrag, sjöar och hav lyfts fram som ett stort miljöhot, 
både i Sverige och internationellt, och forskning från Lunds universitet visar att föroreningar 
av mikroplast även finns i vattendrag inom Lunds kommun.

För att lösa de stora utmaningarna vi står inför krävs kunskap och engagemang, men även 
innovationer och teknisk utveckling och inte minst att många aktörer samverkar på ett effek-
tivt sätt. Vi behöver alla bidra för att tillsammans skapa Hållbara Lund.
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Engagera flera 2017 Trend
Bidra med kunskap och verktyg för hållbar utveckling g
Ökat samarbete och dialog kring hållbar utveckling g
Lärande för hållbar utveckling i grund- och förskolor m
Hållbar konsumtion 2017 Trend
Cirkulära flöden i resurssnåla och giftfria kretslopp Ny -

Hållbarhetskrav i upphandlingar m
Krav på miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlingar m
Sociala och etiska krav i upphandlingar m
Ekologiska inköp k
Rättvisemärkta inköp k
Minskad avfallsmängd g
Ökad andel utsorterat avfall g
Minskad kemikaliebelastning 2017 Trend
Utsläpp, emissioner och urlakning av miljö- och hälsofarliga 
ämnen, inklusive mikroplaster

Ny -

Ingen kemikalieexponering av barn och unga g
Ekologiskt odlad jordbruksmark k
Spridning av avloppsslam på åkermarker -

Minsta möjliga klimatpåverkan 2017 Trend
Minskade direkta utsläpp med 80 procent till 2030 Ny -

Minskade indirekta utsläpp från konsumtion Ny -

Fossilbränslefri kommunal organisation år 2020 k
Minskad primärenergianvändning i kommunens lokaler k
Ökad produktion av förnybar el, värme och drivmedel k
Ökad biogasproduktion k
Avveckla kommunens placeringar i fossilbränslebolag k
Klimatanpassning 2017 Trend
Ta fram en kommunövergripande klimatanpassningsplan   k
Integrering av klimatanpassning i processer och planer Ny -

Hållbar stadsutveckling 2017 Trend
Nya hållbara metoder och spjutspetsprojekt   k
Främja kopplingar mellan stads- och landsbygdsområden Ny -

Restriktiv exploatering av brukningsvärd jordbruksmark   g
Förebygga hälsoskadligt buller   g
Minska exponeringen för skadlig strålning   g
Klimatsmart livsstil och vardag genom fysisk planering Ny -

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2017 Trend
Tillgodose behov av och rätt till gröna miljöer m
Skydda, sköta och utveckla ekosystemtjänster Ny -

Verka för att öka antalet naturreservat eller motsvarande g
Grön infrastruktur och stärkt biologisk mångfald g
Etablering av täktverksamhet som hotar värdefull natur m
Friskt vatten och frisk luft 2017 Trend
God ekologisk och kemisk status i ytvatten g
God kemisk och kvantitativ status i grundvatten -

Långsiktigt skydd av yt- och grundvattenförekomster k
Partiklar, bensen, kvävedioxid och marknära ozon i luft k

Når vi målen i LundaEko II?

Teckenförklaring

 Kommer att klara målet Målet är 
uppnått/kommer att uppnås inom 
angiven tidsplan. Åtgärderna bedöms 
som tillräckliga. Indikatorer visar 
positivt resultat

 Osäkert 
Goda möjligheter att klara målet, 
men ytterligare åtgärder eller resur-
ser krävs för att nå målet inom angi-
ven tidsplan. Oförändrade resultat av 
indikatorer.

 Riskerar att ej klara målet 
Målet kommer troligtvis inte att 
uppnås inom angiven tidsplan. För få 
eller inga åtgärder. Negativa resultat 
av indikatorer.

 Går ej att bedöma 
Av en eller flera faktorer går målet 
inte att bedöma.

Ny Nytt delmål efter aktualiseringen av 
LundaEko 2017
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Prioriterade områden

För att nå målen i LundaEko II behöver alla som bor och verkar i kommunen engagera 
sig och agera för en hållbar utveckling. För att engagera flera arbetar kommunens 
förvaltningar och bolag med informations- och kunskapsspridning, utbildning, dialog, 
samverkan samt med olika åtgärder för att påverka attityder och beteenden.

Under året har en rad olika arrangemang med fokus på hållbarhet anordnats av kommunen. 
Bland annat arrangerades en hållbarhetsvecka i maj, i samarbete med Lunds universitet. Håll-
barhetsveckan engagerade ett stort antal organisationer, företag och myndigheter – liksom 
Lundabor och andra i regionen som arbetar för en hållbar framtid. Under veckan hölls cirka 50 
olika arrangemang, däribland en avslutande hållbarhetsfestival med cykeldag, seminarier och 
utställningar. Kommunen har också arrangerat Skördefesten med information, utställningar 
och försäljning av närodlade och ekologiska produkter, vilket lockade cirka 12 000 personer 
till Stadsparken.

Medborgardialog med politiker genomfördes på stadsbiblioteket i samband med Håll-
barhetsveckan och på Kulturnatten fanns ett tält på Mårtenstorget där politiker samtalade 
om miljöfrågor med medborgare. På Stenkrossen har kommunen genomfört cykelskola i 
samarbete med Röda Korset och Naturvårdens dag har arrangerats i Södra Sandby med infor-
mation om livet i Sularpsbäcken. Kommunen har också utökat bemanningen på naturum i 
Skrylle för att öka kapacitet för att ta emot fler grupper.

I september arrangerades Trafikantveckan då två gator i centrala Lund stängdes av under en 
vecka och kommun och föreningar arrangerade olika aktiviteter på temat den hållbara staden 
och handlare och näringsidkare uppmuntrades att flytta ut delar av sin verksamhet på gatan.

 För att bidra med kunskap och information om hållbar energi till boende och verksamma i 
kommunen erbjuder Lunds kommun gratis energi- och klimatrådgivning. Både privatpersoner, 
föreningar och företag kan kontakta energirådgivningen för att få tips och råd kring exempel-
vis solceller eller energieffektivisering. Under året har energirådgivarna bland annat arrang-
erat solcellsföredrag på fem olika orter i kommunen. Energirådgivningen har tack vare utökat 
statligt bidrag under 2017 utökats med en energi- och klimatcoach för små och medelstora 
företag.

Under hösten arrangerades för första gången ett Climathon i Lund. Climathon är en global 
24-timmars klimatförändrings-hackathon som sker samtidigt i över 100 städer runt om i värl-

Mål: Att motivera alla som  
bor och verkar i Lunds  

kommun att agera för en 
hållbar utveckling.

Teckenförklaring

 Kommer att klara målet Målet är 
uppnått/kommer att uppnås inom 
angiven tidsplan. Åtgärderna bedöms 
som tillräckliga. Indikatorer visar 
positivt resultat

 Osäkert 
Goda möjligheter att klara målet, 
men ytterligare åtgärder eller resur-
ser krävs för att nå målet inom angi-
ven tidsplan. Oförändrade resultat av 
indikatorer.

 Riskerar att ej klara målet 
Målet kommer troligtvis inte att 
uppnås inom angiven tidsplan. För få 
eller inga åtgärder. Negativa resultat 
av indikatorer.

 Går ej att bedöma 
Av en eller flera faktorer går målet 
inte att bedöma.

Ny Nytt delmål efter aktualiseringen av 
LundaEko 2017
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den. Utmaningen för deltagarna i Lund var att hitta innovativa lösningar som bidrar till att 
Lund blir den svenska kommun som producerar mest solenergi. Såväl studenter som tjänste-
personer och entreprenörer deltog.

Att engagera barn och ungdomar är prioriterat i Lunds kommun. Lunds skolförvaltningar 
arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor genom läroplanen samt genom arbetet med Grön 
Flagg och Skola för hållbar utveckling som fortlöpande utvecklar hållbarhetsarbete inom för-
valtningarna. Målet om 100 procent certifierade grund- och förskolor till år 2020 bedöms som 
osäkert. Inom Barn- och skolnämnd Lund Öster har andelen skolor med certifiering ökat från 
75 procent till 92 procent. Inom Barn- och skolnämnd Lunds Stad ses en negativ trend och 
andelen certifierade skolor har minskat från 39 procent till 19 procent. Andelen certifierade 
förskolor har på bägge förvaltningar minskat något.

Gymnasieskolan Spyken engagerar sig starkt för hållbar utveckling, och arbetar inom ramen 
för Lärande för hållbar utveckling med projektet Hållbara tillsammans. Arbetet grundar 
sig i FN:s globala hållbarhetsmål och genomförs i samarbete med Naturskyddsföreningen. 
Satsningens syfte är bland annat att mobilisera och stärka fler unga att ta en aktiv roll för en 
hållbar utveckling.

Naturskolan i Lund är en viktig aktör för att stödja och stimulera skolutveckling inom om-
rådena naturvetenskap och teknik samt lärande för hållbar utveckling. Under 2017 deltog 780 
personer vid något av Naturskolans kurstillfällen. På Fågelskolan genomfördes för andra året 
i rad ett försök, där ett arbetslag, en lantbrukare och Naturskolan har samarbetat för att hitta 
former för ämnesövergripande undervisning med hjälp av odling utomhus. Deltagande peda-
goger har uttryckt att detta arbetssätt är positivt för inkludering och kan ge fler elever möjlig-
het att lyckas i skolan.

Mål och resultat
Delmål Bedömning Trend

1.1 Lunds kommun ska, utifrån samtliga prioriterade områden i Lun-
daEko II, bidra med kunskap, information, goda exempel och verktyg 
för att göra det enkelt att välja hållbara alternativ.

 Kommer att klara målet g

1.2 Lunds kommun ska, utifrån samtliga prioriterade områden i Lun-
daEko II, öka kunskapen samt utveckla samarbetet och dialogen kring 
hållbar utveckling inom organisationen samt med företag, universitet, 
organisationer och medborgare.

 Kommer att klara målet g

1.3 Andelen grundskolor och förskolor med utmärkelser för lärande 
för hållbar utveckling ska öka till 100 procent 2020.  Osäkert m
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Att konsumera hållbart innebär att visa omsorg om de konsekvenser som inköp av en 
vara eller tjänst får för miljön, ekonomin och sociala förhållanden, både lokalt och 
globalt. Hållbara och klimatsmarta konsumtionsmönster är avgörande för om vi ska 
nå våra miljö- och klimatmål. Totalt uppgick de konsumtionsbaserade utsläppen 

i Sverige till 10,7 ton koldioxidekvivalenter per person år 2014 vilket är långt över det som 
enligt FN krävs för att minska risken för allvarlig klimatpåverkan år 2050. Att minska kon-
sumtionen, minska mängden avfall, ställa miljökrav vid upphandling och att välja miljöcerti-
fierade alternativ vid inköp är 
olika sätt som Lunds kommun 
kan arbeta med för att minska 
konsumtionens negativa mil-
jöpåverkan.

Kommunens inköp av eko-
logiska och rättvisemärkta 
livsmedel ökar stadigt. Under 
2017 ökade andelen inköpta 
ekologiska livsmedel med sex 
procentenheter från föregå-
ende år, från 68 procent till 74 
procent (se figur 1). Detta gör 
Lund till en av de bästa kom-
munerna i landet på ekolo-
giska inköp – under 2017 kom 
Lund på en delad andraplats 
i den svenska Ekomatsligan. 
Samtidigt vann Lund det 
nyinstiftade Svekomatspriset, 
med högst andel svekologiska 
inköp. Under 2017 var 45 procent av de totala inköpen i kommunen både svenska och ekolo-
giska.

Trots det goda resultatet så bedöms målet att uppnå 100 procent ekologiskt 2020 som osä-
kert, vilket bland annat beror på osäkerhetsfaktorer kring tillgången på ekologisk specialkost 
och nutritionsprodukter, insektsangrepp och klimatvariationer som kan påverka tillgången 
på ekologiska produkter, samt ökade kostnader. För att uppnå 100 procent ekologiska livs-
medel och för att sporra alla i kommunen att göra sitt bästa krävs ett stort engagemang och 
uppfinningsrikedom. Information och tips sprids regelbundet genom nyhetsbrevet Hållbar 

Mål:
Alla som bor och verkar 

i Lunds kommun ska 
bidra till en mer hållbar 

konsumtion.
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Figur 1: Andelen inköp av ekologiska livsmedel i Lunds 
kommun. 
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mat i Lund och inspirationsföreläsningar anordnas. Förutom att öka andelen ekologiska och 
klimatsmarta livsmedel behöver kommunen arbeta med att minska matsvinnet. Under 2017 
har matsvinnsprojekt påbörjats, och nya metoder testas för att ytterligare minska matsvinnet 
under 2018.

Även inköpen av rättvisemärkta produkter fortsätter att öka. Kommunen har lyckats nå över 
90 procent rättvisemärkt kaffe, kakao, vitpeppar och svartpeppar. För att nå delmålet behöver 
kommunen kontinuerligt öka andelen produkter vilket innebär att fokus framöver behöver 
ligga på att hitta nya rättvi-
semärkta produkter.

För att nå delmålen som 
rör kommunens upphand-
lingar krävs att kommunen 
ställer krav vid samtliga 
upphandlingar av produk-
ter och tjänster, vilket inte 
görs idag. Dessutom ska 
andelen upphandlingar där 
krav ställs utöver basnivån 
kontinuerligt öka. Risken 
bedöms som mycket stor att 
målen inte nås till 2020 un-
der rådande omständigheter 
och beslutade resurser. Mer 
kunskap, prioritering av upphandling som en strategisk fråga, och framförallt ökade resurser 
krävs för att målen kring upphandling ska kunna uppnås.

Avfall är ett annat viktigt perspektiv av hållbar konsumtion. Under 2017 slängde Lundabor-
na i genomsnitt 482 kilo avfall per person, vilket är en minskning sedan 2007 då Lundaborna 
slängde i genomsnitt 597 kilo (se figur 2). Trots en minskning av avfall per invånare riskerar 
vi att inte nå delmålet i LundaEko II om två procents minskning av den totala mängden avfall 
per år. Anledningen till detta är att delmålet inte tar hänsyn till befolkningsökningen i kom-
munen, och i takt med att kommunens invånare ökar så ökar också den totala mängden avfall. 
För att nå delmålet krävs stora samhällsinsatser på flera områden, och ett ökat fokus på att 
förebygga avfall redan i första ledet. För att möta denna utmaning har ett nytt delmål lagts till 
efter aktualiseringen av LundaEko II som innebär att kommunen ska verka för cirkulära flö-
den i slutna resurssnåla och giftfria kretslopp. Den kommunala organisationen bör vara före-
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gångare i arbetet och större fokus på både avfallsminskande och avfallsförebyggande åtgärder i 
kommunens egen verksamhet krävs.

Det finns flera goda exempel på insatser i kommunens organisation i syfte att minska mäng-
den avfall. Exempelvis den kvartersnära återbruksbutiken FixaTill på Linero, fokus på mins-
kat matsvinn i kommunens kök, samt Skattkistan – ett lokalt kreativt återbrukscenter ovanför 
biblioteket i Veberöd. På Skattkistan kan verksamheter i Lund Öster hämta återvunnet mate-
rial för att arbeta med inom förskola och skola. 

Mål och resultat
Delmål Bedömning Trend

2.1 Lunds kommun ska verka för cirkulära flöden i slutna resurssnåla 
och giftfria kretslopp.

Nytt delmål -
2.2 Vid alla Lunds kommuns upphandlingar av varor, produkter och 
tjänster ska det finnas hållbarhetskrav lägst enligt upphandlingsmyn-
dighetens baskriterier eller motsvarande. Andelen upphandlingar där 
krav ställs, utöver basnivån, ska kontinuerligt öka.

 Riskerar att ej klara målet m

2.3 Varor, produkter och tjänster som upphandlas och köps av kommu-
nen ska innehålla, eller ge upphov till, så lite som möjligt av miljö- och 
hälsofarliga ämnen, exempelvis mikroplaster.

 Riskerar att ej klara målet m

2.4 Vid alla Lunds kommuns upphandlingar där det föreligger risk för 
brott mot grundläggande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i 
leverantörskedjan ska sociala och etiska krav ställas och följas upp.

 Osäkert m

2.5 År 2020 ska 100 procent av inköpskostnaden för livsmedel gälla 
ekologisk mat.  Osäkert k
2.6 Lunds kommun ska kontinuerligt öka andelen upphandlade och 
inköpta produkter som är etiskt/rättvisemärkta.  Osäkert k
2.7 År 2020 har den totala mängden avfall minskat genom årlig minsk-
ning med 2 procent sedan 2013.  Riskerar att ej klara målet g
2.8 Andelen utsorterat avfall ur restavfallet ska öka till 65 procent 
2020.  Riskerar att ej klara målet g
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Både regeringen och Länsstyrelsen Skåne bedömer miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som 
svårt att nå till 2020 med beslutade styrmedel och åtgärder. För att uppnå Giftfri miljö 
krävs internationella överenskommelser, lång återhämtningstid, miljötekniska inno-
vationer samt en ökad ambitionsnivå i samhället. Kunskapen om kemikalier har ökat, 

men är fortfarande otillräcklig.
Under 2017 har mycket fokus inom miljöfrågan i Sverige och internationellt handlat om 

plastföroreningar i vattendrag, sjöar och hav. Studier från Lunds universitet har konstaterat 
att mikroplaster läcker ut från lekplatser och skolgårdar och en studie gjord under våren 2017, 
i Höje å, visade att samtliga musslor som fiskades upp innehöll mikroplast. En global större 
studie visar också att 83 procent av världens dricksvatten är förorenat med mikroplaster. Arbe-
tet med att minska läckage av mikroplaster i Lunds kommun har under året påbörjats, bland 
annat från konstgräsplaner, men mycket mer behöver göras. Under 2017 påbörjade Länsstyrel-
sen Skåne en större undersökning av mikroplastförekomster i 20 skånska sjöar och vattendrag.

Trots denna negativa bild har många svenska kommuner påbörjat ett systematiskt arbete 
med kemikalier, plaster och mikroplaster de senaste åren. Under 2017 har Lunds kommun 
tagit fram ett förslag till kemikalieplan, LundaKem. Kemikalieplanen kommer att bidra till 
att målen i LundaEko II uppnås samt tydliggöra ansvarsfördelningen i kommunen. Med barn 
och unga i fokus omfattar planen områdena bygg, underhåll och anläggning, upphandling, 
förskola, skola och fritidsverksamhet, samt information. Slutgiltigt beslut om planen fattas av 
kommunfullmäktige under 2018.

För att nå delmålet i LundaEko II om att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ska förekomma 
i verksamheter som rör barn och unga krävs mycket stora insatser. Miljö- och hälsofarliga äm-
nen finns i många av de vardagsprodukter som omringar oss i hemmet, på förskolan, på skolan 

Mål:
Värna Lundabornas 

hälsa och miljön 
genom att minimera 

exponeringen för miljö- 
och hälsofarliga ämnen.
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och på våra arbetsplatser. De kommunala förskolorna och skolornas arbete med att minska 
elevers exponering för miljö- och hälsofarliga ämnen är inte är helt integrerat i alla verksam-
heter. Överlag har förskolorna kommit längre med arbetet än skolorna, och inventeringar av 
material har genomförts på många förskolor. Inga kommunala gymnasieskolor har inventerats 
avseende produkters och materials innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen, och få utbild-
ningar av pedagoger på grund- och gymnasieskola har genomförts. Utbildningssatsningen 
för att öka kunskapen om barns och ungas exponering för miljö- och hälsofarliga ämnen som 
påbörjades under 2016 har endast i viss mån fortsatt även under 2017. Sammantaget bedöms 
målet som svårt att nå och det krävs både mer fokus och ökade resurser.

När det gäller delmålet om ekologisk odling ses en liten ökning av den ekologiskt odlade 
arealen i Lunds kommun, från 13,8 procent till 15,5 procent. På Lunds kommuns egen jord-
bruksmark är det endast 1 procent av arealen som odlas ekologiskt, vilket beror på att kommu-
nen inte kan skriva in krav på odlingsinrikting i befintliga arrendekontrakt.

Länsstyrelsen Skåne har i sin årliga uppföljning av miljömålen utpekat en omställning till 
ekologiskt jordbruk och minskad slamspridning som viktiga åtgärder för att nå målet om en 
giftfri miljö. Detta utgör en stor utmaning för Lunds kommun framöver. Förutom arbetet 
med att öka det ekologiska jordbruket måste vi sluta kretsloppen av växtnäringsämnen utan 
att förorena marken med till exempel tungmetaller. Lunds kommun påbörjade under året ett 
nytt utvecklingsprojekt om biokol. Biokol framställs genom pyrolys av organiska restproduk-
ter, exempelvis slam. Under pyrolysen avlägsnas föroreningar och slutprodukten biokol kan 
användas som jordförbättring och fungerar dessutom som en koldioxidsänka.

Mål och resultat
Delmål Bedömning Trend

3.1 Utsläpp såsom emissioner och urlakning av miljö- och hälsofarliga 
ämnen, inklusive mikroplaster, från byggnader och anläggningar i 
Lunds kommun ska minska.

Nytt delmål -

3.2 Det ska inte förekomma miljö- och hälsofarliga ämnen i Lunds 
kommuns verksamheter som rör barn och unga.  Riskerar att ej klara målet g
3.3 Öka andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i Lunds kommun.

 Riskerar att ej klara målet k
3.4 Avloppsslam från reningsverk ska inte spridas på kommunens egna 
åkermarker och kommunen ska verka för att avloppsreningsslam inte 
sprids på åkermark i kommunen.

 Går ej att bedöma -
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Kommuner och städer är viktiga aktörer i arbetet för att nå de globala klimatmålen. 
Lunds kommun fortsätter att ta ansvar och visa ledarskap i detta arbete, bland annat 
genom undertecknandet av det internationella Borgmästaravtalet för klimat och energi. 
Lunds kommun har ett mål att utsläppen av växthusgaser i kommunen ska minska med 

50 procent till år 2020 och vara nära noll år 2050, och genom Borgmästaravtalet har vi även 
åtagit oss att minska utsläppen med 80 procent till år 2030.

Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun minskar stadigt. Enligt den senast tillgängliga 
statistiken från SMED (Svenska miljöemissionsdata) hade utsläppen av växthusgaser 2015 
minskat 41 procent jämfört med 1990 (se figur 3). Kraftringens arbete för fossilbränslefri fjärr-
värmeproduktion är starkt bidragande till minskningen, men också enskilda fastighetsägares 
utfasning av småskalig 
oljeeldning. Resultatet 
är något sämre än före-
gående år. Osäkerheten i 
statistiken är dock stor, 
en historisk tillbakablick 
visar att felmarginalen i 
SMEDs statistik ofta lig-
ger runt 5 procentenheter 
från år till år. Jämfört 
med föregående år har 
metodförändringar lett 
till att minskningen av ut-
släpp från transporter nu 
ser betydligt mindre ut, 
och det är svårt att be-
döma om den nuvarande 
eller tidigare metoden är 
mest rättvisande. Oavsett 
vilken av de två meto-
derna som används är 
det tydligt att ett mer effektivt arbete för att minska utsläppen från transporter är viktigt om 
målet till 2020 ska nås. Även utsläppen från arbetsmaskiner måste reduceras väsentligt.

Lund och nio andra skånska kommuner samarbetar för att nå fossilbränslefrihet i ett pro-
jekt som leds av Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne. I projektet följer kom-

Mål:
Utsläppen av växthusgaser  

i Lunds kommun ska minska 
med minst 50 procent till 2020  

jämfört med 1990 och vara  
nära noll 2050.
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munerna upp sin fossilbränsleanvändning med en gemensam metod och arbetar för att fasa 
ut fossila bränslen från fordonsflottan, tjänsteresorna samt från el och uppvärmning. Den 
senaste gemensamma rapporten beskriver läget 2016, då Lund låg bra till jämfört med övriga 
kommuner med 100 procent förnybar el, 96 procent förnybar värme och 64 procent förnybara 
drivmedel. Sammantaget är Lunds kommun 95 procent fossilfritt. Kommunen arbetar enligt 
den handlingsplan som bedöms kunna leda till att organisationen blir till 99 procent fossil-
bränslefri till år 2020. Främst är det resor med egen bil i tjänsten och flygresor som är svåra att 
få helt fossilbränslefria.

Under 2016 infördes en koldioxidavgift i Lunds kommuns organisation som innebär att alla 
förvaltningar i kommunen betalar en procentuell avgift kopplad till koldioxidutsläpp från an-
ställdas och förtroendevaldas resor och transporter. Avgifterna samlas i en klimatfond, ur vil-
ken förvaltningarna kan söka medel för att genomföra åtgärder och investeringar som minskar 
utsläppen av växthusgaser. Under 2017 kom de första projektansökningarna in till klimatfon-
den, och totalt beviljades fem projekt medel under året. Projekten handlade om resfria möten, 
mobil cykelverkstad, elcyklar och laddinfrastruktur. 

Lunds kommun har under 2017 tillsammans med Lunds kommuns fastighetsbolag (LKF) 
emitterat sin första gröna obligation, om 750 miljoner kronor. Gröna obligationer är ett sätt 
att finansiera projekt vars syfte är att främja omställningen till en koldioxidsnål och hållbar 
utveckling. Lunds kommun har tagit fram ett ramverk som styr vilka projekt som kan finan-
sieras via gröna obligationer. Projekten ska ha tydlig inriktning på miljö och hållbarhet, som 
exempelvis förnybar energi, energieffektivisering eller hållbara transporter. Ramverket har 
granskats och godkänts av det oberoende norska klimat- och miljöforskningsinstitutet CICE-
RO som gav Lunds kommun det högsta betyget – mörkgrönt.

Under 2016 genomfördes en utredning angående kommunens investeringar i fossilbräns-
lebolag, vilket ledde till en uppdatering av kommunens placeringspolicy. Under 2017 har de 

Foto: Claes Hall
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placeringar som inte lever upp till kommunens krav avyttrats, vilket innebär att Lunds kom-
mun vid utgången av 2017 inte längre har några placeringar i fossilbränslebolag.

Mål och resultat
Delmål Bedömning Trend

4.1 Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 
80 procent till 2030 jämfört med 1990.

Nytt delmål -
4.2 Utsläppen av växthusgaser som uppstår vid produktion av varor 
och tjänster, som Lunds kommun köper, ska minska till 2020.

Nytt delmål -
4.3 Den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri senast 
2020.  Kommer att klara målet k
4.4 Primärenergianvändningen per kvadratmeter i Lunds kommuns 
lokaler och bostäder ska minska till 2020 jämfört med 2013.  Osäkert k
4.5 Den lokala produktionen av el, värme och drivmedel från förny-
bara källor ska öka med 700 GWh till år 2020 jämfört med 2013.  Osäkert k
4.6 Till 2020 ska biogasproduktionen i kommunen öka.

 Kommer att klara målet k
4.7 Lunds kommun ska senast 2017 ha avvecklat sina investeringar i 
företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller 
vidareförädling av fossila energikällor.

 Kommer att klara målet k
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Klimatförändringarna är ett faktum. Även om de globala utsläppen minskar kraftigt så 
har vi människor redan påverkat klimatsystemet, och klimatet kommer att fortsätta att 
förändras framöver. Klimatanpassning innebär att vidta åtgärder för att anpassa sam-
hället till klimatförändringarna samt minska risken för negativa konsekvenser. Över-

svämningar och stormar är exempel på händelser som redan i dag är ekonomiskt kostsamma 
för samhället. Enligt klimatscenarier som tagits fram av SMHI kan årsmedeltemperaturen i 
Skåne öka med upp emot fem grader till år 2100. Årsmedelnederbörden och antalet tillfällen 
med extrem nederbörd förväntas också öka.

Klimatanpassning är en komplex fråga som berör flera sektorer och involverar många aktö-
rer på olika nivåer i samhället. Ansvaret är fördelat mellan stat, kommuner, landsting, närings-
liv och privatpersoner, och det praktiska arbetet behöver i stor omfattning genomföras på 
lokal nivå. Kommunen är genom planmonopolet, och som ansvarig för många samhällsviktiga 
funktioner, en central aktör för att genomföra konkreta klimatanpassningsåtgärder. Kommu-
nen har också en viktig roll när det gäller att ge information och råd till sina invånare.

Lunds kommun har länge haft klimatanpassning som ett prioriterat område, och har i jäm-
förelse med andra svenska kommuner kommit långt i arbetet. Under 2017 kom Lund på en de-
lad elfteplats i IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkrings kommunranking över hur 
långt svenska kommuner kommit i arbetet med klimatanpassning. Lunds kommuns förvalt-
ningar arbetar idag främst sektoriellt med klimatanpassningsåtgärder, och det finns i dagsläget 
ingen klimatanpassningsplan som hanterar kommunövergripande klimatanpassningsfrågor. 

Enligt ett delmål i LundaEko II ska en kommunövergripande klimatanpassningsplan tas 
fram senast 2018, och bedömningen är en sådan kan färdigställas inom målåret. En kom-

Mål:
Alla som bor och verkar i 
Lunds kommun ska bidra 
till ett samhälle som är väl 
anpassat till pågående och 

förväntade klimatförändringar, 
och där negativa konsekvenser 

för människor, samhälle och 
miljö kan undvikas.
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munövergripande klimatanpassningsplan är nödvändig för att få en överblick över klimatan-
passningsåtgärder samt hitta synergieffekter, identifiera brister och skapa en helhetsbild över 
klimatanpassningsarbetet i kommunen. Eftersom klimatanpassning är en tvärsektoriell fråga 
som involverar flera aktörer måste kommunens förvaltningar samarbeta och samverka för att 
kunna skapa en motståndskraftig och hållbar kommun.

Integrering av klimatanpassning är ett begrepp som får allt mer fokus. Det innebär att 
klimatanpassningsfrågor integreras i redan befintliga processer och planer, i syfte att stärka 
förankringen av klimatanpassning i relevanta sektorer och säkerställa att planering och imple-
mentering av åtgärder sker på rätt nivå. Integrering av klimatanpassning är ett nytt delmål i 
LundaEko II efter aktualiseringen, och en utmaning framöver är att säkerställa klimatanpass-
ningsfrågor blir integrerade i kommunens planerings- och strategiprocesser.

Mål och resultat
Delmål Bedömning Trend

5.1 Lunds kommun ska ta fram en klimatanpassningsplan som hante-
rar förvaltningsövergripande klimatanpassningsfrågor senast 2018.  Kommer att klara målet k
5.2 Klimatanpassning ska integreras i kommunens processer och pla-
nering i alla berörda verksamheter.

Nytt delmål -
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Trenden med växande städer pågår över hela världen vilket ställer nya krav på städernas 
infrastruktur. Lund är inget undantag. Som en expansiv kommun i en växande region 
står Lunds kommun inför en omfattande utveckling av nya verksamheter och ny bebyg-
gelse, vilket ställer stora krav på en hållbar stadsplanering.

Det byggs på många platser i staden. I nordöstra delen av Lund växer den nya stadsdelen 
Brunnshög fram, där ambitionen är att vara ett internationellt föredöme inom hållbart stads-
byggande. I sydvästra Lund planeras en ny stadsdel kring en ny pendeltågsstation, och under 
året har det nya utvecklingsprojektet runt Öresundsvägen fått ett namn. Efter att över 200 
namnförslag från Lundaborna kommit in beslutades det att den nya stadsdelen ska heta Väs-
terbro. I den nya stadsdelen ska det bland annat ges goda möjligheter för ett bilsnålt boende 
och hållbar mobilitet. Kunskapsstråket, som sträcker sig från Lund C upp till Brunnshög, med 
bland annat forskningsanläggningarna MAX IV och ESS är ett annat exempel på ett utbygg-
nadsområde i kommunen 
med ett starkt fokus på 
hållbar stadsutveckling.

I undersökningen 
SHIFT2017 utsågs Lund, 
för andra året i rad, till 
bäst i Sverige på hållbara 
transporter. Vägledande i 
detta arbete är LundaMaTs 
III, Lunds strategi för ett 
hållbart transportsystem. 
Utsläpp från trafiken är en 
av våra största utmaningar, 
och inom ramen för Lun-
daMaTs III pågår ett om-
fattande arbete som bidrar 
till minskade utsläpp och 
hållbara transportmöns-
ter. Den senaste tydliga 
satsningen inom hållbara 
transporter i Lund är spårvägslinjen som ska gå mellan Lund C och Brunnshög. I februari 2017 
togs första spadtaget för spårvägsprojektet och i mars drog bygget igång på allvar. Spårvagns-
trafiken planeras att starta år 2020.

Mål:
Lunds kommun ska 

utveckla och underhålla 
hållbara stads- och tätorts-
miljöer med människan i 

centrum.
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Parallellt med spårvägsprojektet görs stora mobilitetsinsatser för att fler ska resa hållbart. 
Under 2017 minskade biltrafiken på det kommunala gatunätet, och jämfört med LundaMaTs 
IIIs basår 2011 har bilanvändandet per invånare minskat med tio procent. Cykeltrafiken ökade 
något under året, men i princip på samma nivå som befolkningstillväxten. Resandet med kol-
lektivtrafiken ökade med tre procent. För att möta ambitionen om ett fördubblat resande med 
kollektivtrafiken planeras stora omdaningar av Lunds Centralstation, med nytt resecentrum, 
flera cykelgarage och nya terminaler för både stadsbussar och regionbussar.

Under 2017 hamnade Lunds kommun återigen på första plats i Kommunvelometern,  
Cykelfrämjandets granskning av kommunernas arbete med cykling. Det är fjärde gången Lund 
hamnar överst på listan sedan den årliga mätningen startade 2010. Fortsatta insatser för att 
öka cyklandet har genomförts under året, bland annat fortsatte utbyggnaden av en förbättrad 
cykelväg genom stadskärnan.

Ett delmål inom det prioriterade området Hållbar stadsutveckling i LundaEko II rör nya 
metoder, spjutspetsprojekt och tvärdisciplinärt samarbete i syfte att skapa en hållbar stadsut-
veckling. Under 2017 har ett flertal projekt genomförts som bedöms bidra till måluppfyllnad. 
Bland annat har EU-projektet CITyFiED fortsatt, där strategier och modeller för kostnadsef-
fektiv energieffektivisering av äldre stadsdelar med högt energibehov tas fram. Projektet ge-
nomförs i stadsdelen Linero, och lärdomarna ska spridas till andra europeiska städer. Ungefär 
50 städer runt om i Europa följer projektet. Det nya utvecklingsområdet Västerbro har under 
2017 deltagit i Citylab Action, arrangerat av Swedish Green Building Council (SGBC). Genom 
Citylab Action blir de deltagande stadsutvecklingsprojekten guidade av experter, och får kun-
skap och verktyg för att lösa hållbarhetsutmaningar inom stadsutvecklingsprojekt. Deltagarna 
får en bred kunskapsbas och hjälp att skapa projektspecifika hållbarhetsprogram. 

Innovationsplattformen Future by Lund har fortsatt under året, och samlar både nya 
och etablerade aktörer för att skapa framtidens smarta och hållbara städer. Fokus ligger på 
utmaningar som har stor betydelse för utformningen av hållbara städer, och inom ett antal 
fokusområden skapas olika testmiljöer. Lund deltar även i ett flertal olika projekt inom EU-
programmet Interreg, bland annat projektet Smart Cities Accelerator som syftar till utveck-
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ling av smarta hållbara städer och projektet FIERS som syftar till att utveckla nya resurseffek-
tiva metoder. Inom dessa projekt fokuserar Lund på minskning av avfallsmängder respektive 
lågtempererad fjärrvärme inom befintlig bebyggelse.

Mål och resultat
Delmål Bedömning Trend

6.1 Lunds kommun ska testa spjutspetsprojekt, nya metoder och tvär-
disciplinärt samarbete i syfte att skapa en hållbar stadsutveckling.  Kommer att klara målet k
6.2 Lunds kommun ska främja positiva ekonomiska, sociala och mil-
jömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och 
landsbygdsområden.

Nytt delmål -

6.3 Lunds kommun ska vara restriktiv mot annan markanvändning 
på brukningsvärd jordbruksmark än för jordbruksändamål. Den bästa 
åkermarken, klass 8- 10, undantas så långt möjligt från exploatering. 
Lunds kommun ska i framtida bebyggelseplanering först och främst 
utgå från att växa genom förtätning av befintligt bebyggd mark eller 
befintliga hårdgjorda ytor.

 Riskerar att ej klara målet g

6.4 Lunds kommun ska arbeta förebyggande för att minska antalet 
kommuninvånare som utsätts för hälsoskadligt buller vid boende, 
förskolor, skol- och rekreationsmiljöer.

 Riskerar att ej klara målet g

6.5 Lunds kommun ska sträva efter att begränsa exponeringen för 
skadlig strålning så att människors hälsa och den biologiska mång-
falden inte påverkas negativt. För att minska exponeringen för UV 
strålning ska åtgärder vidtas vid utformning, underhåll och renovering 
av allmänna platser, lekplatser, skol- och förskolegårdar.

 Osäkert g

6.6 Den fysiska planeringen ska möjliggöra och uppmuntra en kli-
matsmart livsstil, vardag och vistelse för medborgare, besökare och 
verksamma i Lunds kommun.

Nytt delmål -

Visionsbild av nya spårvägen vid LTH-parken. Montage: Metro arkitekter
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En rik, levande miljö med stor biologisk mångfald och väl fungerande ekosystemtjänster 
är förutsättningar för en hållbar utveckling. 

Under 2017 presenterades en studie från Tyskland som visar att nära 80 procent av 
alla flygande insekter tros ha försvunnit från centrala Europa de senaste 30 åren, vilket 

misstänks bero på det intensiva jordbruket. Forskarna menar att resultaten kan ses som en 
trolig fingervisning även för situationen i jämförbara länder i Europa.

Skåne är det artrikaste landskapet i Sverige och här finns flest rödlistade arter. Länsstyrelsen 
Skåne gör bedömningen att det nationella miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv inte 
kommer att uppnås, och att förlusten av biologisk mångfald är för snabb för att kunna hejdas 
med de arbetssätt och den arbetstakt som nu sker inom området. Tillståndet för den biologiska 
mångfalden är inte hållbart och påverkan på ekosystemen i landskapet fortsatt stor. Det be-
hövs större hänsyn när resurser nyttjas, ökat skydd och skötsel av naturmiljöer och anpassade 

Mål:
Skydda och utveckla 

kommunens natur och 
grönområden på ett sätt 
som främjar biologisk 

mångfald och ekosystem-
tjänster samt skapa en god 
tillgänglighet och förut-

sättningar för rekreation, 
friluftsliv och natur- och 

kulturupplevelser.

styrmedel. Olika värdefulla habitat minskar, många arter är hotade, och invasiva arter fortsät-
ter att spridas i Skåne, detta gäller också Lunds kommun.

Denna negativa bild av läget måste tas på allvar, samtidigt som goda exempel och framgångar 
avseende delmål inom området också måste lyftas fram. När det gäller delmålet om att till-
godose alla kommuninvånares behov av och rätt till gröna miljöer visar årets medborgarunder-
sökning att invånarna generellt är nöjda med utbud och skötsel av parker och gröna miljöer i 
kommunen. 82 procent av invånare inom tätorterna i Lunds kommun har tillgång till en park 
om minst en hektar inom 300 meter.
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Intresset för friluftsliv är högt i kommunen. Under året har antalet resande med naturbus-
sen ökat ytterligare och Skåneleden har rustats upp med bland annat nya lägerplatser. För att 
skapa mer tätortsnära natur har åtgärder vidtagits vid Stora Råby, i Dalby och i Revingeby. 
Det lokala naturvårdsprojektet Bäcken i Byn har engagerat invånare i Södra Sandby. Projektet 
syftade till att göra bäckens okända värld mer tillgänglig för människor och djur. Förberedel-
ser för att möjliggöra inrättande av naturreservat Kaninlandet vid Torna Hällestad har genom-
förts och kommer att behandlas politiskt under våren 2018. En förstudie för Biosfärområde 
Vombsänkan har också tagits fram och inom Romeleås- och sjölandskapskommittén pågår 
arbete med att ta fram en utvecklingsstrategi för riksintresseområdet.

Verksamheten i Höje å- och Kävlingeåns vattenråd har präglats av utredningsarbete samt 
projektering och förberedelser av olika projekt som planeras genomföras under 2018. I Käv-
lingeån har projekteringen av en stor våtmark öster om Södra Sandby påbörjats. Bland de 
projekt som genomförts är fiskevårdsåtgärderna i Sularpsbäcken inom inom projektet Bäcken 
i byn kanske de mest värdefulla. Under hösten arrangerades två välbesökta öringssafari där det 
gavs möjlighet att titta på stora lekande havsöringar mitt i Södra Sandby.

Trots goda exempel på insatser kopplade till biologisk mångfald och ekosystemtjänster be-
höver arbetstakten höjas och nya metoder utvecklas för att bevara kommunens arter i livskraf-
tiga populationer. Lund är en expansiv kommun, vilket innebär att nya områden exploateras 
och trycket ökar på de gröna miljöerna i staden. Detta gör det extra viktigt att skydda natur-
områden, dels för den biologiska mångfalden, dels för att skapa rekreationsmöjligheter för en 
växande befolkning. Det behövs mer kunskap och utökade resurser för att öka möjligheterna 
till ett framgångsrikt arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster i kommunala 
planer.

Under året har arbete pågått med ett nytt Grönprogram och en ny översiktsplan där flera 
av frågorna hanteras och konkretiseras bland annat för att nå delmålet om grön infrastruktur 
och spridning av olika arter.

Mål och resultat
Delmål Bedömning Trend

7.1 Lunds kommun ska tillgodose alla kommuninvånares behov av och 
rätt till gröna miljöer.  Osäkert m
7.2 Lunds kommun ska skydda, sköta och utveckla ekosystemtjänster i 
tätortsmiljö och på landsbygden.

Nytt delmål -
7.3 Lunds kommuns ska verka för att fler lämpliga naturområden ska 
få skydd i form av naturreservat, biotopskydd eller motsvarande.  Osäkert g
7.4 Lunds kommun ska skydda, bevara och utveckla grön infrastruktur 
och spridning av olika arter i syfte att stärka den biologiska mång-
falden i stadsmiljö och på landsbygd. Lunds kommun ska motverka 
spridning av invasiva arter.

 Kommer att klara målet g

7.5 Lunds kommun ska verka för att täktverksamhet inte etableras el-
ler utvidgas inom kommunen om det hotar de områden som utpekats 
som värdefull natur i Lunds kommuns grönstruktur- och naturvårds-
program eller i Länsstyrelsens naturvårdsprogram.

 Osäkert m
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Rent vatten är en förutsättning för vår välfärd, men tillgång till rent vatten är ingen 
självklarhet och är en av de allra största utmaningarna globalt. Till följd av den globala 
uppvärmningen beräknas vattentillgången bli ännu mer begränsad i stora regioner 
runt om i världen i framtiden. Även Sverige, och inte minst Lunds kommun, står inför 

stora utmaningar på vattenområdet. Enligt Länsstyrelsen Skåne är de flesta sjöar och vatten-
drag i länet påverkade och trycket på vattennära boende är högt och strandområden exploa-
teras. Länsstyrelsens bedömning av Skåne år 2017 anger att livsmiljöer och arter har förstörts 
eller skadats av bland annat exploatering, rensningar, vattenuttag och bekämpningsmedel. 
Skydd av sjöar och vattendrag har inte prioriterats i tillräckligt hög grad. 

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla ytvatten och grundvatten uppnå god kemisk, eko-
logisk och kvantitativ status till av EU beslutade målår. Inte något ytvatten, det vill säga sjöar 
och vattendrag, i Lunds kommun når upp till god ekologisk eller kemisk status.

Lunds kommun arbetar med både yt- och grundvattnet inom ramen för Höje å- och Käv-
lingeåns vattenvårdsförbund. Deras arbete har under 2017 präglats av utredningsarbete samt 
projektering och förberedelser av olika projekt som planeras genomföras under 2018. I Höje 
å har dagvattenmagasinet i Värpinge och dammen, vattendrag och dagvattenfördröjning vid 
Stångby vångar projekterats. I Kävlingeån har projekteringen av en stor våtmark öster om 
Södra Sandby påbörjats.

När det gäller Lunds kommuns grundvatten så bedömer Vatteninformation Sverige (VISS) 
både den kemiska och kvantitativa statusen som god. VISS påpekar dock att tillförlitligheten 
är låg då det saknas utredningar om grundvattnets status, och statusen bedöms därmed som 
god fram till att ny information framkommer. Utifrån VISS bedömning går det således inte att 
dra några slutsatser angående grundvattnets status. Under 2016 påbörjade Länsstyrelsen Skåne 
en uppföljning av rapporten Grundvattenkvalitet i Skåne från 2012. De första analyserna visar 
på fortsatta fynd av bekämpningsmedel. Bekämpningsmedelsubstanser inklusive nedbryt-
ningsprodukter hittades i 22 av de 27 undersökta vattentäkterna och i 15 av de 16 undersökta 
vattenförekomsterna. 14 täkter hade fynd av idag tillåtna substanser eller sådana som nyligen 
förbjudits och 15 täkter hade fynd av substanser förbjudna innan år 2000. Lunds kommun 
genomför egna mätningar av grundvatten inom ramen för grundvattenkontrollprogrammet, 
men dess tidsserier är ännu för korta för att det ska kunna gå att dra några slutsatser.

Andelen av Lunds yt- och grundvattenförekomster som har ett långsiktigt skydd är relativt 
låg. Av de totalt 11 ytvattenförekomster som är registrerade i VISS är endast ett ytvatten skyd-
dat (Vombsjön), och av 17 grundvattenobjekt är sex skyddade för dricksvattenförsörjning. Den 
framtida utformningen av vattenskyddsområde för Vombsjön är under utveckling.

De vattenrelaterade delmålen är till stor del kopplade till det samlade arbete som pågår inom 
ramen för Lunds vatten, som är ett projekt där kommunen, VA SYD (huvudman för dricksvat-

Mål:
Värna Lundabornas hälsa 

och miljön genom att 
minimera skadliga utsläpp 

till luft och vatten samt 
säkra en långsiktigt 

hållbar och trygg dricks-
vattenförsörjning

FR
IS

KT
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tenförsörjningen), Sydvatten (dricksvattenproducent) samt Höje ås och Kävlingeåns vatten-
råd tar ett helhetsgrepp kring vattenfrågorna. Inom projektet har en vattenförsörjningsplan, 
VA-utbyggnadsplan, och sjö- och vattendragsplan antagits av kommunfullmäktige, och arbetet 
med att ta fram en dagvattenplan samt översvämningsplan fortgår. Helhetsgreppet om vat-
tenfrågorna är mycket positivt, men i dagsläget är det mycket osannolikt att vi kommer att nå 
målen om god ekologisk, kemisk och kvantitativ status i våra yt- och grundvatten till år 2020.

Luftföroreningar av olika typer som kväveoxider, partiklar och marknära ozon medför 
betydande hälsoproblem. Lund har anslutit sig till de regionala målen för halterna av luftföro-
reningar. Dessa är satta så att luftföroreningshalterna inte ska överskrida lågrisknivåer för 
cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och 
kulturföremål. Kommunen gör egna luftmätningar, där ett antal olika luftföroreningar mäts. 
Utfallet för dessa luftföroreningar ser olika ut, en del klarar målvärdet medan andra inte gör 
det. Den sammanvägda bedömningen är att det är osäkert om vi når målet, men nivåerna har 
överlag sjunkit och utvecklingen går åt rätt håll.

Mål och resultat
Delmål Bedömning Trend

8.1 Ytvattenförekomster i Lunds kommun ska ha god ekologisk status/
potential (se definitioner) och god kemisk status enligt beslutade mil-
jökvalitetsnormer och tidpunkter.

 Riskerar att ej klara målet g

8.2 Grundvatten i Lunds kommun ska ha god kemisk och kvantitativ 
status enligt beslutade miljökvalitetsnormer och tidpunkter.  Går ej att bedöma -
8.3 Senast år 2020 ska Lunds kommuns yt- och grundvattenförekom-
ster, med betydelse för nuvarande och framtida dricksvattenförsörj-
ning, ha ett långsiktigt skydd och översyn av befintliga skyddsområden 
ska göras.

 Osäkert k

8.4 De regionala målen för halterna av partiklar (PM 10 och PM 2,5), 
bensen, kvävedioxid och marknära ozon ska inte överskridas.

 Osäkert k

Foto: Karin Lilja
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Stolta pristagare, ordförande i Renhållningsstyrelen Ulf 
Nymark (MP) till höger, tillsammans med Erik Rånlund 
och Anna Wilhelmsson Göthe från Lunds Renhållningsverk.
Foto: Recycling

UNGDOMAR GRANSKAR
HÅLLBARA LUND & AGENDA 2030  

ALLAS
AGENDA

PÅ VÄG MOT 
HÅLLBAR 
ENERGI
HAN, INTE HON

De säger nej 
till miljöfarliga 
hårprodukter

Från matsvinn 
till maträtt

Miljöframsteg
Ekologiska framgångar
Tack vare stort engagemang på kommunens förvalt-
ningar tilldelades Lund en andraplats i Ekomatsligan 
och priset som Sveriges bästa “svekologiska” kom-
mun. Bland annat har barn- och skolförvaltning 
Lund Östers arbetat med ekologiska livsmedel i 
undervisningen. Eleverna har fått information om 
ekologisk mat och skolorna arbetar på olika sätt med 
att öka elevernas medvetenhet om matens inver-
kan på miljön. Byskolan i Södra Sandby redovisade 
återigen ett resultat på 100 procent ekologiskt och 
fungerar som en förebild både inom Lund och i hela 
landet. Nyponbackens förskola är den enhet i Sve-
rige som köper störst andel svekologiska livsmedel, 
61 procent. 

Lund blev både årets avfalls- och återvin-
ningskommun 2017
Lund utsågs under 2017 både till Sveriges bästa 
avfallskommun och till årets återvinningskommun. 
Avfall Sverige utser bästa avfallskommun genom att 
räknat fram ett index. I detta index vägs en mängd 
nyckeltal samman som speglar avfallsverksamheten 
på ett övergripande sätt; kundnöjdhet, återvinning 
av material och matavfall, avfallsmängd och andel 
förpackningar och tidningar i hushållsavfallet. 

Lund utsågs också till bästa återvinningskommun 
på återvinningsgalan, som arrangerades av tidskrif-
ten Recycling i samarbete med branschorganisatio-
nerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. 
Motiveringen löd: ”Lund har ett genomgripande 
miljöarbete i kommunen och har bland annat länge 
satsat på fastighetsnära insamling som idag i princip 
är helt utbyggd i kommunen. Detta har lett till att 
mängden insamlade förpackningar och returpapper 
ligger långt över genomsnittet i landet. Även ande-
len utsorterat matavfall ligger högt och detta blir 
till biogas och växtnäring. Samtidigt har den totala 
mängden avfall sjunkit och alla transporter sker fos-
silfritt”. 

Allas Agenda – Ungdomsjournalister  
undersöker hållbara Lund och Agenda 2030
Under hösten har 600 ungdomar från Lunds hög-
stadie- och gymnasieskolor deltagit i ett projekt 
där de granskat Hållbara Lund och Agenda 2030. 
Eleverna fick delta på en konferens om de globala 
hållbarhetsmålen samt fick skriva granskande 
artiklar om hållbarhetsarbetet i Lund. Av artiklarna 
valdes sedan 20 texter ut och publicerades i ett 

Lund utsågs till Sveriges bästa ”svekologiska” kommun 
2017.
Foto: Alison De Mars

Av de inlämnade artiklarna publicerades 20 stycken i 
magasinet  ”Allas Agenda”.
Foto: Lunds kommun
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gemensamt magasin. Den vinnande artikeln publice-
rades i tidningen Hallå som går ut till alla hushåll i 
Lunds kommun.

Solvinden tilldelades Fairtrade framsteget 
Under året har Waldorfförskolan Solvinden tilldelats 
Lunds kommuns fairtradepris. Personalen hyllas för 
sitt engagemang för social och ekologisk hållbarhet, 
som ökar barnens kunskap. Efter renovering och 
flytt till nya lokaler vistas barnen nu i en miljö där 
rättvisemärkta och etiskt certifierade föremål spelar 
en viktig roll. Det gäller både pedagogiska leksaker 
och inredningsdetaljer för förvaring och dekoration. 
Genom att få se, leka och höra berättelserna om dessa 
föremål ökas tidigt och på ett konkret sätt barnens 
kännedom om världen.

Lund årets cykelfrämjarkommun och bäst på 
hållbara transporter
För andra året i följd korades Lund till årets cykel-
främjarkommun i Kommunvelometern, Cykelfräm-
jandets granskning av kommunernas arbete med 
cykling. Cykeltrafiken ligger fortsatt på en hög nivå, 
och har ökat från 170,000 cyklade kilometer per dygn 
2016 till 176,000 kilometer 2017. I undersökningen 
SHIFT 2017 utsågs Lund till bäst i Sverige på hållba-
ra transporter, också det för andra året i rad. SHIFT 
är en kommunranking baserad på det europeiska 
benchmarkingverktyget för hållbara transporter i 
städer – EcoMobility SHIFT.

Biblioteksbussen kör fossilfritt
Kommunen ska bli fossilbränslefri senast 2020. Med 
fokus på detta mål har kultur- och fritidsförvaltning-
en under 2017 gjort flera stora insatser. För att nämna 
några så har maskinparken inom idrottsverksamheten 
inventerats inför övergången till fossilfritt. Idrotts-
verksamheten har köpt in en egen HVO-tank (fos-
silfri diesel) för enhetens maskiner och fordon, och 
inom bibliotekens verksamhet kör biblioteksbussen 
på fossilfritt bränsle sedan i somras.

Lund – en av Sveriges främsta miljökommuner
Lunds kommun blev 2017 rankad som Sveriges fjärde 
bästa miljökommun. Det framgick när tidningen  
Aktuell Hållbarhet presenterade sin granskning 
av kommuners miljöarbete. Aktuell Hållbarhets 
kommunrankning mäter aktivitet och ambition på 
bred front inom miljöområdet. Den baseras dels på 
tidningens egen enkät, dels på data från ett flertal 
offentliga källor om kommunernas arbete, som sam-
manvägs i en totalpoäng. I Aktuell Hållbarhets enkät 
bedöms bland annat om kommunen har ett politiskt 

Waldorfförskolan Solvinden tilldelades Lunds kommuns 
fairtradepris.
Illustration: Kim Moberger

Bokbussen kör sedan sommaren 2017 på fossilfritt 
bränsle.
Foto: Stadsbiblioteket

För andra året i rad blev Lunds kommun årets cykel-
främjarkommun.
Foto: Kenneth Ruona

FAIR TRADE  
FRAMSTEGET 

2017  
 

På Solvindens waldorflekskola och skola har      
personalens engagemang för social och ekologisk 

hållbarhet blivit en självklar del i verksamheten. 
Barnen vistas i en miljö där rättvisemärkta och 
etiskt certifierade föremål spelar en viktig roll.     

Genom att få se, leka och höra om dessa föremål 
ökas tidigt barnens kännedom om världen 

 

STYRGRUPPEN FAIRTRADE CITY LUND 9 MAJ 2017  
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Återbruksbutiken FixaTill drivs av Lunds Renhållnings-
verk i samarbete med Lunds Kommuns Fastighets AB och 
Lunds kommun.
Foto: Renhållningsverket

Elever på Katedralskolan har arbetat med projekt kring 
vattenförsörjning.
Foto: Lunds kommun

antaget klimatmål, ett sätt att mäta utsläppsminsk-
ningar, har placeringsdirektiv som utesluter inves-
teringar i verksamheter med stor miljö- och klimat-
påverkan, har en livsmedelsstrategi för att minska 
klimatpåverkan i kommunens matserveringar, och 
ett systematiskt arbete för att öka andelen förnybar 
energianvändning. De nya frågorna i 2017 års rank-
ning mäter bland annat hur kommunerna arbetar 
med skyddad natur.

Katedralskolan fick stipendier
Vid Katedralskolan har lärarna till tre N2:or skapat 
ett ämnesövergripande projekt kring vattnets och 
vattenförsörjningens betydelse. Projektet tilldelades 
Sydvattens stipendium ”Tänk H2O” vilket möjliggjor-
de en tvådagarsexkursion med övernattning vid sjön 
Bolmen för klasserna. Två elever från Katedralskolan 
fick pris för sitt gymnasiearbete i Unga Forskares 
final i Stockholm. De fick stipendier till I-SWEEEP, 
en stor tävling i Houston, USA där mer än 1000 ung-
domar fick chansen att visa upp och tävla med sina 
vetenskapliga projekt inom områdena hållbarhet och 
förnyelsebar energi.

FixaTill ger koldioxidminskning
Återbruksbutiken FixaTill startade 2016 som ett 
tvåårigt projekt med en återbruksbutik på Linero. 
Projektet drivs av Lunds Renhållningsverk i samar-
bete med Lunds Kommuns Fastighets AB och Lunds 
kommun. Butiken innehåller en bytesdel, verkstäder 
för reparation samt arrangerar workshoppar i olika 
återbrukstekniker. Projektet utvärderades under 
hösten 2017 av studenter från Internationella Mil-
jöinstitutet som tittade på verksamheten utifrån 
olika perspektiv. Resultaten verkar lovande och det 
framkom att besökare i högre grad tänker på miljön 
och att verksamheten sparar i genomsnitt tio ton 
koldioxid per månad genom återbruk. Interregmedel 
har beviljats för att finansiera en vidareutveckling av 
FixaTill-konceptet.

100 procent biogas i våra tankar
Sedan årsskiftet 2016/2017 har Kraftringen Energi 
AB 100 procent gödselbaserad biogas i sina tanksta-
tioner. Kraftringen arbetar även för en långsiktigt 
hållbar kraftvärmeproduktion. Med start 2017 finan-
sierar Kraftringen ett forskningsprojekt vid Lunds 
tekniska högskola, LTH, för att studera de långsik-
tiga förutsättningarna för energiproduktion med 
biobränsle, ur ett hållbarhetsperspektiv.

Översta steget inom Vård- och omsorg
Under 2017 har projekt Översta steget bedrivits på 
Linegårdens särskilda boende för äldre. Inom pro-

All biogas i Kraftringens tankstationer är från och med 
2017 gödselbaserad.
Foto: Petter Duvander
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jektet genomförs ett systematiskt arbete med att 
förebygga avfall och därigenom minska resursför-
brukningen och miljöpåverkan. Linegården genom-
förde under hösten mätningar av hur mycket mat, 
kaffe och kall dryck som slängs. En ökad medveten-
het om vad man behöver beställa mindre av ger både 
ekonomiska och miljömässiga vinster.

Fjärrvärmeledning till Dalby
Under 2017 har en fjärrvärmeledning mellan Dalby 
och Lund byggts som kommer att ersätta en gaseldad 
panncentral i Dalby. Ledningen möjliggör värmele-
veranser med lägre klimatpåverkan och högre resurs-
effektivitet jämfört med tidigare. Ledningen ansluter 
det befintliga fjärrvärmenätet i Dalby till det i Lund 
och samtidigt byggs fjärrvärmen ut i Dalby till att 
omfatta samtliga av Lundafastigheters och Lunds 
Kommuns Fastighets ABs fastigheter i byn.

En fjärrvärmeledning byggdes 2017 mellan Lund och Dal-
by för att ersätta den gaseldade panncentralen i Dalby.
Foto: Petter Duvander
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Följ oss och var en del i arbetet för att nå Lunds 
högt satta miljömål!

www.lund.se/hallbaralund
www.facebook.se/hallbaralund
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 77 Science village Scandinavia ansökan 
om utökad låneram samt förlängning 
av kredittid

Dnr KS 2018/0046

Jäv
Anders Almgren (S) och Christer Wallin (M) närvarar inte på grund av 
jäv.

Sammanfattning
Science Village Scandinavia AB (SVS AB) har en av 
kommunfullmäktige beslutad låneram på 35 miljoner kronor med en 
löptid på fem år, fram till 2020-07-01. SVS AB har nu ansökt om en 
utökad låneram samt förlängd kredittid.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2018 dnr KS 
2018/0046.
Ansökan inkommen från SVS AB daterad 2018-01-17.
Protokoll styrelsemöte SVS AB 2017-12-15 med bilaga 3.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-26 § 23.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Birger Swahn (M), Elin Gustafsson (S) och Ulf 
Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta

att bevilja en utökad låneram med 20 miljoner kronor till maximalt 55 
miljoner kronor till SVS AB

att förlänga kredittiden för låneramen från fem år till att gälla till 2025-
07-01.

 

Börje Hed (FNL) yrkar avslag.

 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-07

Justerare Utdragsbestyrkande

beslutar
att bevilja en utökad låneram med 20 miljoner kronor till maximalt 55 

miljoner kronor till SVS AB,
att förlänga kredittiden för låneramen från fem år till att gälla till 2025-

07-01.
 

Reservationer
Börje Hed (FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

 

Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 77/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret/ Ekonomiavdelning
SVS AB
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-03-07 klockan 15.00–21.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Elin Gustafsson (S), tjänstgör som ordförande § 77
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-73, kl 15:00-15:50
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 66-75, §§ 77-115, närvarar ej § 76 pga jäv
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 66-93, kl 15:00-20:30
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren § 77
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 77, 
kl 16:30-21:55
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 74-115
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 94-115

Ersättare Mats Olsson (V)
Dan Ishaq (M), kl 15:00-19:35
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-19:45

Justerare Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer § 66-115

Plats och tid för justering Rådhuset, fredagen den 16 mars kl 08:30 

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Hanna Gunnarsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-03-07

Paragrafer § 66-115

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-19 Datum då anslaget tas ned 2018-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



 

 

 

Reservation ärende 12 Science Village Scandinavia – ansökan om utökad 

låneram samt förlängning av kredittid. 

SVS ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lund universitet. Kommunen har tillskjutit betydligt 

mer kapital än övriga delägare. Dessutom har kommunen redan lånat ut 35 mkr som inte kommer att 

kunna återbetalas enligt plan. 

Kommunkontoret anför att kommunen, till skillnad från övriga delägare, tar en risk för det fall 

detaljplanen inte antas. 

FörNyaLund anser inte att det är möjligt för kommunstyrelsen att bedöma risken för att detaljplanen 

inte kommer att godkännas. Därför yrkar vi på avslag. 

Det bör vidare noteras att SVS kapitalbehov fram till sommaren är ca 5 mkr. Därför bör under inga 

omständigheter ett större belopp beviljas. 

Det är vidare angeläget att övriga delägare denna gång tar sitt ägaransvar och svarar för 

finansieringen. 

Börje Hed 

FörNyaLund  



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2018-02-07 KS 2018/0046

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

Science Village Scandinavia AB - ansökan om 
utökad låneram samt förlängning av kredittid

Sammanfattning
Science Village Scandinavia AB (SVS AB) har en av 
kommunfullmäktige beslutad låneram på 35 miljoner kronor med en 
löptid på fem år, fram till 2020-07-01. SVS AB har nu ansökt om en 
utökad låneram samt förlängd kredittid. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2018 dnr KS 
2018/0046
Ansökan inkommen från SVS AB daterad 2018-01-17
Protokoll styrelsemöte SVS AB 2017-12-15 med bilaga 3
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-26 § 23

Barnets bästa
Behovet av krediten är kortsiktig, fram t o m 2025, vilket innebär att en 
utökad skuldsättning under denna period inte kommer att belasta 
framtiden och kommande generationer. Möjligheten för SVS AB att 
färdigställa sina planer av området, med bebyggelse och parker, kommer 
att innebära nya spännande miljöer för barn, ungdomar och vuxna (enligt 
SVS ramverk). 

Ärendet

Bakgrund
SVS AB (tidigare Lundamark AB) är ett bolag som har bildats för att 
stödja utvecklingen av MAX IV och ESS. Bolagets syfte och verksamhet 
är att direkt eller indirekt, via dotterbolag eller intressebolag äga, 
förvalta, hyra ut och exploatera fast egendom. SVS AB ägs av Lunds 
Universitet via Stiftelsen Akademihemman (30 %), Lunds kommun (35 
%) och Region Skåne (35 %). Sedan bolagets start 2011 har nyemission 
gjorts vid två tillfällen då likvida medel eller markområden har tillförts 
bolaget. Dessa emissioner har genomförts i relation till delägarnas andel 
och därmed inte påverkat ägandet. 
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Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-26 om en låneram till SVS AB 
om 35 miljoner kronor med en löptid på fem år. Detta för att täcka 
löpande kostnader samt kostnader av engångskaraktär fram till 
försäljningen av mark. Vid tidpunkten för beslutet antogs att den första 
detaljplanen skulle antas av kommunfullmäktige tidigt 2016 och att 
försäljning av mark skulle påbörjas under 2017. Idag är 30 miljoner av 
låneramen utnyttjad vilket innebär att det finns ett kvarvarade utrymme 
på 5 miljoner kronor.

Ansökan
Den 20 december 2016 beslutade kommunfullmäktige att anta 
detaljplanen för Science Village. Beslutet följdes av att Länsstyrelsen 
valde att överpröva kommunens beslut och senare att den 2 januari 2017 
upphäva kommunens antagandebeslut. Lunds kommun har överklagat 
länsstyrelsens beslut. Det finns förhoppning att regeringen kommer att 
godkänna detaljplanen då Strålsäkerhetsmyndigheten meddelat sitt 
förslag till beredskapszon för ESS. För att detta ska kunna ske, behöver 
ESS färdigställa ett underlag som beräknas vara klart i början av 2018. 
Förhoppningen är således att det finns en lagakraftvunnen detaljplan 
någon gång under 2018.

Enligt ansökan innebär denna tidplan att bolaget inte räknar med några 
intäkter från markförsäljningar förrän allra tidigast efter sommaren 2018. 
För att klara verksamheten under 2018 och 2019 beräknar de att ett 
tillskott på maximalt 20 miljoner kronor behövs utöver de 35 miljoner 
kronor som redan är beviljade. Då hela planeringsprocessen även skjutits 
framåt i tid har bolaget svårt att klara av nuvarande återbetalnings-
tidpunkt. Bolaget anhåller om att flytta denna tidpunkt från 2020-07-01 
till 2025-07-01.

Finanspolicyn
Enligt finanspolicyn, beslutad av kommunfullmäktige 2015-08-27 § 136, 
bör utlåning till minoritetsägda bolag ske med motsvarande andel i 
åtagande vad som regleras i konsortialavtalet eller motsvarande avtal 
med annan part om inte särskilda skäl finns. Om särskilda skäl finns till 
avvikelsen från denna riktlinje kan detta prövas och beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Bolagets ägs av tre parter där Lunds kommun enbart äger 35 %. Befintlig 
låneram på 35 miljoner kronor samt en utökning om maximalt 20 
miljoner kronor innebär således ett stort avsteg mot andel i åtagande som 
regleras i aktieägaravtalet. 

Analys av SVS ABs finansiella situation
SVS AB är ett markexploateringsbolag vilket innebär att bolaget har stor 
diskrepans mellan kostnader och intäkter. Av den anledningen har 
bolaget redovisat negativa resultat sedan bolagets start 2011. Det 
preliminära resultatet efter finansiella poster för 2017 är -6,7 miljoner 
kronor. 
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Anledningen till att bolaget lägger ner utvecklingskostnader är att man 
antar att markens värde i och med åtgärderna ökar. Enligt preliminärt 
bokslut 2017 är bolagets bokförda materiella anläggningstillgångar 34 
miljoner kronor varav 12 miljoner kronor är i mark och resterande i 
pågående nyanläggningar. Ingen marknadsvärdering är gjord.

Baserat på ovanstående scenario, att det finns en lagakraftvunnen 
detaljplan under 2018 och att markförsäljning kommer igång under andra 
halvåret 2018, visar SVS ABs kassaflödesanalys att bolaget inte kommer 
att behöva utnyttja hela låneramen på 55 miljoner kronor samt att de kan 
återbetala lånet redan år 2024. För att ha utrymme till avvikelser från 
detta scenario väljer dock bolagets styrelse att ansöka om en något högre 
limit och något längre löptid. 

Kommunkontorets kommentarer
Enligt finanspolicyn är det möjligt för kommunfullmäktige att besluta om 
utlåning till SVS AB om särskilda skäl finns. Precis som vid förra 
beslutet i februari 2015 är det av administrativa skäl enklare om bolaget 
enbart har kredit hos en part/ägare. Vid ett eventuellt obestånd tillfaller 
värdet i bolaget, vilket främst är marken, i första hand fordringsägarna. 
Lunds kommun kommer vid beviljandet av utökad låneram vara den 
enda fordringsägaren bland delägarna. Det bör dock noteras att 
kommunens fordran är en oprioriterad fordran vilket innebär att om det 
finns andra fordringsägare med särskild eller allmän förmånsrätt har de 
förtur för sin fordran.  

Kommunkontorets bedömning är att bolaget har kontroll över sin 
finansiella situation, men är beroende av en antagen detaljplan. En 
utökad utlåning för kommunen till bolaget innebär ett högre risktagande 
än för de övriga delägarna. 

Kommunkontoret överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
ställningstagande. Om kommunsstyrelsen väljer att föreslå 
kommunfullmäktige att bevilja en utökad låneram så föreslår 
kommunkontoret att kommunfullmäktige beslutar att bevilja en utökad 
låneram med 20 miljoner kronor till maximalt 55 miljoner kronor till 
SVS AB samt att om ovanstående beviljas förlänga kredittiden för 
låneramen från fem år till att gälla till 2025-07-01.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets ekonomiavdelning
SVS AB
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 75 Begäran om utökad budgetram 2018 
med anledning av ökat elevantal i IB-
skolor

Dnr KS 2018/0012

Sammanfattning
Utbildningsnämnden begär en utökad budgetram 2018 om 4,0 mkr för 
konceptspecifik ersättning till skolor i Lunds kommun som bedriver 
skolverksamhet i enlighet med International Baccalaureate Organisations 
(IBO) kriterier. Detta till följd av kraftiga volymökningar av elevantalet i 
dessa skolor. Nämnden önskar finansiering genom överföring av 
kommunstyrelsens reserverade medel 2018.

Nämnden förordar också en genomlysning av den konceptspecifika 
ersättningen där den förra genomgången från år 2011 medförde en 
sänkning i ersättningsnivån.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19:e januari 2018.
Utbildningsnämndens beslut den 13:e december 2017, § 151 dnr UN 
2017/0503.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6:e november 2017, dnr 
UN 2017/0459.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Hans-Olof Andersson (SD) och Hanna Gunnarsson 
(V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att utöka utbildningsnämndens budgetram med 4 mkr år 2018 för 
konceptspecifik ersättning till skolor i kommunen som bedriver 
skolverksamhet i enlighet IBO:s kriterier

att kommunstyrelsen därutöver beslutar

att kommunkontoret genomför en genomlysning av den 
konceptspecifika ersättningsnivån under 2018.

 

Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP) och Börje Hed (FNL) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar

att tills vidare låta utbildningsnämndens budgetram för 2018 
vara oförändrad,
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att kommunkontoret genomför en genomlysning av den konceptspecifika 
ersättningsnivån under 2018,

att   kompensation för genomförd verksamhet görs för ISLK precis som 
för all annan skolverksamhet när översynen mellan 2017 och 2018 
beslutas i KS i april.

 

 

 

 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.

 

Omröstning begärs.

 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

 

Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.

Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.

 

Omröstningen utfaller enligt följande.

 

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Lena 
Fällström (S), Ulf Nymark (MP) och Börje Hed (FNL) röstar Ja.

 

Christer Wallin (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), Hans-Olof Andersson 
(SD) och Hanna Gunnarsson (V) röstar Nej.

 

Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster mot 7 Nej-röstar.

 

Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Christer Wallins (M) 
m.fl yrkande.
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Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att utöka utbildningsnämndens budgetram med 4 mkr år 2018 för 

konceptspecifik ersättning till skolor i kommunen som bedriver 
skolverksamhet i enlighet IBO:s kriterier

 

Kommunstyrelsen beslutar
att kommunkontoret genomför en genomlysning av den 

konceptspecifika ersättningsnivån under 2018.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, 
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.

 

Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 75/01-02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden
Kommunkontoret/ Ekonomiavdelningen
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-03-07 klockan 15.00–21.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Elin Gustafsson (S), tjänstgör som ordförande § 77
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-73, kl 15:00-15:50
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 66-75, §§ 77-115, närvarar ej § 76 pga jäv
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 66-93, kl 15:00-20:30
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren § 77
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 77, 
kl 16:30-21:55
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 74-115
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 94-115

Ersättare Mats Olsson (V)
Dan Ishaq (M), kl 15:00-19:35
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-19:45

Justerare Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer § 66-115

Plats och tid för justering Rådhuset, fredagen den 16 mars kl 08:30 

Underskrifter
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Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Hanna Gunnarsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-03-07

Paragrafer § 66-115

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-19 Datum då anslaget tas ned 2018-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson
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Reservation ärende § 10 

Begäran om utökad budgetram 2018 med anledning av ökat 
elevantal i IB-skolor 

Beslutet i kommunstyrelsen vad gäller begäran om utökad budgetram för IB-skolor är direkt 
anmärkningsvärt. Antingen agerar de borgerliga partierna, tillsammans med 
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, medvetet i direkt strid med det av 
kommunfullmäktige beslutade resursfördelningssystemet för skolorna, eller så är de 
förvånansvärt okunniga om hur resursfördelningen i Lunds kommun fungerar. 

Resursfördelningen för grundskolor och förskolor i Lund är utformad så att 
kommunfullmäktige tilldelar budgetmedel, efter beslut i juni varje år, baserat på 
prognostiserat antal elever. I slutet av varje verksamhetsår regleras sedan ekonomin för den 
ansvariga nämnden utifrån genomförd verksamhet och faktiskt antal elever. Så om skolorna 
inom en nämnds ansvarsområde haft 100 fler elever än prognostiserat och budgeterat, så 
regleras detta i slutet av verksamhetsåret. Eftersom nämnderna och rektorerna kan lita på detta 
system så kan de under årets gång hela tiden använda rätt mängd resurser eftersom de vet att 
de bli kompenserade för det faktiska antalet elever. 

Trots detta väljer de borgerliga partierna, tillsammans med Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet, att utöka budgetramen för IB-skolorna i kommunstyrelsen. Detta trots att fler 
elever fullt ut kommer att kompenseras under året enligt ovan och trots att det saknas ett 
utvecklat underlag vad som motiverar kostnaden, som av någon anledning landar exakt på 4 
miljoner kronor. Detta öppnar upp för en hantering där enskilda skolor och rektorsområden 
går fram med egna budgetäskanden till kommunfullmäktige. Det är inte bara ohanterligt, utan 
kommer dessutom att sätta resursfördelningssystemet och den genomtänkta och rättvisa 
fördelningen ur spel. 

Lunds kommuns internationella skola (ISLK) bedriver en fantastisk verksamhet. Vi 
socialdemokrater och miljöpartister är glada att vi trots tvekan från de borgerliga partierna 
lyckades övertyga dem om att starta skolan efter beslut i centrala skolnämnden 2005. Sedan 
dess har verksamheten utvecklats fantastiskt. En förutsättning för det har varit det extra bidrag 
per elev för att täcka konceptspecifika IB-kostnader. På samma sätt som övriga delar av 
resursfördelningssystemet regleras i Lund även skolans resurser i denna extra del fullt ut 
utifrån faktisk antal elever.  

Ett viktigt arbete för oss socialdemokrater och miljöpartister har varit att skapa en tillförlitlig, 
seriös och välfungerande budget- och EVP-process. Vår uppfattning är att det säger mycket 
om partiers vilja och förutsättningar att hantera den kommunala ekonomin och budgeten när 
processen så lättvindigt åsidosätts. Detta beslut innebär dessutom ett tydligt avsteg från det 
beslutade resursfördelningssystemet och är således i direkt strid med kommunfullmäktiges 
beslut. Ett system som, på förslag från oss rödgröna och Liberalerna, grundar sig på den enkla 
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principen att resurser ska fördelas efter de behov som finns, så att resurserna fördelas rättvist. 
Detta system är byggt för att skapa en likvärdig och jämlik skola. Det är vår uppfattning att en 
genomlysning av den konceptspecifika ersättningsnivån behöver göras för att skapa en 
långsiktigt hållbar finansiering av de internationella skolorna och skapa bra 
budgetförutsättningar för utbildningsnämnden. Detta bör också uppmärksammas i den 
pågående process vi har för EVP 2019-2022 och budget för 2018.  

Det är vår uppfattning att kommunstyrelsen borde låtit utbildningsnämndens budgetram för 
2018 förblir oförändrad och låtit nämnden återkomma om den ekonomiska utvecklingen i 
samband med månadsuppföljningarna löpande under året med önskemål om en reglering i 
2018-års bokslut om så krävs. Ersättning för faktiskt antal elever kan rimligtvis inte ske 
genom att tidigt under året godtyckligt ändra ersättningssystemet. 

 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån 
för våra egna yrkanden. 

 

 

Anders Almgren Ulf Nymark 
Socialdemokraterna Miljöpartiet 
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Ang Begäran om utökad budgetram 2018 med anledning av ökat 
elevantal i IB-skolor (Dnr: KS 2018/0012) 
 
Till vår glädje biföll kommunstyrelsen vårt yrkande att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 
en ramökning för utbildningsnämnden. Vi anser att det är viktigt att utbildningsnämnden får 
en större ekonomisk ram för att kunna hantera det ökade antalet elever inom IB-skolorna. Det 
är betydelsefullt för Lunds kommuns attraktivitet att ha internationella skolor, i synnerhet med 
tanke på forskningssatsningarna i kommunen med multinationell prägel på arbetsstyrkan. 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Kyrkog 11 046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Patrik Persson

0729-878194

patrik.persson2@lund.se

Kommunstyrelsen

Begäran om utökad budgetram 2018 med 
anledning av ökat elevantal i IB-skolor

Sammanfattning
Utbildningsnämnden begär en utökad budgetram 2018 om 4,0 mkr för 
konceptspecifik ersättning till skolor i Lunds kommun som bedriver 
skolverksamhet i enlighet med International Baccalaureate Organisations 
(IBO) kriterier. Detta till följd av kraftiga volymökningar av elevantalet i 
dessa skolor. Nämnden önskar finansiering genom överföring av 
kommunstyrelsens reserverade medel 2018.

Nämnden förordar också en genomlysning av den konceptspecifika 
ersättningen där den förra genomgången från år 2011 medförde en 
sänkning i ersättningsnivån.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19:e januari 2018 (denna 
skrivelse)
Utbildningsnämndens beslut den 13:e december 2017, § 151 dnr UN 
2017/0503
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6:e november 2017, dnr 
UN 2017/0459

Barnets bästa
Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta 
rummet. Kommunens resurser måste användas på ett sådant sätt att de 
kommer till bäst nytta för barnen. Åtgärder för en ekonomi i balans ska i 
största möjliga mån vidtas utan att inkräkta på verksamhetens omfattning 
och kvalitet.
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Ärendet
Internationella skolan i Lund (ISLK) och Lunds internationella skola 
(LIS) erhåller utöver skolpeng en konceptspecifik ersättning per elev och 
år. För 2018 är den fastställd till 23 777 kr. Ersättningen motiveras av 
den merkostnad som är förknippad med att vara en internationell skola 
certifierad av International Baccalaureate Organisation (IBO). De krav 
som ställs på en skola för att uppfylla IBO-konceptet är annorlunda och i 
väsentliga delar mer omfattande än de som ställs på en svensk 
grundskola.

Anslag för de konceptspecifika ersättningarna finns inom 
utbildningsnämnden som också ombesörjer utbetalningarna.

Utbildningsnämnden begär en utökad budgetram för 2018 om 4,0 mkr. 
Detta skulle då innebära en total ram om 11,9 mkr som täcker 
konceptspecifik ersättning till 500 elever inom IB-skolorna. I januari 
2018 är 378 elever inskrivna på ISLK och 117 elever på LIS, totalt 495 
elever. Finansiering föreslås ske genom överföring av KS reserverade 
medel till förfogande.

Utbildningsnämnden förordar även en genomlysning av de 
konceptspecifika kostnaderna under 2018. Senast de konceptspecifika 
kostnaderna för IB-skolor genomlystes var 2011 som då medförde en 
sänkning i ersättningsnivån. Sedan dess har antalet elever kraftigt ökat 
och andra förhållanden som påverkar kostnaden kan ha förändrats. Då det 
är kommunstyrelsen som beslutar om konceptspecifik ersättning bör 
genomlysningen göras under ledning av kommunkontoret.

Kommunkontorets kommentar
Elevantalet i IB-skolor har successivt ökat under de senaste åren där 
utbildningsnämnden inte kompenserats för konceptspecifika kostnader i 
samma utsträckning där det preliminärt för 2018 saknas 4,0 mkr. 
Budgeten för 2018 är dock beslutad och utrymmet bland KS reserverade 
medel till förfogande är begränsat. Kommunkontoret föreslår därmed att 
utbildningsnämndens budgetram för 2018 förblir oförändrad där 
nämnden får återkomma om den ekonomiska utvecklingen i samband 
med månadsuppföljningarna löpande under året med önskemål om en 
reglering i 2018-års bokslut. Vid bestående underfinansiering bör 
utbildningsnämnden lyfta ökat finansieringsbehov i kommande EVP-
process.

Med tanke på att elevantalet fortsätter öka föreslår kommunkontoret en 
genomlysning av den konceptspecifika ersättningsnivån under 2018 för 
att säkerställa en rimlig ersättning kopplat till den merkostnad som är 
förknippad med att vara en internationell skola certifierad av IBO. 
Förslagsvis kan Lund jämföra sig med liknande skolor i Malmö och 
Helsingborg och då jämföra både ordinarie skolpeng som tillägg för 
konceptspecifik ersättning. Genomlysningen bör göras under ledning av 
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kommunkontoret då det är kommunstyrelsen som fattar beslut om 
konceptspecifik ersättning.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att tills vidare låta utbildningsnämndens budgetram för 2018 vara 

oförändrad,
att kommunkontoret genomför en genomlysning av den 

konceptspecifika ersättningsnivån under 2018

Anette Henriksson
Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Anvisning: Här skrivs till vem beslutet ska expedieras.



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2017-12-13

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 151 Begäran om utökad budgetram 2018 
med anledning av ökat elevantal i IB-
skolor

Dnr UN 2017/0503

Sammanfattning
Inom kommunen finns två skolor, Kommunala, Internationella Skolan I 
Lund (ISLK) och fristående Lunds International School (LIS) som be-
driver skolverksamhet i enlighet IBO:s kriterier. Utöver skolpeng till-
delas dessa skolor en konceptspecifik ersättning per elev. Elevantalet vid 
skolorna har ökat till en nivå som överstiger det antal utbildningsför-
valtningen ram räcker till att finansiera.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-21.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar
att     godkänna utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse och av 

kommunstyrelsen begära utökad budgetram på 4 mkr till år 2018 
för konceptspecifik ersättning till skolor i kommunen som bedriver 
skolverksamhet i enlighet IBO:s kriterier.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-13 UN 2017/0470

Justerare Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden
Plats och tid Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2:a vån., 2017-12-13 klockan 

17.00

Ledamöter Anders Ebbesson (MP), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Alexander Lewerentz (M)
Per Almén (S)
Ulf Nilsson (L)
Jesper Sahlén (V)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare Camilla Lundberg (L), tjänstgör för Elias Grabka (C)
Ibrahim Kakahama (V), tjänstgör för Helena Heintz (MP)
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S)

Ersättare Ulrika Wallin (L)
Helena Falk (V), kl 17:10-21:30

Övriga Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Ingela Arheden, antagningschef, §§ 140-151
Anna Röjås, adm chef, §§ 140-144
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare, §§ 140-151
Annica Danielsson, ekonom, §§ 140-151
Mia Reuterborg, utvecklingsledare, §§ 140-145, 152-161
John Jönsson, utvecklingsledare
Ingalill Fritzon, rektor/åhörare
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet
1 åhörare

Justerare Camilla Lundberg (L)

Paragrafer § 140-161

Plats och tid för justering Måndagen den 18 december 2017, kl. 16:30

Underskrifter



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-13 UN 2017/0470

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Stewe Löfberg

Ordförande
Anders Ebbesson (MP)

Justerare
Camilla Lundberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-12-13

Paragrafer § 140-161

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-19 Datum då anslaget tas ned 2018-01-10

Förvaringsplats för protokollet Utbildningskansliet 

Underskrift
Stewe Löfberg



Utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
Utbildningskansliet Diarienummer

2017-11-06 UN 2017/0479

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  utbildningsforvaltningen@lund.se www.lund.se
 

Magnus Sternudd

046-359 44 77

magnus.sternudd@lund.se

Utbildningsnämnden

Begäran om utökad budgetram 2018 med 
anledning av ökat elevantal i IB-skolor 

Sammanfattning
Inom kommunen finns två skolor, Kommunala, Internationella Skolan I 
Lund (ISLK) och fristående Lunds International School (LIS) som be-
driver skolverksamhet i enlighet IBO:s kriterier. Utöver skolpeng till-
delas dessa skolor en konceptspecifik ersättning per elev. Elevantalet vid 
skolorna har ökat till en nivå som överstiger det antal utbildningsför-
valtningen ram räcker till att finansiera. 

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-21.

Barnets bästa
Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta 
rummet. Kommunens resurser måste användas på sådant sätt att de kom-
mer till bäst nytta för barnen. Åtgärder för en ekonomi i balans skall i 
största möjliga mån vidtas utan att inkräkta på verksamhetens omfattning 
och kvalitet.

Ärendet

Bakgrund

Internationella Skolan I Lund (ISLK) har sedan verksamheten startade 
2006 utöver elevpeng även erhållit konceptspecifik ersättning per elev. 
Ersättningen motiveras av den merkostnad som är förknippad med att 
vara en internationell skola certifierad av International Baccalaureate 
Organisation (IBO). De krav som ställs på en skola för att uppfylla IBO- 
konceptet är annorlunda och i väsentliga delar mer omfattande än de som 
ställs på en svensk grundskola. 

Utbildningsförvaltningen har tilldelats anslag för att till skolan betala ut 
ersättning till skolan per elev på samma sätt som gäller för direkt skol-
peng. Skolan har från förvaltningen ersatts för antalet elever boende i 
Lunds kommun som är inskrivna på skolan. För elever från annan 
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kommun görs överenskommelse om betalning av konceptspefik 
ersättning med hemkommunen innan elever börjar på skolan. 

Detaljerad genomgång av de konceptspecifika kostnaderna gjordes senast 
våren 2011 vilket resulterade i att Utbildningsnämnden 2011-06-21 
(Dnr:2011/0161) beslutade om en radikal sänkning av ersättningsnivån. 
Ersättningsnivån har därefter följt den uppräkning som gjorts av elev-
pengen.

Beslutet om sänkt ersättning innebar att tilldelat anslag täckte kostnaden 
för fler elever. Efter sänkningens täckte anslaget ersättning för upp till  
270 elever. 

Höstterminen 2013 startade Lunds International School (LIS) skol-
verksamhet i enlighet IBO:s kriterier. För att uppfylla kraven på lika 
villkor föreslås beslutade Utbildningsnämnden om att konceptspecifik 
ersättning skall utgå till fristående IB-skolor (UN 2013/0305).  

I budget 2016  fick Utbildningsnämnden utökad ram med 1,2 mnkr för  
konceptspecifik ersättning till ökat elevantal. Med ersättningsnivå 2017  
täcker anslaget ersättning för 331 elever. 

I november 2017 har antalet elever ökat till 433, varav 123 är inskrivna 
på LIS. Elevantalet förväntas fortsatt öka under 2018. Med nuvarande 
ökningstakt passeras 500 elever kring årsskiftet 2018-2019. 

För finansiering av konceptspecifik ersättning till IB-skolor verksamma i 
kommunen krävs utökning av utbildningsförvaltningens budgetram för 
2018. För finansiering av upp till 500 elever behövs tillskott med 4 mnkr.

Senast de konceptspecifika kostnaderna för IB-skolor genomlystes var 
2011. Sedan dess har antalet elever ökat i det närmaste fördubblats och 
andra förhållanden som påverkar kostnaden kan ha förändrats. 
Utbildningsnämnden förordar därför att en genomlysning sker under 
2018. Då det är kommunstyrelsen som beslutar om konceptspecifik 
ersättning skall denna genomlysning göras under ledning av 
kommunkontoret.    

Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta
att godkänna utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse och av 

kommunstyrelsen begära utökad budgetram på 4 mkr till år 2018 
för konceptspecifik ersättning till skolor i kommunen som bedriver 
skolverksamhet i enlighet IBO:s kriterier.
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Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Magnus Sternudd
Ekonom/lokalsamordnare

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-03-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 78 Ställningstagande för tilläggsavtal till 
gällande konsortialavtal för Sydvatten

Dnr KS 2018/0104

Sammanfattning
Båstads kommun avser att inträda som delägare i Sydvatten AB. Ett 
särskilt upprättat Tilläggsavtal till konsortialavtal har tillsänts samtliga 
delägarkommuner och Båstad kommun för ställningstagande.

 

Beslutsunderlag
Sydvattens missivskrivelse den 29 januari 2018, jämte bilaga.
Förslag till Tillägg till gällande konsortialavtal för regional 
vattenförsörjning genom Sydvatten AB.
Sydvattens missivskrivelse den 19 februari 2018.
Förslag till ändring i bolagsordningen för Sydvatten Aktiebolag.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2018.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP) och Christer Wallin (M) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreliggande Tilläggsavtal till gällande konsortialavtal för 
regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB,

att godkänna föreslagen ändring av bolagsordningen för Sydvatten AB.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna föreliggande Tilläggsavtal till gällande konsortialavtal 

för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB,
att     godkänna föreslagen ändring av bolagsordningen för Sydvatten AB.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-03-07 klockan 15.00–21.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Elin Gustafsson (S), tjänstgör som ordförande § 77
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-73, kl 15:00-15:50
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 66-75, §§ 77-115, närvarar ej § 76 pga jäv
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 66-93, kl 15:00-20:30
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren § 77
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 77, 
kl 16:30-21:55
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 74-115
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 94-115

Ersättare Mats Olsson (V)
Dan Ishaq (M), kl 15:00-19:35
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-19:45

Justerare Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer § 66-115

Plats och tid för justering Rådhuset, fredagen den 16 mars kl 08:30 

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Hanna Gunnarsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-03-07

Paragrafer § 66-115

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-19 Datum då anslaget tas ned 2018-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2018-02-20 KS 2018/0104

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

Ställningstagande till Tilläggsavtal till 
gällande konsortialavtal 

Sammanfattning
Båstads kommun avser att inträda som delägare i Sydvatten AB. Ett 
särskilt upprättat Tilläggsavtal till konsortialavtal har tillsänts samtliga 
delägarkommuner och Båstad kommun för ställningstagande.

Beslutsunderlag
Sydvattens missivskrivelse den 29 januari 2018, jämte bilaga
Förslag till Tillägg till gällande konsortialavtal för regional 
vattenförsörjning genom Sydvatten AB
Sydvattens missivskrivelse den 19 februari 2018
Förslag till ändring i bolagsordningen för Sydvatten Aktiebolag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2018

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte relevant i ärendet.

Ärendet
Båstad kommun avser att inträda som delägare i Sydvatten AB. Ett Avtal 
om delägarinträde har träffats mellan Båstad kommun och bolaget. Detta 
avtal och ett särskilt upprättat Tilläggsavtal till konsortialavtal 
godkändes av Sydvattens styrelse den 26 januari 2018. Sistnämnda har 
nu tillsänts samtliga delägarkommuner och Båstad kommun för 
ställningstagande. Inför årsstämmans beslut 2018 om nyemission 
behöver varje delägarkommun ge sitt godkännande till tilläggsavtalet.

Justeringarna i konsortialavtalet består i utökning av antalet aktier i 
Sydvatten AB som ett resultat av den planerade nyemissionen. Därmed 
kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i 
bolaget att justeras något. Någon omfördelning av aktier mellan 
nuvarande delägare kommer inte att ske. 

Båstad kommun ska enligt principerna för konsortialavtalets § 11 ha 
representation i bolagets styrelse. Detta sker genom att det totala antalet 
suppleanter ökas från 14 till 15. För att bolagsordningen ska 
överensstämma med § 11 i konsortialavtalet är det nödvändigt med en 
ändring i bolagsordningens § 8.
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Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande Tilläggsavtal till gällande konsortialavtal 

för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB,
att godkänna föreslagen ändring av bolagsordningen för Sydvatten 

AB.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

























Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 90 Antagande av Utemiljö vid förskolor i 
Lunds kommun, Råd och riktlinjer

Dnr KS 2017/0256

Sammanfattning
De senaste åren har det blivit allt svårare att avsätta tillräckliga friytor till 
förskolor på grund av bland annat en intensivare förtätning av staden. Det 
har vid några tillfällen varit så svårt att i planeringsskedet skapa 
förutsättningar för nya förskolor, att initiativ tagits till att utarbeta 
kommungemensamma råd och riktlinjer. Riktlinjerna ska framöver 
säkerställa en effektiv process som tillvaratar olika intressen och hittar 
konstruktiva och välavvägda, långsiktigt hållbara lösningar. Parallellt 
med frågan om friytans storlek har också fokus ökat på frågan om hur 
gårdarna utformas och hur god kvalitetet ska skapas för barnen och 
lärandemiljön.

Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun är råd och riktlinjer gällande 
storlek och utformning när förskolegårdar planeras inom Lunds kommun. 
Förslaget omfattar även Lekvärdesfaktorn som är ett verktyg för 
planering för förskolor i Lunds kommun. Ambitionen är att skapa 
tillräckligt stora och kvalitativa förskolegårdar som möter barnens behov 
och bidrar till en god hälsa och bra lärandemiljö.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2018.
Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer, daterad den 
2 november 2017.
Remissredogörelse daterad den 2 november 2017.
Serviceförvaltningen och Stadsbyggnadskontorets gemensamma 
tjänsteskrivelse den 2 november 2017 dnr BN 2016/0570.
Byggnadsnämnden beslut den 16 november 2017, § 198 dnr BN 
2016/0570.
Servicenämndens beslut den 22 november 2017, § 114 dnr SN 
2017/0047.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Torsten 
Czernyson (KD), Hanna Gunnarsson (V) och Philip Sandberg (L) yrkar 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslaget till Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och 
riktlinjer.

 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) yrkar att följande 
förändringar ska göras i förslaget, se Prot.Bil § 90/01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anta förslaget till Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och 

riktlinjer.

Reservationer
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.

 

Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 90/02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-03-07 klockan 15.00–21.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Elin Gustafsson (S), tjänstgör som ordförande § 77
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-73, kl 15:00-15:50
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 66-75, §§ 77-115, närvarar ej § 76 pga jäv
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 66-93, kl 15:00-20:30
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren § 77
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 77, 
kl 16:30-21:55
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 74-115
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 94-115

Ersättare Mats Olsson (V)
Dan Ishaq (M), kl 15:00-19:35
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-19:45

Justerare Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer § 66-115

Plats och tid för justering Rådhuset, fredagen den 16 mars kl 08:30 

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Hanna Gunnarsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-03-07

Paragrafer § 66-115

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-19 Datum då anslaget tas ned 2018-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



Reservation ärende 25 ”Antagande av Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun, 

Råd och riktlinjer” 

Föreliggande förslag till råd och riktlinjer är ett steg i rätt riktning. Det klargörs för när det kan göras 

undantag från gällande normer. I en situation när det råder högt tryck på stadsutvecklingen, bl.a. 

med krav på förtätning, riskerar dock beskrivna undantag att bli regel. Vi anser därför att 

formuleringarna ska ändras så att det tydligare framgår hur undantagen ska hanteras. 

Vi anser att följande förtydliganden bör göras: 

Sidan 8, 1a stycket Om buller: Det finns riktmärken från Boverket och Naturvårdsverket för buller, 

som bör följas för att inte riskera barns hälsa. Om avsteg i undantagsfall måste ske, skall detta tydligt 

redovisas i beslutsunderlaget till kommunstyrelsen eller inför beslut i detaljplan 

Sidan 10 Om Förskolor vid förtätning: Andra stycket: I samband med… sätt punkt efter lekvärde. 

Meningen lyder då:  

 I samband med planering av förskolor vid förtätning ska lekvärdesfaktorn vara ett hjälpmedel för att 

utvärdera utemiljön, så att den uppfyller tillräcklig hög kvalitet och lekvärde. Tillägg: Stor 

ansträngning behöver göras för att nå den rekommenderade friytan. Om avsteg i undantagsfall 

måste ske, skall detta tydligt redovisas i beslutsunderlaget till kommunstyrelsen eller inför beslut i 

detaljplan. 

Sidan 10 Tredje stycket uppifrån: Stycket utgår och ersätts av: 

”Det är viktigt att kommunen i stadsplanering ser till att det finns tillräckliga utemiljöer för att skapa 

en bra förskoleverksamhet.  Detta får balanseras mot önskan att använda markresurser effektivt och 

viljan att skapa en tät stad. Det innebär att man inte alltid kan skapa stora förskoleenheter eftersom 

det uppstår en intressekonflikt mellan barns behov av tillräckliga utemiljöer och viljan att skapa 

kostnadseffektiva förskolor.”  

Vi reserverar oss till förmån eget yrkande enligt texten ovan. 

 

Centerpartiet   FörNyaLund 

Inga - Kerstin Eriksson  Börje Hed  
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
 

Henrik Nygren

 

henrik.nygren@lund.se

Kommunstyrelsen

Remiss Utemiljö vid förskolor i Lunds 
kommun, Råd och riktlinjer. Antagande av 
Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun.

Sammanfattning
De senaste åren har det blivit allt svårare att avsätta tillräckliga friytor till 
förskolor på grund av bland annat en intensivare förtätning av staden. Det 
har vid några tillfällen varit så svårt att i planeringsskedet skapa 
förutsättningar för nya förskolor, att initiativ tagits till att utarbeta 
kommungemensamma råd och riktlinjer. Riktlinjerna ska framöver 
säkerställa en effektiv process som tillvaratar olika intressen och hittar 
konstruktiva och välavvägda, långsiktigt hållbara lösningar. Parallellt 
med frågan om friytans storlek har också fokus ökat på frågan om hur 
gårdarna utformas och hur god kvalitetet ska skapas för barnen och 
lärandemiljön.

Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun är råd och riktlinjer gällande 
storlek och utformning när förskolegårdar planeras inom Lunds kommun. 
Förslaget omfattar även Lekvärdesfaktorn som är ett verktyg för 
planering för förskolor i Lunds kommun. Ambitionen är att skapa 
tillräckligt stora och kvalitativa förskolegårdar som möter barnens behov 
och bidrar till en god hälsa och bra lärandemiljö.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2018
Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer, daterad den 
2 november 2017.
Remissredogörelse daterad den 2 november 2017
Serviceförvaltningen och Stadsbyggnadskontorets gemensamma 
tjänsteskrivelse den 2 november 2017 dnr BN 2016/0570.
Byggnadsnämnden beslut den 16 november 2017, § 198 dnr BN 
2016/0570.

Barnets bästa
Förskolegårdar som möter barns behov bidrar till bättre hälsa och lärande 
för barn. Det är av vikt för dagens barn, vilka är morgondagens vuxna, att 
dagens stadsplanering och samhällsbyggnad är långsiktigt hållbar.
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Ärendet
Inom Lunds kommun finns flera beslut som i olika sammanhang på något 
sätt hanterar förskolornas utemiljö. I de flesta besluten sätts ett mått på 
storleken på utemiljö i förhållande till antalet barn som ska vara på 
förskolan. Måtten har ofta varit ambitiösa, vilket i grunden är bra sett ur 
ett barnperspektiv. De senaste åren har det dock blivit allt svårare att 
skapa stora friytor till förskolor på grund av en intensivare förtätning av 
staden. Samtidigt finns en ambition att ha större förskolenheter än 
tidigare. Lunds kommuns beslutade skolgårdsmål, senast uppdaterade 
2013, bedöms fortfarande vara relevanta och utgör en grund för det nu 
genomförda arbetet. Utöver dessa mål har det saknats styrdokument som 
reglerar den kvalitativa utformningen av gårdarna.

En arbetsgrupp med representanter från stadsbyggnadskontoret, Barn- 
och skolförvaltningen Lunds stad, Barn- och skolförvaltning Lund öster 
och serviceförvaltningen har gemensamt tagit fram råd och riktlinjer. 
Arbetsgruppen har stämt av med referensgrupper med representanter från 
dessa förvaltningar samt miljöförvaltningen, Naturskolan och 
förtroendevalda. 

Arbetsgruppen har skapat en samsyn kring hur kommunen ska arbeta 
med förskolegårdarna och tagit fram en handling till stöd för planeringen 
av förskolegårdar som heter Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – 
råd och riktlinjer

Utgångspunkten är det nya allmänna rådet från Boverket om hur Plan- 
och bygglagens krav på tillräckligt stor friyta på skolor och förskolor ska 
tolkas. 

De föreslagna råden och riktlinjerna enligt Utemiljö vid förskolor i Lunds 
kommun innebär i korthet följande. De mått som anges i Boverkets 
vägledning angående utemiljöer för förskolor, ska alltid används som en 
första utgångspunkt och vara en ambition att hålla i tidiga 
planeringsskeden. Avvägningar görs sedan utifrån det enskilda fallet och 
med de verktyg och skrifter som redovisas i Utemiljö vid förskolor i 
Lunds kommun. Förslaget tar också fasta på behov av möjlighet till 
förändringar under processens gång. Dialog mellan berörda förvaltningar 
ska finnas såväl i tidiga planeringsskeden, som under planeringens olika 
faser fram till förvaltningsskede. Avvägningar som gjorts som påverkar 
barnens lekmiljö ska dokumenteras under processens gång.

Den nu framtagna lekvärdesfaktorn är tänkt att användas som en hjälp för 
att värdera ytan, hur ytorna ska användas och disponeras samt vad som 
krävs för att hålla en god kvalitet.

Vad gäller dokumentägandet avseende Utemiljö vid förskolor i Lunds 
kommun, inklusive Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Lunds kommun, 
föreslås stadsbyggnadskontoret få uppdraget att ansvara för revideringar 
och att uppdatera dokumenten vid behov. Sådana uppdateringar och 
revideringar anmäls till samtliga berörda nämnder och för det fall att 
ändringarna är av större eller mer genomgripande slag kan ny politisk 
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behandling krävas. Detta ska dock inte vara fallet avseende de mindre 
justeringar som kan behöva ske fortlöpande.

Ett beslut i Kommunfullmäktige om att anta Utemiljö vid förskolor i 
Lunds kommun föreslås samtidigt ersätta samtliga tidigare övergripande 
beslut som har fattats angående storlek på förskolegårdar.

I samband med antagande i Kommunfullmäktige föreslås berörda 
politiker, tjänstemän och förskolepersonal få utbildning inom området. 
Naturskolan håller i utbildningarna tillsammans med berörda 
förvaltningar.

Kommunkontorets kommentarer
Lunds tätort är enligt SCB, (2010, Grönytor och grönområden i tätort) en 
av de tätorterna i Sverige med minst tillgänglig grönyta.  
Kommunkontoret anser därför att det i Lund är extra viktigt att tillse att 
det skapas tillräckliga förskole- och skolgårdar för barns rörelse och lek. 
De riktlinjer som förslås är ett sätt att säkerställa att tillräckliga ytor 
avsätts. 

Ambitionen finns att nyttja all mark effektivt i Lunds kommun. Det finns 
en intressekonflikt mellan att avsätta tillräckligt mycket mark till att få 
verksamhetsmässigt effektiva förskolenheter och viljan att bygga 
stadsmässig kvartersstruktur.  En förskola med 6 till 8 avdelningar ryms 
inte i ett kvarter. Anledningen till att sträva mot större förskolenheter är 
att effektivt kunna nyttja personalresurserna så att det finns så många 
vuxna runt barnen som möjligt. För den framtida planeringen av nya 
förskolor är de nya riktlinjerna ett bra stöd.  

Som det framgår i riktlinjerna kan det uppkomma situationer där avsteg 
behöver göras. Om så sker bör det tydligt redovisas i de beslutsunderlag 
som ligger till grund för beställning av lokalen till kommunstyrelsen eller 
inför beslut av detaljplan.  

Förvaltare av riktlinjerna föreslås vara Byggnadsnämnden. Det planeras 
att under 2018 arbeta fram ett nytt standardlokalprogram för förskola. 
Kommunkontoret anser att det kan vara lämpligt att i samband med att 
det nya standardlokalprogrammet antas, att överväga om dessa dokument 
ska sammanfogas till en riktlinje och samla ansvaret på samma nämnd. 

Kommunkontoret förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslaget till Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och 
riktlinjer. 
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 Carin Hillåker
tf kommundirektör

 Henrik Weimarsson
 Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Tekniska Nämnden
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Servicenämnden
Miljönämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen, miljöstrategiska avdelningen



Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-11-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 114 Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun 
– Råd och riktlinjer-Godkännande

Dnr SN 2017/0047

Sammanfattning
De senaste åren har det blivit allt svårare att avsätta stora friytor till 
förskolor på grund av bland annat en intensivare förtätning av staden. Det 
har vid några tillfällen varit så svårt att i planeringsskedet skapa 
förutsättningar för nya förskolor, att initiativ tagits till att utarbeta 
kommungemensamma råd och riktlinjer. Riktlinjerna ska framöver 
säkerställa en effektiv process som tillvaratar olika intressen och hittar 
konstruktiva och välavvägda, långsiktigt hållbara lösningar. Parallellt 
med frågan om friytans storlek har också fokus ökat på frågan om hur 
gårdarna utformas och hur god kvalitetet ska skapas för barnen och 
lärandemiljön.

Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun är ett förslag till råd och riktlinjer 
som är framtaget i samarbete mellan flera förvaltningar och 
förtroendevalda och ger en samlad bild av hur kommunen ska arbeta med 
planering, utformning och upprustning av förskolegårdar inom Lunds 
kommun. I förslaget till riktlinjer anges vilka rapporter och handlingar 
som ger bra underlag för bedömningar av förskolegårdar i olika skeden. 
Förslaget omfattar också en nyframtagen Lekvärdesfaktor för förskolor i 
Lunds kommun. Lekvärdesfaktorn är ett verktyg för att göra 
bedömningar kring lekvärdet på en förskolegård. Ambitionen är att skapa 
tillräckligt stora och kvalitativa förskolegårdar som möter barnens behov 
och bidrar till en god hälsa och bra lärandemiljö.

Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun har varit ute på remiss till 
berörda instanser och föreslås nu godkännas av byggnadsnämnden och 
servicenämnden och därefter skickas till Kommunfullmäktige för 
antagande.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-
11-02.
Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer, 2017-11-02.
Remissredogörelse, 2017-11-02.

Yrkanden
Klara Twete (S), Inger Tolsved Rosenkvist (L) och Lars Leonardsson 
(M) yrkar att servicenämnden beslutar i enlighet med 
serviceförvaltningens förslag.



Servicenämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-11-22

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Servicenämnden beslutar
att godkänna Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer 

och översända den till Kommunfullmäktige för beslut om 
antagande.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningscheferna
Kommunfullmäktige
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2017-11-22 SN 2017/0540

Justerare Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Plats och tid Porfyren 1 och 2, Kristallen plan 7, 2017-11-22 klockan 17.10–18.50

Ledamöter Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Klara Twete (S), vice ordf
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M)
Pontus Kjellström (V)
Gert Andersson (C), §§ 107-111, klockan 17.10-18.43
Maria Gunnevik (KD), klockan 17.19-18.50

Tjänstgörande ersättare Barbro Törnqvist (S), tjänstgör som ersättare för Mats Nilsson (S)
Staffan Sölve (MP), tjänstgör som ersättare för Anders Hansson (S)
Ingvar Hansson (C), tjänstgör som ersättare för Gert Andersson (C) 
§§ 112-114

Ersättare Rolf Sällryd (M)

Övriga Anna Månsson, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen stab
Pål Svensson, Servicedirektör, Serviceförvaltningen stab
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Serviceförvaltningen stab
Charlotte Kristensson, Arkitekt, FOJAB arkitekter, §§ 107-108
Cecilia Hansson, Översiktsplanechef, Stadsbyggnadskontoret, § 107

Justerare Inger Tolsved Rosenkvist (L)

Paragrafer § 107 och 109-114

Plats och tid för justering Kristallen, Brotorget 1, måndagen den 27 november klockan 08.30

Underskrifter

Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Inger Tolsved Rosenkvist (L)
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Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Servicenämnden

Sammanträdesdatum 2017-11-22

Paragrafer § 107 och 109-114

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-27 Datum då anslaget tas ned 2017-12-19

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Anna Månsson



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-11-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 198 Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun
Dnr BN 2016/0570

Sammanfattning
De senaste åren har det blivit allt svårare att avsätta stora friytor till 
förskolor på grund av bland annat en intensivare förtätning av staden. Det 
har vid några tillfällen varit så svårt att i planeringsskedet skapa 
förutsättningar för nya förskolor, att initiativ tagits till att utarbeta 
kommungemensamma råd och riktlinjer. Riktlinjerna ska framöver 
säkerställa en effektiv process som tillvaratar olika intressen och hittar 
konstruktiva och välavvägda, långsiktigt hållbara lösningar. Parallellt 
med frågan om friytans storlek har också fokus ökat på frågan om hur 
gårdarna utformas och hur god kvalitetet ska skapas för barnen och 
lärandemiljön.

Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun är ett förslag till råd och riktlinjer 
som är framtaget i samarbete mellan flera förvaltningar och 
förtroendevalda och ger en samlad bild av hur kommunen ska arbeta med 
planering, utformning och upprustning av förskolegårdar inom Lunds 
kommun. I förslaget till riktlinjer anges vilka rapporter och handlingar 
som ger bra underlag för bedömningar av förskolegårdar i olika skeden. 
Förslaget omfattar också en nyframtagen Lekvärdesfaktor för förskolor i 
Lunds kommun. Lekvärdesfaktorn är ett verktyg för att göra 
bedömningar kring lekvärdet på en förskolegård. Ambitionen är att skapa 
tillräckligt stora och kvalitativa förskolegårdar som möter barnens behov 
och bidrar till en god hälsa och bra lärandemiljö.

Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun har varit ute på remiss till 
berörda instanser och föreslås nu godkännas av Byggnadsnämnden och 
Servicenämnden och därefter skickas till Kommunfullmäktige för 
antagande.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, 
daterad 2017-11-02
Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer, daterad 
2017-11-02
Remissredogörelse daterad 2017-11-02

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ann Schlyter (V), Ulf Nymark (MP) och Dimitrios 
Afentoulis (KD) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till 
beslut.
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Sammanträdesdatum
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Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
Servicenämnden och Byggnadsnämnden föreslås besluta för respektive 
nämnds del.

att godkänna Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och 
riktlinjer och översända den till Kommunfullmäktige för beslut om 
antagande.

Protokollsanteckningar
Ulf Nymark (MP): Miljöpartiet anser att det i den fortsatta beredningen 
bör övervägas en nedre gräns - som inte får underskridas - för 
lekvärdespoängen.

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningscheferna
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-11-16 BN 2016/0532

Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2017-11-16 klockan 
17.00–21.25

Ledamöter Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf, närvarande §§ 193-204 kl. 17.00-21.05
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP)
Mia Honeth (L)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare Ann Schlyter (V), tjänstgör för Helmut Moser (V)

Ersättare Fredrik Fexner (S), tjänstgör för Anna Hagerberg (MP) §207
Margita Malmros (S)
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Klas Svanberg (M) §207
Johan Helgeson (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §201 och 
§§205-211
Christoffer Karlsson (L), närvarande §§ 193-203 kl. 17.00-20.47
Axel Nordberg (L)
Bo Wennergren (FI)

Övriga Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Kent Ratcovich, planarkitekt
Åsa Nyberg, planarkitekt
Johan Lindström, samhällsplanerare
Jenny De Navarro Jones, sekreterare
Anna Vroland, administrativ chef
Maria Borisson Lindvall, landskapsarkitekt
Maria Milton, biträdande planchef

Justerare Mia Honeth (L)

Paragrafer § 193-211

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 22 november 
2017 kl. 11.45
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Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Jenny De Navarro Jones

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Mia Honeth (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-11-16

Paragrafer § 193-211

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-24 Datum då anslaget tas ned 2017-12-18

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

Underskrift

Jenny De Navarro Jones
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Marcus Horning 

Pål Svensson 
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Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – Råd 
och riktlinjer - Godkännande 
SN Dnr 2017/0047, BN 2016/0570 

Sammanfattning 
De senaste åren har det blivit allt svårare att avsätta stora friytor till 
förskolor på grund av bland annat en intensivare förtätning av staden. Det 
har vid några tillfällen varit så svårt att i planeringsskedet skapa 
förutsättningar för nya förskolor, att initiativ tagits till att utarbeta 
kommungemensamma råd och riktlinjer. Riktlinjerna ska framöver 
säkerställa en effektiv process som tillvaratar olika intressen och hittar 
konstruktiva och välavvägda, långsiktigt hållbara lösningar.  Parallellt 
med frågan om friytans storlek har också fokus ökat på frågan om hur 
gårdarna utformas och hur god kvalitetet ska skapas för barnen och 
lärandemiljön.  
 
Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun är ett förslag till råd och riktlinjer 
som är framtaget i samarbete mellan flera förvaltningar och 
förtroendevalda och ger en samlad bild av hur kommunen ska arbeta med 
planering, utformning och upprustning av förskolegårdar inom Lunds 
kommun. I förslaget till riktlinjer anges vilka rapporter och handlingar 
som ger bra underlag för bedömningar av förskolegårdar i olika skeden. 
Förslaget omfattar också en nyframtagen Lekvärdesfaktor för förskolor i 
Lunds kommun. Lekvärdesfaktorn är ett verktyg för att göra 
bedömningar kring lekvärdet på en förskolegård. Ambitionen är att skapa 
tillräckligt stora och kvalitativa förskolegårdar som möter barnens behov 
och bidrar till en god hälsa och bra lärandemiljö.  
 
Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun har varit ute på remiss till 
berörda instanser och föreslås nu godkännas av Byggnadsnämnden och 
Servicenämnden och därefter skickas till Kommunfullmäktige för 
antagande.  
 

Beslutsunderlag 
• Stadsbyggnadskontorets och Serviceförvaltningens 

tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-02 (denna handling) 
• Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer, 

daterad 2017-11-02 
• Remissredogörelse daterad 2017-11-02 
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Barnets bästa  
Förskolegårdar som möter barns behov bidrar till bättre hälsa och 
lärande för barn. Det är samtidigt av vikt för dagens barn, vilka är 
morgondagens vuxna, att dagens stadsplanering och samhällsbyggnad 
är långsiktigt hållbar och hanterar målkonflikter på ett strategiskt och 
övervägt sätt.  

Ärendet 

Bakgrund  
Inom Lunds kommun finns flera beslut som i olika sammanhang på något 
sätt hanterar förskolornas utemiljö. I de flesta besluten sätts ett mått på 
storleken på utemiljö i förhållande till antalet barn som ska vara på 
förskolan. Måtten har ofta varit ambitiösa, vilket i grunden är bra sett ur 
ett barnperspektiv.  De senaste åren har det dock blivit allt svårare att 
skapa stora friytor till förskolor på grund av en intensivare förtätning av 
staden, samtidigt som en ökad ambition om att ha stora förskoleenheter 
finns. Allt fler väljer att bo kvar centralt när de får barn, samtidigt som 
kraven på återhållsamhet ökar vid bebyggande av jordbruksmark.  Lunds 
kommuns beslutade skolgårdsmål, senast uppdaterade 2013, bedöms 
fortfarande vara relevanta och utgör en grund för det nu genomförda 
arbetet. Utöver dessa mål har det dock saknats styrdokument som 
reglerar den kvalitativa utformningen av gårdarna.  
 
På grund av att friytans storlek vid ett par tillfällen påverkat planarbetet 
av nya förskolor hölls vid två tillfällen gemensamma presidiemöten 
mellan BN och BSN Lunds stad 19 december 2014 och 13 augusti 2015. 
Mötena resulterade i att en process med en gemensam översyn av arbetet 
kring förskolornas utemiljö inleddes, tillsammans med flera berörda 
förvaltningar. Den 13 april 2016 hölls ett nytt presidiemöte där även SN:s 
och BSN Lund östers presidier deltog. Vid detta möte nåddes enighet om 
att det redan inledda arbetet, inklusive framtagande av en 
Lekvärdesfaktor, skulle genomföras för att skapa samordning och 
samstämmighet i kommunen kring vilka krav som ska ställas på en 
förskoletomt.  Servicenämnden och byggnadsnämnden fick i uppdrag att 
initiera ärendet hos kommunfullmäktige och dessförinnan sköta 
remissförfarandet.   

Process 
En arbetsgrupp med representanter från SBK, BSF Lunds stad, BSF 
Lund öster, SF (Lundafastigheter och Markentreprenad) har gemensamt 
tagit fram materialet. Arbetsgruppen har stämt av med en referensgrupp 
med fler representanter från dessa förvaltningar samt miljöförvaltningen 
och Naturskolan. Avstämningar med de förtroendevalda har skett enligt 
ovan.   
 
Arbetsgruppen har arbetat med att skapa en samsyn kring hur kommunen 
ska arbeta med förskolegårdarna och ta fram förslag till råd och riktlinjer 
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för kommunen. Utgångspunkten har framför allt varit det nya allmänna 
rådet från Boverket om hur Plan- och bygglagens krav på tillräckligt stor 
friyta på skolor och förskolor ska tolkas. En omarbetad version av 
Malmös lekvärdesfaktor (2010-11) har tagits fram i samverkan. Arbetet i 
sig har resulterat i en utökad dialog över förvaltningsgränserna inom 
området, samt ytterligare ökat förståelsen för de olika behoven och 
synsätten som finns.  
 
2017-02-08 respektive 2017-02-16 beslöt Servicenämnden respektive 
Byggnadsnämnden att Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun skulle 
skickas på remiss till berörda instanser. Dessa svar har ordnats i en 
remissredogörelse och flertalet av synpunkterna har inarbetats i 
dokumentet Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun som nu ligger som 
förslag för godkännande. 
 
Framför allt har flera instanser lyft att det är viktigt att ambitionen alltid 
ska vara att nå Boverkets rekommenderade storlek på friyta vid 
nyanläggning, vilket förtydligats i dokumentet. Nya textstycken om 
Barnets bästa, Skötsel och underhåll samt Utrymning har lagts till i 
dokumentet. I övrigt är det andra mindre förtydligande och tillägg som 
gjorts. Lekvärdesfaktorn är oförändrad. Den synpunkt som inte alls är 
tillgodosedd är funktionshinderrådets om att tillgänglighet borde vara en 
faktor i lekvärdesfaktorn. Frågan har tidigare varit uppe i både 
arbetsgruppen, referensgruppen samt vid presidiemöten och den samlade 
bedömningen har varit att den grundläggande tillgängligheten är ett 
lagkrav att ta hänsyn till i samband med nyanläggning. Olika typer av 
funktionshinder kräver olika typer av anpassningar och för den enskilda 
individens behov finns särskilda medel att söka för anpassningar av 
miljön. Fler exempel och tips på vad man kan göra i praktiken för flera 
typer av funktionsnedsättningar har lyfts fram i texten.  
 

Förslag 
De föreslagna råden och riktlinjerna enligt Utemiljö vid förskolor i Lunds 
kommun innebär i korthet följande. De mått som anges i Boverkets 
vägledning angående utemiljöer för förskolor, ska alltid används som en 
första utgångspunkt och vara en ambition att hålla i tidiga 
planeringsskeden. Avvägningar görs sedan utifrån det enskilda fallet och 
med de verktyg och skrifter som redovisas i Utemiljö vid förskolor i 
Lunds kommun. Förslaget tar också fasta på behovet av möjlighet till 
förändringar under processens gång. Dialog mellan berörda förvaltningar 
ska finnas såväl i tidiga planeringsskeden, som under planeringens olika 
faser fram till förvaltningsskede. Avvägningar som gjorts som påverkar 
barnens lekmiljö ska dokumenteras under processens gång.  
 
Den nu framtagna lekvärdesfaktorn är tänkt att användas som en hjälp för 
att värdera ytan, hur ytorna ska användas och disponeras samt vad som 
krävs för att hålla en god kvalitet.  
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Vad gäller dokumentägandet avseende Utemiljö för förskolor i Lunds 
kommun, inklusive Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Lunds kommun, 
föreslås stadsbyggnadskontoret få uppdraget att ansvara för revideringar 
och att uppdatera dokumenten vid behov. Sådana uppdateringar och 
revideringar anmäls till samtliga berörda nämnder och för det fall att 
ändringarna är av större eller mer genomgripande slag kan ny politisk 
behandling krävas. Detta ska dock inte vara fallet avseende de mindre 
justeringar som kan behöva ske fortlöpande. 
 
Ett beslut i Kommunfullmäktige om att anta Utemiljö för förskolor i 
Lunds kommun föreslås samtidigt ersätta samtliga tidigare övergripande 
beslut (ej objektspecifika) som har fattats angående storlek på 
förskolegårdar.   
 
I samband med antagande i Kommunfullmäktige föreslås berörda 
politiker, tjänstemän och förskolepersonal få utbildning inom området. 
Naturskolan håller i utbildningarna tillsammans med berörda 
förvaltningar.  
 

Förslag till beslut 
 
Servicenämnden och Byggnadsnämnden föreslås besluta för respektive 

nämnds del 
 
att godkänna Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och 

riktlinjer och översända den till Kommunfullmäktige för beslut om 
antagande.  

 
 
 
 
 
 
STADSBYGGNADSKONTORET SERVICEFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Marcus Horning  Pål Svensson 
 
Beslut expedieras till: 
Akten 
Förvaltningscheferna 
Kommunfullmäktige 
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Inledning och syfte
Inom Lunds kommun finns flera beslut som 
i olika sammanhang på något sätt hanterar 
förskolornas utemiljö. I de flesta besluten 
sätts ett mått på storleken på utemiljö i 
förhållande till antalet barn som ska vara på 
förskolan. Måtten har ofta varit ambitiösa, 
vilket i grunden är bra ur ett barnperspektiv.  
De senaste åren har det dock blivit allt 
svårare att avsätta stora ytor till förskolor på 
grund av en intensivare förtätning av staden, 
samtidigt som en ökad ambition om att ha 
stora förskoleenheter finns. Allt fler väljer att 
bo kvar centralt när de får barn, samtidigt 
som kraven på återhållsamhet ökar vid 
bebyggande av jordbruksmark. Forskning 
visar att utevistelsen på kvalitativa gårdar är 
en viktig friskfaktor för barnen. Utevistelsen 
medför bland annat bättre koncentrations- 
förmåga, stressreducering, barnen är mer 
fysiskt aktiva och får färre infektioner. Utöver 
Lunds kommuns skolgårdsmål har det dock 
saknats styrdokument som reglerar den 
kvalitativa utformningen av gårdarna.  Den 
nu framtagna lekvärdesfaktorn ska användas 
som hjälp för att värdera ytan, hur ytorna ska 
användas och disponeras samt vad som krävs 
för att hålla en god kvalitet.

Under 2015 färdigställde Boverket sitt nya 
allmänna råd som beskriver vad Plan- och 
bygglagen menar med tillräcklig friyta för 
förskolegårdar och skolgårdar. I samband 
med detta gav Boverket också ut en 
vägledning som på ett bra och pedagogiskt 
sätt presenterar forskning och goda exempel 
inom området. Samtidigt gav Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) ut en skrift 
om skolgårdar och förvaltningen av dem.

Lunds kommun har under 2014-16 genomfört 
ett arbete med att hitta en samsyn över 
förvaltningsgränserna avseende hur man 
kan arbeta med förskolegårdarna med dessa 
nya förutsättningar, med en bra kvalitet 
utifrån ett barnperspektiv. Utgångspunkten 
har framför allt varit det nya allmänna rådet 
från Boverket om hur Plan- och bygglagens 
krav på tillräckligt stor friyta på skolor och 
förskolor ska tolkas. En omarbetad version av 
Malmös lekvärdesfaktor (2010-11) har tagits 
fram i samverkan. Arbetet i sig har resulterat 
i en utökad dialog över förvaltnings-
gränserna inom området, samt ytterligare 
ökat förståelsen för de olika behoven och 
�����������Verktyget ska fungera 
som stöd både vid planering, utformning och 
bygglov av nya förskolegårdar samt som en 
�����������������������
gårdar. Handlingarna har varit på remiss 
under våren 2017 och omarbetats något efter 
de inkomna synpunkterna. 

Denna sammanställning samt lekvärdes- 
faktorn skapar förutsättningar för en god 
utomhusmiljö för lek och lärande på 
kommunens förskolor. Därefter är det viktigt 
att verksamheten tar vara på och använder sig 
av dessa förutsättningar, tillsammans med en 
ändamålsenlig skötsel av gården. Dessa delar 
är lika viktiga för att utemiljön ska vara en 
bra tillgång för barnens bästa.
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Friyta och kvalitetsaspekter - allmänna råd och vägledning

Friyta
Friyta är den yta som barnen har tillgång 
till i direkt anslutning till sin förskola och 
kan använda vid sin utevistelse. Ytor för 
byggnader, parkering, angöringsplatser och 
andra för barnen otillgängliga ytor räknas 
bort. 

Allmänna råd (Boverket, 2015) Bilaga 2.
De allmänna råden innehåller generella 
rekommendationer om tillämpningen av 
föreskrifterna i en författning/lag och anger 
hur någon lämpligen kan eller bör handla för 
att uppfylla föreskrifterna. Boverket tar fram 
de allmänna råden för Plan- och bygglagen 
(PBL). 

I PBL står att ”på tomt med lokaler för 
fritidshem, förskola, skola eller annan 
������������������
tillräcklig stor friyta som är lämplig för lek 
och utevistelse” (8 kap. 9§ andra stycket). 

Utdrag ur det allmänna rådet om friyta för 
lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, 
skolor eller liknande verksamhet:

Vid placering och anordnande av friytor för 
lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, 
skolor eller liknande verksamhet bör 
särskilt beaktas friytans storlek, utformning, 
tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna 
att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Med 
ändamålsenlig verksamhet avses i dessa 
allmänna råd att friytan kan användas till 
lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk 
aktivitet för den verksamhet som friytan är 
avsedd för. Friytan bör vara så rymlig att 
det utan svårighet eller risk för omfattande 
slitage går att ordna varierande terräng- och 
vegetationsförhållanden. 

Friytan bör kännetecknas av goda sol- och 
skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god 
ljudkvalitet. 

Friytan bör placeras i direkt anslutning till 
byggnadsverk som innehåller lokaler för 
förskola, förskoleklass, skola årskurs ett till 
sex, fritidshem eller liknande verksamhet och 
barnen och eleverna bör självständigt kunna 
ta sig mellan byggnadsverket och friytan. 

Vägledning: Gör plats för barn och unga 
(Boverket, 2015)
Texterna i vägledningen baseras både på 
forskning, beprövad praxis och goda exempel 
och man kan se vägledningen som ett redskap 
i arbetet med förskole- och skolgårdarna. 
Vägledningen är uppbyggd med 5 
huvudkapitel som behandlar olika delar i 
processen med förskole- och skolgårdar. 

Det första kapitlet Friyta nödvändig för en 
god livsmiljö är baserat på forskning och 
beskriver varför det är viktigt med tillräcklig 
friyta. Nästa kapitel Regelverk och ansvar 
visar på vilka lagar och förordningar som 
reglerar barnens utemiljö. Det tredje kapitlet 
Planering och prövning enligt PBL behandlar 
hur man kan arbeta i de olika planerings- 
skedena samt vid bygglovsprövning. I 
kapitlet Principer för utformning �������
och principer för vad det är bra att tänka på 
när man utformar förskole- och skolgårdar.  
I sista kapitlet Förvaltning som utvecklar 
gårdens kvalitéer ��������������
är anpassad till barnen, om organisation och 
samverkan, kvalitetsbedömning, tillsyn och 
säkerhet. 

Skolgården – Förvaltning och utveckling 
av förskole- och skolgården (SKL, 2015)
Boken innehåller texter om utemiljöns 
betydelse för barnen, om utformning och 
förvaltning, samt resonemang kring de 
utmaningar kommunen står inför������
även goda exempel på hur kommunen kan 
arbeta med våra förskole- och skolgårdar för 
att lyckas skapa bra utemiljöer. 
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Friyta och kvalitetsaspekter - mål och lekvärdesfaktor

Målbeskrivning för skolans och förskolans 
utemiljö (Lunds kommun, 2013)
En gemensam målbeskrivning för utomhus-
miljön på skolor och förskolor som är 
framtagen i ett förvaltningsövergripande 
arbete. De sju målen är att skol- och förskole-
gården ska vara:
   • En plats som visar att skolan/förskolan   
      bryr sig om den yttre miljön
   • En plats som går att påverka
   • En plats med många utrymmen för barn       
      och ungdomars olika behov
   • En pedagogisk resurs med plats för 
      kreativa projekt
   • En tillgång till stadsdelen
   • En plats med biologisk mångfald
   • En säker och hälsosam plats

Målen är beskrivna mer i detalj med hänvis-
ningar till olika planer, lagar och policys som 
����������������������
����������������������
inom området. Målen ska fortsätta att gälla. 

Lekvärdesfaktor (Lunds kommun) Bilaga 1. 
Lekvärdesfaktorn för Lunds kommun är 
�����������������������
förvaltningar inom Lunds kommun. 

Lekvärdesfaktorn är tänkt att kunna användas 
både vid planering och för att kunna inspirera 
vid utformning av nya förskolegårdar och 
������������������. Den 
ska också vara en del i granskningen av 
bygglovshandlingar för förskolor. 

Syftet med att ha ett verktyg är att kunna 
säkerställa kvaliteter och lekvärde på gården, 
speciellt om friytan inte når upp till de 
rekommenderade ytorna 40 m²/barn och 
en totalyta om minst 3000 m² (Boverkets 
vägledning). Ambitionen ska vara att nå de 
rekommenderade ytorna. Vid detaljplane- 
läggning av nya bostadsområden måste 
målsättningen vara att uppfylla lekvärdes- 
faktorns högre krav avseende friyta. 

V����������������������
sikta på att höja lekvärdet. 

I lekvärdesfaktorn vägs friyta och lek- 
kvaliteter samman till en bedömning av det 
totala lekvärdet. En mindre friyta ska till viss 
del kunna kompenseras med en hög kvalitet 
på innehållet. Lekvärdesfaktorn hjälper till 
att tydliggöra en del av de mjuka värdena på 
gården och värdera dem. Exempel på mjuka 
värden är grönska, hur man upplever en miljö 
och möjligheten till pedagogisk verksamhet 
med mera. Förtydligandet av värdena gör det 
lättare att förstå, men också att ställa krav. 

I Lunds kommuns version av lekvärdes-
faktorn är det sex bedömningspunkter som 
vägs samman. Tillsammans ger bedömnings-
punkterna en faktor som ger lekvärdet på en 
förskolegård.  Varje punkt kan ge mellan +1 
och -1 poäng. Totalt kan det bli maximalt 
6 poäng för en gård. 

De sex bedömningspunkterna är: 
   • Friyta
   • Zonering av gården
   • V������������
   • Integration av lekutrustning
   • Möjlighet till omvärldsförståelse
   • Samspel mellan ute och inne

Byggnadsnämnden beslutar om vilken gräns 
för lekvärdesfaktorn samt vilka andra faktorer 
som behöver vägas in för att uppnå Plan- 
och bygglagens krav på tillräcklig friyta i 
samband med bygglov i det enskilda fallet. 
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Andra viktiga faktorer
Utöver allmänt råd och lekvärdesfaktor ska 
man vid varje förskola även beakta andra 
faktorer som kan påverka utformning och 
placering. 

Barnets bästa
Barnkonventionen kräver att vi ser till barns 
behov av trygghet och skydd samtidigt som 
barn ska respekteras och ha möjlighet att 
själva kunna påverka sitt liv. För att barn-
konventionen ska bli mer än ord behöver vi 
se till att beslut som berör barn har beaktats 
utifrån principen om barnets bästa. Utemiljön 
på en förskola är en lämplig miljö som 
barnen kan vara med och påverka. Vuxna kan 
ha ett barnperspektiv, men i verksamheten är 
det viktigt att få med barnets eget perspektiv 
av hur de exempelvis vill använda gården. 

Tillgänglighet
Tillgängliga ytor för alla är en viktig förut-
sättning för allas lika värde. Tillgänglighets- 
krav är lagreglerade i PBL. Den sortens 
tillgänglighet är allmän och ett grundkrav. 
När det gäller den enskilda individens 
�����������������������
kommun för att göra miljön tillgänglig 
utifrån funktionsnedsättningen. Kommunala 
förskolor beställer individuella anpassningar 
hos Lundafastigheter, medan enskilda förskolor 
kan söka medel från Lunds skolors resurs-
centrum. 

Ur vägledningen: Gör plats för barn och unga
FAKTARUTA 3:2 Hur stor friyta behövs? 
Utifrån beprövad praxis och aktuell forsk-
��������������������
riktlinjer med mått för friyta. Sådana 
riktlinjer är inte bindande men kan vara 
ett stöd vid handläggning av detaljplaner, 
bygglov och tillsynsärenden. 

Bedömningen av tillräckligt stor friyta bör 
ta hänsyn till både friytan per barn och till 
den totala storleken på friytan. 

Vid nyanläggning har man skyldighet att 
ta hänsyn till tillgängligheten och använd-
barheten.  En obebyggd tomt som ska 
bebyggas ska ordnas så att personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska 
kunna komma fram till byggnadsverk och 
på annat sätt använda tomten. Exempelvis 
kan ”cykelrundor” utformas så att de har 
rullstolsbredd och lekredskap placeras så att 
de i största möjliga mån är tillgängliga. Lek 
som uppmuntrar att använda olika sinnen är 
roligt för alla, men särskilt viktigt för någon 
som exempelvis har en synnedsättning. Det 
är viktigt att ha med sig att anpassningar i 
miljön kan ta plats, vilket också kan försvåras 
om tomterna är för små. 

För utformningstips av lekytor för barn med 
olika funktionsnedsättningar kan man bland 
annat läsa Boverkets skrift ”Enklare utan 
hinder” samt Stadsbyggnadskontorets Lunds 
kommuns Idébok - Tillgänglig lekplats. 

Ett rimligt mått utifrån antalet barn kan 
vara 40 m² friyta per barn i förskolan och 
30 m² friyta per barn i grundskolan. 

Forskning visar att den totala storleken på 
friytan helst bör överstiga 3 000 m². På en 
gård som är mindre, oavsett antal barn, kan 
en barngrupp få svårt att utveckla lek och 
socialt samspel på ett sätt som tillgodoser 
deras behov (Mårtensson et al 2009).
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Utemiljön ska vara bullerskyddad och 
ha en god luftkvalitet
Vid placering av förskolor ska hänsyn tas 
till områdets karaktär och förutsättningar. 
�����������������������
järnvägar bör undvikas så att förhöjda ljud-
nivåer och luftföroreningar inte uppkommer. 
Byggnaden i sig själv kan utgöra ett buller-
skydd för en förskolegård. Inomhusnivåer 
för buller ska klaras oavsett byggnadens 
placering i förhållande till omgivande buller-
källor���������������������
Naturvårdsverket för buller som bör följas 
för att inte riskera barns hälsa. Om man inte 
klarar bullervärdena påverkas kvaliteten och 
användbarheten på förskolegården. Even-
tuella bullerplank förses gärna med glas-
partier för att både få insyn till gården och en 
koppling till omgivningen. 

Riktvärden enligt Boverket och Naturvårdsverket
På skolgårdar eller förskolegårdar är det 
önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå 
dagvärde på de delar av gården som är avsedda 
för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. 
En målsättning kan vara att resten av ytorna ska 
ha högst 55 dBA. 

Marken ska vara fri från föroreningar
Mark som tidigare använts till annat ändamål 
kan innehålla föroreningar. Markprovtagning 
och eventuell sanering behöver göras innan 
marken är lämplig för förskola. 

Solens UV-strålning
Hudcancer är idag den vanligaste cancerformen 
i Sverige. Det beror på att vi människor utsätts 
för skadliga mängder av solens UV-strålning. 
Barn är extra utsatta, eftersom de har tunnare 
hud och därför bränner sig lättare. Växtlighet 
och spännande lekställen i skuggan minskar 
exponeringen för UV-strålning med nära 
hälften. Därför är det en viktig hälsofråga 
att arbeta med grönskan i planeringen av 
förskolegårdar och utemiljöer för barn. 

Andra viktiga faktorer
Extra viktigt är att ta vara på �����grönska 
när det är möjligt. Då det saknas grönska eller 
den ej hunnit växa upp bör miljön komplet-
teras med solsegel eller dylikt.

Risktagande 
– en del i läro- och utvecklingsprocessen
Risker är inte bara ofrånkomliga, de kan 
vara nyttiga också. Barn vill utmana sina 
egna gränser och redan från tidig ålder har 
människan ett naturligt begär efter risker. 
Efter hand utvecklas en förmåga att hantera 
de risker vi frivilligt utsätter oss för. Ett sätt 
är att skapa stimulerande fysiska miljöer, 
������������������������
miljöer, där barn kan lära sig ta risker på ett 
sätt som inte allvarligt skadar dem, ett så 
kallat kalkylerat risktagande. Skogsmiljöer är 
ett exempel på en miljö som kan erbjuda barn 
ett sådant risktagande.

För att skapa både utvecklande och trygga 
utomhusmiljöer bör man fokusera på att 
försöka undanröja verkliga faror – sådana 
som kan ge bestående men. För att bygga in 
ett kalkylerat risktagande så behöver man 
samtidigt undvika att agera utifrån rädsla 
för risker. I stället bör man utgå från veten-
skaplig grund, vara systematisk och ha motiv 
för vald utformning och design. Särskilt ska 
man tänka på vilka utmaningar som platsen 
erbjuder och dokumentera de gjorda valen. 
Trots en allsidig noggrannhet går det aldrig 
att balansera barns kalkylerade risktagande 
med en helt säker och skadefri miljö.

Vissa saker kan man bara lära sig genom 
�����������������������
försiktighet, meningen med smärta, att göra 
välgrundade val samt konsekvenser av de val 
man gör. En potentiell risk är också en poten-
tiell möjlighet till lärande.
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Andra viktiga faktorer
Skötsel och underhåll
En avgörande aspekt för att en utemiljö 
verkligen ska nå upp till den lekvärdesfaktor 
som i teorin varit möjlig är skötseln av den 
samma. En bra utemiljö för barn lever sällan 
upp till den klassiska standarden för skötsel 
med vuxna mått mätt. 

Skötseln, inklusive skötselplan och skötsel- 
beskrivning, har stor betydelse för att de 
värden som skapas av naturliga och lösa 
element bibehålls alternativt förändras på 
bästa möjliga sätt för barnens lek.
Exempelvis kan lövhögar lämnas kvar, träd 
som passar som klätterträd bör få behålla 
grenar i låg höjd och inte stammas upp, 
grenar stubbar och ris som går att bygga 
kojor med kan lämnas kvar och delar av 
gräsmattor kan tillåtas växa sig höga för att 
främja djurlivet.

Årstider och väder bör få lämna spår i 
utemiljön, grunda vattenpölar ger stort 
lekvärde och fallfrukt kan bli äppelkaka 
istället för att städas bort så fort det fallit till 
marken. Vid snöfall ges plötsligt möjlighet 
att utforska material och förmågan att ta sig 
fram på helt nya sätt, snöröjning bör därför 
hållas till ett minimum och endast säkerställa 
framkomlighet och säkerhet.

För att detta ska bli verklighet krävs 
utbildning av skötselpersonal så att det 
förstår varför de ska utföra skötseln på ett 
okonventionellt sätt. Dialogen mellan skötsel-
personal, pedagoger, barn och fastighetsägare 
är avgörande och ett måste för ett lyckat 
resultat. Boverket poängterar vikten av att 
se skötsel ur barnperspektivet och belyser 
då behovet av att se vilka platser barnen 
använder och leker på, föra dialog med dem 
om var de skulle vilja kunna vara och vad de 
skulle vilja göra.

Det bör beaktas att små utemiljöer har ett 
betydligt större slitage vilket i sin tur kräver 
tätare intervaller för skötsel. Leken blir 
mer koncentrerad och ytor, vegetation och 
redskap får utstå ett mycket högt tryck. 
Periodiskt underhåll och upprustning blir 
också mer kostsamt på grund av detta. 

Löst material
�������������������������
material i form av till exempel sand, löv, 
stenar och pinnar bör eftersträvas på varje 
förskolegård. Löst material är en stor tillgång 
i den kreativa och pedagogiska leken och ger 
barnen möjlighet att påverka sin utemiljö. En 
väl använd förskolegård kan också upplevas 
rörig. Det visar att pedagogisk verksamhet 
pågår. 

Utrymning
På förskolor i en eller två våningar påverkar 
inte utrymningsmöjligheterna förskolans 
utemiljö nämnvärt. I samband med förtät-
ning blir det dock vanligare med exempelvis 
bostäder ovanpå förskolor. För att förskole- 
gården ska påverkas så lite som möjligt bör 
man därför säkra utrymning på en sida av 
byggnaden som inte kopplar till barnens 
friyta, exempelvis mot gata alternativt med 
Tr2-trapphus.
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Förskolor vid förtätning
Lunds kommun strävar efter att förtäta staden 
och de övriga tätorterna för att minimera att 
de breder ut sig på jordbruksmarken, samt 
att bygga samhällen som underlättar för 
fotgängare och cyklister och en bra kollektiv-
����������������������� 
till god service, både offentlig och kommer-
siell. Tanken är att förtäta och förbättra miljön 
vilket tillför ökade eller nya kvaliteter. När 
man har en verksamhet som bara är inomhus 
är det relativt lätt att förtäta med bibehållen 
eller bättre kvalitet. Förskolor är utrymmes-
krävande eftersom förskolegårdar inte går 
att stapla på höjden, samtidigt som det är ett 
lagkrav att barnen ska ha tillräcklig friyta. I 
planeringen bör därför förskolegårdar prio-
riteras. Efterfrågan är dessutom stor att ha 
förskolor i närheten av där barnen bor.  

I samband med planering av förskolor vid 
förtätningar ska lekvärdesfaktorn vara ett 
hjälpmedel för att värdera utemiljön så att den 
uppfyller tillräckligt hög kvalitet och lekvärde, 
även när man inte når upp till rekommenderad 
friyta. Minskade ytor kan också innebära 
att det blir svårt att i vissa delar nå upp till 
målbeskrivningen för skolans och förskolans 
utemiljö. Mindre förskolegårdar kan också leda 
till att belastningen på närliggande områden 
ökar, vilket kan öka behovet av driftinsatser på 
allmän platsmark.  

Det är viktigt att kommunen i stadsplanering 
och verksamhetsplanering balanserar behovet 
av att använda markresurser effektivt med 
behovet av att förskolor är rationella och 
kostnadsef�������������������� 
utemiljöer för att kunna bedriva en bra förskole- 
verksamhet. Detta krävs då det ofta är en 
������������������������ 
enheter, jämfört med viljan att skapa en tät stad. 

I vissa lägen kan man även behöva samutnyttja 
ytor������������������������ 
kan en bostadsgård i praktiken bli förskolegård. 
Detta blir på bekostnad av friyta för de boende. 

Det är också vanligt att det påverkar barnens 
möjlighet att använda ytan fullt ut, då det ofta 
blir högre krav på ”städning”, där barnens krea-
tivitet inte får det utrymme som den borde ha. 

Även parkmark kan ibland ses som en yta att 
samutnyttja. Allmänna rådet beskriver att barnen 
på egen hand ska kunna ta sig till friytan. I 
praktiken innebär det att förskolan måste ligga 
i parken ifall det ska fungera. En sådan lösning 
innebär också att barnen inte har en egen yta, 
utan ska dela den med allmänheten. Inom en 
allmän plats kan rektor och pedagoger inte heller 
avvisa obehöriga från området. Det innebär även 
att barnen inte har samma möjlighet att påverka 
sin lekmiljö. V������������������ 
gården är inhägnad, vilket kan vara ytterligare 
����������������������� 
grund av dessa aspekter är samutnyttjande i park 
ingen lösning att föredra.  

Att samutnyttja ytor bör göras restriktivt för 
förskolor, då det ofta blir på bekostnad av 
värden för de olika brukarna som samsas om 
��������������������� 
en egen förskolegård, är det bättre att titta på 
alternativ för samutnyttjande. I vissa fall kan 
närheten till förskolan prioriteras högre än 
själva utemiljön, i förhållande till den utökade 
restid som föräldrar och barn behöver för att nå 
en större och något mer högkvalitativ utemiljö. 
Det är viktigt att göra en avvägning i frågan 
inom varje enskilt ärende. 

Andra typer av samutnyttjande för att tillskapa så 
stora friytor som möjligt kan vara att planera så 
att leveranser till förskolan kan skötas via gatan 
istället för en stor vändslinga inom fastigheten. 

Om förskolegården i någon del ligger på 
ett tak eller är underbyggd med garage, ska 
friytan vara på ett planterbart bjälklag, så att 
ytan kan innehålla gräs, buskar och mindre 
träd ändå. Bäst förutsättningar för en bra 
����������������������� 
endast ses som komplement. 
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Hur vi arbetar i Lunds kommun
Samverkan
����������������������-
övergripande grupper och projekt som arbetar 
med friytan för barn på förskolor och skolor.  

���������������������
����������������fas ett par 
gånger per år för att informera sig och 
samverka kring frågor som rör utemiljön på 
förskolor och skolor. 

Arbetssätt
De rapporter och dokument som beskrivs i 
denna handling ska användas som underlag 
vid bedömningar kring förskolors utemiljö 
inom Lunds kommun. Varje förskola har 
olika förutsättningar och därför ska alltid 
bedömningar och avvägningar göras utifrån 
�������������

Vid planering av nya förskolor får avväg-
ningar göras mot olika intressen, med 
ambitionen att nå Boverkets riktlinjer om 
storlek på friytan.  Avvägningar ska alltid 
göras i dialog med berörda förvaltningar. 
Om det vid något tillfälle inte är möjligt att 
klara riktlinjerna avseende friytans storlek, är 
det viktigt att utemiljön ändå kan uppnå ett 
tillräckligt gott lekvärde. Det är viktigt att de 
�����������������������
dokumenteras. 

Vid upprustning av gårdar ska ambitionen 
vara att höja lekvärdet. Lunds kommuns 
målbeskrivning för skolans och förskolans 
utemiljö ska vara vägledande. 

Vem gör vad?
Kommunkontoret: Ansvarar för befolknings-
prognoser och investeringsbeslut. 

Stadsbyggnadskontoret: Planlägger tomter 
för förskolor i fördjupade översiktsplaner och 
detaljplaner, samt godkänner ytor inklusive 
utformning av förskolegårdar vid bygglov. 

Barn- och skolförvaltningen: Beställer och 
har verksamhetsansvar för förskola. 

Naturskolan: Ansvarar för programmet Gröna 
skolgårdar, vilket syftar till att utveckla 
utformningen och användningen av skol- 
och förskolgårdarna genom att bygga på 
delaktighet från barn, elever och personal. 
Naturskolan planerar och genomför hand-
ledning och utbildningsinsatser för samtliga 
inblandade aktörer om betydelsen av utom-
husmiljö och utomhuspedagogik.

Lundafastigheter (Serviceförvaltningen): 
Utvecklar, uppför, underhåller och förvaltar 
skolbyggnader inklusive deras utemiljöer.

Markentreprenad (Serviceförvaltningen): 
Anlägger och sköter kommunala förskole- 
gårdar på uppdrag av Lundafastigheter. 

Mark och exploatering (Tekniska förvaltningen): 
Upplåter mark och beställer detaljplan. 

�������������������ekniska 
förvaltningen): Ansvarar för allmän plats-
����������������. 

Miljöförvaltningen: Ansvarar för tillsyn av 
förskolor inklusive utemiljön enligt miljö-
balken. Handlägger anmälningar av alla nya 
förskolor. 

Utbildningsförvaltningen: Prövar ansök-
ningar för att starta fristående förskolor och 
har tillsynsansvaret för dessa i enlighet med 
skollag och läroplan för förskola.
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Bilaga 1: 
Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Lunds kommun

Bilaga 2: 
Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid förskolor



   
  2016-11-04 
 
 
 
 
Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Lunds kommun 
 
Lekvärdesfaktorn är ett verktyg som ska hjälpa till att väga ihop det totala värdet av storlek och 
innehåll på en förskolegård. Vid detaljplanering kan faktorerna användas i lägen då ytorna tydligt 
krymper, för att tidigt försäkra sig om att det går att få till tillräcklig friyta. Vid utformning av en ny 
gård eller upprustning av en befintlig gård kan faktorerna vara vägledande för att få till ett bra och 
varierande innehåll.  Vid bygglov används faktorerna som en del i bedömningen av tillräcklig friyta 
enligt Plan- och bygglagen.  
Lekvärdesfaktorn ska användas tillsammans med Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1 FRI 1) vid 
bedömningar av förskolegårdar.  
 
 
Friyta 
Till friytan räknas de ytor som barnen har tillgång till och kan använda vid sin utevistelse. Ytor för 
exempelvis förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering och ytor för leveranser där barnen inte kan 
vistas, räknas bort. Den totala ytan ska vara sammanhängande.  
 
+1 Gården är ˃40 m2/barn och ˃3000 m2 totalt. 

0 Gården är 30-40 m2/barn och ca 3000 m2 totalt. 

-1 Gården är < 30m2/barn och < 3000 m2 totalt. 

 
 
Zonering av gården 
En förskolegård bör ha egenskaper från tre zoner; en trygg, en vidlyftig och en vild. 
 
+1 Gården har egenskaper från alla tre zonerna. 

0 Gården har egenskaper från två av zonerna. 

-1 Gården upplevs endast som en zon.   

 
Innehåll i respektive zon: 
Trygg zon: Området närmast huset ska vara en plats för trygghet, lugn och ro. Zonen bör innehålla 
bord och sittplatser. Samlingsplats och lek för de minsta barnen bör förekomma. 
Vidlyftig zon: Erbjuder utrymme för rörelse i många olika riktningar och redskap som främjar en 
rörelsefylld lek. Redskapen kan exempelvis främja klätterlek och balansgång av olika slag. Även kullar 
och terräng kan skapa förutsättningar för den vidlyftiga leken. 
Vild zon: Bör vara placerad utanför den vidlyftiga zonen. Tät växtlighet ska ge möjlighet för barnen att 
uppleva känslan av att vara ifred. Den vilda zonen ska innehålla lekbar vegetation med buskar och träd 
och ska gärna utgöra en tredjedel av förskolegården. Varierad topografi förstärker den vilda karaktären. 
 
 
Vegetation och topografi: 
 
+1 Gården har varierad topografi. Det finns sammanhängande ytor med varierad vegetation – 

framför allt tåliga träd och buskar - som går att leka och klättra i. Det finns platser för lek i 
såväl soliga lägen som i skugga. Markmaterialen varieras med en övervägande del 
genomsläppliga material.  

 
0 Gård med enstaka kulle eller slänt. Delar av vegetationen är lekbar. Det finns platser i såväl 

soliga som skuggiga lägen.  
 
-1 Platt gård med vegetation som inte går att leka i.  I stort sett hela gården har samma 

solförhållanden. Den är antingen solbelyst eller ligger i skugga. 
 



   
  2016-11-04 
 
 
 
 
 
 
 
Integration av lekutrustning: 
 
+1 På ett flertal ställen finns exempel på lekredskap som är integrerade i landskapet. Dessa står 

således inte inom inramade ytor för lek. Naturliga partier av gårdens landskap kan användas 
som lekutrustning. 

 
0 Det finns lekredskap som är integrerade i landskapet, men de flesta står inom avgränsade 

områden utan kontakt med det omkringliggande landskapet. 
 
-1 I princip all lekutrustning står inom inramade lekområden. Landskapet utanför detta erbjuder 

en torftig lekmiljö. 
 
 
 
Möjlighet till omvärldsförståelse: 
 
+1 Gården förändras under året och det finns olika saker för barnen att göra här under de olika 

årstiderna. Det finns löst material för barnen att använda och möjlighet för konstruktionslek 
med exempelvis vatten och sand. Det finns odlingsmöjligheter på gården och någon 
naturlig/vild miljö där barnen kan följa kretsloppet.  

 
0 Ett flertal naturliga inslag på gården förändras med årstiderna. Delar av gården är möjliga för 

barnen att undersöka och påverka. Det finns någon form av praktiskt exempel på hur 
omvärlden fungerar, exempelvis odling. 

 
-1 Den största delen av gården är hårdgjord och inte möjlig att påverka. Färdiga lekredskap och 

anvisade lekytor styr leken. 
 
 
 
Samspel mellan ute och inne: 
 
 
+1 Både små och stora barn har god utsikt över grönska. Lågt placerade fönster gör att barnen 

kan se ut. Direktutgångar finns till gården. Direktkontakten gör det lätt att flytta ut den 
pedagogiska verksamheten. 

 
0 Barnen kan uppleva grönska inifrån verksamhetsrum. En del barn har direktutgångar till 

gården medan några barn måste invänta personal för att få tillgång till gården i dess helhet.  
 
-1 Ingen eller nästan ingen grönska upplevs inifrån verksamhetsrum. Det finns inga 

direktutgångar till gården utan barnen måste invänta personal för att få tillgång till gården i 
dess helhet. 

 
 



 
 

Boverkets författningssamling 

 

 
BFS 2015:1 
FRI 1 

 

1 

 

Boverkets allmänna råd (2015:1) om  friyta för lek och 
utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande 
verksamhet; 

Utkom från trycket 
den 24 februari 2015 
 

beslutade den 24 februari 2015. 
 

Boverket beslutar följande allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid 
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet. 

 

Inledning 
Allmänt råd 
Detta är allmänna råd till 8 kap. 9 § andra stycket, 10 och 11 §§ plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. 

De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om 
tillämpningen av föreskrifterna i ovannämnda författning och anger hur 
någon lämpligen kan eller bör handla för att uppfylla föreskrifterna. 

De allmänna råden kan även innehålla vissa förklarande eller 
redaktionella upplysningar. 

De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med 
mindre och indragen text. 

 

Till plan- och bygglagen (2010:900) 
 

Placering och anordnande av friyta på obebyggd tomt 

8 kap. 9 § andra stycket 
Allmänt råd 
Vid placering och anordnande av friytor för lek och utevistelse vid 
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet bör särskilt beaktas 
friytans storlek, utformning, tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna 
att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Med ändamålsenlig verksamhet 
avses i dessa allmänna råd att friytan kan användas till lek, rekreation samt 
fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd 
för. Friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfat-
tande slitage går att ordna varierande terräng- och vegetationsförhållanden. 
Friytan bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, god luft-
kvalitet samt god ljudkvalitet.  

Friytan bör placeras i direkt anslutning till byggnadsverk som innehåller 
lokaler för förskola, förskoleklass, skola årskurs ett till sex, fritidshem eller 
liknande verksamhet och barnen och eleverna bör självständigt kunna ta sig 
mellan byggnadsverket och friytan. Friytan bör placeras i direkt eller i nära 
anslutning till byggnadsverk som innehåller lokaler för skola årskurs sju till 
nio och eleverna bör självständigt kunna ta sig mellan byggnadsverket och 
friytan. För gymnasieskolor bör friyta placeras och ordnas på det sätt som är 
skäligt med hänsyn till elevernas och verksamhetens behov. 
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Friytan bör inte senare kunna tas i anspråk för annat ändamål utan att 
ersättas med friyta med likvärdiga möjligheter till varierande lek och 
utevistelse. 

 

Placering och anordnande av friyta på bebyggd tomt 

8 kap. 10 och 11 §§ 
Allmänt råd 
Vid placering och anordnande av friyta på en bebyggd tomt bör det 
allmänna rådet till 8 kap. 9 § andra stycket tillämpas i skälig utsträckning.  
Vid skälighetsbedömningen bör särskilt beaktas förutsättningarna för 
ändamålsenlig verksamhet på friytan och att friytan är placerad så att barnen 
och eleverna självständigt kan ta sig mellan byggnadsverket som innehåller 
lokaler för förskola, förskoleklass, skola, fritidshem eller liknande 
verksamhet och friytan. 

 
                       
 

 
Dessa allmänna råd gäller från och med den 1 mars 2015. 
 

På Boverkets vägnar 
 
 
JANNA VALIK 
 
 

 Ulrika Åkerlund 
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Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – Råd och riktlinjer 

REMISSEN 
Enligt Byggnadsnämndens och Servicenämndens beslut 2017-02-16 
respektive 2017-02-08 har rubricerade råd och riktlinjer, upprättad 2017-01-
26, varit föremål för remiss under tiden 8 mars – 5 maj 2017. 
 

YTTRANDEN  
Under remisstiden har inkommit 10 stycken yttranden. Nedan redovisas en 
sammanfattning av de synpunkter som inkommit. Synpunkterna finns i sin 
helhet på stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontorets och 
serviceförvaltningens kommentarer och ställningstagande redovisas i kursiv 
stil efter varje yttrande. 
 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 
• Socialnämnden  2017-04-19  
• Lunds kommuns Fastighets AB           2017-04-20 

Nämnder och styrelser 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen beslutar 2017-05-02 att med föreliggande skrivelse 
besvara remissen om förskolornas utemiljö.  
 
Kommunkontoret framför att det är viktigt att det finns en flexibilitet vid 
förtätning i centrala delar av tätorten, då det råder brist på mark. Där 
möjliggör lekvärdesfaktorn en etablering av förskolor och säkerställer att en 
mindre utemiljö kompenseras med högre kvalitet på gården.  De framför 
även att det finns en intressekonflikt mellan att skapa stora och rationella 
förkolor med viljan att skapa en tät stad. Därför är det viktigt att kommunen 
i stadsplanering och verksamhetsplanering balanserar behovet av att 
använda markresurser effektivt med behovet av att förskolor är rationella, 
kostnadseffektiva och att det finns tillräckliga utemiljöer för att kunna 
bedriva en bra förskoleverksamhet.  
 
Kommentar 
Ovanstående yttrande har beaktats och förtydligats i dokumentet, främst 
under kapitlet Förskolor vid förtätning.  
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Tekniska nämnden  
Tekniska nämnden beslutar 2017-06-07 att anta förvaltningens förslag till 
yttrande som sitt eget samt att det för barnens bästa är viktigt att friytan per 
barn inte blir för liten. Enbart i undantagsfall bör det anses okej att frångå de 
rekommenderade ytorna 40 kvadratmeter per barn och en totalyta om minst 
3000 kvadratmeter (Boverkets vägledning).  
 
Tekniska förvaltningen framför att det bör förtydligas när avsteg från de 
rekommenderade ytorna (Boverekets vägledning) får göras. Det behöver 
också vara tydligare hur lekvärdesfaktorn är tänkt att användas.  
Dokumentet behöver också kompletteras med ett kapitel om drift, skötsel 
och periodiskt underhåll vilket är en viktig parameter för förskolegårdarnas 
kvalitet. Slitaget ökar om ytorna blir mindre vilket ger andra driftaspekter 
för att vidmakthålla en god kvalitet. Man behöver också beröra närliggande 
ytor som kommer att belastas hårdare om ytorna minskar.  
 
Kommentar 
Ambitionen är att nå Boverkets rekommenderade ytor och avvägning mot 
olika intressen ska göras i varje enskilt fall av en ny förskola, i dialog med 
berörda förvaltningar. Texten har förtydligats om att det ska vara 
ambitionen att klara de rekommenderade ytorna.  
Skötsel och underhåll är en viktig del av förskolegårdens förutsättningar 
och ett textstycke kring detta har tillkommit.  
I huvudsak är ambitionen att klara Boverkets rekommenderade friytor vilket 
inte borde öka slitaget i allmänna parker. I texten om förtätning har risken 
för hårdare belastning på närområdet lagts till. 
 

Barn- och skolnämnd Lund stad 
Barn- och skolnämnd Lund stad beslutar 2017-04-19 att som eget yttrande 
överlämna Yttrande över remiss: Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun, 
tjänsteskrivelse 2017-04-19.  
Att normen fortsatt ska vara att fylla Boverkets allmänna råd om uteytans 
storlek för förskolors utemiljö.  
Att en större hänsyn bör tas till friytans vikt i förhållande till de andra 
kategorierna i modellen.  
 
Barn- och skolförvaltningen framför att de ser positivt på det verktyg som 
tagits fram. Barn och skolförvaltningen vill understryka att de vid 
planläggning av nya förskoletomter ska ges tillräcklig yta för barnens 
utevistelse. Barn och skolförvaltningen föreslår en förändring av meningen 
”Ambitionen ska vara att nå de rekommenderade ytorna.” på sidan 6. 
Förslag till ny text ”Vid planläggning av nya bostadsomården måste 



REMISSREDOGÖRELSE 3 (6) 
2017-11-02  

SN 2017/0047 
BN 2016/0570 

 
 
 
målsättningen vara att uppfylla lekvärdesfaktorns högre krav avseende antal 
kvm per barn.” 
 
Kommentar 
I dokumentet har på ett flertal ställen förtydligats att det är ambitionen att 
förskolor ska klara Boverkets rekommendationer avseende friyta.  
Friytan i sig är en av faktorerna i lekvärdesfaktorn, men indirekt påverkar 
ytan även flera av de andra faktorerna, då man inte klarar dessa om ytan är 
för liten. På det sättet har friytan redan större betydelse än de andra 
faktorerna. Texten har uppdaterats efter önskemål om omformuleringar.  

 
Barn- och skolnämnd Lund öster 
Barn- och skolnämnd Lund beslutar 2017-04-26 att de synpunkter som 
framförs i tjänsteskrivelsen utgör nämndens yttrande över remissen.  
 
Barn- och skolförvaltningen framför att de vill ha några förtydligande 
formuleringen avseende, solskydd, mjuka värden, prioritera uppvuxen 
grönska och att utemiljö på tak endas bör ses som komplement. De vill även 
att det förtydligas att lekvärdesfaktorn vid förtätning ska hjälpa till att 
värdera att utemiljön får tillräcklig kvalitet och lekvärde. De vill också lyfta 
vikten av barnperspektivet och barns medverkan i texten.  
 
Kommentar 
Dokumentet har kompletterats utifrån inkomna synpunkter.  

 
Kultur- och fritidsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2017-04-12 att godkänna upprättat 
yttrande samt översända detsamma till byggnadsnämnden.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen framför att det är viktigt att i takt med att 
staden förtätas säkerställa kvaliteten och lekvärdet på förkolornas utemiljö. 
Utifrån nämndens ansvarsområde är det särskilt viktigt att friytan kan 
användas till rekreation och fysisk aktivitet för den verksamhet som friytan 
är avsedd för.  
 
Kommentar 
De positiva fördelarna med en bra utemiljö, däribland möjlighet till mer 
fysisk aktivitet är framlyft i inledningen.  
 

Miljönämnden  
Miljönämnden beslutar 2017-04-06 att anta förvaltningens yttrande som sitt 
eget med följande tillägg: Flera nationella styrdokument lyfter fram barns 
och ungas rätt till delaktighet och inflytande. Ytterst är det 
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Barnkonventionen som slår fast att barnets bästa ska vara i främsta rummet 
(artikel 3) samt barns rätt att bli tillfrågade om och respekterade för sin åsikt  
(artikel 12). Vuxna kan ha god generell kunskap om vad som är bra för barn 
och unga – ett barnperspektiv. Men vuxna behöver också lyssna på barnen 
för att ha möjlighet att förstå barnets eget perspektiv på vad som är bra för 
deras utveckling. Utan kunskap om barns behov är det svårt att planera med 
ett barnperspektiv och bedöma konsekvenserna av planeringen för barn och 
unga. Därför är en dialog med barn och unga i planeringen en självklarhet. 
 
Miljöförvaltningen framför att problematiken kring samutnyttjande bör 
belysas tydligare, samt att regler kring buller bör förtydligas i texten. 
Miljönämnden ställer enligt miljöbalken krav på utemiljön vid förskolor, 
vilket görs i samband med anmälan av förskolan. Det bör framgå att de krav 
som byggnadsnämnden och miljönämnden ställer måste harmoniseras. 
Råden och riktlinjerna som föreslås skulle kunna fungera som en del i denna 
harmonisering tillsammans med att bygglov som rör förskolor remitteras till 
miljöförvaltningen för yttrande.  
 
Kommentar 
Ett textstycke om barnets bästa har lyfts in i dokumentet.  
Problematiken kring samutnyttjande har förtydligats något i dokumentet. 
Texten kring buller har utökats och förtydligats. Dessa råd och riktlinjer 
styr inte arbetssätt i detalj, men pekar på att samarbete är viktigt mellan 
berörda förvaltningar och det bör därmed kunna vara så att beslut i olika 
nämnder i så stor grad som möjligt harmoniserar.  
 

Utbildningsnämnden  
Utbildningsnämnden beslutar 2017-04-19 att yttra sig över remiss 
”Utemiljöer vid förskolor i Lunds kommun” i enlighet med 
utbildningskanslites tjänsteskrivelse, samt 
Att uttala att kommunen kan utgå från Boverkets rekommendation, men den 
exakta ytan utemiljö bör bedömas från fall till fall beroende på utemiljöns 
utformning och lekmiljöer i närheten.  
 
Utbildningsförvaltningen framför att utöver de kommunala förskolorna i 
Lunds kommun finns det 46 förskolor med enskild huvudman. 
Utbildningsförvaltningen har uppdraget att genomföra regelbunden tillsyn 
av dessa verksamheter. Däri ingår bland annat att kontrollera att barnen har 
en god utemiljö i enlighet med skollag och läroplan för förskola. Det är av 
stor vikt att lika stor hänsyn tas till de fristående enheternas förutsättningar 
som för de kommunala vid detaljplanering.  
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Kommentar 
Förtydligande har gjorts av att ambitionen ska vara att utgå från Boverkets 
rekommendationer avseende friyta för nya förskolor och att eventuella 
avvikelser ska bedömmas i varje enskilt fall.  
Stycket om utbildningsförvaltningens tillsyn av fristående förskolor har 
uppdaterats med att den sker i enlighet med skollagen och läroplan för 
förskola.  
 

Kommunala funktionshinderrådet 
Kommunala funktionshinderrådets bygg- och trafikmiljögrupp framför i 
skrivelse 2017-05-05 att de vill ha med tillgänglighet som en egen faktor 
inom lekvärdesfaktorn. De vill ha ett förtydligande om var man kan söka de 
särskilda medlen för anpassningar vi behov i befintlig miljö. De vill också 
att det förtydligas vad som gäller enligt plan och bygglagen avseende 
tillgänglighet till byggnadsverk och tomt.  
Funktionshinderrådet vill understryka att om man minskar förskolegårdarna 
kommer det vara svårare att uppfylla flera av lekvärdesfaktorerna men även 
att tillgodose behoven för barn med rörelse- och synnedsättningar. Även 
barn med rörelse- och synnedsättningar ska kunna få utmaningar av olika 
slag.  
Förslag på fler referenser att lägga till arbetet framförs.  
 
Kommentar 
Tillgänglighet har inte lagts till som en egen faktor i lekvärdesfaktorn. Det 
är ett lagkrav att ta hänsyn till i samband med nyanläggning och olika 
funktionshinder kräver olika typer av anpassningar, vilket för den enskilde 
individens behov hänvisas till särskilda medel. Fler exempel och tips på vad 
man kan göra i praktiken för flera typer av funktionsnedsättningar har lyfts 
fram i texten.  
I texten om tillgänglighet har ett förtydligande gjorts om var man kan söka 
de särskilda medlen för anpassningar vid behov i befintlig miljö. Det har 
även lyfts fram att anpassningar kan ta plats och att det kan vara mer 
problematiskt om friytorna är för små. Texten har även förtydligats 
angående vad som gäller enligt plan och bygglagen avseende tillgänglighet 
till byggnadsverk och tomt. Ett par av referenserna har också lagts till i 
anslutning till texten.  
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SAMLAD BEDÖMNING 
Samrådet har visat att följande aspekter kräver viss omarbetning av 
planförslaget: 
• Generellt förtydligat texterna kring att ambitionen är att nå Boverkets 

rekommenderade storlek på friyta.  
• Lagt till textstycken om Barnets bästa, Skötsel och underhåll samt 

Utrymning. 
• Uppdaterat med mindre förtydligande och tillägg i texten.  
 
 
STADSBYGGNADSKONTORET OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN I 
LUND 
 
 
 
Marcus Horning   Pål Svensson 
Stadsbyggnadsdirektör   Servicedirektör 
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Sammanträdesdatum
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 94 Dagvattenplan för Lunds kommun
Dnr KS 2017/0573

Sammanfattning
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar vattenplanering och arbeta för god 
vattenstatus i vattendragen i kommunen. Fem nya planer ska komplettera 
befintlig planering och getts samlingsnamnet Lunds Vatten.

Ett förslag till dagvattenplan har varit utsänd för yttrande till 
miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden, vattenråden 
för Höje å och Kävlingeån, VA-Syd, Sydvatten samt till Lomma 
kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2018.
Sammanställning remissvar dagvattenplan.
Lomma kommuns yttrande den 25 oktober 2017.
Byggnadsnämndens beslut den 19 oktober 2017 § 171.
Tekniska nämndens beslut den 19 september 2017 § 163.
VAS SYDs yttrande den 22 september 2017.
Höje Å Vattenråds yttrande den 21 september 2017.
Miljönämndens beslut den 14 september 2017 § 68.
Dagvattenstrategi för Lunds kommun antagen 2013-09-04.

Yrkanden
Lena Fällström (S), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att  anta förslaget till dagvattenplan för Lunds kommun,

 

att kommunstyrelsen beslutar

att förslaget till dagvattenplan ersätter dagvattenstrategin,

att tekniska nämndens driftbudgetram för 2018 utökas med 
300 tkr avseende vattensamordning,

att finansieras genom disposition av under ”Reserverade 
medel” avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

att kostnaden ska beaktas i EVP för 2019-2022.

 

Börje Hed (FNL), Christer Wallin (M), Mia Honeth (L), Inga-Kerstin 
Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag, men att tekniska 
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Justerare Utdragsbestyrkande

nämndens budget inte utökas utan att vattensamordning finansieras inom 
befintlig ram.

 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Lena Fällströms (S) m.fl yrkande.

 

Omröstning begärs.

 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

 

Ja för bifall till Lena Fällströms (S) m.fl yrkande.

Nej för bifall till Börje Heds (FNL) m.fl yrkande.

 

Omröstningen utfaller enligt följande.

 

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Lena 
Fällström (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof 
Andersson (SD) röstar Ja.

 

Börje Hed (FNL), Christer Wallin (M), Birger Swahn (M), Torsten 
Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mia Honeth (L) röstar 
Nej.

 

Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster.

 

Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Lena Fällströms (S) 
m.fl yrkande.

 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att  anta förslaget till dagvattenplan för Lunds kommun.
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Kommunstyrelsen beslutar
att förslaget till dagvattenplan ersätter dagvattenstrategin,
att tekniska nämndens driftbudgetram för 2018 utökas med 300 tkr 

avseende vattensamordning,
att finansieras genom disposition av under ”Reserverade medel” 

avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.
att kostnaden ska beaktas i EVP för 2019-2022.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
VA SYD 
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunkontoret/ Strategiska utvecklingsavdelningen
Kommunkontoret/ Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-03-07 klockan 15.00–21.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Elin Gustafsson (S), tjänstgör som ordförande § 77
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-73, kl 15:00-15:50
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 66-75, §§ 77-115, närvarar ej § 76 pga jäv
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 66-93, kl 15:00-20:30
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren § 77
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 77, 
kl 16:30-21:55
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 74-115
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 94-115

Ersättare Mats Olsson (V)
Dan Ishaq (M), kl 15:00-19:35
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-19:45

Justerare Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer § 66-115

Plats och tid för justering Rådhuset, fredagen den 16 mars kl 08:30 

Underskrifter
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Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Hanna Gunnarsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-03-07

Paragrafer § 66-115

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-19 Datum då anslaget tas ned 2018-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson
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Dagvattenplan för Lunds kommun

Sammanfattning
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar vattenplanering och arbeta för god 
vattenstatus i vattendragen i kommunen. Fem nya planer ska komplettera 
befintlig planering och getts samlingsnamnet Lunds Vatten.
Ett förslag till dagvattenplan har varit utsänd för yttrande till 
miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden, vattenråden 
för Höje å och Kävlingeån, VA-Syd, Sydvatten samt till Lomma 
kommun. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2018
Förslag till dagvattenplan för Lunds kommun 
Åtgärdsplan för hantering av dagvatten i Lunds stad
Sammanställning remissvar dagvattenplan 
Lomma kommuns yttrande den 25 oktober 2017
Byggnadsnämndens beslut den 19 oktober 2017 § 171
Tekniska nämndens beslut den 19 september 2017 § 163
VAS SYDs yttrande den 22 september 2017
Höje Å Vattenråds yttrande den 21 september 2017
Miljönämndens beslut den 14 september 2017 § 68
Dagvattenstrategi för Lunds kommun antagen 2013-09-04

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Planeringen i Lunds Vatten har som syfte är att säkra 
friskt dricksvatten och en god vattenstatus i vattendragen i kommunen 
idag och i framtiden.

Ärendet
Lunds Vatten 
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer. Syftet är att säkra en hållbar VA-planering och arbeta för god 
vattenstatus i sjöar och vattendrag i kommunen. Fem planer kommer att 
utarbetas som ska komplettera befintlig planering, arbetet har getts 
samlingsnamnet Lunds Vatten. 
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De ingående planerna är:
- Vattenförsörjningsplan - Plan för att skydda vattenresurser för 

framtiden och säkerställa vattenförsörjningen på lång sikt för 
Lundaborna.

- VA-utbyggnadsplan - Plan för kommunens skyldighet att enligt 
Vattentjänstlagen 6 § bygga ut vatten och avlopp.

- Sjö- och vattendragsplan - Plan för att uppnå god ekologisk status i 
kommunens sjöar och vattendrag.

- Dagvattenplan - Plan för att hantera dagvatten vid förtätning och 
exploatering i befintlig bebyggelse.

- Översvämningsplan - Plan för att hantera översvämningsrisker vid 
höga vattenflöden och extremregn.

Figur 2.1: De ingående planerna i Lunds vatten

Status och syfte 
De ingående planerna i Lunds vatten ska fungera som stöd till 
kommunens nämnder och förvaltningar. Planerna ska även fungera som 
underlag för kommunens översiktsplan och utgöra stöd för att nå 
intenationella, nationella och lokala miljömål. Alla planer innehåller en 
nulägesstatus för respektive delområde samt förslag på möjliga åtgärder.

Remissyttranden
Ett förslag till dagvattenplan har varit utsänd för yttrande till 
miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden, vattenråden 
för Höje å och Kävlingeån, VA-Syd, Sydvatten samt till Lomma 
kommun. Remissinstanserna yttrande finns sammanställt i en 
remissammanställning. 
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Dagvattenplanen
Dagvattenplan beskriver hur arbetet med dagvatten ska bedrivas i Lunds 
kommun. Målet är att Lunds kommun inom 10 år har ha ett robust miljö- 
och klimatanpassat system för hantering av dagvatten som möjliggör 
utveckling och expansion i ett föränderligt klimat och som bidrar till 
ökad livskvalitet och ett mer attraktivt Lund.

Dagvattenplanen ska bidra till att:
- Både den hydrologiska och den ekologiska statusen hos Lunds 
kommuns recipienter förbättras.
- Dagens sårbara system förvandlas till hållbara lösningar som möjliggör 
framtida expansion i ett föränderligt klimat.
- Dagvattnet synliggörs som en positiv resurs i stadsbyggandet med 
avseende på estetik, rekreation, lek, biologisk mångfald och andra 
naturvärden.
- Lund uppnår Vattendirektivets krav.
- Tillförseln av föroreningar till recipienten begränsas så långt som 
möjligt och dagvattensystemet utformas så att en så stor del av 
föroreningarna som möjligt avskiljs under vattnets väg till recipienten.
- Dagvattensystemet utformas så att skadliga uppdämningar undviks vid 
kraftiga regn och särskild hänsyn tas till husgrundsdränering.
- Dagvattenflöden reduceras och regleras så tidigt som möjligt i systemet 
så att belastning på ledningsnät och recipienter begränsas.
- Markresurser som är strategiskt viktiga för att bidra till god 
vattenkvalitet eller fördröjning inte exploateras på annat sätt. 
Dagvattenplanen ska vid behov kompletteras

Kommunstyrelsen antog en dagvattenstrategi för Lunds kommun 2013. 
Dagvattenstrategin har arbetats in i förslaget till dagvattenplan.

Åtgärdsplan för hantering av dagvatten i Lunds stad
Åtgärdsplan för hantering av dagvatten i befintlig stadsmiljö – Lunds stad”, är 
ett komplement till Dagvattenplan för Lunds kommun. Syftet med 
åtgärdsplanen är att sammanställa underlag för att undersöka var dagvatten-
åtgärder gör mest nytta, ta fram förslag på ytor i den befintliga miljön där 
dagvattenåtgärder kan genomföras och ge förslag på möjliga åtgärder och goda 
exempel för en hållbar dagvattenhantering i Lund.

Kommunal vattensamordning
Arbetet med Lunds Vatten är med antagandet av dagvattenplan och 
översvämningsplan slutfört och arbetet går in i en genomförandefas. 
Arbetet med Lunds Vatten har visat att Lunds kommun behöver någon 
form av projektledande och samordnande funktion för vattenfrågor. Idag 
är Lunds kommuns arbete med vattenfrågor utspridda på ett antal olika 
aktörer som t ex VA SYD, vattenråden, dagvattengruppen, 
miljöförvaltningen, SBK, tekniska förvaltningen och kommunkontoret. 
Det är därför tydligt att det behövs en samordnande funktion för arbete 
med vattenfrågor i Lunds kommun. För att få maximal effekt av 
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åtgärderna i planerna inom Lunds Vatten menar berörda förvaltningar att 
det behövs en kommunal vattensamordning. 

Vattensamordnaren föreslås få en operativ roll med 
genomförandeansvar.  Samordnare ska därutöver ansvara för generell 
samordning i vattenfrågor, att vara kommunens expert i vattenfrågor, 
ansvara för en sammanhållen syn på vattenfrågor i kommunen, 
uppföljning av  Lunds vatten, samt att ansvara för kommunens arbete 
med Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.

Vattensamordningen föreslås placeras på tekniska förvaltningen. 
Kostnaden för vattensamordning bedöms till 600 tkr årligen, med 
halvårseffekt för år 2018. Kommunstyrelsen föreslås finansiera 
vattensamordningen via kommunstyrelsens reserverade medel under 
2018 samt att därefter arbeta in kostnaden i kommande EVP-arbete. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att  anta förslaget till dagvattenplan för Lunds kommun.

Kommunstyrelsen beslutar
att förslaget till dagvattenplan ersätter dagvattenstrategin,
att tekniska nämndens driftbudgetram för 2018 utökas med 300 tkr 

avseende vattensamordning,
att finansieras genom disposition av under "Reserverade medel" 

avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.
att kostnaden ska beaktas i EVP för 2019-2022.

Carin Hillåker
tillförordnad kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
VA SYD, byggnadsnämnden, miljönämnden, tekniska nämnden, 
kommunkontoret 
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Sammanhang 
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma planer. Syftet är att säkra en 

hållbar VA-planering och arbeta för god vattenstatus i sjöar och vattendrag i kommunen. De fem 

framtagna planerna som ska komplettera befintlig planering har getts samlingsnamnet Lunds Vatten. 

Planerna är: 

• Vattenförsörjningsplan: Plan för att skydda vattenresurser för framtiden och säkerställa 
vattenförsörjningen på lång sikt för Lundaborna. 

• VA-utbyggnadsplan: Plan för kommunens skyldighet att enligt Vattentjänstlagen § 6 bygga ut 
vatten och avlopp. 

• Sjö- och vattendragsplan: Plan för att uppnå god ekologisk status i kommunens sjöar och 
vattendrag. 

• Dagvattenplan: Plan för att beskriva arbetet med dagvattenhantering (ersätter 
Dagvattenstrategi för Lunds kommun, 2013). Kompletteras med åtgärdsplaner för hantering 
av dagvatten i befintlig stadsmiljö.  

• Översvämningsplan: Plan för att hantera översvämningsrisker vid höga vattenflöden och 
extremregn. Kompletteras med åtgärdsplaner.  
 

De ingående planerna i Lunds vatten ska fungera som stöd till kommunens nämnder och 

förvaltningar. Planerna ska även fungera som underlag för kommunens översiktsplan och utgöra stöd 

för att nå internationella, nationella och lokala miljömål. Alla planer innehåller en nulägesstatus för 

respektive delområde samt förslag på möjliga åtgärder.  

Planerna inom Lunds vatten ska följas upp och aktualiseras varje mandatperiod.  

Ansvar 
Kommunala bolag och kommunalförbund  

En kommun kan överlämna en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag eller 
kommunalförbund. Den direkta styrningen av genomförandet av åtgärden är dock begränsad. Ett 
utpekande av ett kommunalt bolag som ansvarig för åtgärder i denna plan innebär inte en skyldighet 
för bolaget att genomföra åtgärden. Det förutsätter att nödvändiga beslut fattas av respektive 
bolagsstyrelse eller bolagsstämma.  
 
Nämnder och styrelser  

Kommunens nämnder och styrelser har ansvar för att genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå 
målen. Miljönämnden utövar tillsynen i Lunds kommun enligt miljöbalken inklusive tillsynen av 
strandskyddet samt fullgör i övrigt kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  
 
Vattenråden  

Vattenråden är självständiga organisationer som vars respektive styrelse fattar beslut om vilka 

åtgärder som är lämpliga inom sitt ansvarsområde. Lunds kommun har som en medlem i vattenråden 

ansvar för att verka för att vattenråden genomför de åtgärder som anges i planen som vattenråden 

har rådighet över och som ligger i linje med vattenrådens egna målsättningar.  
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Sammanfattning 
Förutsättningarna för dagvattenhantering förändras. Dagvattenflödena ökar, dels på grund av en allt 

mer hårdgjord stad, dels på grund av kraftigare nederbörd till följd av klimatförändringar. Det ställs 

även hårdare krav på innehållet i dagvattnet för att recipienterna ska kunna uppnå god status. 

Stadsplaneringen måste ta hänsyn till dessa förutsättningar och arbeta aktivt för att möta de krav 

som ställs. Det är viktigt att det sker ett samarbete mellan alla förvaltningar inom kommunen och VA 

SYD, men även med övriga intressenter. Denna dagvattenplan beskriver hur arbetet med dagvatten 

ska bedrivas i Lunds kommun.  

Både mängden dagvatten och dess innehåll är beroende av vilka ytor vattnet rinner på och hur det 

omhändertas. Att omhänderta dagvatten på ett hållbart sätt innebär att efterlikna naturens sätt att 

hantera vatten och på så sätt kunna hantera både flödesvariationer och föroreningar.  

Hantering av dagvatten är en fråga som måste hanteras både vid stadsplanering och vid ombyggnad 

av befintlig stadsmiljö och infrastruktur. Från att i den översiktliga planeringen lokalisera bebyggelse 

bland annat med utgångspunkt från möjligheterna att avleda och fördröja dagvatten, till att i 

detaljplaner och ombyggnadsprojekt hushålla med ytor och tillgodose behovet av olika typer av 

dagvattenanläggningar.  

Målet är att allt dagvatten ska hanteras på ett hållbart sätt. Vilken typ av anläggning som är mest 

hållbar skiljer sig däremot åt mellan olika delar av Lund. Detta är beroende av förutsättningarna på 

platsen, recipientens känslighet, dagvattnets föroreningsgrad, de ytor som finns till förfogande och 

en avvägning av hur åtgärderna kan bidra till andra värden.  

Det är av största vikt att den mark som behövs för att kunna genomföra åtgärder avsätts och att det 

finns tillräckligt med resurser, i planerings- anläggnings och driftskedet, för att kunna genomföra 

åtgärder. 



4 

 

Inledning 
Förutsättningarna för dagvattenhantering förändras. Dagvattenflöden ökar, 

dels på grund av en allt mer hårdgjord stad, dels på grund av kraftigare 

nederbörd till följd av klimatförändringar. Det ställs även hårdare krav på 

innehållet i dagvattnet för att recipienterna ska kunna uppnå god status. För 

att möta dessa förändringar krävs en plan för hur kommunen långsiktigt ska 

arbeta med dagvatten. 

Syfte 
För att möta de förändrade förutsättningarna i dagvattenhanteringen måste 

stadsplaneringen arbeta aktivt för att möta de krav som ställs. Det är 

viktigt att det sker ett samarbete mellan alla förvaltningar inom 

kommunen och VA SYD, men även med övriga intressenter. Denna 

dagvattenplan beskriver hur arbetet med dagvatten ska bedrivas i Lunds 

kommun.  

Målet är att Lunds kommun inom 10 år har ha ett robust miljö- och 

klimatanpassat system för hantering av dagvatten som möjliggör 

utveckling och expansion i ett föränderligt klimat och som bidrar till ökad 

livskvalitet och ett mer attraktivt Lund. 

Dagvattenplanen ska bidra till att: 

- Både den hydrologiska och den ekologiska statusen hos Lunds 
kommuns recipienter förbättras. 

- Dagens sårbara system förvandlas till hållbara lösningar som 
möjliggör framtida expansion i ett föränderligt klimat. 

- Dagvattnet synliggörs som en positiv resurs i stadsbyggandet med 
avseende på estetik, rekreation, lek, biologisk mångfald och andra 
naturvärden.  

- Lund uppnår Vattendirektivets krav. 
- Tillförseln av föroreningar till recipienten begränsas så långt som 

möjligt och dagvattensystemet utformas så att en så stor del av 
föroreningarna som möjligt avskiljs under vattnets väg till recipienten. 

- Dagvattensystemet utformas så att skadliga uppdämningar undviks vid 
kraftiga regn och särskild hänsyn tas till husgrundsdränering.  

- Dagvattenflöden reduceras och regleras så tidigt som möjligt i 
systemet så att belastning på ledningsnät och recipienter begränsas.  

- Markresurser som är strategiskt viktiga för att bidra till god 
vattenkvalitet eller fördröjning inte exploateras på annat sätt.  

 

Dagvattenplanen ska vid behov kompletteras med åtgärdsplaner för hantering 

av dagvatten i befintlig miljö.  

Dagvattenplanen 

behandlar det vatten 

som hanteras i 

dagvattensystemet.  

Översvämningsplanen 

behandlar det vatten 

som inte hanteras i 

dagvattensystemet.  

• • • 
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Strategier 
- Hanteringen av dagvatten ska vara en självklar del i allt arbete i 

kommunen, både vid nybyggnad och ombyggnad.  
- Det ska avsättas mark för att kunna genomföra en hållbar 

dagvattenhantering.  
- Det ska avsättas resurser till hållbar dagvattenhantering, både i 

anläggnings- och i driftskedet.  
- Vid utformning av allmän platsmark och kommunens kvartersmark ska 

det alltid göras en bedömning om det är möjligt att hantera dagvattnet 
lokalt.  

- I första hand ska det förhindras att föroreningar uppstår. De 
föroreningar som ändå uppstår ska hanteras så nära källan som 
möjligt.  

- Privata aktörer och fastighetsägare ska uppmuntras att bidra till en 
hållbar dagvattenhantering.  

- Om det inte går att genomföra dagvattenhantering inom eller i 
anslutning till projektområdet ska andra åtgärder vidtas i 
avrinningsområdet i syfte att minska belastningen på recipienten.  

Avgränsningar 
Dagvattenplan för Lunds kommun behandlar det vatten som det 

dagvattenförande systemet ska hantera. För mer information om skyfall, dess 

konsekvenser och hur det kan hanteras, läs ”Översvämningsplan för Lunds 

kommun”.  

Dagvattenplanen behandlar inte avrinning från åkermark och dess 

konsekvenser på vattendragen i form av ökad näringsbelastning, utan enbart 

dagvatten från urbana områden. 

Dagvattenplanen beskriver inte specifika åtgärder. Detta görs i de 

kompletterande åtgärdsplanerna.  

 

Åtgärdsplan 
för Lunds stad 
Åtgärdsplan för 

hantering av 

dagvatten i 

befintlig stadsmiljö 

– Lunds stad finns 

framtagen. 

• • • 
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Dagvatten 
Både mängden dagvatten och dess innehåll är beroende av vilka ytor vattnet 

rinner på och hur det omhändertas. Att omhänderta dagvatten på ett hållbart 

sätt innebär att efterlikna naturens sätt att hantera vatten och på så sätt kunna 

hantera både flödesvariationer och föroreningar. 

Dagvattensystem 
I urbana miljöer uppstår ett behov av att avleda nederbörd eftersom 

avrinningsmönstret är förändrat jämfört med i naturmiljö. Traditionellt har 

denna avledning skett i täta ledningar under mark. För att kunna möta de krav 

som ställs av ett förändrat klimat, vid ökad bebyggelse och förtätning samt en 

önskan om icke förorenade recipienter eftersträvas numera en hantering av 

dagvatten i ett mer komplext system. Ett system bestående av en kombination 

av ledningar, öppna dagvattenanläggningar, översvämningsytor, planteringar 

etc. Dessa anläggningar behöver anordnas både på allmän platsmark och på 

kvartersmark.  

Ett dagvattensystem är generellt dimensionerat för att klara ett 10-årsregn 

utan uppdämning till marknivå. Enligt nya dimensioneringskriterier (Svenskt 

Vatten P110) ska nya dagvattensystem dimensioneras för att klara regn med 

en längre återkomsttid. Vid riktigt kraftiga regn som inte kan hanteras i 

dagvattensystemen kan det bildas översvämningar som kan påverka både 

staden och dess invånare negativt. Vid dessa tillfällen behövs ytliga 

vattenvägar, med generellt högre kapacitet än rör och öppna 

dagvattensystem, samt utpekade ytor som tidvis kan översvämmas (för mer 

information, se ”Översvämningsplan för Lunds kommun”).  

Dagvattenflöde 
Det som karakteriserar ett dagvattenflöde är att det är tillfälligt 

förekommande. En av de komplexa frågorna med dagvatten är det varierande 

flödet. Ett kraftigt regn i en urban miljö ger upphov till stora mängder vatten 

som kan generera kraftiga flöden till recipienter. Samtidigt kan långa perioder 

av torka skapa brist på vatten i öppna dagvattenanläggningar och recipienter. 

Ett dagvattensystem måste därför byggas upp så att det kan hantera och 

fungera vid de varierande flödena.  

Föroreningar i dagvatten 
Statusklassningar har gjorts för Sveriges alla större sjöar, vattendrag, 

grundvatten och kustvatten. En statusklassning är en övergripande bedömning 

av hur ett vatten mår (ekologisk och kemisk status), som ställs i förhållande till 

de miljökvalitetsnormer, det vill säga bestämmelser om krav på kvaliteten i 

vattnet, som är styrande för Sveriges myndigheter och kommuner (Om VISS, 

Dagvatten 
Dagvatten är 

tillfälligt 

förekommande 

regn-, smält- eller 

framträngande 

grundvatten som 

avrinner på 

markytan eller via 

diken eller ledningar 

till recipient eller 

reningsverk.  

• • • 
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vatteninformationssystem Sverige 2013). För att ytvattnet ska kunna uppnå en 

god kemisk och ekologisk status får inte det vatten, till exempel dagvatten, 

som släpps ut bidra till att försämra kvaliteten i recipienten. Det finns inga 

riktvärden eller riktlinjer för dagvatten framtagna på nationell nivå. 

Miljökvalitetsnormerna, som är juridiskt bindande, gäller endast i naturliga 

vattenförekomster.  

En del föroreningar i dagvatten kan bero på en specifik källa, till exempel 

högtrafikerade vägar och förorenande verksamheter, men mycket av 

föroreningarna i dagvatten kommer från diffusa källor som beror på 

byggnadsmaterial och hur städerna används. Arbetet med förebyggande 

åtgärder, det vill säga att se till att föroreningarna inte hamnar i dagvattnet, är 

minst lika viktig som frågan kring hur föroreningarna i dagvattnet ska hanteras.  

Hållbar dagvattenhantering 
De system som finns idag klarar varken av att hantera mer förtätning eller 

ökade regnmängder. Systemen kan heller inte möta de krav som i framtiden 

kan komma att ställas på innehållet i dagvatten. För att få till en hållbar 

dagvattenhantering, det vill säga ett system som kan hantera både flöden och 

föroreningar från en tät stad, måste synen på dagvattensystemet vidgas. Se 

bild 1.  

 
Bild 1. Södra Esplanaden. Inspiration för framtiden med plats hantering av stora 

mängder vatten (fotomontage: Karl Magnus Adielsson). 

En hållbar dagvattenhantering har inte med dagvattenlösningarnas tekniska 

utformning att göra, det är inte alla öppna dagvattenanläggningar som är 

långsiktigt hållbara. I begreppet hållbart ligger, förutom den ekologiska 
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hållbarheten, även en avvägning mellan vilka åtgärder som är mest 

ekonomiska och praktiska och hur de bidrar till övriga positiva effekter. I vissa 

situationer kan konventionella dagvattenledningar, en genomtänkt 

höjdsättning eller planering av ytor som riskeras att översvämmas vara det 

mest hållbara alternativet. Begreppet långsiktig hållbarhet är kopplat till det 

sätt på vilket anläggningarna planeras och realiseras (Stahre 2008).  

Styrmedel 
Ett viktigt styrinstrument för dagvattenhantering är Plan- och bygglagen (PBL 

2010:900). Det gäller att i kommunens planer fastställa riktlinjer och regler för 

dagvattenhanteringen. Det kan gälla information om ytor, flödesbegränsning 

och rening, höjdsättning, krav på lägsta marknivå för bebyggelse m.m.  

Även miljöbalken (MB 1998:808) spelar roll vid dagvattenhanteringen, då det 

finns flera tillämpliga paragrafer både med avseende på vattenverksamhet och 

miljö/vattenkvalitet. I miljöbalkens 9 kap som behandlar miljöfarlig verksamhet 

definieras vatten, som avleds för avvattning av mark inom detaljplan, och som 

inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, som avloppsvatten. För 

tillsynen över dagvattnet ansvarar kommunernas miljönämnder.  

Kommunerna har, via va-huvudmannen och där Lagen om allmänna 

vattentjänster (LAV 2006:412) är tillämplig, ansvar för det allmänna 

dagvattensystemet. Det är dock inte preciserat i lagen vilka gränser som gäller, 

mer än att den allmänna va-anläggningen ska uppfylla skäligt anspråk på 

säkerhet. I LAV definieras bortledande av dagvatten och dränvatten från ett 

område med samlad bebyggelse som avlopp. 

EU:s ramdirektiv för vatten (2000/06/EG) antogs år 2000 och syftar till att 

skydda och förbättra EU:s alla vatten. I Sverige är Vattenmyndigheterna 

ansvariga för att organisera arbetet inom de olika avrinningsområdena. 

Arbetet med vattenförvaltning drivs i förvaltningscykler om sex år, där olika 

arbetsmoment återkommer. Den första cykeln avslutades 2009, följande 

avslutades 2015, och nästa kommer att avslutas 2021. Den 12 december 2016 

fattade vattendelegationerna i de fem vattendistrikten beslut om nya 

åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för Sveriges 

vatten för perioden 2016-2021. Det innebär att vattenförvaltningen går in i en 

ny fas där ansvariga myndigheter och kommuner behöver se till att takten på 

vattenåtgärder ökar. För Lunds del berörs recipienterna Höje å, Kävlingeån och 

Sege å av direktivet (Sege å tar inte emot dagvatten från det allmänna 

ledningsnätet).  

Kostnader 
En hållbar och grön dagvattenhantering i en tät stad kommer att kosta mer än 

den traditionella dagvattenhanteringen. Inte minst i driftskedet. Den är dock 

en förutsättning för att staden ska kunna fortsätta växa och inte påverka sin 

omgivning negativt. 
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Prioritering 
Omställning till en hållbar dagvattenhantering är ett långsiktigt arbete där det 

kommer att behövas både fysiska åtgärder, kommunikationsinsatser och en 

ökad kunskap hos alla involverade. Detta är ett arbete som kommer att kräva 

både tid och resurser

Prioritering av åtgärder 
Målet är att allt dagvatten ska hanteras på ett hållbart sätt. Vilken typ av 

anläggning som är mest hållbar skiljer sig däremot åt mellan olika delar av 

Lund. På vissa ställen är stora end-of-pipe anläggningar mest hållbara, medan 

det på andra ställen rör sig om mindre lokala åtgärder. Detta är beroende av 

förutsättningarna på platsen, av de ytor som finns till förfogande och en 

avvägning av hur åtgärderna kan bidra till andra värden. I de flesta situationer 

är det en fördel att eftersträva lösningar som renar dagvattnet genom 

naturliga processer samtidigt som det fördröjs i exempelvis väl utformade 

dammar, diken eller översilningsytor. Många föroreningar är partikelbundna 

och kan avskiljas genom att de sedimenterar. Föroreningar kan också bindas till 

material som de passerar, till exempel jord, gräs och annan växtlighet.  

De viktigaste effekterna som en dagvattenåtgärd ska uppnå är: 
- Minskad föroreningsbelastning till recipient. 
- Minskad flödesbelastning till recipient. 
- Dämpning och utjämning av flöden och en buffrande förmåga i 

dagvattensystemet. 
- Minskade risker för översvämning av befintlig och planerad 

bebyggelse. 
 
Rätt utformade kan dagvattenanläggningar även bidra till att skapa en mängd 

olika positiva värden kopplat till ekosystemtjänster om åtgärderna utformas 

med ett naturbaserat lösningsperspektiv.  

- Dagvattenanläggningarna ska vara en naturlig del av stadsmiljön och 
bidra till en ökad attraktivitet för området/stadsdelen/staden.  

- Anläggningar ska utformas så att de ger ett ökat rekreationsvärde och 
påverkar lokalklimatet positivt.  

- Biologisk mångfald gynnas, särskilt i kombination med en varierad 
vegetation och trädplantering.  
 

Anläggningar ska utformas så att risken för olyckor minimeras och för att 

underlätta drift och underhåll (se även ”Dagvattenanläggningar - Riktlinjer för 

utformning i syfte att minimera olycksrisk”, VA SYD).

Ekosystem-
tjänster 
Ekosystem-tjänster 

är de produkter 

och tjänster 

från naturens 

ekosystem som 

bidrar till vårt 

välbefinnande 

(Naturvårds-

verket).  

• • • 

End-of-pipe 
Dagvatten-

anläggningar i 

anslutning till 

utloppsledningar. 

• • • 
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Genomförande 
Dagvatten ska inte ledas från ett område utan rening/fördröjning såvida inte 

flödet eller föroreningsbelastningen anses obetydlig eller om rening och 

fördröjning sker på annat ställe innan det leds till recipienten.

Riktlinjer  
Det krävs ett långsikt arbete att få in en hållbar dagvattenhantering i 

stadsmiljön. En stor del av arbetet handlar om att få in dagvattenplaneringen 

som en del i det dagliga arbetet.  

Det är av största vikt att den mark som behövs för att kunna genomföra 

åtgärder avsätts och att det finns tillräckligt med resurser, i planerings- 

anläggnings och driftskedet, för att kunna genomföra åtgärder. 

Målet ska alltid vara att dagvattnet inte ska bidra till en ökad föroreningsgrad i 

recipienten. I första hand ska det förhindras att föroreningar uppstår. Detta 

genom bland annat val av material som används på byggnader och i den 

offentliga miljön. Föroreningar från allmän platsmark, till exempel vägar och 

parkeringsytor, bör hanteras så nära källan som möjligt.  

I tabell 1 redovisas bedömningen av reningsbehov av dagvatten från olika 

typer av markanvändning. I de fall både ja och nej är markerade under 

”reningsbehov” får en bedömning göras utifrån områdets karaktär och 

recipientens känslighet.  

Tabell 1: Reningsbehov av dagvatten från olika typer av markanvändning 

Markanvändning Föroreningshalter Reningsbehov 

Stenstadens bostads- och 
arbetsområden inkl lokalgator 

Måttliga Ja/Nej 

Flerfamiljshus och 

arbetsområden inkl lokalgator 

Låga - Måttliga Ja/Nej 

Småhusområden inkl lokalgator Låga Nej 

Större parkeringar och 

terminalområden 

Måttliga – Höga Ja 

Industrifastigheter med 
miljöfarlig verksamhet 

Beroende på 
verksamhet 

Ja 

Parker, naturmark Låga Nej 
Lokalgator <8 000 f/d Låga Nej 

Vägar 8 000-15 000 f/d Låga – Måttliga Ja/Nej 

Trafikleder 15 000-30 000 f/d Måttliga – Höga Ja 

Trafikleder >30 000 f/d Höga Ja 
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Allmän platsmark 

 

Vid utformning av allmän platsmark och kommunens kvartersmark ska det 

alltid göras en bedömning om det är möjligt att hantera dagvattnet lokalt. 

Detta måste därför tas med som en förutsättning i projekt redan vid planering 

och förstudie. Det innebär att det behövs både utbildning av tjänstemän samt 

utveckling av rutiner.  

Gator, vägar och parkeringsplatser 

Gator kan generera stora mängder föroreningar som leds till recipienter via 

dagvattnet. Vatten från större vägar/gator bör därför renas, till exempel i 

svackdiken, trädplanteringar eller dammar. Detta gäller även befintliga vägar 

med stora trafikmängder där en förbättring av dagvattnet kan uppnås genom 

att till exempel ta bort kantsten och dagvattenbrunnar och låta vattnet rinna i 

infiltrations/dräneringsstråk. Det är dock viktigt att gatan har sin egen 

terrassdränering för att säkerställa att gatans konstruktion inte skadas. I 

mindre lokalgator kan det vara svårt att få plats med en ytlig avvattning. En 

bättre lösning kan då vara att leda vattnet till en större samlad fördröjning.  

Dagvattenbrunnar ska underhållas kontinuerligt, till exempel genom 

slamsugning, för att förhindra att föroreningar urlakas och hamnar i 

recipienten. Underhållet av gator och vägar ska inriktas mot att begränsa 

föroreningen av dagvattnet. Då gator rengörs sopas föroreningarna upp istället 

för att följa med dagvattnet.   

Stora parkeringsytor är ofta hårt belastade och kan generera mycket 

föroreningar som hamnar i dagvattnet. Vid nybyggnad och ombyggnad av 

större parkeringsytor ska vattnet därför renas och fördröjas nära källan eller 

genom trög avledning, till exempel i gräsklädda dräneringsstråk eller 

infiltrationsytor. Parkeringsytorna/fickorna får gärna utföras i genomsläppligt 

material.  

Berörda strategier:  
- Hanteringen av dagvatten ska vara en självklar del i allt arbete i kommunen, både vid 

nybyggnad och ombyggnad.  
- Det ska avsättas mark för att kunna genomföra en hållbar dagvattenhantering.  
- Det ska avsättas resurser till hållbar dagvattenhantering, både i anläggnings- och i 

driftskedet.  
- Vid utformning av allmän platsmark ska det alltid göras en bedömning om det är möjligt 

att hantera dagvattnet lokalt.  
- I första hand ska det förhindras att föroreningar uppstår. De föroreningar som ändå 

uppstår ska hanteras så nära källan som möjligt.  
- Om det inte går att genomföra dagvattenhantering inom eller i anslutning till 

projektområdet ska andra åtgärder vidtas i avrinningsområdet i syfte att minska 
belastningen på recipienten.  

               • • • 



DAGVATTENSTRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN 

 
 

12 

Högt trafikbelastade ytor ska ha separat oljeavskiljning för dagvattnet. Detta 

gäller vid nybyggnad och större ombyggnader. Avledningssystemet för 

dagvatten bör anordnas så att skadeverkningarna vid eventuella miljöolyckor 

begränsas.  

Parker och grönytor 

Den gröna infrastrukturen, det vill säga parker, natur och gröna stråk, spelar en 

vital roll för dagvattenhanteringen. Den ger förutsättningar för att ta upp och 

fördröja dagvatten samt att reducera översvämningar under förutsättning att 

strukturen är anpassad för detta. Stora träd eller trädbestånd kan binda stora 

mängder vatten.  

Samlad fördröjning anläggs oftast i kommunens parker och grönytor. De ska 

utföras på ett säkert och attraktivt sätt och på ett naturligt sätt integreras i 

parken. Det är viktigt att anläggningarna höjdsätts så att den kringliggande 

parken blir användbar och attraktiv. Utformning av dagvattensystem bör alltid 

ske så att möjligheter till rekreation och lek, upplevelser och biologisk 

mångfald gynnas.  Det är en fördel om öppna dagvattensystemen i 

exploateringsområden kan anläggas i ett tidigt skede så att de är på plats när 

de boende flyttar in i området.  

Bild 2. Dagvattenanläggning i Haraldsfält, Stångby (foto: Camilla Svedén).  
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Kvartersmark 

 

Precis som på allmän platsmark ska det även inom kvartersmark alltid 

eftersträvas en hållbar dagvattenhantering. Fastighetsägare ska uppmuntras 

att hantera sitt dagvatten inom fastigheten. I dagsläget saknas det lagstöd för 

att kräva att vatten hanteras på kvartersmark, istället måste detta ske på 

frivillig basis. Det är därför viktigt att alla fastighetsägare och 

verksamhetsutövare har kunskap om hur utformningen av kvartersmark 

påverkar både den egna och andras fastigheter. 

Bostäder 
Dagvattenhantering på tomter för småhus bör inriktas på att leda takvatten ut 

över gräsmattor och hålla dagvattnet ytligt. Om det krävs större fördröjningar 

bör dessa tas i samlade gemensamma ytor eller på kommunal mark.  

Vid exploatering av områden med grupphus och flerbostadshus ska 

exploatören uppmuntras att ordna fördröjning inom kvartersmark innan 

dagvattnet släpps till kommunens nät. Detta kan ske genom till exempel 

svackdiken, genomsläppliga markbeläggningar, gröna tak, makadammagasin 

och mångfunktionella ytor.  

Markplanering invid byggnader bör utformas så att marken har ett fall på 

minst 1:20 från fasadliv och minst 3 m ut från byggnaden för att säkerställa att 

vattnet faller från huset och att det inte översvämmas vid en eventuell 

katastrofsituation då vatten kan rinna på gatan. Det är viktigt att se till att 

husgrundsdräneringar inte däms upp så att konstruktioner kan skadas. I ett 

dagvattensystem där vattnet hålls på ytan och hanteringen består av att 

dämma upp till exempel dräneringsdiken ska husgrundsdräneringen ledas bort 

i en separat tät ledning enbart för husgrundsdränering. 

Verksamheter 
Fördröjning och rening av dagvatten från verksamheter bör kunna anordnas 

inom den egna fastigheten. Detta kan ske genom till exempel svackdiken, 

genomsläppliga markbeläggningar, gröna tak, makadammagasin eller 

Berörda strategier:  
- Hanteringen av dagvatten ska vara en självklar del i allt arbete i kommunen, både vid 

nybyggnad och ombyggnad.  
- Det ska avsättas mark för att kunna genomföra en hållbar dagvattenhantering.  
- Vid utformning av kommunens kvartersmark ska det alltid göras en bedömning om det är 

möjligt att hantera dagvattnet lokalt.  
- I första hand ska det förhindras att föroreningar uppstår. De föroreningar som ändå uppstår 

ska hanteras så nära källan som möjligt.  
- Privata aktörer och fastighetsägare ska uppmuntras att bidra till en hållbar 

dagvattenhantering.  

               • • • 

Tillgängliga 
ytor 
30 % av marken 

inom Lunds stad 

är allmän 

platsmark. 70 % 

är kvartersmark.  

• • • 
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mångfunktionella ytor. Höjdsättning ska ske på ett sätt som underlättar 

omhändertagande av dagvatten. Föreningar som uppstår på kvartersmark på 

grund av pågående verksamhet bör åtgärdas så nära källan som möjligt, av den 

som orsakar föroreningen. Dagvatten från stora trafikerade ytor ska renas 

innan det släpps till kommunens nät. Systemet ska även utformas så att 

skadeverkningarna vid eventuella miljöolyckor begränsas. För vissa 

verksamheter krävs någon form av olje- och slamavskiljare.  

Bild 3. Dagvattenhantering på Parkskolan i Dalby (foto: Kent Fridell).  

Befintlig bebyggelse/Förtätning 
Äldre bebyggda områden har i princip alltid dagvattenavledning direkt till 

ledningar i mark. Förtätning och exploatering av mark i befintliga områden är 

därför påfrestande för dagvattensystemen. Vattnet leds ofta till redan hårt 

belastade system inne i städerna och andelen hårdgjorda ytor ökar, och 

därmed även flöde och föroreningsbelastning. Dagvattenhanteringen bör 

därför alltid ses över även vid ombyggnad och tillbyggnad i befintliga områden. 

Också bostadskvarterens hårdgjorda ytor, till exempel uppfarter och terrasser, 

spelar en viktig roll. Stenlagda uppfarter och trädgårdar bidrar till risk för 

översvämning i kringliggande områden.  

I möjligaste mån ska dagvatten hanteras på kvartersmark, även vid förtätning. 

Exempel på lösningar kan vara gröna tak, svackdiken, hårdgjorda ytor som 

utförs i genomsläppligt material, till exempel armerat gräs eller grus. Vatten 

från hårdgjorda ytor som tak och parkeringar kan ledas till genomsläppliga ytor 

eller till trädgropar där vattnet kommer till nytta. Då Lund till stor del har 

lerjord som inte lämpar sig för infiltration är det viktigt att utforma 

dagvattenytor på rätt sätt. 
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Bild 4: Växtbädd som hanterar dagvatten från stuprör, Parkskolan i Dalby (foto: Kent 

Fridell).  

Planprocessen 
Vid beslut om lokalisering av bebyggelse är det viktigt att kontrollera 

markens förutsättningar. Enligt PBL ska alltid markens lämplighet 

bedömas för föreslagen användning. Mark som riskeras att översvämmas 

vid skyfall och höga vattenflöden i vattendrag bör inte bebyggas utan att 

särskilda åtgärder vidtas. En marköversvämningskartering finns framtaget 

för de större tätorterna och finns tillgänglig på intrakartan.  

Översiktlig planering 
Det är viktigt att grunddragen i kommunens mark- och vattenanvändning 

läggs fast i kommunens översiktliga planering. Översiktsplanen omfattar 

hela kommunens yta och för delar av kommunen kan en fördjupning av 

översiktsplanen utföras (FÖP).  

I den översiktliga planeringen ingår förslag på åtgärder som har strategisk 

betydelse för dagvattenhanteringen, exempelvis tänkta områden för 

större dagvattenanläggningar eller översvämningsytor. Dessutom bör 

följande beaktas och belysas:  

 
- Dagvattenförhållanden i utbyggnadsområden.  
- Områden som är olämpliga att bebygga, till exempel på grund av 

översvämningsrisk eller instängda områden. 
- Övergripande struktur av recipienter, avrinningsområden, in- och 

utströmningsområden, recipienters värde ur 
vattenanvändningssynpunkt samt vattenkvalitet och känslighet mot 
föroreningar. 

- Sammanhängande stråk för öppen dagvattenhantering. 

Översvämningsplan 
för Lunds kommun:  
I Översvämningsplan för 

Lunds kommun redovisas 

ansvarsförhållande, 

arbetssätt samt 

övergripande strategier för 

att minska riskerna vid 

skyfall.  

På Intrakartan finns 

marköversvämnings-

kartering för Lunds största 

tätorter tillgänglig.   

• • • 
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- Sammanhängande stråk och större ytor för översvämningshantering.  
- Skyddsområden för grundvattentäkter.  
- Områden som är olämpliga att bebygga då det saknas möjlighet till 

kommunalt VA.  
 

Detaljplan 
Vid utformning av en detaljplan ska åtgärder både på allmän platsmark och på 

kvartersmark utredas som underlag för planens utformning. Förutsättningarna 

för hantering av dagvatten inom och från det aktuella området ska klarläggas. 

Olika delar av Lunds kommun har olika förutsättningar. Beroende på 

förutsättningarna krävs åtgärder av olika karaktär för att uppnå en god 

dagvattenhantering. Dagvattnets föroreningsgrad och recipientens känslighet 

ska styra åtgärderna.  

Frågor som ska undersökas vid framtagande av en detaljplan är:  

- Begränsningar i befintliga dagvattensystem. 
- Behov av fördröjning och rening. 
- Översvämningsrisker. 
- Säkra vattenvägar och höjdsättning av området, både allmän 

platsmark och kvartersmark.  
- Placering och ytbehov för dagvattenanläggningar. 
- Hur detaljplanen påverkar förutsättningarna att uppnå 

miljökvalitetsnormer för vatten. Mottagande recipient ska anges.   
 

En del av frågorna kan redan ha hanterats övergripligt i en FÖP. De ska i så fall 

fördjupas i detaljplanen.  

I Planbeskrivningen bör det redovisas vilka principiella lösningar som föreslås, 

till exempel: 

- Minsta erforderlig fördröjningsvolym. 
- Om rening av dagvatten ska ske och hur detta kan genomföras. 
- Maximalt avlett dagvattenflöde, uttryckt som antal liter per sekund 

och ha (l/s ha) vid regn med viss återkomsttid uttryckt i år.  
- Uppmuntran till fastighetsägare att vid behov utforma kvartersmark 

för en hållbar dagvattenhantering.  
- Rekommendationer om att tak-och fasadmaterial som riskerar att 

förorena dagvattnet inte ska användas.   
 

Exempel på planbestämmelser som kan användas för att påverka 

dagvattenhanteringen:  

- Maximal andel hårdgjord yta.  
- Vegetationsbestämmelser.  
- Begränsning av källare.  
- Begränsning av murar och andra hinder för vattnets väg.  
- Marknivå på gator och andra allmänna platser.  
- Marknivå på kvartersmark, i fastighetsgräns mot allmän plats eller 

inom tomtmarken.  
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Bygglov 
I bygglovskedet tolkar Stadsbyggnadskontorets bygglovshandläggare 

detaljplanens bestämmelser och intentioner och byggherren upplyses om de 

krav som ställs i detaljplanen, till exempel höjdsättning och begränsningar i 

markanvändningen.  

Vid prövning av bygglov ska material som belastar dagvattnet, särskilt hårt 

uppmärksammas och om så är möjligt ersättas med andra material. 

Servisanmälan 
Vid servisanmälan har VASYD möjlighet att kontrollera att sökande anpassat 

sig efter den information angående dagvattenhantering som framgår av 

detaljplanen.   

Kommunikation 
Det är av stor vikt att informera och engagera allmänheten, såväl medborgare 

som privata och offentliga aktörer, i dagvattenfrågor och att det skapas 

förståelse för att hantering av dagvatten på kvartersmark har betydelse för 

tätorternas utveckling. Fastighetsägare ska uppmuntras att hantera sitt 

dagvatten inom sin tomt för att minska flöde och föroreningar. Åtgärder som 

vidtas på kvartersmark hjälper till att minska belastningen nedströms. 

Kommunikationen av Dagvattenplan för Lunds kommun behöver därför ske 

både internt inom Lunds kommun respektive VA SYD och externt gentemot 

berörda målgrupper. Genom information och kampanjer kan fastighetsägare 

informeras om sin egen inverkan på vattenhanteringen i staden och hur de kan 

påverka den.  Denna information samordnas med information kring risker och 

hantering av skyfall (Översvämningsplan för Lunds stad).   

 
Bild 5: Mariaparken (foto: Camilla Svedén).  
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Ansvarsförhållanden 
Kommunen har ett flertal olika aktörer som är involverade vid planering och 

anläggande av öppna dagvattensystem: VA SYD, Tekniska nämnden (park- och 

naturkontoret, gatu- och trafikkontoret samt mark- och exploateringskontoret), 

Byggnadsnämnden och Miljönämnden. Förutom kommunen berörs 

fastighetsägare och byggherrar/exploatörer. Även länsstyrelsen, vattenråd, 

dikningsföretag och allmänheten blir indirekt påverkade.   

Ansvarsfördelning i Lunds kommun 
Nedan beskrivs ansvarsfördelningen mellan de olika nämnderna när det gäller dagvattenfrågor. 

Reglering av ansvars- och kostnadsfördelning mellan kommunen och VA SYD när det gäller 

byggnation samt drift och underhåll av dagvattenanläggningar görs i ett särskilt markavtal 

(”Markavtal mellan VA SYD och Tekniska nämnden i Lunds kommun”). I de fall markavtalet inte 

täcker in vilken part som ansvarar för och bekostar olika delar av allmän platsmark där dagvatten 

hanteras öppet kan en projektspecifik överenskommelse tas fram. Denna upprättas senast i samband 

med upphandling av projektör.  

En mer detaljerad beskrivning över ansvarsförhållandena mellan de olika förvaltningarna och VA SYD 

i de olika skedena redovisas i tabell, se bilaga 1.  

Byggnadsnämnden 
Stadsbyggnadskontoret (SBK) ansvarar för att dagvattenfrågan lyfts tidigt i planprocessen samt för 

att involvera de personer som behövs för att kunna genomföra planen. SBK initierar att större 

utredningar som gäller dagvatten, masshantering och höjdsättning tas fram. Det är även SBK:s ansvar 

att väga samman de olika intressen som kan komma i konflikt, till exempel utnyttjande av grönytor 

för dagvattenanläggningar och rekreation. SBK ska i samråd med VA SYD, när så är lämpligt, reglera 

dagvattenhanteringen i planbestämmelser samt tydliggöra dagvattenhanteringen i 

planbeskrivningen. 

SBK ska tillsammans med VA SYD beakta dagvattenfrågan vid val av utbyggnadsområde samt beakta 

de områden/stråk som behövs för att säkra ny och befintlig bebyggelse  

I bygglovet ansvarar SBK för att upplysa exploatörer om de förutsättningar för dagvattenhantering 

som anges i detaljplanen. Vid behov kan bygglov skickas på remiss till VA SYD. Vid byggsamråd med 

byggherre och kontrollansvarig tas dagvattenfrågan upp och SBK ansvarar för att det finns kontroll på 

utförandet av dagvattenhanteringen enligt detaljplan.  

SBK kan påverka att tillförseln av föroreningar minskar genom att i bygglovsprocessen uppmuntra att 

olämpliga byggnadsmaterial inte används. 
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VA SYD 
VA SYD har huvudansvaret när det gäller strategier, planering och byggnation av anläggningar för 

hantering av dagvatten. VA SYD har även den övergripande kunskapen om förutsättningar för 

dagvattenhantering.  

Dagvattenanläggningar som hanterar dagvatten från både kvartersmark och allmän platsmark är VA 

SYDs ansvar. VA SYD ansvarar för hydrauliska kapacitetsberäkningar samt för att dimensionera de 

allmänna anläggningarna. VA SYD ansvarar även för byggnation av öppna dagvattenanläggningar. 

Dessa ska alltid genomföras i samråd med tekniska nämnden då de förvaltar den allmänna platsmark 

där anläggningarna lokaliseras. Beroende på hur anläggningarna gestaltas kan även tekniska 

förvaltningen ha visst ansvar. Åtgärder på ledningsnätet är VA SYDs ansvar.  

VA SYD ansvarar för utredning av dagvattnets bidrag av föroreningar och flöden från befintliga 

områden samt åtgärder gällande central rening och fördröjning.  

I exploateringsprojekt gör VA SYD en dagvattenutredning som ligger till grund för hur dagvatten ska 

hanteras i detaljplanen. Denna utredning bör göras redan i FÖP om en sådan tas fram, annars görs 

den i samband med detaljplanen. Om en större extern utredning/förprojektering som hanterar flera 

frågor behövs fördelas kostnaderna mellan de olika förvaltningarna eller exploatörerna. VA SYD ska 

bistå med information till SBK och föreslå texter till detaljplaner.  

VA SYD ansvarar för eventuella samråd med eller tillstånd från Länsstyrelsen samt samråd med och 

eventuell omprövning av dikningsföretag.   

För fördelning av kostnader och ansvar för dagvattenanläggningar i projekteringsskedet, byggskedet 

och driftskedet, se markavtalet.  

Tekniska nämnden  
Mark- och exploatering ansvarar för att dagvattenfrågorna tas med i avtal som berör genomförandet 

av detaljplaner. De ansvarar även för att säkra den mark som behöver tas i anspråk för 

dagvattenanläggning. I de fall kommunen äger marken ansvarar mark- och exploatering även för att 

eventuellt avsluta de dikningsföretag som hamnar inom ett exploateringsområde. Om en större 

extern utredning behövs i planskede som innehåller dagvatten, höjdsättning av gator och 

kvartersmark samt massbalansering fördelas kostnaderna för denna mellan VA SYD och kommunens 

olika förvaltningar eller exploatörerna. Beroende på omfattning och innehåll i utredningen ser 

kostnadsfördelningen olika ut. 

Gatu- och trafik samt Park- och natur ansvarar för den allmänna platsmarken i kommunen. I detta 

ingår att beakta de estetiska, rekreativa och ekologiska aspekterna av en dagvattenanläggning, samt 

även drift- och underhållsaspekter.  

Dagvattenanläggningar som bara hanterar vatten från allmän platsmark är tekniska nämndens 

ansvar. Dessa kan dock med fördel genomföras i samråd med VA SYD. 

Tekniska nämnden kan minska användningen av material i den offentliga miljön som kan påverka 

dagvattnet negativt samt arbeta för att minska belastningen från trafikerade ytor. 

För fördelning av kostnader och ansvar för dagvattenanläggningar i projekteringsskedet, byggskedet 

och driftskedet, se markavtalet.  
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Miljönämnden 
Miljönämnden utövar tillsynen i Lunds kommun enligt miljöbalken inklusive tillsynen av 

strandskyddet samt fullgör i övrigt kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Dess 

roll är att lyfta fram dagvattnets eventuella miljömässiga påverkan, till exempel när det finns risk för 

föroreningsspridningar på grund av markföroreningar. Det innebär även att de ska bedriva aktiv 

tillsyn hos verksamheter vad gäller dagvattenkvalitet. 

Vattenråd 
Vattenråd är ett regionalt eller lokalt samverkansorgan för vattenfrågor. I många områden kring 

större vattendrag, så kallade huvud- eller delavrinningsområden, har det bildats vattenråd vars roll 

är att hjälpa myndigheter med kunskap om det egna vattenområdet och att föra ut föreslagna 

åtgärder på lokal nivå. Inom Lunds kommun finns Höje å vattenråd, Kävlingeåns vattenråd och Sege å 

vattenråd. Vattenråden kan till exempel ansvara för vattenförvaltning, recipientkontroll och 

åtgärdsprogram för vattendragen.  

Fastighetsägare 
Fastighetsägare har fullt ansvar för anläggning som byggs på kvartersmark, till exempel funktion, drift 

och underhåll av ledningar, fördröjnings- och reningsanläggningar. De ansvarar även för kvalitet på 

utgående vatten i anslutningspunkten. Fastighetsägaren ansvarar för att avleda dagvattnet på ett 

sätt som inte försvårar avledandet nedströms eller skadar grannarna. De kan även minska 

föroreningsbelastningen genom att hantera dagvattnet på ett hållbart sätt på den egna fastigheten.  

Övriga 
Väghållare har fullt ansvar för dagvattenanläggning som endast hanterar dagvatten från väg och 

gata. 

Dikningsföretag ansvarar för skötsel av de diken och vattendrag som ingår i företaget.  

 

 
Bild 6: Kärrabäcksdammen, Dalby (foto: Camilla Svedén) 
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Förutsättningar och underlag 
Det finns ett flertal olika typer av recipienter som tar emot dagvatten; åar, 

bäckar, diken samt sjöar och hav. Dagvatten kan också infiltrera direkt till mark 

eller till viss del avdunsta.  

Avrinningsområden och vattendrag 
Ett avrinningsområde är ett landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma vattendrag. 

Området avgränsas av topografin som skapar vattendelare gentemot andra avrinningsområden. Lund 

har två huvudavrinningsområden för dagvatten; Kävlingeåns och Höje ås avrinningsområden, som är 

indelade i ett antal delavrinningsområden. Dessa områden framgår av kartan nedan (bild 7). Vid 

avledning av dagvatten ska vattnets naturliga avrinning förändras så lite som möjligt.  

 

Bild 7: Lunds huvud- och delavrinningsområden.  

Höje å avrinningsområde 
Ungefär halva Lunds kommun avvattnas till Höje å. Höje å har bedömts ha dålig ekologisk status med 

kravet att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status till år 2027. Den kemiska 

ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är bedömd som god, men få kemiska analyser har genomförts 

än så länge. Avrinningsområdet präglas av jordbruksmark, endast 12 % av avrinningsområdet är 

tätort. Under 2010 togs det fram en hydraulisk beräkningsmodell för hela Höje ås avrinningsområde 

för att ge en utökad kunskap om ån. Modellen presenteras i en rapport (”Höje å genom Lomma, Lund 

och Staffanstorp”, Sweco, daterad 2010-05-04). Denna modell visar bland annat vilka delar kring Höje 

å som riskerar att översvämmas vid extrema situationer. Även Myndigheten för samhällsskydd och 
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beredskap har tagit fram en översiktlig översvämningskartering för Höje å (”Översiktlig kartering 

längs Höje å”, MSB, daterad 2011-11-29). I rapporten från 2010 är ett antal nederbördsscenarier 

analyserade som visar att enstaka regn, även om de är kraftiga, inte har så stor betydelse för 

vattennivån i ån. Problemen uppstår när mycket nederbörd föranlett ett kraftigt regn. Modellen visar 

även att dagvattnets påverkan på vattennivån i Höje å är marginell vid höga flöden eftersom 

dagvattnets högsta flöden inträffar före de högsta flödena i Höje å. Det beror på att dagvatten har en 

kort fördröjning och hamnar i ån relativt omgående efter ett regntillfälle. Det mesta av vattnet som 

rinner till Höje å kommer dock från jordbruksmark som har en långsammare avrinning. 

Undersökningen visar även att Höje å i höjd med Lund inte påverkas av en höjd vattennivå i havet.  

Höje å mynnar i Lommabukten. Lommabukten har bedömts ha måttlig ekologisk status med kravet 

att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status till år 2021. Den kemiska ytvattenstatusen 

(exklusive kvicksilver) är bedömd som god, men få kemiska analyser har genomförts än så länge. 

 Till Höje å rinner vatten från Lunds tätort och utloppet från Källby reningsverk, Källingabäcken 

(Dalbydiket), Bjällerupsbäcken (Råbydiket, östra grenen), Råbydiket (västra delen av 

Bjällerupsbäcken), Rinnebäcken, Genarp och Önnerupsbäcken. 

Kävlingeåns avrinningsområde 
Kävlingeån har bedömts ha otillfredsställande ekologisk status med kravet att uppnå 

miljökvalitetsnormen god ekologisk status till år 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive 

kvicksilver) är bedömd som god, men även här saknas det tillräckliga analyser. Avrinningsområdet 

präglas i ännu större utsträckning än Höje å av jordbruksmark, endast 3 % av avrinningsområdet är 

tätort. Lunds kommun står för 19% av avrinningsområdet till Kävlingeån, där endast Södra Sandby 

och Veberöd räknas som större tätorter inom avrinningsområdet. Problemen i Kävlingeån kan till stor 

del härledas till intensivt jordbruk, även om utsläpp från reningsverk till en viss del påverkar 

vattenkvaliteten, inte minst lokalt. Kävlingeåns vatten är ett av Sveriges mest väldokumenterade. 

Redan 1958 startade Kävlingeåns Vattenvårdsförbund sin verksamhet och sedan dess har 

fortlöpande vattenkemisk kontroll bedrivits i vattensystemet. Vid jämförelser med 1950 och -60 talen 

är det tydligt att mycket förbättrats under senare decennier. 

Till Kävlingeån rinner vatten från Vombsjön, Klingavälsån, Sularpsbäcken och Hobybäcken.  

Klassificering av recipienter 
De olika vattendragen som fungerar som dagvattenrecipienter har klassificerats efter hur mycket 

flöde, närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta emot beroende på deras speciella 

förutsättningar. Recipienternas känslighet har delats in i tre klasser där klass 1 är känsligast och klass 

3 är minst känslig. Klassificeringen har skett med avseende på typ av recipient, inte med avseende på 

halter eller mängder då dessa inte är kända. Se tabell 2 och 3 för klassning av de olika 

dagvattenrecipienterna. För mer information se rapport ”Dagvattenrecipienter i Lund; klassificering 

av dagvattenrecipienter”, Lena Vought, daterad 2011-09-24. 
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Tabell 2 och 3: Klassning av dagvattenrecipienter i Lund 

Recipient Flöde Närsalter Föroreningar 

Höje å 2 2 1 
Källingabäcken  1 2 2 
Bjällerupsbäcken  1 2 2 
Råbydiket 1 2 2 
Rinnebäcken 1 2 1 
Önnerupsbäcken 1 2 1 
Kävlingeån 3 2 1 
Vombsjön 3 1 1 
Klingvälsån  2 1 1 
Sularpsbäcken 1 2 1/2 
Hobybäcken 1 2 1/2 

 

Klass Kriterium 

Flöde 1 Mycket känslig för 
ökad vattenföring 

Djupa, raka diken/bäckar med branta kanter, små 
grunda dammar 

Flöde 2 Känslig för ökad 
vattenföring 

Grunda diken, våtmarker, större/djupare dammar, 
relativt stora vattendrag 

Flöde 3 Mindre känslig för 
ökad vattenföring 

Stora vattendrag, sjöar, vatten med stensatta kanter, 
översilningsmarker 

Närsalt 1 Mycket känslig för 
närsalter 

Vattentäktsområden, vattendrag med låga närsalter, 
översvämningsområden där floran påverkas av förhöjda 
närsalter 

Närsalt 2 Känslig för 
närsalter 

Bäckar, diken från områden med intensivt jordbruk där 
dagvattnet förväntas hålla lägre närsaltkoncentration än 
vattendraget i sig.  

Närsalt 3 Mindre känslig för 
närsalter 

Dammar byggda för dagvattenhantering, bäckar och 
diken från område med intensivt jordbruk där dagvatten 
utgör en mindre del.  

Förorening 1 Mycket känslig för 
föroreningar 

Vatten där det finns eller har funnits känsliga/rödlistade 
arter, vattentäktsområden, vattenförekomster i 
naturreservat.  

Förorening 2 Känslig för 
föroreningar 

Vatten som saknar rödlistade/känsliga arter 

Förorening 3 Mindre känslig för 
föroreningar 

Vatten byggda enbart för att ta hand om föroreningar 

 
Dikningsföretag 
Dikningsföretag eller markavvattningsföretag är juridiska konstruktioner och är bildade som 

samfälligheter där fastighetsägare gått samman för att avvattna mark. De ansvarar för 

vattenanläggningar som har tillstånd enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning för avvattning av mark. 

I tillståndet finns också angivet vilka fastigheter som ingår och den kostnadsandel som belastar 

respektive fastighet samt i de flesta fall fastställd utformning i plan, profil och sektion. Det är 

dikningsföretaget som äger vattenanläggningarna och disponerar marken för dem. Dikningsföretagen 

är registrerade på Länsstyrelsen. Äldre dikningsföretag (bildade före 1920) är registrerade på 

Lantmäteriet. 

Många dikningsföretag är gamla och vattenförhållandena har ofta ändrats sedan de bildades. 

Bristande underhåll tillsammans med ökad belastning till följd av exploatering gör att dikena riskerar 
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att bli överbelastade i samband med kraftiga regn. Dikningsföretagen är ofta dimensionerade att ta 

emot ett flöde på 0,5-1,5 l/s,ha (vanligtvis beräknat efter ett 2års regn) vilket gör att det krävs kraftig 

fördröjning om man vill ansluta dagvatten till ett dikningsföretag. Det är även viktigt att det finns en 

inventering på de dikningsföretag som utnyttjas för dagvattenavledning som tydligt markerar de 

begränsningar som dikningsföretagen har. Även ansvarsförhållanden beträffande drift och skötsel 

måste framgå. Om dagvatten tillförs ett dikningsföretag kan vattenförhållandena förändras så 

kraftigt att det kan finnas anledning att ompröva dem. Omprövning görs som ansökningsmål till 

mark- och miljödomstolen och ansökan skickas in till länsstyrelsen. 

År 2009 gjordes en inventering av dikningsföretagen inom kommunen (”Översikt dikningsföretag 

inom Lunds kommun”, jordbruksverket Tilla Larsson, daterad 2009-03-23). För vissa finns flödeskrav 

och annan övrig information upptagen medan vissa enbart är lägesidentifierade, se bild 8.   

                 
Bild 8. Inventerade dikningsföretag i Lund  

Markförhållanden 
De västra delarna av Lund, inklusive Lunds stad, består till stor del av lermorän. Inom detta område 

är möjligheten till infiltration av dagvatten begränsad då dessa jordar är relativt täta. Undantaget är 

vid Råbyåsen samt vid Genarp där det finns ytliga genomsläppliga sediment. I de centrala delarna, 

öster om Romeleåsens förkastning, övergår ytjordarterna till mer lerfattig morän. Inom detta område 

kan det finnas viss möjlighet till infiltration om belastningen är låg, i synnerhet längs de sand- och 

grussediment som förekommer ytligt i områdets östra och södra del. Inom större delen av det östra 

området finns mycket goda förutsättningar för infiltration av dagvatten då det domineras av issjö- 

och isälvssediment bestående av silt, sand och grus. Mer information finns på vattenatlas.se. Lokala 

avvikelser kan alltid förekomma, det är därför viktigt att alltid göra en grundlig geoteknisk 

undersökning.  
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Slutsats och fortsatt arbete 
För att realisera strategierna i denna plan behövs ett fortsatt kontinuerligt 

arbete kring dagvattenhantering. Det behöver även tas fram åtgärdsplaner för 

respektive tätort. 

För att nå ambitionen att tätorterna i Lund ska 

kunna hantera dagvatten på ett hållbart sätt 

krävs ett långsiktigt arbete, en kontinuerlig 

förändring av staden och ett nytt synsätt på 

hur en stad planeras.  

Det behövs åtgärdsplaner om visar en 

övergripande struktur för hur och var åtgärder 

ska göras för att få maximal effekt. En väl 

utförd åtgärdsplan möjliggör att åtgärder i så 

stor utsträckning som möjligt kan genomföras 

i samband med andra projekt.  

För att få in de nödvändiga förändringarna i 

det dagliga arbetet behövs rutiner och 

utbildning för de som arbetar i kommunen och 

VA SYD. Det behövs även resurser i form av tid 

och pengar. Detta gäller både i planerings-, 

anläggnings- och driftskedet. En annan mycket 

viktig fråga är tillgången till den mark som 

krävs för att kunna genomföra åtgärder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenhantering är ett gemensamt ansvar och 

kommunen, fastighetsägare och 

verksamhetsutövare måste hjälpas åt för att 

nå en hållbar lösning. Det bör tas fram en 

strategi för hur man ska uppmuntra 

fastighetsägare, så väl småhusägare som 

större verksamhetsutövare, att genomföra en 

hållbar hantering.  

Vid projektering och anläggande av åtgärder 

är det viktigt att all information och indata 

dokumenteras så att det är möjligt att göra 

uppföljning för att bedöma effekten och 

samverkan av dem samt att utvärdera vilka 

åtgärder som fungerar bäst och är mest 

kostnadseffektiva. Det är även viktigt att 

dokumentera åtgärderna för att säkerställa att 

de får vara kvar över tid.  
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Ordlista 
Allmän platsmark Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för 

ett gemensamt behov. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis 
upplåtas för en enskild verksamhet. Om det är kommunen som är 
huvudman för en allmän plats ska användningen alltid redovisas i 
detaljplanen. En allmän plats kan till exempel vara en gata, ett torg 
eller en park.  

Avrinningsområde Område från vilket avloppsvatten kan avledas med självfall eller 
genom pumpning till en och samma punkt.  

Blockregn Ett syntetiskt regn bestående av en konstant intensitet under hela 
regnets varaktighet. Blockregn används ofta för att analysera ett 
system vid åtgärdsplanering.  

CDS-regn En statistiskt framtagen regnserie från en mängd historiska 
regntillfällen. Ett CDS-regn tar hänsyn till alla olika intensiteten och 
varaktigheter för just den valda återkomsttiden. 

Dagvatten Dagvatten är tillfälligt förekommande regn-, smält- eller 
framträngande grundvatten som avrinner på markytan eller via diken 
eller ledningar till recipient eller reningsverk.  

Dagvattensystem Ledningar och öppna anläggningar som hanterar dagvatten. 
Ekosystemtjänst De produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt 

välbefinnande. 
End-of-pipe Större dagvattenanläggningar i anslutning till utloppsledningar.  
Hydraulisk modell En modell där olika beräkningar kan göras av bland annat hur 

vattnet rör sig och ansamlas i terrängen 
Hårdgjorda ytor Ytor där vatten hindras att rinna ned i marken, till exempel hustak och 

asfalterade vägar. Motsatsen är genomsläppliga ytor. 
Kombinerat ledningsnät Avledning av dagvatten och spillvatten i ett gemensamt 

ledningssystem. Motsatsen är duplikatsystem, där dagvatten och 
spillvatten avleds i skilda ledningar. 

Klimatfaktor En faktor som multipliceras med dagens värden på exempelvis regns 
intensitet för att ta hänsyn till framtida värden som ett förändrat 
klimat kan leda till.  

Kvartersmark Mark inom detaljplanelagd område som inte ska utgöra allmän plats 
eller vattenområde.  

MikeUrban Program för modellering av ledningsnät med tillhörande anläggningar.  
Miljökvalitetsnormer Bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet, och är styrande för 

myndigheter och kommuner. De grundläggande kraven är att uppnå 
”God ekologisk och kemisk status”. Förkortas ofta MKN. 
 
Ett undantag har satts för kvicksilver. Halterna av kvicksilver bedöms 
överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster. Skälet för 
undantag är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna 
av kvicksilver till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. 
Den största påverkan av kvicksilver består av atmosfärisk deposition 
vars ursprung är långväga, globala atmosfäriska utsläpp från tung 
industri och förbränning av De nuvarande halterna av kvicksilver 
(december 2015) får dock inte öka. 
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Ett undantag har satts för bromerade difenyletrar Skälet för undantag 
är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av PBDE 
till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Problemet 
beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar. De 
nuvarande halterna av PBDE (december 2015) får dock inte öka. 

Recipient Ytvatten eller grundvatten som tar emot utsläpp av dagvatten eller 
renat avloppsvatten. 

Regnintensitet Den regnvolym som faller under en viss tid över ett visst område 
Skyfall Kraftig nederbörd. Enligt SMHI’s definition motsvarar skyfall 1 

mm/min eller 50 mm/h.  
StormTac Modell för beräkning av dagvattenflöden och föroreningsbelastning 

från angivna ytor.  
Trycklinje Trycklinjen förbinder nivåer till vilka en fri vattenyta kan stiga. Ett 

exempel är en ledning med trycklinjen ovanför hjässan på ledningen, 
som innebär att vattnet i en anslutande ledning kan stiga till den nivå 
som motsvarar trycklinjens nivå.  

Vattenstatus Tillstånd i ett vatten enl. vattenförvaltningsförordningen.  
Kemisk status (”god” eller ”uppnår ej god”) bedöms i 
förhållande till halter av prioriterade ämnen respektive ekologisk 
status (”hög”, ”god”, ”måttlig”, ”otillfredsställande” eller ”dålig) 
bedöms på ekologisk kvalitet. 

Varaktighet Den tid då dimensionerande regn varar.  
Återkomsttid Tidsintervall (i medeltal, sett över en längre tidsperiod) mellan regn- 

eller avrinningstillfällen för en viss given intensitet och varaktighet. 
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Underlag 
Framtagna rapporter för Lunds kommun 
Höje å genom Lomma, Lund och Staffanstorp, Sweco Environment AB, daterad 2010-05-04.  

Dagvattenpolicy för Lunds kommun, beslutsunderlag och förslag, WSP. Daterat 2005-11-01.  

Dagvattenrecipienter i Lund; klassificering av dagvattenrecipienter. Lena Vought, daterad 2011-09-24. 

Översikt dikningsföretag i Lund. Jordbruksverket Tilla Larsson. Daterad 2009-03-23 

Översiktlig kartering längs Höje å, MSB. Daterad 2011-11-29 

Skrifter 
Bygg för morgondagens klimat; anpassning av planering och byggande. Boverket maj 2009. 

Dagvattenpolicy Landskrona. Landskrona stad, Åstorps kommun och NSVA. 2012 

Dagvattenstrategi för Malmö, Malmö stad april 2008 

Dagvattenrecipienter i Malmö; klassificering, provtagning av dagvattenrecipienter. Lena Vought, daterad 

2006-10-31. 

Green infrastructure to combat climate change, Community forests northwest, Susannah Gill m fl 

HVMFS 2015:4: Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2013:19) m klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.  

Hälsopåverkan av ett varmare klimat, en kunskapsöversikt, Clomatools, Yrkes- och miljömedicin i Umeå 

rapporterar, 2008:1, Joacim Rocklöv m fl 

Klimatanpassning av Lunds stadskärna, Fakta från Landskapsarkitektur/info nr 2, SLU, Fakulteten för  

landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap 2009, Eivor Bucht, Johanna Deak 

Klimatanpassning i planering och byggande - analys, åtgärder och exempel, Boverket december 2010 

Klimatanpassning, planera för ett förändrat klimat, Länsstyrelsen i Skåne län 2010:29 

Låt staden grönska, klimatanpassning genom grönstruktur, Boverket juni 2010  

Mångfunktionella ytor; klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom 

grönstrukur. Boverket mars 2010.  

Lund 2016: Sjö- och vattendragsplan för Lunds kommun. Daterad 2015-12-04.  

SOU 2007:60, Klimat och sårbarhetsutredningen 

Stadsplanering i klimatförändringens spar, Gröna fakta 6/2008, Movium/Utemiljö 

Svenskt Vatten P105, ”Hållbar dag- och dränvattenhantering – råd vid planering och utformning”. 

Svenskt Vatten P110: Avledning av dag-, drän, och spillvatten - Funktionskrav, hydraulisk dimensionering 

och utformning av allmänna avloppssystem. 
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Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Havs och Vattenmyndigheten. Hämtat från VISS 

Vatteninformationssystem Åtgärdsprogram 2009-2015 för Södra Östersjöns vattendistrikt, 

Vattenmyndigheten Södra Östersjön, Länsstyrelsen Kalmar län:  

Webbsidor  
Kavlingeaprojektet.se 

Vattenmyndigheterna.se 

Hojea.se  

SMHI klimatanpassningsportalen 

Vattenorganisationer.se/kavlingeansvr 
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Bilaga 1- Ansvarsförhållanden 
 Planprocess Projektering/Bygglov Byggskede Drift och underhåll 

Byggnadsnämnden

/Stadsbyggnads-

kontoret 

• Inkludera dagvattenfrågan i 
översiktsplanen 
• Beakta dagvattenfrågan vid val av 
utbyggnadsområde 
• Lyfta dagvattenfrågan tidigt i 
detaljplaneprocessen 
• Startmöte och samråd 
• Initiera större dagvattenutredningar  
• Väga samman olika intressen  
• Reservera mark i detaljplan för 
dagvattenhantering 
• När så är lämpligt reglera 
dagvattenhanteringen i 
planbestämmelser 
• Tydliggöra dagvattenhanteringen i 
planbeskrivningen och där så är 
lämpligt i en informationsruta på 
plankartan 

Bygglov 
• Tolkning av detaljplan 
• Ansvara för att upplysa om förutsättningar 
för dagvattenhantering som anges i 
detaljplanen.  
• Granska och godkänna höjdsättningen i 
bygglovet. 
• Kontroll av att dagvatten omhändertas 
inom den egna fastigheten, alternativt en 
upplysning i beslut om att det ska göras.  

• Vid behov kalla till byggsamråd med 
byggherre och kontrollansvarig och ta 
upp dagvattenfrågan.  
• Ansvara för att det finns kontroll på 
utförandet av dagvattenhanteringen 
enligt detaljplanen.  

 

 

VA SYD • Bevaka dagvattenfrågan i 
översiktsplanen 
• Utreda förutsättningarna för 
dagvatten, inom och utanför 
planområdet 
•Ta fram dagvattenutredning/ 
förprojektering eller medverka vid 
framtagandet av en. Kostnader kan 
fördelas mellan de olika förvaltningarna 
eller exploatörer och VA SYD.  
• Delta i startmöten och samråd 
• Bevaka att möjlighet finns att uppnå 
funktions- och kvalitetskrav för 
dagvattenhantering  
• Beakta tekniska förutsättningar 
• Föreslå regleringar och 
informationstext till detaljplan  
• Beakta drift- och underhållsaspekter  

• Ansvara för de hydrauliska 
kapacitetsberäkningarna 
• Dimensionera de allmänna anläggningarna 
• Markavtalet och eventuell objektspecifik 
överenskommelse reglerar ansvar/ 
kostnader mellan VA SYD och kommunen  
• Ta fram skötselplaner för öppna 
dagvattenanläggningar i samråd med Park  
• Beakta drift- och underhållsaspekter  
• Beakta estetiska och gestaltningsmässiga 
aspekter vid utformning av VA SYDs 
anläggningar.  

 

• Markavtalet och eventuell 

objektspecifik överenskommelse 

reglerar ansvar/kostnader mellan VA 

SYD och kommunen                                   

• Byggnation av öppna anläggningar  

 

• Ansvara för öppna dagvatten-
anläggningars funktion inkl 
hydraulisk kapacitet och 
vattenkvalitet  
• Drift och underhåll av öppna 
dagvattenanläggningar i enligt med 
markavtalet  
• Utreda eventuella skador som 
anläggningen orsakar 
• Ändring av hydraulisk funktion, 

utformning, rekreativ funktion ska 

ske med godkännande från 

kommunen                                          

• Eventuell revidering av 

skötselplanen i samråd med 

kommunen   
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• Beakta dimensionerande regn och 
förutsättningar för katastrofregn, t ex 
100-års regn.  
• Ta hänsyn till recipienters känslighet 
och vattenskyddsområden 
• Samråd eller tillstånd med 
Länsstyrelsen tillsammans med 
exploatören 
• Ansvara för omprövning av 
dikningsföretag 

 

Tekniska 

nämnden/Mark 

och exploatering 

Kommunägd mark:  
• Delta i startmöten och samråd 
• Planbeställning  
• Medverka vid förprojektering. 
Kostnader kan fördelas mellan berörda 
förvaltningar och VA SYD  
• Markanvisning och markanvisnings-/ 
tomträttsavtal 
 
Privatägd mark:  
• Exploateringsavtal 
• Säkra mark som behövs för 
dagvattenanläggning på allmän 
platsmark 
• Informera om dagvattenstrategin och 
ställda dagvattenkrav  

Kommunägd mark: 
• Bevaka dagvattenfrågorna i 
fastighetsbildning och marköverlåtelse 
• Avsluta berörda dikningsföretag  
 
Privatägd mark:  
• Bevaka kommunens intressen i 
fastighetsbildning och andra förrättningar  

 

Kommunägd mark:  
• Samordning/Projektledning  

 
Privatägd mark:  
• Följa upp exploateringsavtal 

 

Tekniska 

nämnden/Gata 

och Park 

• Delta i startmöten och samråd 
• Medverka vid framtagandet av 
förprojektering. Kostnader kan fördelas 
mellan de olika förvaltningarna och VA 
SYD.  
• Beakta estetiska, rekreativa och 
biologiska aspekter  
• Beakta drift- och underhållsaspekter 
• Formulera behov av grönytor 

 

• Fullt ansvar för avvattning av väg- 
områden och kommunala parkeringar  
• Ansvara för estetiska och rekreativa 
aspekter och bidra med kunskap om 
gestaltning av öppna 
dagvattenanläggningar.  
• Beakta drift- och underhållsaspekter 
• Markavtalet och eventuell objektspecifik 
överenskommelse reglerar ansvar/ 
kostnader mellan VA SYD och tekniska 
förvaltningen  
• Ta fram skötselplan för öppna 
dagvattenanläggningar i samråd med VA 
SYD  

• Markavtalet och eventuell 
objektspecifik överenskommelse 
reglerar ansvar/kostnader mellan VA 
SYD och tekniska förvaltningen  

 

• Fullt ansvar för anläggningar som 
enbart avvattnar vägområden.  
• Ansvar för estetiska och  
rekreativa funktioner av 
anläggningar  
• Drift och underhåll av öppna 
dagvattenanläggningar i enligt med 
markavtalet  
• Ändring av hydraulisk funktion, 
utformning, rekreativ funktion ska 
ske med godkännande från VA SYD  
• Dokumentation av grönytor som 
ingår i öppna dagvatten-
anläggningar 

Miljönämnden/ 

Miljöförvaltningen 

• Tillsynsansvar i enlighet med 
miljöbalken 
• Informera om kända föroreningar  

• Tillsynsansvar i enlighet med  
miljöbalken 

• Tillsynsansvar i enlighet med 
miljöbalken 

• Tillsynsansvar i enlighet med 
miljöbalken 
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Remissvar: Dagvattenplan för Lunds stad – 

remissversion 2017-04-28. 
Nedan följer svar på de synpunkter som inkommit från Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, 

Miljönämnden samt Höje å vattenråd. Sydvatten och VA SYD har valt att inte inkomma med 

synpunkter. Svar har lämnats på de delar av remissvaren som ansetts vara synpunkter. För texter i sin 

helhet hänvisas till respektive remissvar.   

Byggnadsnämnden 

Det bör på tydligare sätt beskrivas vilken status dagvattenplanen och övriga delplaner som ingår i 

”Lunds vatten” har i förhållande till översiktsplanen, LundaEKO och övriga kommunala dokument 

som behandlar vattenfrågor.  

Svar: Under ”Sammanhang” står följande: De ingående planerna i Lunds vatten ska fungera som stöd 

till kommunens nämnder och förvaltningar. Planerna ska även fungera som underlag för kommunens 

översiktsplan och utgöra stöd.  

Avgränsningen av planen till Lunds stad är snäv och bör i ett framtida arbete även omfatta 

kommunens övriga tätorter. Även om de åtgärder som föreslås är lokaliserade till Lunds stad bör en 

beskrivning av hur principerna kan och bör tillämpas i kommunens övriga tätorter infogas för att 

förtydliga för de som bor i andra delar av kommunen.  

Svar: Dagvattenstrategin behandlar hela Lunds kommun. Åtgärdsplanen omfattar i detta skede 

endast Lunds stad. Det är möjligt att fortsätta arbetet med de andra tätorterna. Principerna går att 

tillämpa även på andra ställen, detta kan läggas till i texten.   

Ansvar för genomförande, drift och underhåll av framtida anläggningar för dagvattenhantering anges 

översiktligt i planen men kan förtydligas ytterligare.  

Svar: Detta framgår i Dagvattenstrategin.  

En prioriteringsordning inriktad på prioritering av geografiska problemområden för dagvatten skulle 

underlätta vid verksamhetsplaneringen framöver. I de delar som ansvar och tid redan finns angivet i 

dagvattenstrategin, godkänd av kommunstyrelsen 2013-09-04 och VA SYDs ägarnämnd 2013-10-09, 

kan hänvisning göras till den.  

Svar: Det är svårt att prioritera åtgärder då de flesta inte är direkt jämförbara. Generellt ska de 

åtgärder som ger mest effekt prioriteras, men då behoven, och med det resultaten, ofta skiljer sig at 

ar det svart att bedöma vilka effekter som ar viktigast. I synnerhet då det även ska tas hänsyn till de 

ekonomiska aspekterna. Planen innehåller därför ingen prioriteringslista.  

En beskrivning av ett tänkbart arbetssätt efterfrågas för hur kommunen kan ställa relevanta krav 

redan vid utsläppskällan. Miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten omfattar ej dagvatten, men 

dagvattnet påverkar recipientens kvalitet. Dokumentet kan kompletteras med ett förtydligande kring 

kommunens möjligheter att påverka dagvattenhanteringen såsom exempelvis att det är kommunens 

ansvar som myndighet att tillämpa miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten vid prövning, tillsyn och 



 

 

planläggning. Vidare kan kommunen fortsätta att agera aktivt genom vattenråden samt i egenskap av 

fastighetsägare. 

Svar: I den mån det finns en möjlighet för kommunen att ställa krav beskrivs detta i 

Dagvattenstrategin.  

Miljönämnden 

Det anges dock inte hur arbetet med dagvattenplanen ska fortsätta efter planen är antagen eller vem 

som är ansvarig för planens genomförande. Det är miljöförvaltningens uppfattning att projekt av 

denna omfattning, med flera olika förvaltningar/organisationer iblandade, kräver en tydlig 

ansvarsfördelning. Vem som förväntas genomföra olika delar av planen samt vem som följer upp att 

bestämda åtgärder utförs måste finnas specificerat för att säkerställa att arbetet fortskrider. Om 

ingen anges som ansvarig föreligger stor risk att missförstånd uppstår och uppgifter förblir ogjorda.  

Regelbunden uppföljning behöver utföras för att arbetet inte ska bli försenat eller rent av utebli. En 

övergripande tidsplan för varje avrinningsområde bör finnas i dagvattenplanen. Tidsplanen skulle 

kunna ange när vissa åtgärder ska ha genomförts alternativt när vissa delmål ska ha uppnåtts. Detta 

för att respektive förvaltning ska kunna planera sitt arbete långsiktigt.  

Svar: På sid 22 står angivet vilken förvaltning som ansvarar för de olika typerna av föreslagna 

åtgärder. Det är svårt att prioritera åtgärder då de flesta inte är direkt jämförbara. Generellt ska de 

åtgärder som ger mest effekt prioriteras, men då behoven, och med det resultaten, ofta skiljer sig at 

ar det svart att bedöma vilka effekter som ar viktigast. I synnerhet då det även ska tas hänsyn till de 

ekonomiska aspekterna. En stor del av åtgärderna bör dessutom genomföras i samband med andra 

projekt. Planen innehåller därför ingen prioriteringslista eller tidplan. 

Enligt Lunds vatten ska samtliga planer som ingår följas upp och aktualiseras varje mandatperiod. Det 

bör alltså ingå i planen när och hur den ska följas upp. Miljöförvaltningen anser dessutom att 

planerna som ingår i Lunds vatten bör följas upp en gång per kalenderår och aktualiseras varje 

mandatperiod. 

Svar: Det är oklart vad som menas med ”följas upp”. Rimligen bör det vara bättre att lägga resurser 

på att genomföra åtgärder och att därför se över planerna var mandatperiod.  

Dagvattenplanens koppling till dagvattenstrategin är otydlig och i vissa fall överlappar dokumenten. 

Då det finns två liknande dokument med nästan samma namn finns det risk för missförstånd. 

Eftersom dagvattenstrategin antogs 2013 bör den dessutom revideras snart. Ett alternativ hade varit 

att sammanfoga dagvattenplanen och dagvattenstrategin till ett dokument. Om ytterligare områden 

utanför Lunds stad tillkommer i framtiden kan dessa infogas i den befintliga planen. 

Svar: I tjänsteskrivelsen som bifogas remissen står det att: Dagvattenstrategin är utgångspunkt för 

dagvattenplanen, efter hörande hos berörda föreslås de båda dokumenten sammanföras i en 

dagvattenplan för Lunds kommun.  

Själva planen är välskriven och informativ. Vissa termer och begrepp bör dock beskrivas lite mer 

ingående. Till exempel hänvisas det i planen till att trädgropar med skelettjord kan ta emot 

dagvatten. Det framgår emellertid inte vad skelettjord är för något. Även vissa begrepp som beskrivs 

i texten, till exempel att öppna upp diken och dränerande överbyggnader, bör få en mer noggrann 

genomgång för att säkerställa att läsaren förstår vad för åtgärder som menas. 



 

 

Svar: Kompletteras i ordlistan.  

En del av dagvattennätet utgörs av kombinerade ledningar, det vill säga ledningar där dagvatten och 

spillvatten blandas. Konsekvenserna vid en översvämning blir därmed mycket större än om det 

endast rör sig om dagvatten. De kombinerade ledningarna finns huvudsakligen i gamla stadsdelar, till 

exempel Lundagård, och kan vara svåra att byta ut mot nya separerade ledningar. Miljöförvaltningen 

anser att denna problematik bör belysas i dagvattenplanen.  

Svar: Under avgränsningar i planen står det att ” Avrinningsområden for kombinerat ledningsnät in-
går inte i planen. Vattnet från det kombinerade ledningsnätet går till Källby avloppsreningsverk och 
påverkar därför inte recipienten på samma satt som övrigt dagvatten. Det går heller inte att genom-
föra öppna dagvattenlösningar på ett kombinerat ledningsnät. Problemställning kring det kombine-
rade ledningsnätet tas upp i Åtgärdsplan för Lunds avlopp (VA SYD 2012).” 

 
Det nämns endast kortfattat att vissa åtgärder är dyrare än andra. En mer noggrann jämförelse av de 

olika åtgärdernas ekonomiska aspekter bör redovisas för att läsaren bättre ska kunna ta ställning till 

åtgärdernas meriter. 

Svar: Kostnader är direkt kopplade till den specifika platsen, hur ett projekt genomförs (tillsammans 

med ett annat projekt, i samband med en exploatering etc) samt tiden då det genomförs. Vissa 

åtgärder bidrar även till andra mervärden och det är då svårt att veta vilka kostnader som ska 

kopplas till dagvatten. Diskussion kring kostnader redovisas därför enbart översiktligt.   

I beskrivningen av avrinningsområde 13 (s. 13) står det att det endast finns två verksamheter i 

området som klassificeras enligt miljöbalken som miljöfarliga verksamheter. Det finns emellertid ett 

stort antal miljöfarliga verksamheter i området, men endast två stycken som är tillståndspliktiga. 

Svar: Ändras i planen.  

I beskrivningen av Höje å som recipient (s. 14) anges att den kemiska statusen bedöms som god med 

undantag av de ämnen som bedöms överskridas i alla ytvatten i Sverige. Det bör skrivas ut vilka 

ämnen det rör sig om samt förklaras mer ingående varför dessa ämnen överskrids överallt och hur 

dagvattenplanen förhåller sig till detta. Bara för att de överskrids på andra platser betyder det inte 

att Lunds kommun inte är skyldig att vidta åtgärder för att minska tillförseln av dessa ämnen. 

Svar: Förklaring till undantag läggs till i ordlistan.  

I tabell 3 (s. 20) visas den beräknade halten av ämnen på olika punkter i Höje å. För att kunna ta 

ställning till den verkliga omfattningen av dessa föroreningar bör det anges hur stor den beräknade 

mängden är för varje ämne. Då det rör sig om stora volymer vatten så kan även låga halter av ett 

ämne ge upphov till stora mängder. 

Svar: Detta beskrivs i den löpande texten. Syftet med tabellen är att visa på jämförelsen mellan 

beräknade, uppmätta och gränsvärden. Dessa anges i halter, inte mängder.    

I analysen av underlag för tillskott av föroreningar (s. 20) beskrivs endast eventuell påverkan på Höje 

å. Önnerupsbäcken som beskrivs under rubriken ”Recipienter” (s. 14) nämns inte trots att det är en 

mindre vattenförekomst som kan vara mer känslig för föroreningar än Höje å. Önnerupsbäcken har 

dessutom klassningen otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Det är 

alltså av stor vikt att Lunds kommun ser över dess påverkan på Önnerupsbäcken, även om 

vattenförekomsten är liten i förhållande till Höje å. 



 

 

Svar: Ändras i planen.  

Miljönämnden anser att vi måste förhindra föroreningar i dagvatten genom att ej använda 

beklädnadsmaterial som koppar vid nybyggnation och ej heller fortsätta använda bly som takmaterial 

på befintliga byggnader. 

Svar: I planen står  

Arbetet med förebyggande åtgärder, det vill säga att se till att föroreningarna inte hamnar i 

dagvattnet, är minst lika viktig som frågan kring hur föroreningarna i dagvattnet ska hanteras. 

samt 

Ansvaret för att minska tillförseln av föroreningar till recipienten är ett delat mellan alla aktörer. 

Stadsbyggnadsnämnden kan påverka att tillförseln av föroreningar minskar genom att i 

bygglovsprocessen uppmuntra att olämpliga byggnadsmaterial inte används. Tekniska nämnden kan 

minska användningen av material i den offentliga miljön som kan påverka dagvattnet negativt samt 

arbeta för att minska belastningen från trafikerade ytor. Fastighetsägare kan minska 

föroreningsbelastningen från den egna fastigheten. Miljönämnden utövar tillsynen i Lunds kommun 

enligt miljöbalken inklusive tillsynen av strandskyddet samt fullgör i övrigt kommunens uppgifter 

inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Detta innebär att de ska bedriva aktiv tillsyn hos verksamheter 

vad gäller dagvattenkvalitet. 

Tekniska nämnden 

Dagvattenplanen är ett viktigt dokument som sig bör är skrivet med dagvattenhantering i fokus. Vid 

genomförande av åtgärder ska dock även andra intressen vägas in. Beskrivningen av ett helhetstänk 

som visar komplexiteten i stadsbyggandet, med olika intressen och krav på vad den allmänna 

platsmarken ska innehålla och fylla för funktion, kan utvecklas i dokumentet. 

Svar: Förtydligas i planen.  

Om privatägd mark behövs för att genomföra dagvattenåtgärder som gör det befintliga systemet mer 

hållbart borde VA SYD vara den aktör som, i samråd med tekniska förvaltningen, arbetar för att säkra 

mark av privata fastighetsägare.  

Svar: I planen står att ” VA SYD har huvudansvaret för kommunikation med privata fastighetsägare 

kring vad de kan och bör göra inne på sin fastighet.” 

Enligt dagvattenplanen klarar de system som finns idag varken att hantera förtätning eller ökade 

regnmängder. Detta bör rimligen inte gälla de system som byggts de senaste åren vilket bör 

förtydligas. 

Svar: Förtydligas i planen.  

Höje å vattenråd 

Vattenrådet efterfrågar en beskrivning av ett möjligt arbetssätt för hur kommunen kan ställa 

relevanta krav redan vid källan för att förhindra att föroreningar uppstår. Miljökvalitetsnormerna 

(MKN) för vatten omfattar inte dagvatten, men dagvattnet påverkar vattenkvaliteten i recipienten 



 

 

och möjligheterna att uppnå MKN där. Planen skulle kunna kompletteras med ett förtydligande kring 

kommunens möjligheter att påverka dagvattenhanteringen, t ex att det är kommunens ansvar som 

myndighet att tillämpa miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten vid prövning, tillsyn och 

planläggning. Kommunen kan även fortsätta att agera aktivt genom vattenrådet samt i egenskap av 

fastighetsägare. 

Svar: I planen står att: 

Ansvaret för att minska tillförseln av föroreningar till recipienten är ett delat mellan alla aktörer. 

Stadsbyggnadsnämnden kan påverka att tillförseln av föroreningar minskar genom att i 

bygglovsprocessen uppmuntra att olämpliga byggnadsmaterial inte används. Tekniska nämnden kan 

minska användningen av material i den offentliga miljön som kan påverka dagvattnet negativt samt 

arbeta för att minska belastningen från trafikerade ytor. Fastighetsägare kan minska 

föroreningsbelastningen från den egna fastigheten. Miljönämnden utövar tillsynen i Lunds kommun 

enligt miljöbalken inklusive tillsynen av strandskyddet samt fullgör i övrigt kommunens uppgifter 

inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Detta innebär att de ska bedriva aktiv tillsyn hos verksamheter 

vad gäller dagvattenkvalitet. 

Vattenrådet menar att det saknas ett kapitel om miljöbedömning av föreslagna åtgärder i enlighet 

med kap 6 i Miljöbalken och Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar. Antingen kunde man ha 

gjort en miljöbedömning eller så kunde man beskrivit hur det är tänkt fungera framöver för de 

fördjupade åtgärdsprogrammen.  

Svar: Enligt MB kap 6 § 11: När en myndighet eller kommun upprättar en plan eller ett program, som 

krävs i lag eller annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av 

planen, programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan.  

En åtgärdsplan för dagvattensystemet i en tätort krävs inte enligt lag och det behövs därför inte 

göras en miljöbedömning. Däremot kan det i kommunens kommande planer och program behöva 

göras en miljöbedömning och då ska dagvatten vara en del av bedömningen.   

Det saknas också ett kapitel som behandlar planens påverkan på andra intressen, såsom 

grannkommuner och olika privata intressen såsom t ex lantbruket. En analys om hur Lunds kommun 

ser på ansvaret för det vatten som rinner av från Lunds stad och de föroreningar som vattnet 

innehåller gentemot andra intressen hade också tillfört planen ytterligare tyngd. Särskilt intressant 

hade analysen varit i ljuset av det begrepp, ”vattensolidaritet”, som börjar användas allt mer allmänt. 

Vattensolidaritet får betraktas som det moraliska ansvaret för vattenhantering i en situation där det 

inte finns ett juridiskt ansvar för det t ex för kommunen att fördröja och rena sitt dagvatten eller för 

en lantbrukare att fördröja sitt dräneringsvatten så att inte nedströms liggande mark översvämmas. 

Svar: Några av målen i dagvattenstrategin är att:  

• Både den hydrologiska och den ekologiska statusen hos Lunds kommuns recipienter förbätt-
ras. 

• Dagens sårbara system förvandlas till hållbara lösningar som möjliggör framtida expansion i 
ett föränderligt klimat. 

• Lund uppnår Vattendirektivets krav. 
• Tillförseln av föroreningar till recipienten begränsas så långt som möjligt och dagvattensyste-

met utformas så att en så stor del av föroreningarna som möjligt avskiljs under vattnets väg 
till recipienten. 



 

 

• Dagvattenflöden reduceras och regleras så tidigt som möjligt i systemet så att belastning på 
ledningsnät och recipienter begränsas.  
 

Dagvattenstrategin och dagvattenplanen är i sig ett exempel på just Vattensolidaritet eftersom man i 

dessa dokument tar på sig ett större ansvar för att minska flöde och föroreningar till recipient, och på 

så sätt även nedströms, än vad lagen i dagsläget kräver.  

Ansvar för genomförande, drift och underhåll av framtida anläggningar för dagvattenhantering tas 

översiktligt upp i planen men skulle kunna förtydligas. I de delar som ansvar och tid redan finns 

angivet i dagvattenstrategin skulle man i Dagvattenplanen kunna hänvisa till Dagvattenstrategin.  

Svar: Detta tas upp i dagvattenstrategin.  

Analysen av de olika avrinningsområdenas bidrag till recipienten beträffande föroreningar, flöde och 

volymer vatten är också värdefull för att kunna prioritera åtgärder till områden där de gör mest nytta 

och är kostnadseffektiva. En än mer tydlig prioritering mellan de olika avrinningsområdena för 

dagvatten skulle kunna underlätta vid kommande planering. 

Svar: Det är svårt att prioritera åtgärder då de flesta inte är direkt jämförbara. Generellt ska de 

åtgärder som ger mest effekt prioriteras, men då behoven, och med det resultaten, ofta skiljer sig at 

ar det svart att bedöma vilka effekter som ar viktigast. I synnerhet då det även ska tas hänsyn till de 

ekonomiska aspekterna. Planen innehåller därför ingen prioriteringslista. 

  



 

 

Lomma kommun 

Utöver de berörda som enligt beslut från KSAu skulle få ta del av remissen har även Lomma kommun 

inkommit med yttrade. Svar har lämnats på de delar som ansetts vara synpunkter. För texter i sin 

helhet hänvisas till remissvaret.   

 

Om Lommabukten ska klara den framtida utbyggnadstakten i Lunds kommun är det av yttersta vikt 

att det finns mycket tydliga krav på dagvattenhanteringen. Har här dagvattenplanen en stor roll att 

spela, trots detta nämns inte ens Lommabukten som recipient för Lunds dagvatten.  

Svar: Lommabukten finns upptagen i den tidigare Dagvattenstrategin som nu omarbetats till 

Dagvattenplan.  

Planen behöver en större helhetssyn på dagvattenfrågan.  

Svar: Den plan som skickades ut var en åtgärdsplan för dagvattenhantering i Lunds stad. En bättre 

helhetssyn fanns i Dagvattenstratein. Dessa planer är nu omarbetade till en Dagvattenplan och en 

Åtgärdsplan som förhoppningsvis ger en bättre helhetssyn.   

Istället för att privata fastighetsägare bara ska ”uppmuntras att hantera sitt dagvatten inom 

fastigheten” så kan man ta sig an frågan mer innovativt.  

Svar: Fastighetsägare är en stor del av lösningen för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. I 

dagsläget finns inga resurser till mer än uppmuntran, men det är en fråga som det bör arbetas vidare 

med.  

Det saknas många av kommunens ansvarsområden under kaptilet ”Ansvar och finansiering”.  

Svar: Detta tas upp i den tidigare Dagvattenstrategin som nu omarbetats till Dagvattenplan. 

Det saknas ett kapitel om miljöbedömning i enlighet med kap 6 MB.  

Svar: Enligt MB kap 6 § 11: När en myndighet eller kommun upprättar en plan eller ett program, som 

krävs i lag eller annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av 

planen, programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan.  

En åtgärdsplan för dagvattensystemet i en tätort krävs inte enligt lag och det behövs därför inte 

göras en miljöbedömning. Däremot kan det i kommunens kommande planer och program behöva 

göras en miljöbedömning och då ska dagvatten vara en del av bedömningen.   

Det saknas ambition att strategin och planen ska bidra till att minska belastningen av dagvatten på 

andra intressen än kommunens egna (sidan 1).  

Svar: De mål och ambitioner som planen har är satta för att minska påverkan på sin omgivning, både 

genom att uppnå kraven enligt miljökvalitetsnormerna och genom att förbättra de hydrologiska och 

ekologiska statusen hos recipienterna.  

Varför väljs fokusmålet ”Inflytande, delaktighet och service” bort? (sidan 3).  

Svar: Alla fokusmål är nu bortplockade då kommunens fokusmål ska ses över.  



 

 

En hållbar dagvattenhantering handlar också om hållbar markanvändning och att använda mark till 

det den är bäst lämpad till (sidan 7).  

Svar: Detta tas upp i den tidigare Dagvattenstrategin som nu omarbetats till Dagvattenplan. 

I punktlistan över de viktigaste effekterna kunde man lagt till något om andra intressen, åtminstone 

naturvärden och jordbrukets intressen (sidan 8). 

Svar: De effekter som är beskrivna bidrar till effekter både på naturvärden och jordbruk genom att 

minska flöde och föroreningar.  

Lommabukten saknas (sidan 13).  

Svar: Lommabukten finns upptagen i den tidigare Dagvattenstrategin som nu omarbetats till 

Dagvattenplan.  

 









Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-10-19

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 171 Remiss ”Dagvattenplan för Lunds 
kommun.” KS 2017/0573

Dnr BN 2017/0327

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ut förslaget till 
Dagvattenplan för Lunds stad på remiss till byggnadsnämnden.

Stadsbyggnadskontoret lämnar sina synpunkter i denna tjänsteskrivelse. 
Tjänstemän från stadsbyggnadskontoret har ingått i projektgruppen vid 
framtagandet av dagvattenplanen.

Beslutsunderlag
Dagvattenplan daterad 2017-04-28
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-09-21

Yrkanden
Ulf Nymark (MP), Klas Svanberg (M), Björn Abelson (S), Dimitrios 
Afentoulis (KD), Mia Honeth (L) och Bernt Bertilsson (C) yrkar 
bifall till Stadsbyggnadskontorets förslag.

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att  yttra sig i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL): Dagvattenplanen borde inarbeta genuina 
barnperspektiv - också för vuxna: Att tillåta levande vatten i en 
stadsmiljö förnyar intryck och upplevelser året om och frammanar just 
lekfullhet - samt bättre arkitektur och skön estetik.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
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



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
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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Remiss: Dagvattenplan för Lunds stad 
Dnr BN 2017/0327 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ut förslaget till 
Dagvattenplan för Lunds stad  på remiss till byggnadsnämnden. 

Stadsbyggnadskontoret lämnar sina synpunkter i denna tjänsteskrivelse. 
Tjänstemän från stadsbyggnadskontoret har ingått i projektgruppen vid 
framtagandet av dagvattenplanen. 

Beslutsunderlag 
Dagvattenplan daterad 2017-04-28 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-09-21 (denna skrivelse) 

Barnens bästa 
Ärendet berör barn. Planeringen i Lunds vatten, där dagvattenplanen ingår, 
syftar till att säkerställa dricksvatten av god kvalitet och en god vattenstatus i 
vattendragen i kommunen idag och i framtiden. Det är bra ur ett barnperspektiv. 
 
Ett genomförande enligt planen kan även bidra till måluppfyllelse av de 
miljökvalitetsmål som berör rent dricksvatten, levande hav, sjöar och 
vattendrag. Miljökvalitetsmål som påverkas av dagvattenplanen är bl.a. Giftfri 
miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god 
kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker. 
Målen ska uppnås inom en generation och skall bidra till en hållbar utveckling, 
d.v.s. att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov. Det är bra ur ett barnperspektiv. 
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Ärendet 

Bakgrund 
Förutsättningarna för de befintliga dagvattensystemen håller på att förändras. 
Flödena till systemen ökar, dels på grund av en ökande andel hårdgjorda ytor i 
stads- och tätortsmiljöerna, dels på grund av kraftigare nederbörd till följd av 
klimatförändringar. Det ställs även hårdare miljökrav på innehållet i dagvattnet 
för att recipienterna ska kunna uppnå god status. För att möta dessa krav måste 
det befintliga dagvatten-systemet uppdateras och nya lösningar måste 
implementeras i den befintliga bebyggelsestrukturen. 
 
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkerställa en hållbar vatten- och avloppsplanering och arbeta för 
god vattenstatus i vattendragen i kommunen.  
Fem nya planer med samlingsnamnet Lunds vatten utarbetas: 

· Dagvattenstrategi för Lunds kommun (antagen av KS 2013) inkl 
- Dagvattenplan för Lunds stad 

· VA-utbyggnadsplan (antagen av KF 2015) 
· Sjö- och vattendragsplan (antagen av KF 2017) 
· Dricksvattenförsörjningsplan (antagen av KF 2017) 
· Översvämningsplan för Lunds kommun 

 
Dagvattenplan för Lunds stad är en del av Lunds vatten och en del av 
Dagvattenstrategi för Lunds kommun. 
 
Planerna som ingår i Lunds vatten ska fungera som stöd till kommunens 
nämnder och förvaltningar och ska följas upp och aktualiseras varje 
mandatperiod. Planerna ska även fungera som underlag för kommunens 
översiktsplan och utgöra stöd för att nå internationella, nationella och lokala 
miljömål. Alla planer innehåller en nulägesstatus för respektive delområde samt 
förslag på möjliga åtgärder. 
 

Dagvattenplanen 
Dagvattenplanen visar på möjligheter att klimatanpassa Lunds stadsmiljöer så 
att de får ett hållbart och robust miljö- och klimatanpassat system för hantering 
av dagvatten. Ett anpassat dagvattensystem, med stor andel öppna dagvatten-
lösningar, möjliggör utveckling av bebyggelsen på ett hållbart sätt samt bidrar 
till ökad livskvalitet, biologisk mångfald och ett mer attraktivt Lund. 
 
Kommunstyrelsen antog en dagvattenstrategi för Lunds kommun 2013. 
Dagvattenstrategin beskriver hur förutsättningarna ser ut för dagvattenhantering 
och hur arbetet med dagvatten ska bedrivas i Lunds kommun. 
 
Syftet med dagvattenplanen är att hantera dagvatten vid förtätning och 
exploatering i befintlig bebyggelse. Dagvattenstrategin är utgångspunkt för 
dagvattenplanen, efter hörande hos berörda föreslås de båda dokumenten 
sammanföras i en dagvattenplan för Lunds kommun. 
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Stadsbyggnadskontorets synpunkter 
Förvaltningen välkomnar arbetet med Lunds vatten. Den nu aktuella 
dagvattenplanen kommer att utgöra ett viktigt planeringsunderlag för 
Stadsbyggnadskontorets arbete, bland annat i det pågående arbetet med den 
kommunomfattande översiktsplanen. 
 
Dagvattenplanen har en tydlig struktur och tar upp flera viktiga aspekter på 
hållbar dagvattenhantering. Det finns dock vissa delar som behöver utvecklas 
och förtydligas, vilket anges nedan. 
 
* Det bör på tydligare sätt beskrivas vilken status dagvattenplanen 
och övriga delplaner som ingår i ”Lunds vatten” har i förhållande till 
översiktsplanen, LundaEKO och övriga kommunala dokument som behandlar 
vattenfrågor. 
 
* Avgränsningen av planen till Lunds stad är snäv och bör i ett 
framtida arbete även omfatta kommunens övriga tätorter. Även om de åtgärder 
som föreslås är lokaliserade till Lunds stad bör en beskrivning av hur 
principerna kan och bör tillämpas i kommunens övriga tätorter infogas för att 
förtydliga för de som bor i andra delar av kommunen. 
 
* Ansvar för genomförande, drift och underhåll av framtida 
anläggningar för dagvattenhantering anges översiktligt i planen men kan 
förtydligas ytterligare. 
 
*  En prioriteringsordning inriktad på prioritering av geografiska 
problemområden för dagvatten skulle underlätta vid verksamhetsplaneringen 
framöver. I de delar som ansvar och tid redan finns angivet i dagvattenstrategin, 
godkänd av kommunstyrelsen 2013-09-04 och VA SYDs ägarnämnd 2013-10-
09, kan hänvisning göras till den. 
 
* En beskrivning av ett tänkbart arbetssätt efterfrågas för hur 
kommunen kan ställa relevanta krav redan vid utsläppskällan. 
Miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten omfattar ej dagvatten, men 
dagvattnet påverkar recipientens kvalitet. Dokumentet kan kompletteras med ett 
förtydligande kring kommunens möjligheter att påverka dagvattenhanteringen 
såsom exempelvis att det är kommunens ansvar som myndighet att tillämpa 
miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten vid prövning, tillsyn och 
planläggning. Vidare kan kommunen fortsätta att agera aktivt genom 
vattenråden samt i egenskap av fastighetsägare. 
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4(4) 

 

 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
 
Byggnadsnämnden föreslås besluta 

- att yttra sig i enlighet med tjänsteskrivelsen. 
 
 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 
 
 
 
 
Cecilia Hansson  Ole Kasimir  
Översiktsplanechef  Planchef   
 
 
 
 
Karl Magnus Adielsson  Maria Borisson-Lindvall 
Landskapsarkitekt  Landskapsarkitekt 
 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-09-19

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 163 Remiss - Dagvattenplan för Lunds 
kommun

Dnr TN 2017/0466

Sammanfattning
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar vatten- och avloppsplanering och arbeta för 
god vattenstatus i vattendragen i kommunen. Fem nya planer ska 
utarbetas under samlingsnamnet Lunds Vatten.

Planerna är: 
- Vattenförsörjningsplan - Plan för att skydda vattenresurser för 
framtiden och säkerställa vattenförsörjningen på lång sikt för 
Lundaborna. 
- VA- utbyggnadsplan - Plan för kommunens skyldighet att enligt 
Vattentjänstlagen 6 § att bygga ut vatten och avlopp. 
- Sjö- och vattendragsplan - Plan för att uppnå god ekologisk status i våra 
sjöar och vattendrag. 
- Dagvattenplan - Plan för att hantera dagvatten vid förtätning och 
exploatering i befintlig bebyggelse. 
- Översvämningsplan - Plan för att hantera översvämningsrisker vid höga 
vattenflöden och extremregn.

Ett förslag till dagvattenplan för Lunds stad är nu framtagen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat planen till tekniska 
nämnden.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 29 augusti 2017
Dagvattenplan Lund, remissversion daterad 28 april 017
Dagvattenstrategi för Lunds kommun antagen av kommunstyrelsen 4 
september 2013
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2 juni 2017
Kommunstyrelsen arbetsutskotts beslut 19 juni 2017 § 140

Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Jan O Carlsson (M) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget med 
fleras yrkande och finner det vara bifallet.



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-09-19

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ställa sig positiv till huvuddragen i dagvattenplanen,
 
att ställa sig bakom de synpunkter som förvaltningen anför samt
 
att översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-09-19 TN 2017/0620

Justerare Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2017-09-19 klockan 17.30–
21.50

Ledamöter Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), 17.30-21.30 §§ 155-183
Jan O Carlsson (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Lars-Göran Hansson (C)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare Ronny Hansson (S), tjänstgör för Margareta Kristensson (S) §§ 184-
186
Anne Dederichs (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)

Ersättare Teresa Hankala-Janiec (S)
Felix Solberg (M)
Hanna Örnskär (MP)
Christian Resebo (L)
Camilla Neptune (L), 17.30-21.30 §§ 155-183
Börje Hed (FNL), §§ 155-159, 161-186
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI), 17.30-21.30 §§ 155-183

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, Lunds kommun
Pernilla von Strohkirch, projektchef Spårväg Lund C-ESS
Cecilia Backe, kommunekolog
Viktor Lindeborg, exploateringsingenjör

Justerare Jens Gynnerstedt (MP)

Paragrafer § 155-186

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 28 september 2017 kl. 15.00 



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-09-19 TN 2017/0620

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Meta Gerle

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Jens Gynnerstedt (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2017-09-19

Paragrafer § 155-186

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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H Lockby 

P Eneroth                          Tekniska nämnden 

K-O Seth 

A Wallin 

R Kalén 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
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Remiss – Dagvattenplan för Lunds kommun 

Sammanfattning 
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar vatten- och avloppsplanering och arbeta för 
god vattenstatus i vattendragen i kommunen. Fem nya planer ska 
utarbetas som har getts samlingsnamnet Lunds Vatten.  
Planerna är:  
Vattenförsörjningsplan - Plan för att skydda vattenresurser för framtiden 
och säkerställa vattenförsörjningen på lång sikt för Lundaborna. 
VA- utbyggnadsplan - Plan för kommunens skyldighet att enligt 
Vattentjänstlagen 6 § bygga ut vatten och avlopp. 
Sjö- och vattendragsplan - Plan för att uppnå god ekologisk status i våra 
sjöar och vattendrag. 
Dagvattenplan - Plan för att hantera dagvatten vid förtätning och 
exploatering i befintlig bebyggelse. 
Översvämningsplan - Plan för att hantera översvämningsrisker vid höga 
vattenflöden och extremregn. 

Ett förslag till dagvattenplan för Lunds stad är nu framtagen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat planen till tekniska 
nämnden.  

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 2017-08-29.  
Dagvattenplan Lund remissversion daterad 2017-04-28. 
Dagvattenstrategi för Lunds kommun antagen av KS 2013-09-04. 
KSau Tjänsteskrivelse Dagvattenplan för Lunds kommun. 
KSau beslut  (2017-06-19 KSau §140) Remiss dagvattenplan för Lunds 
kommun 

Barnets bästa 
Arbetet med att säkra en hållbar vatten- och avloppsplanering och arbeta 
för god vattenstatus i vattendragen i kommunen har största betydelse för 
kommande generationer. Dagvattenplanen bedöms bidra positivt till 
barns bästa.  
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  Diarienummer  
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Ärendet 
 

Yttrande 
Planerna i Lunds Vatten har tagits fram gemensamt av VA SYD och flera 
kommunala förvaltningar vilket är en styrka. Förvaltningen är i stort 
positiv till remissversionen av dagvattenplanen. Planen kompletterar 
dagvattenstrategin, som antogs i kommunstyrelsen 2013, och innehåller 
en beskrivning av dagvattenproblematiken, prioriteringsresonemang, 
beskrivning av ansvarsgränser samt exempel och förslag till åtgärder.  
För förvaltningen kommer dagvattenplanen framför allt att kunna bidra 
till att kommunens arbete blir prioriterade på rätt sätt.  

Lunds Vatten ska enligt tidigare beslut bestå av fem planer där 
dagvattenplanen är en. På sidan 1 antyds att dagvattenplanen ska vara en 
del av dagvattenstrategin vilket ska justeras. Dagvattenstrategin bör i 
stället ses som en del av dagvattenplanen. Eventuellt kan dokumenten 
arbetas ihop till ett. 

Dagvattenplanen är ett viktigt dokument som sig bör är skrivet med 
dagvattenhantering i fokus. Vid genomförande av åtgärder ska dock även 
andra intressen vägas in. Beskrivningen av ett helhetstänk som visar 
komplexiteten i stadsbyggandet, med olika intressen och krav på vad den 
allmänna platsmarken ska innehålla och fylla för funktion, kan utvecklas 
i dokumentet. 

Det bör uppmärksammas att förslag på övergripande åtgärder enbart är 
tidiga förslag och inte självklart genomförbara projekt. Vidare 
bearbetning är nödvändig för att kunna göra en bedömning av 
genomförbarheten och kostnaden. 

Kostnaden för att genomföra åtgärder i gatumiljö kan ibland vara 
omfattande. Samordningsvinster kan göras då olika typer av driftåtgärder 
samordnas, t ex beläggningsprogram och andra typer av ombyggnader. 
Att kostnaderna minskas drastiskt, så som anges i planen, är dock 
tveksamt. 

Vid utrymmeskonflikt i en allt tätare stad kan urbana dagvattenlösningar 
vara rimliga alternativ. Det är viktigt att förvaltningen tar höjd för mer 
kostsamma dagvattenlösningar framöver. Inom vissa områden kan 
markavtal mellan VA-syd och Tekniska nämnden förtydligas, bl.a. det 
som reglerar ambitionsnivå och driftskonsekvenser i 
exploateringsprojekteten.  

Det är av olika skäl svårare att genomföra åtgärder i stadskärnan inom 
vallarna då vi har en tät medeltida stadsstruktur och kulturlager. Ett 
exempel på åtgärd som omnämns i planen är Mårtenstorget. Att fastslå 
storleken för dagvattenåtgärder på Mårtenstorget utan en klar bild av 
utformningen går naturligtvis inte. Förslaget ska, som det står i texten, 
ses som ett exempel på en typ av lösning. Sammantaget blir 
förvaltningens bedömning att man i centrum främst bör arbeta med 
småskaliga lösningar. 
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I de nya parkerna och exploateringsområden utanför stadskärnan finns 
det däremot mer möjlighet att jobba med ett större spektrum av 
dagvattenlösningar. De åtgärdsförslag som föreslås i planen finns det 
goda förutsättningar att arbeta med. 

En strategi för dagvatten är att det ska avsättas mark för att genomföra en 
hållbar dagvattenhantering. En annan är att privata aktörer och 
fastighetsägare ska uppmuntras att bidra till en hållbar 
dagvattenhantering. Det är problematiskt att omhändertagande av 
dagvatten på kvartersmark fortfarande inte enligt gällande regelverk kan 
ställas som ett krav utan en rekommendation. Vi skulle nå längre i 
dagvattenhanteringsfrågan med tydligare krav på hantering av dagvatten 
på fastighetsmark.  

Om privatägd mark behövs för att genomföra dagvattenåtgärder som gör 
det befintliga systemet mer hållbart borde VA SYD vara den aktör som, i 
samråd med tekniska förvaltningen, arbetar för att säkra mark av privata 
fastighetsägare.  

Enligt dagvattenplanen klarar de system som finns idag varken att 
hantera förtätning eller ökade regnmängder. Detta bör rimligen inte gälla 
de system som byggts de senaste åren vilket bör förtydligas. 

Åtgärder i planen förutsätter att investerings- och driftsanslag tillskjuts. 
De ökade kostnaderna i driftsskedet bör särskilt observeras i kommande 
budgetarbete. 

För att få maximal effekt av åtgärderna i planerna inom Lunds Vatten 
behövs en kommunal vattensamordnare. I det fall resurser till en sådan 
tjänst kan avsättas anser förvaltningen anser att denna lämpligast bör 
placeras på Tekniska förvaltningen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Tekniska nämnden föreslås besluta 
att ställa sig positiv till huvuddragen i dagvattenplanen 
att ställa sig bakom de synpunkter som förvaltningen anför samt 
att översända yttrandet till kommunstyrelsen  
 
 
Håkan Lockby 
Teknisk direktör 
 
Beslut expedieras till: 

Akten 
Kommunstyrelsen 





 

REMISSYTTRANDE 
 
2017-09-21 
 
Kommunstyrelsen 
Lunds kommun 

 
Remissyttrande angående förslag till Dagvattenplan för Lunds stad 
 

Bakgrund 

Inom ramen för Lunds kommuns arbete med Lunds vatten, som omfattar fem olika ”vattenplaner”, 

har VA SYD i samarbete med Lunds kommun tagit fram en Dagvattenplan för Lunds stad. Syftet med 

dagvattenplanen är att: 

- Sammanställa underlag for att undersöka var dagvattenåtgärder gör mest nytta. 

- Ta fram förslag på ytor i den befintliga miljon där dagvattenåtgärder kan genomföras. 

- Ge förslag på åtgärder och goda exempel for en hållbar dagvattenhantering i Lund. 

 

Dagvattenplan for Lunds tätort ar ett komplement till Dagvattenstrategi för Lunds kommun från 

2013. Strategin beskriver hur kommunen och VA SYD ska arbeta for att uppnå en hållbar 

dagvattenhantering och hur ansvarsfördelningen ser ut. Dagvattenplanen för Lunds stad är en 

kompletterande plan med förslag på dagvattenåtgärder i befintlig miljo inom Lunds tätort på ytor 

som kommunen och/eller VA SYD har rådighet över. Planen behandlar det vatten som det 

dagvattenförande systemet ska kunna hantera. Dagvattenplanen ska, precis som de övriga ingående 

planerna i Lunds vatten:  

- Fungera som stöd till kommunens nämnder och förvaltningar. 

- Fungera som underlag för kommunens översiktsplan och  

- Utgöra stöd för att nå internationella, nationella och lokala miljömål.  

 

Alla planer inom Lunds vatten innehåller en nulägesstatus för respektive delområde samt förslag på 

möjliga åtgärder. Planerna inom Lunds vatten ska följas upp och aktualiseras varje mandatperiod. 

Höje å vattenråd har fått dagvattenplanen planen på remiss och yttrar sig här om planen. Yttrandet 

har behandlats av styrelsen för Höje å vattenråd 2017-09-19. 

 

Generella synpunkter 

Eftersom dagvattnet är ett område som behöver åtgärdas för att vattenkvaliteten i Höje å ska kunna 

bli bättre ser vattenrådet väldigt positivt på att det nu tagits fram ett förslag på dagvattenplan med 

åtgärder för Lunds stad. Vattenrådet menar att en konkret dagvattenplan för Lunds stad med förslag 

på många bra konkreta åtgärder är värdefullt för att förbättra vattenkvaliteten i Höje å. 

 

Vattenrådet anser att det hade varit lämpligt att skicka planen på remiss inte bara till vattenrådet 

utan även till grannkommuner, f f a Lomma och Staffanstorp, som berörs av dagvattenhanteringen i 

Lunds stad. VA SYD menar dock att det inte var nödvändigt att remissen skickades till 

grannkommunerna för synpunkter eftersom både Lomma och Staffanstorps kommun har möjlighet 

att lämna synpunkter genom Höje å vattenråd. Via vattenrådet har grannkommunerna även fått 

kännedom om dagvattenplanen och har därmed också fått möjlighet att lämna synpunkter om de ser 

någon oacceptabel påverkan för deras kommuner, detta även om de inte fått en remiss direkt ställd 

till sig.  

 



              

Vattenrådet instämmer helt i synen på vilka som är de viktigaste effekterna som en dagvattenåtgärd 

ska uppnå: 

- Minskad föroreningsbelastning till recipient 

- Minskad flödesbelastning till recipient. 

- Dämpning och utjämning av floden och en buffrande förmåga i dagvattensystemet. 

- Bidra till minskade risker for översvämning av befintlig och planerad bebyggelse. 

 

Vidare är det väldigt värdefullt att begreppet ekosystemtjänster lyfts fram som en positiv effekt av 

många dagvattenanläggningar. Det är även bra att nödvändigheten av tillgång till mark för att kunna 

genomföra åtgärder lyfts fram tillsammans med behovet av att öka medvetandet bland 

fastighetsägare om behovet att fördröja och rena dagvatten redan på kvartersmark. När det gäller 

föroreningssituationen är det såklart helt rätt att den bästa lösningen är att förhindra att 

föroreningar uppstår. Ska man förhindra att föroreningar uppstår kan man t ex inte bygga nya hus 

med koppar som beklädnadsmaterial och inte heller på befintliga byggnader fortsätta använda bly 

som takmaterial. För att ytvattnet i recipienten ska kunna uppnå god ekologisk och kemisk status får 

inte det dagvatten som släpps ut bidra till att försämra kvaliteten i recipienten. 

 

Vattenrådet efterfrågar en beskrivning av ett möjligt arbetssätt för hur kommunen kan ställa 

relevanta krav redan vid källan för att förhindra att föroreningar uppstår. Miljökvalitetsnormerna 

(MKN) för vatten omfattar inte dagvatten, men dagvattnet påverkar vattenkvaliteten i recipienten 

och möjligheterna att uppnå MKN där. Planen skulle kunna kompletteras med ett förtydligande kring 

kommunens möjligheter att påverka dagvattenhanteringen, t ex att det är kommunens ansvar som 

myndighet att tillämpa miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten vid prövning, tillsyn och 

planläggning. Kommunen kan även fortsätta att agera aktivt genom vattenrådet samt i egenskap av 

fastighetsägare. 

 

Vattenrådet menar att det saknas ett kapitel om miljöbedömning av föreslagna åtgärder i enlighet 

med kap 6 i Miljöbalken och Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar. Antingen kunde man ha 

gjort en miljöbedömning eller så kunde man beskrivit hur det är tänkt fungera framöver för de 

fördjupade åtgärdsprogrammen. Det saknas också ett kapitel som behandlar planens påverkan på 

andra intressen, såsom grannkommuner och olika privata intressen såsom t ex lantbruket. En analys 

om hur Lunds kommun ser på ansvaret för det vatten som rinner av från Lunds stad och de 

föroreningar som vattnet innehåller gentemot andra intressen hade också tillfört planen ytterligare 

tyngd. Särskilt intressant hade analysen varit i ljuset av det begrepp, ”vattensolidaritet”, som börjar 

användas allt mer allmänt. Vattensolidaritet får betraktas som det moraliska ansvaret för 

vattenhantering i en situation där det inte finns ett juridiskt ansvar för det t ex för kommunen att 

fördröja och rena sitt dagvatten eller för en lantbrukare att fördröja sitt dräneringsvatten så att inte 

nedströms liggande mark översvämmas. 

Genomgången av de olika avrinningsområdena i Lunds stad, av dagvattensystemet, befintlig öppna 

dagvattenlösningar och föroreningsbelastning är mycket informativ och väl strukturerad. 

 

Ansvar för genomförande, drift och underhåll av framtida anläggningar för dagvattenhantering tas 

översiktligt upp i planen men skulle kunna förtydligas. I de delar som ansvar och tid redan finns 

angivet i dagvattenstrategin skulle man i Dagvattenplanen kunna hänvisa till 

Dagvattenstrategin. Analysen av de olika avrinningsområdenas bidrag till recipienten beträffande 

föroreningar, flöde och volymer vatten är också värdefull för att kunna prioritera åtgärder till 

områden där de gör mest nytta och är kostnadseffektiva. En än mer tydlig prioritering mellan de olika 

avrinningsområdena för dagvatten skulle kunna underlätta vid kommande planering.  

 

Att de förslag på åtgärder som presenteras är konkreta är positivt och genomgången av förslagen är 

pedagogisk och informativ med belysande exempel i bilderna. 



              

 

Avslutningsvis handlar det som alltid när det gäller planer att åtminstone delar av förslagen verkligen 

genomförs. Vattenrådet kommer att med stort intresse följa och bistår gärna i detta fortsatta arbete. 

  

 

På uppdrag av styrelsen för Höje å vattenråd 

/Jonas Johansson 

Samordnare för Höje å vattenråd 



Miljönämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-09-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 68 Yttrande över remiss avseende 
Dagvattenplan för Lunds stad

Dnr MN 2017/0080

Sammanfattning
MR dnr 2017.2061.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har för yttrande översänt remiss 
avseende Dagvattenplan för Lunds stad. Dagvattenplan för Lunds stad är 
en del av dagvattenstrategi för Lunds kommun (antagen 2013) vilken 
ingår i Lunds vatten, vars syfte är säkra en hållbar vatten- och 
avloppsplanering och arbeta för god vattenstatus i vattendragen i 
kommunen. Planen beskriver generella lösningar som kan implementeras 
i olika delar av dagvattensystemet men även mer konkreta åtgärder som 
planeras för specifika platser. Miljöförvaltningen anser att planen är ett 
bra hjälpmedel i arbetet med dagvatten. Det bör dock beskrivas vem som 
ansvarar för vilka moment samt vem som har ansvaret för uppföljning av 
planen. Dessutom bör det finnas en översiktlig tidsplan för de olika 
avrinningsområdena som anger när åtgärder ska ha vidtagits eller vissa 
mål ska ha uppnåtts. Kopplingen till dagvattenstrategin bör ses över. 
Eventuellt skulle den kunna sammanfogas med dagvattenplanen för att 
undvika onödig överlappning.

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt 
eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-30, dnr MN 2017/0080.5 
och MR 2017.2061.2.
KSau remiss inklusive KSau beslut 2017-06-19 § 140, KSau 
tjänsteskrivelse 2017-06-02 samt bilagd remissversion ”Dagvattenplan 
för Lunds kommun” 2017-04-28 och ”Dagvattenstrategi för Lunds 
kommun” 2013-09-04.

Yrkanden
Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
med följande tillägg: ”Miljönämnden anser att vi måste förhindra 
föroreningar i dagvatten genom att ej använda beklädnadsmaterial som 
koppar vid nybyggnation och ej heller fortsätta använda bly som 
takmaterial på befintliga byggnader”.

Carl von Friesendorff (M) och Petter Forkstam (MP) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut och tillstyrker Eleni Rezaii Liakous (S) 
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut.



Miljönämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-09-14

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till beslut 
och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Ordförande ställer därefter proposition på Eleni Rezaii Liakous (S) 
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att 
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut

Miljönämnden beslutar
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget med följande tillägg:

Miljönämnden anser att vi måste förhindra föroreningar i dagvatten 
genom att ej använda beklädnadsmaterial som koppar vid 
nybyggnation och ej heller fortsätta använda bly som takmaterial 
på befintliga byggnader.
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Miljönämnden

Yttrande över remiss avseende Dagvattenplan 
för Lunds stad

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har för yttrande översänt remiss 
avseende Dagvattenplan för Lunds stad. Dagvattenplan för Lunds stad är 
en del av dagvattenstrategi för Lunds kommun (antagen 2013) vilken 
ingår i Lunds vatten, vars syfte är säkra en hållbar vatten- och 
avloppsplanering och arbeta för god vattenstatus i vattendragen i 
kommunen. Planen beskriver generella lösningar som kan implementeras 
i olika delar av dagvattensystemet men även mer konkreta åtgärder som 
planeras för specifika platser. Miljöförvaltningen anser att planen är ett 
bra hjälpmedel i arbetet med dagvatten. Det bör dock beskrivas vem som 
ansvarar för vilka moment samt vem som har ansvaret för uppföljning av 
planen. Dessutom bör det finnas en översiktlig tidsplan för de olika 
avrinningsområdena som anger när åtgärder ska ha vidtagits eller vissa 
mål ska ha uppnåtts. Kopplingen till dagvattenstrategin bör ses över. 
Eventuellt skulle den kunna sammanfogas med dagvattenplanen för att 
undvika onödig överlappning. 

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt 
eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-30, dnr MN 2017/0800.5 
och MR 2017.2061.2.
KSau remiss inklusive KSau beslut 2017-06-19 § 140, KSau 
tjänsteskrivelse 2017-06-02 samt bilagd remissversion ”Dagvattenplan 
för Lunds kommun” 2017-04-28 och ”Dagvattenstrategi för Lunds 
kommun” 2013-09-04.

Barnets bästa
Miljönämndens agerande syftar till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att 
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och 
bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
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Ärendet berör barn. Planeringen i Lunds Vatten har som syfte är att säkra 
friskt dricksvatten och en god vattenstatus i vattendragen i kommunen 
idag och i framtiden. 

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har för yttrande översänt remiss 
avseende Dagvattenplan för Lunds stad, vilken är en del av 
dagvattenstrategi för Lunds kommun (antagen 2013) och som ingår i 
Lunds vatten. Dagvattenplan för Lunds stad är en del av dagvattenstrategi 
för Lunds kommun (antagen 2013) vilken ingår i Lunds vatten. 
Dagvattenplanen ska hjälpa till att uppfylla målen i dagvattenstrategin. 
Planen är avgränsad till att endast gälla Lunds tätort med undantag för 
Brunnshög som utreds separat. 

Förutsättningarna för hantering av dagvatten håller på att förändras. 
Större volymer vatten måste hanteras på grund av större andel hårdgjorda 
ytor och de pågående klimatförändringarna. Dessutom kan dagvattnet 
innehålla föroreningar som måste renas. Det befintliga dagvattensystemet 
måste uppdateras både vad gäller kapacitet och reningsförmåga. 
Dagvattenplanen ska bidra till detta genom att:

 Sammanställa underlag för att undersöka var dagvattenåtgärder 
gör mest nytta.

 Ta fram förslag på ytor i den befintliga miljön där 
dagvattenåtgärder kan genomföras.

 Ge förslag på åtgärder och goda exempel för en hållbar 
dagvattenhantering i Lund.

Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor 
eller på genomsläpplig mark. Det avleds genom dagvattenledningar och 
diken ut till hav, sjöar och vattendrag. För att kunna hantera tillfälligt 
höga flöden så kan det krävas att befintliga system kompletteras med 
lokalt omhändertagande, trög avledning och fördröjande åtgärder, till 
exempel öppna diken som kan magasinera dagvattnet till dess att flödet i 
ledningarna har minskat. Dessa åtgärder kan även bidra till en minskad 
mängd föroreningar i dagvattnet. Vissa ledningssträckor behöver 
utvidgas för att kunna hantera flödena och undvika översvämningar. 

Miljöförvaltningens bedömning
Miljöförvaltningen anser att det är av stor vikt att Lunds kommun tar ett 
samlat grepp om dagvattenfrågan. Dagvattenplanen i samband med 
översvämningsplanen, som också är ute på remiss, är ett bra hjälpmedel i 
arbetet. Det finns dock ett antal kompletteringar som bör ske innan 
dagvattenplanen kan anses vara komplett. 

Dagvattenplanen går dels igenom generella lösningar som kan 
implementeras i olika delar av dagvattensystemet, dels mer konkreta 
åtgärder som planeras för specifika platser. Det anges dock inte hur 
arbetet med dagvattenplanen ska fortsätta efter planen är antagen eller 
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vem som är ansvarig för planens genomförande. Det är 
miljöförvaltningens uppfattning att projekt av denna omfattning, med 
flera olika förvaltningar/organisationer iblandade, kräver en tydlig 
ansvarsfördelning. Vem som förväntas genomföra olika delar av planen 
samt vem som följer upp att bestämda åtgärder utförs måste finnas 
specificerat för att säkerställa att arbetet fortskrider. Om ingen anges som 
ansvarig föreligger stor risk att missförstånd uppstår och uppgifter förblir 
ogjorda. Regelbunden uppföljning behöver utföras för att arbetet inte ska 
bli försenat eller rent av utebli. En övergripande tidsplan för varje 
avrinningsområde bör finnas i dagvattenplanen. Tidsplanen skulle kunna 
ange när vissa åtgärder ska ha genomförts alternativt när vissa delmål ska 
ha uppnåtts. Detta för att respektive förvaltning ska kunna planera sitt 
arbete långsiktigt. Enligt Lunds vatten ska samtliga planer som ingår 
följas upp och aktualiseras varje mandatperiod. Det bör alltså ingå i 
planen när och hur den ska följas upp. Miljöförvaltningen anser dessutom 
att planerna som ingår i Lunds vatten bör följas upp en gång per 
kalenderår och aktualiseras varje mandatperiod.  

Dagvattenplanens koppling till dagvattenstrategin är otydlig och i vissa 
fall överlappar dokumenten. Då det finns två liknande dokument med 
nästan samma namn finns det risk för missförstånd. Eftersom 
dagvattenstrategin antogs 2013 bör den dessutom revideras snart. Ett 
alternativ hade varit att sammanfoga dagvattenplanen och 
dagvattenstrategin till ett dokument. Om ytterligare områden utanför 
Lunds stad tillkommer i framtiden kan dessa infogas i den befintliga 
planen. 

Själva planen är välskriven och informativ. Vissa termer och begrepp bör 
dock beskrivas lite mer ingående. Till exempel hänvisas det i planen till 
att trädgropar med skelettjord kan ta emot dagvatten. Det framgår 
emellertid inte vad skelettjord är för något. Även vissa begrepp som 
beskrivs i texten, till exempel att öppna upp diken och dränerande 
överbyggnader, bör få en mer noggrann genomgång för att säkerställa att 
läsaren förstår vad för åtgärder som menas. 

En del av dagvattennätet utgörs av kombinerade ledningar, det vill säga 
ledningar där dagvatten och spillvatten blandas. Konsekvenserna vid en 
översvämning blir därmed mycket större än om det endast rör sig om 
dagvatten. De kombinerade ledningarna finns huvudsakligen i gamla 
stadsdelar, till exempel Lundagård, och kan vara svåra att byta ut mot 
nya separerade ledningar. Miljöförvaltningen anser att denna problematik 
bör belysas i dagvattenplanen. 

Det nämns endast kortfattat att vissa åtgärder är dyrare än andra. En mer 
noggrann jämförelse av de olika åtgärdernas ekonomiska aspekter bör 
redovisas för att läsaren bättre ska kunna ta ställning till åtgärdernas 
meriter. 

I beskrivningen av avrinningsområde 13 (s. 13) står det att det endast 
finns två verksamheter i området som klassificeras enligt miljöbalken 
som miljöfarliga verksamheter. Det finns emellertid ett stort antal 
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miljöfarliga verksamheter i området, men endast två stycken som är 
tillståndspliktiga.

I beskrivningen av Höje å som recipient (s. 14) anges att den kemiska 
statusen bedöms som god med undantag av de ämnen som bedöms 
överskridas i alla ytvatten i Sverige. Det bör skrivas ut vilka ämnen det 
rör sig om samt förklaras mer ingående varför dessa ämnen överskrids 
överallt och hur dagvattenplanen förhåller sig till detta. Bara för att de 
överskrids på andra platser betyder det inte att Lunds kommun inte är 
skyldig att vidta åtgärder för att minska tillförseln av dessa ämnen. 

I tabell 3 (s. 20) visas den beräknade halten av ämnen på olika punkter i 
Höje å. För att kunna ta ställning till den verkliga omfattningen av dessa 
föroreningar bör det anges hur stor den beräknade mängden är för varje 
ämne. Då det rör sig om stora volymer vatten så kan även låga halter av 
ett ämne ge upphov till stora mängder.

I analysen av underlag för tillskott av föroreningar (s. 20) beskrivs endast 
eventuell påverkan på Höje å. Önnerupsbäcken som beskrivs under 
rubriken ”Recipienter” (s. 14) nämns inte trots att det är en mindre 
vattenförekomst som kan vara mer känslig för föroreningar än Höje å. 
Önnerupsbäcken har dessutom klassningen otillfredsställande ekologisk 
status och uppnår ej god kemisk status. Det är alltså av stor vikt att Lunds 
kommun ser över dess påverkan på Önnerupsbäcken, även om 
vattenförekomsten är liten i förhållande till Höje å. 

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att miljönämnden antar miljöförvaltningens yttrande som sitt eget.

Björn Berséus
Miljödirektör

Kristoffer Oppstedt
Miljöinspektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Förord 
För att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i Lund krävs det att alla förvaltningar jobbar mot 
samma mål, med samma förutsättningar och att det sker samarbete mellan kompetensområdena. För att 
detta ska kunna ske behövs ett verktyg som de olika förvaltningarna kan ha som hjälpmedel och guide vid 
frågor som gäller dagvatten. Det är även viktigt att reda ut ambitioner, mål, krav, förutsättningar och 
ansvarsfördelning. Förhoppningen är att denna dagvattenstrategi ska fylla detta behov. Under 2005 togs 
det fram ett förslag till ”Dagvattenpolicy för Lunds kommun”, som inte är antaget i kommunfullmäktige. 
Denna dagvattenstrategi ska ses som en fortsättning på det arbetet.  

Dagvattenstrategin är utförd som ett samarbetsprojekt mellan de olika förvaltningarna; VA SYD, Tekniska 
förvaltningen (park- och naturkontoret, gatu- och trafikkontoret samt mark- och exploateringskontoret), 
Stadsbyggnadskontoret samt Miljöförvaltningen.  

”Dagvattenstrategi för Lund” är ett dokument som har som mål att klargöra frågorna kring hur vi ska arbeta 
med dagvatten. Det är ett sätt att teckna ner hur vi måste arbeta, och till stor del redan arbetar, för att 
kunna fortsätta att utveckla Lund. I takt med att kunskapen ökar, nya rön kommer fram och förändringar 
sker ska dagvattenstrategin successivt kompletteras och revideras.  

 

 

Deltagarna i denna rapport 

Projektgrupp:       Styrgrupp: 

Stefan Andersson, Miljöförvaltningen   Björn Berséus, Miljöförvaltningen 
Lena Bengtsson, Mark och Exploatering   Lars Jacobsson, Park- och Naturkontoret 
Kristina Hall, VA SYD. Projektledare   Ole Kasimir, Stadsbyggnadskontoret 
Marina Johansson, Gatu- och Trafikkontoret  Bertil Larsson, VA SYD 
Agneta Persson, Park- och Naturkontoret  Håkan Lockby, Gatu- och Trafikkontoret 
Kent Ratcovich, Stadsbyggnadskontoret   Hans de Maré, Mark och Exploatering 
       Ulf Thysell, VA SYD. Beställare 
 
Bilder och foton: VA SYD 

”Sedan äldsta tider har man haft klart för sig att önskvärdheten av, att den plats som väljes för uppförande 

av ett bostadshus bör vara torr, och sedan numera även källarvåningar mera allmänt tillkommit, så har man 

ställt den fordran, att även dessa skola vara torra. Målet är således klart, men de vägar, som leda dit, äro 

icke alltid lika tydligt utstakade, och följas kanske icke heller med erforderlig eftertanke. Resultatet har också 

blivit, att en fuktig källare icke är något undantagsfall och att översvämningar av källare förekomma ganska 

ofta”.  

”De områden som väljas för bebyggelse böra först och främst ligga så högt, att marken icke kan tänkas 

komma att översvämmas. Mot denna självklara regel felas icke så sällan”.  

(Alfred Jerdén, avdelningschef för Malmö Stads vattenlednings- och kloakverk, 1927) 
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Sammanfattning 
Dagvattenstrategin beskriver hur förutsättningarna ser ut för dagvattenhantering i Lund och hur arbetet 
med dagvatten ska bedrivas i Lunds kommun. Strategin tar inte upp exakta och beskrivande förslag på 
utformning av dagvattenanläggningar. Detta tas upp i skriften ”Dagvattenanläggningar - utformning och 
säkerhet”, som ska tas fram för VA SYD och hemkommunerna.   

Klimatförändringar, en intensifierad exploatering och direktiv från EU gör att det ställs hårda krav på en 
hållbar dagvattenhantering i framtiden. Stadsplaneringen måste ta hänsyn till dessa förutsättningar och 
arbeta aktivt för att möta de krav som ställs. Det är viktigt att det sker ett samarbete mellan alla 
förvaltningar inom kommunen och VA SYD, men även med övriga intressenter 

I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån via dagvattenledningar, diken 
och små vattendrag. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för 
ytvatten har Höje å dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status 2027. Kävlingeån har 
otillfredsställande ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status 2027. De olika vattendragen i 
Lunds kommun som fungerar som dagvattenrecipienter har klassificerats efter hur stort flöde och vilka 
mängder av närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta emot beroende på deras speciella 
förutsättningar.  

Hanteringen av dagvatten är i hög utsträckning en planeringsfråga. Från att i den översiktliga planeringen 
lokalisera bebyggelse bland annat med utgångspunkt från möjligheterna att avleda och fördröja dagvatten, 
till att i detaljplanen hushålla med ytor och tillgodose behovet av olika typer av dagvattenanläggningar. Det 
är viktigt att i detaljplaneprocessen arbeta aktivt för att skapa robusta och bestående förutsättningar för en 
hållbar dagvattenhantering. Vid utformning av en detaljplan ska åtgärder både på allmän platsmark och på 
kvartersmark utredas som underlag för planens utformning. 

Det är viktigt att dagvatten även finns med som en förutsättning vid ombyggnad och förtätning, både vid 
bostadsbyggande och vid utbyggnad av infrastrukturen. Dagvattensystem ska alltid utformas med hänsyn 
till platsens förutsättningar, recipientens känslighet och dagvattnets föroreningsgrad. Beroende på var 
fördröjningen anläggs kan man använda sig av lokalt omhändertagande, fördröjning nära källan, trög 
avledning och/eller samlad fördröjning. Det viktigaste är att höjdsätta så att det alltid finns säkra 
avrinningsvägar för extrema regn som dagvattensystemen inte klarar av att ta hand om.  

 



DAGVATTENSTRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN 

 

 

4 

Innehållsförteckning 
Förord ..................................................................................................................................................................... 2 

Sammanfattning ................................................................................................................................................ 3 

Innehållsförteckning ....................................................................................................................................... 4 

Introduktion ........................................................................................................................................................ 6 

Därför behövs en dagvattenstrategi ................................................................................................................. 6 

Dagvatten ................................................................................................................................................................... 7 

Styrmedel ................................................................................................................................................................... 7 
Plan- och bygglagen ........................................................................................................................................... 7 
Miljöbalken ............................................................................................................................................................. 7 
Lagen om allmänna vattentjänster .............................................................................................................. 8 
Vattendirektivet (EUs ramdirektiv för vatten).......................................................................................... 8 

Förutsättningar för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i Lund .................................. 9 

Klimatförändringar .................................................................................................................................................. 9 

Föroreningar .............................................................................................................................................................. 9 

Avrinningsområden och vattendrag ................................................................................................................. 9 
Höje å avrinningsområde ............................................................................................................................... 10 
Kävlingeåns avrinningsområde .................................................................................................................... 11 
Klassificering av de olika recipienterna ..................................................................................................... 12 
Dikningsföretag .................................................................................................................................................. 12 

Markförhållanden ................................................................................................................................................... 14 

Dagvattenplanering ........................................................................................................................................15 

Översiktlig planering ............................................................................................................................................ 15 

Detaljplan ................................................................................................................................................................. 15 

Bygglov ...................................................................................................................................................................... 17 

Servisanmälan ........................................................................................................................................................ 17 

Utformning för en hållbar dagvattenhantering ................................................................................18 

Dimensionera för framtiden ............................................................................................................................... 18 

Olika typer av fördröjningsåtgärder ............................................................................................................... 18 

Riktlinjer för olika typer av markanvändning ............................................................................................. 18 

Allmän platsmark .............................................................................................................................................. 21 
Kvartersmark ...................................................................................................................................................... 22 

Ansvarsförhållanden ......................................................................................................................................23 

Ansvarsfördelning inom kommunen ............................................................................................................... 23 
Stadsbyggnadskontoret .................................................................................................................................. 23 



DAGVATTENSTRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN 

 

 

5 

VA SYD .................................................................................................................................................................. 23 
Mark och exploateringskontoret .................................................................................................................. 24 
Gatu- och trafikkontoret samt Park- och naturkontoret .................................................................... 24 
Miljöförvaltningen .............................................................................................................................................. 24 
Vattenråd .............................................................................................................................................................. 24 
Fastighetsägare .................................................................................................................................................. 25 
Övriga .................................................................................................................................................................... 25 

Fortsatt arbete ..................................................................................................................................................26 

Underlag ...............................................................................................................................................................27 

Framtagna rapporter för Lunds kommun ................................................................................................. 27 
Skrifter .................................................................................................................................................................. 27 
Webbsidor ............................................................................................................................................................ 27 

Bilaga 1: Reningsbehov av dagvatten ...................................................................................................28 

Bilaga 2: Beskrivning av klassificeringsunderlag ............................................................................29 

Bilaga 3 Ansvarsförhållanden ....................................................................................................................30 



DAGVATTENSTRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN 

 

 

6 

Introduktion 

Därför behövs en dagvattenstrategi 

I Svenskt Vattens meddelande M134 (2007) ”Klimatförändringens 
inverkan på allmänna avloppssystem” anges följande: 

”Vid planering av framtida bebyggelse är det viktigt att säkerställa att 
nya översvämningsområden inte skapas. Med framsynt planering och 
höjdsättning kan detta undvikas. Detta förutsätter att vattnets 
avledning från bebyggelsen blir en styrande parameter och kommer in 
mycket tidigt i planeringsprocessen. Genom att utforma 
dagvattenhanteringen med mer öppna system så kallade ”långsiktigt 
hållbara dagvattenlösningar”, kan förutsättningar skapas för att kunna 
möta framtidens extrema nederbördstillfällen”. 

EU har beslutat om två nya direktiv; översvämningsdirektivet som tar 
upp handlingsplaner för att förebygga översvämningar (i Sverige 
hanteras detta av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
samt vattendirektivet som syftar till att etablera en ram för skydd av 
sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Bland annat försöker 
man minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning, förbättra 
tillståndet för existerande akvatiska ekosystem samt reducera effekterna av översvämningar och torka. 
Stadsplaneringen och dagvattenhanteringen måste ta hänsyn till dessa direktiv och arbeta aktivt för att 
möta de krav som ställs.  

Dagvattenstrategin ska medverka till att: 
- Både den hydrologiska och den ekologiska statusen hos Lunds kommuns recipienter förbättras. 
- Dagens sårbara system förvandlas till hållbara lösningar som möjliggör framtida expansion i ett 

föränderligt klimat. 
- Dagvattnet synliggörs som en positiv resurs i stadsbyggandet med avseende på estetik, rekreation, 

lek, biologisk mångfald och andra naturvärden.  
- Lund uppnår Vattendirektivets krav. 
- Tillförseln av föroreningar till recipienten begränsas så långt som möjligt och dagvattensystemet 

utformas så att en så stor del av föroreningarna som möjligt avskiljs under vattnets väg till 
recipienten. 

- Dagvattensystemet utformas så att skadliga uppdämningar undviks vid kraftiga regn och särskild 
hänsyn tas till husgrundsdränering.  

- Dagvattenflöden reduceras och regleras så tidigt som möjligt i systemet så att belastning på 
ledningsnät och recipienter begränsas.  

- Markresurser som är strategiskt viktiga för att bidra till god vattenkvalitet eller fördröjning inte 
exploateras på annat sätt.  

 
Målet är att Lunds kommun inom 10 år har ett robust miljö- och klimatanpassat system för hantering av 
dagvatten som möjliggör utveckling och expansion i ett föränderligt klimat och som bidrar till ökad 
livskvalitet och ett mer attraktivt Lund. 
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Dagvatten 

Som dagvatten räknas ytavrinnande regn-, 
spol- och smältvatten som rinner på 
hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark 
via diken eller ledningar till recipienter eller 
reningsverk. Dagvattenstrategin behandlar 
inte avrinning från åkermark och dess 
konsekvenser på vattendragen i form av 
ökad näringsbelastning, utan enbart 
dagvatten från urbana områden.  

Dagvatten har traditionellt letts ner i täta 
ledningar under mark. I takt med att staden 
byggs ut och stora områden exploateras 
ökar belastningen på det befintliga nätet, 
vilket medför risk för översvämningar. För mycket dagvatten till kombinerade system (spillvatten och 
dagvatten i samma ledning) leder dessutom till att reningsverken inte kan hantera den mängd vatten som 
kommer vid stora regn utan att bräddning måste ske till recipienten efter begränsad rening. Vatten från 
många områden i Lunds kommun leds direkt till dikningsföretag som är dimensionerade för avrinning från 
åkermark och som inte klarar av de höga snabba flöden som kommer från den moderna staden. De kraftiga 
regn som kommit under de senare åren har gjort frågan mer aktuell än någonsin. Det är inte rimligt att byta 
alla befintliga system och det går heller inte att dimensionera de slutna systemen efter de extrema regn 
som ibland uppkommer. Lösningen är att låta så mycket som möjligt av vattnet tas omhand där det faller 
och att efterlikna naturens sätt att hantera regnvatten. En öppen och trög dagvattenavledning jämnar både 
ut flödestopparna till recipienterna och minskar föroreningsbelastningen. Det är dessutom av största vikt 
att stadsplaneringen genomförs på ett sådant sätt att viktig infrastruktur och byggnader inte skadas när 
kraftiga flöden uppstår och dagvattensystemet inte klarar av att ta hand om allt dagvatten.  

Styrmedel 

PLAN- OCH BYGGLAGEN 
Ett viktigt styrinstrument för dagvattenhantering är Plan- och bygglagen (PBL SFS 2010:900). Det gäller att i 
detaljplanerna fastställa riktlinjer och regler för dagvattenhanteringen. Det kan gälla information om 
flödesbegränsning och rening, höjdsättning, krav på lägsta marknivå för bebyggelse m.m.  

Risken för översvämningar är ett kriterium för kommunens lämplighetsprövning i 2 kapitlet 3§ PBL.  

Eftersom dagvatten kan ge upphov till översvämningar är det viktigt att hanteringen redovisas tydligt i alla 
planskeden. Länsstyrelsen kan pröva och upphäva kommunens beslut att anta en detaljplan med hänsyn till 
risken för översvämningar. Mer information kan fås i Boverkets skrift ”Klimatanpassning i planering och 
byggande – analys, åtgärder och exempel”.  

MILJÖBALKEN 
Även miljöbalken (SFS 1998:808) spelar roll vid dagvattenhanteringen, då det finns flera tillämpliga 
paragrafer både med avseende på vattenverksamhet och miljö/vattenkvalitet. I miljöbalkens (MB) 9 kap 
som behandlar miljöfarlig verksamhet definieras vatten, som avleds för avvattning av mark inom detaljplan, 
och som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, som avloppsvatten. För tillsynen över 
dagvattnet ansvarar kommunernas miljönämnder.  
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Det kan uppkomma situationer när dagvattnet juridiskt är att betrakta som en vattenverksamhet enligt 11 
kap MB, till exempel när avledandet av vattnet inte sker genom en allmän avloppsledning eller allmänt 
öppet dagvattensystem. Det kan då röra sig om markavvattning. I Skåne är markavvattning generellt 
förbjudet och prövningen av markavvattning ska därför ske i två steg. Först krävs dispens från 
markavvattningsförbudet och sedan tillstånd till åtgärden.  

LAGEN OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER 
”Lagen om allmänna vattentjänster” (SFS 2006:412) ger va-huvudmannen rätt att ta ut avgifter inom 
verksamhetsområde för dagvatten, men det finns inga möjligheter att ställa krav på reducering av flöde, 
rening etc. Visst stöd kan kommunen ha i och med sin egen ABVA (Allmänna Bestämmelser för Vatten och 
Avlopp), men i praktiken är både PBL och Miljöbalken viktigare styrinstrument vid dagvattenplaneringen. I 
lagstiftningen finns dock möjligheter för va-huvudmannen att neka inkoppling om bedömningen görs att 
installationer på fastigheten inte uppfyller va-huvudmannens ställda krav.  

I ”Lagen om allmänna vattentjänster” definieras bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område 
med samlad bebyggelse som avlopp. 

VATTENDIREKTIVET (EUS RAMDIREKTIV FÖR VATTEN)  
EUs ramdirektiv för vatten gäller för Sverige sedan år 2000 och Vattenmyndigheterna i Sverige är ansvariga 
för att organisera arbetet inom de olika avrinningsområdena. För Lunds del berörs recipienterna Höje å, 
Kävlingeån och Sege å av direktivet (Sege å tar inte emot dagvatten från det allmänna ledningsnätet). I 
december 2009 fastställdes miljökvalitetsnormer för alla vattenförekomster och åtgärdsprogram har tagits 
fram för de vattenförekomster som inte uppnår ”god status” enligt vattenförvaltningsförordningen (SFS 
2004:660). Om dagvatten släpps direkt ut i en sådan vattenförekomst utan behandling kan utsläppet 
medverka till att miljökvalitetsnormen inte uppnås. Miljökvalitetsnormen innebär också att statusen inte 
får försämras i vattenförekomsterna. För att miljökvalitetsnormerna ska uppnås har vattenmyndigheten för 
Södra östersjön beslutat om ett åtgärdsprogram för vattendistriktets vattenförekomster. Åtgärderna ska 
genomföras av bland annat kommunerna för att miljökvalitetsnormerna ska uppfyllas senast 22 
december 2015 eller senare beroende på vad vattenmyndigheten beslutat. För Höje å och Kävlingeåns 
avrinningsområde gäller 22 december 2027. Senast den 22 dec 2012 ska vattenmyndigheten rapportera till 
EU-kommissionen om hur långt Sverige kommit i genomförandet av åtgärdsprogrammen.  

I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram finns det sex åtgärder som kommunerna ska vidta: 
32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade områden som kan ha 
negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller 
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. 
33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en 
vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. 
34. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala 
dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna långsiktigt 
bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status. 
35. Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer fler än 50 
personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m³/dag, har god kemisk status och god kvantitativ status och 
ett långsiktigt skydd. 
36. Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten 
uppnås och inte överträds. 
37. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, 
särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk 
status, god kemisk status eller god kvantitativ status. 
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Förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering i Lund 

Klimatförändringar 

Framtidens klimatförändringar väntas ge ökade regnmängder och 
en omfördelning av regn till höst, vinter och vår när avdunstningen 
är låg och marken är vattenmättad. Även intensiteten i regnen 
förväntas öka. Detta kan leda till överbelastning av ledningar, 
översvämningar, ökning av reningsverkens bräddningar med utsläpp 
av orenat avloppsvatten samt större näringstillförsel till sjöar och 
kustvatten. Klimateffekterna förutspås även ge en högre 
havsvattennivå vilket medför att även vattendrag och sjöar kommer 
att kunna få högre vattennivåer. Recipienterna kan då utgöra en 
broms för utströmmande vatten. Även torrperioder under 
sommaren kan allvarligt påverka vattenresurserna, vattenkvalitet, 
biologisk mångfald och vegetation. 

Föroreningar 

Målet ska alltid vara att dagvattnet inte ska bidra till en ökad föroreningsgrad i recipienten. Dagvatten kan 
medverka till att transportera föroreningar eftersom det kan föra med sig föroreningar från material eller 
ytor som det runnit över. Föroreningarnas typ och koncentration varierar beroende på nederbörd, material, 
markanvändning etc. Källor till föroreningar kan exempelvis vara trafik, byggnadsmaterial till exempel 
koppartak, bekämpningsmedel, gödsling samt upplag av diverse material. Det mest effektiva sättet att 
förhindra föroreningar att nå recipienter är att se till att de aldrig hamnar i dagvattnet. Detta kan göras 
genom att se till att i möjligaste mån undvika material som förorenar dagvattnet. Annars bör man arbeta 
med att rena vattnet så nära källan som möjligt. Möjligheten att rena dagvatten från större vägar och 
parkeringsplatser bör alltid ses över.  

I de flesta situationer är det en fördel att eftersträva lösningar som renar dagvattnet genom naturliga 
processer samtidigt som det fördröjs i exempelvis väl utformade dammar, diken eller översilningsytor. 
Många föroreningar är partikelbundna och kan avskiljas genom att de sedimenterar. Föroreningar kan 
också bindas till material som de passerar, till exempel jord, gräs och annan växtlighet.  

I bilaga 1 redovisas bedömningen av reningsbehov av dagvatten från olika typer av markanvändning. I de 
fall både ja och nej är markerade under ”Reningsbehov” får en bedömning göras utifrån områdets karaktär 
och recipientens känslighet.   

Avrinningsområden och vattendrag 

Det finns ett flertal olika typer av recipienter som tar emot dagvatten; åar, bäckar, diken samt sjöar och 
hav. Dagvatten kan också infiltrera direkt till mark eller till viss del avdunsta.  

Ett avrinningsområde är ett landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma vattendrag. Området 
avgränsas av topografin som skapar vattendelare gentemot andra avrinningsområden. Lund har två 
huvudavrinningsområden för dagvatten; Kävlingeåns och Höje ås avrinningsområden, som är indelade i ett 
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antal delavrinningsområden. Dessa områden framgår av kartan nedan (bild 1). Vid avledning av dagvatten 
ska vattnets naturliga avrinning förändras så lite som möjligt.  

 

Bild 1: Lunds huvud- och delavrinningsområden.  

HÖJE Å AVRINNINGSOMRÅDE 
Ungefär halva Lunds kommun avvattnas till Höje å. Höje å har bedömts ha dålig ekologisk status med kravet 
att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status till år 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive 
kvicksilver) är bedömd som god, men få kemiska analyser har genomförts än så länge. Avrinningsområdet 
präglas av jordbruksmark, endast 12 % av avrinningsområdet är tätort. Under 2010 togs det fram en 
hydraulisk beräkningsmodell för hela Höje ås avrinningsområde för att ge en utökad kunskap om ån. 
Modellen presenteras i en rapport (”Höje å genom Lomma, Lund och Staffanstorp”, Sweco, daterad 2010-
05-04). Denna modell visar bland annat vilka delar kring Höje å som riskerar att översvämmas vid extrema 
situationer. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en översiktlig 
översvämningskartering för Höje å (”Översiktlig kartering längs Höje å”, MSB, daterad 2011-11-29). 
Resultatet från denna visas i bild 2. I rapporten från 2010 är ett antal nederbördsscenarier analyserade som 
visar att enstaka regn, även om de är kraftiga, inte har så stor betydelse för vattennivån i ån. Problemen 
uppstår när mycket nederbörd föranlett ett kraftigt regn. Modellen visar även att dagvattnets påverkan på 
vattennivån i Höje å är marginell vid höga flöden eftersom dagvattnets högsta flöden inträffar före de 
högsta flödena i Höje å. Det beror på att dagvatten har en kort fördröjning och hamnar i ån relativt 
omgående efter ett regntillfälle. Det mesta av vattnet som rinner till Höje å kommer dock från 
jordbruksmark som har en långsammare avrinning. Undersökningen visar även att Höje å i höjd med Lund 
inte påverkas av en höjd vattennivå i havet.  

Höje å mynnar i Lommabukten. Lommabukten har bedömts ha måttlig ekologisk status med kravet att 
uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status till år 2021. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive 
kvicksilver) är bedömd som god, men få kemiska analyser har genomförts än så länge. 
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Bild 2: Översvämningskartering av Höje å (MSB) 

Under 2012 har Höje å vattenråd tagit fram ett Vattenstrategiskt planeringsunderlag (VSPU) för Höje å 
avrinningsområde. Lunds kommun ingår tillsammans med tre andra kommuner, Lomma, Staffanstorp och 
Svedala. VSPU är en GIS-databas med tema vatten som ska hjälpa till vid bedömningar av frågor som har 
koppling till vatten. Planeringsunderlaget har fokus på Höje å, men vissa delar av underlaget täcker in hela 
Lunds kommun (”Vattenstrategiskt planeringsunderlag (VSPU) för Höje å avrinningsområde – 
Projektredovisning november 2012”, Geraldine Thiere och Jonas Johansson).    

Till Höje å rinner vatten från Lunds tätort och utloppet från Källby reningsverk, Källingabäcken (Dalbydiket), 
Bjällerupsbäcken (Råbydiket, östra grenen), Råbydiket (västra delen av Bjällerupsbäcken), Rinnebäcken, 
Genarp och Önnerupsbäcken. 

KÄVLINGEÅNS AVRINNINGSOMRÅDE 
Kävlingeån har bedömts ha otillfredsställande ekologisk status med kravet att uppnå miljökvalitetsnormen 
god ekologisk status till år 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är bedömd som god, 
men även här saknas det tillräckliga analyser. Avrinningsområdet präglas i ännu större utsträckning än Höje 
å av jordbruksmark, endast 3 % av avrinningsområdet är tätort. Lunds kommun står för 19% av 
avrinningsområdet till Kävlingeån, där endast Södra Sandby och Veberöd räknas som större tätorter inom 
avrinningsområdet. Problemen i Kävlingeån kan till stor del härledas till intensivt jordbruk, även om utsläpp 
från reningsverk till en viss del påverkar vattenkvaliteten, inte minst lokalt. Kävlingeåns vatten är ett av 
Sveriges mest väldokumenterade. Redan 1958 startade Kävlingeåns Vattenvårdsförbund sin verksamhet 
och sedan dess har fortlöpande vattenkemisk kontroll bedrivits i vattensystemet. Vid jämförelser med 1950 
och -60 talen är det tydligt att mycket förbättrats under senare decennier. 

Till Kävlingeån rinner vatten från Vombsjön, Klingavälsån, Sularpsbäcken samt Hobybäcken.  
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KLASSIFICERING AV DE OLIKA RECIPIENTERNA 
De olika vattendragen som fungerar som dagvattenrecipienter har klassificerats efter hur mycket flöde, 
närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta emot beroende på deras speciella förutsättningar. 
Recipienternas känslighet har delats in i tre klasser där klass 1 är känsligast och klass 3 är minst känslig. 
Klassificeringen har skett med avseende på typ av recipient, inte med avseende på halter eller mängder då 
dessa inte är kända. Se bilaga 2 för beskrivning av de olika klassificeringsunderlagen samt tabell 1 för 
klassning av de olika dagvattenrecipienterna. För mer information se rapport ”Dagvattenrecipienter i Lund; 
klassificering av dagvattenrecipienter”, Lena Vought, daterad 2011-09-24. 

Tabell 1: Klassning av dagvattenrecipienter i Lund 

Recipient Flöde Närsalter Föroreningar 

Höje å 2 2 1 

Källingabäcken  1 2 2 

Bjällerupsbäcken  1 2 2 

Råbydiket 1 2 2 

Rinnebäcken 1 2 1 

Önnerupsbäcken 1 2 1 

Kävlingeån 3 2 1 

Vombsjön 3 1 1 

Klingvälsån  2 1 1 

Sularpsbäcken 1 2 1/2 

Hobybäcken 1 2 1/2 

DIKNINGSFÖRETAG 
Dikningsföretag eller markavvattningsföretag är juridiska konstruktioner och är bildade som samfälligheter 
där fastighetsägare gått samman för att avvattna mark. De ansvarar för vattenanläggningar som har 
tillstånd enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning för avvattning av mark. I tillståndet finns också angivet 
vilka fastigheter som ingår och den kostnadsandel som belastar respektive fastighet samt i de flesta fall 
fastställd utformning i plan, profil och sektion. Det är dikningsföretaget som äger vattenanläggningarna och 
disponerar marken för dem. Dikningsföretagen är registrerade på Länsstyrelsen. Äldre dikningsföretag 
(bildade före 1920) är registrerade på Lantmäteriet. 

Många dikningsföretag är gamla och vattenförhållandena har ofta ändrats sedan de bildades. Bristande 
underhåll tillsammans med ökad belastning till följd av exploatering gör att dikena riskerar att bli 
överbelastade i samband med kraftiga regn. Dikningsföretagen är ofta dimensionerade att ta emot ett flöde 
på 0,5-1,5 l/s,ha (vanligtvis beräknat efter ett 2års regn) vilket gör att det krävs kraftig fördröjning om man 
vill ansluta dagvatten till ett dikningsföretag. Det är även viktigt att det finns en inventering på de 
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dikningsföretag som utnyttjas för dagvattenavledning som tydligt markerar de begränsningar som 
dikningsföretagen har. Även ansvarsförhållanden beträffande drift och skötsel måste framgå. Om dagvatten 
tillförs ett dikningsföretag kan vattenförhållandena förändras så kraftigt att det kan finnas anledning att 
ompröva dem. Omprövning görs som ansökningsmål till mark- och miljödomstolen och ansökan skickas in 
till länsstyrelsen. 

År 2009 gjordes en inventering av dikningsföretagen inom kommunen (”Översikt dikningsföretag inom 
Lunds kommun”, jordbruksverket Tilla Larsson, daterad 2009-03-23). För vissa finns flödeskrav och annan 
övrig information upptagen medan vissa enbart är lägesidentifierade, se bild 3.   

 

Bild 3. Inventerade dikningsföretag i Lund  
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Markförhållanden 

Lund är med avseende på ytjordarter indelat i tre delar, se bild 4. Beroende på ytjordarten är marken mer 
eller mindre lämpad för infiltration av dagvatten.  

 

Bild 4: Geologiska delområden.  

De västra delarna av Lund, inklusive Lunds stad, består till stor del av lermorän (område I). Inom detta 
område är möjligheten till infiltration av dagvatten begränsad då dessa jordar är relativt täta. Undantaget 
är vid Råbyåsen samt vid Genarp där det finns ytliga genomsläppliga sediment. I de centrala delarna, öster 
om Romeleåsens förkastning, övergår ytjordarterna till mer lerfattig morän (område II). Inom detta område 
kan det finnas viss möjlighet till infiltration om belastningen är låg, i synnerhet längs de sand- och 
grussediment som förekommer ytligt i områdets östra och södra del. Inom större delen av det östra 
området finns mycket goda förutsättningar för infiltration av dagvatten då det domineras av issjö- och 
isälvssediment bestående av silt, sand och grus (område III). Lokala avvikelser kan alltid förekomma, det är 
därför viktigt att alltid göra en grundlig geoteknisk undersökning.   
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Dagvattenplanering 
Hanteringen av dagvatten är i hög utsträckning en planeringsfråga. Från 
att i den översiktliga planeringen lokalisera bebyggelse bland annat med 
utgångspunkt från möjligheterna att avleda och fördröja dagvatten, till 
att i detaljplanen skapa utrymme för olika typer av 
dagvattenanläggningar.  

För mer detaljerad information om vad som bör undersökas i de olika 
delarna av planprocessen hänvisas till Svenskt Vatten P105, ”Hållbar dag- 
och dränvattenhantering – råd vid planering och utformning”. 

Översiktlig planering 

Vid beslut om lokalisering av bebyggelse är det viktigt att kontrollera 
markens förutsättningar. Enligt PBL ska man alltid bedöma markens 
lämplighet för föreslagen användning. Mark som översvämmas vid höga 
vattenflöden i vattendrag, som historiskt svämmats över och som är naturliga vattenstråk bör inte 
bebyggas utan att särskilda åtgärder vidtas. För att kunna säkerställa detta är det viktigt att man tar fram en 
översvämningskartering. I första hand behövs en översiktlig kartering för att identifiera större områden 
som riskerar att översvämmas men man bör även inom varje planområde studera vilka områden som kan 
beröras.  

Det är viktigt att grunddragen i kommunens mark- och vattenanvändning läggs fast i kommunens 
översiktliga planering. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta och för delar av kommunen kan en 
fördjupning av översiktsplanen utföras (FÖP). För att bearbeta ett särskilt ämnesområde eller intresse av 
strategisk karaktär kan även ett tematiskt tillägg till översiktsplanen utarbetas. Ett tematiskt tillägg skulle 
kunna behandla dagvattenfrågan.  

I den översiktliga planeringen ingår förslag på åtgärder som har strategisk betydelse för 
dagvattenhanteringen, exempelvis tänkta områden för större dagvattenanläggningar eller 
översvämningsytor. Dessutom bör följande beaktas och belysas:  

- Dagvattenförhållanden i utbyggnadsområden.  
- Områden som är olämpliga att bebygga ur VA-synpunkt, till exempel på grund av översvämningsrisk 

eller instängda områden. 
- Övergripande struktur av recipienter, avrinningsområden, in- och utströmningsområden, 

recipienters värde ur vattenanvändningssynpunkt samt vattenkvalitet och känslighet mot 
föroreningar. 

- Sammanhängande stråk för öppen dagvattenhantering.  
- Skyddsområden för grundvattentäkter.  

Detaljplan 

Det är viktigt att även i detaljplaneprocessen arbeta aktivt för att skapa robusta och bestående 
förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering.  

Vid utformning av en detaljplan ska åtgärder både på allmän platsmark och på kvartersmark utredas som 
underlag för planens utformning. Förutsättningarna för hantering av dagvatten inom och ifrån det aktuella 
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området ska klarläggas. Olika delar av Lunds kommun har olika förutsättningar. Beroende på 
förutsättningarna krävs åtgärder av olika karaktär för att uppnå en god dagvattenhantering.  Dagvattnets 
föroreningsgrad och recipientens känslighet ska styra åtgärderna.  

Frågor som ska belysas vid utformningen av en detaljplan är:  
- Begränsningar i befintliga system 
- Säkra vattenvägar och höjdsättning av området, både allmän platsmark och tomtmark 
- Krav på fördröjning och rening 
- Placering och ytbehov för dagvattenanläggningar 
- Instängda partier och översvämningsrisker  
- Hur detaljplanen påverkar förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten Mottagande 

recipient ska anges   
En del av frågorna kan redan ha hanterats över gripligt i en FÖP. De ska i så fall fördjupas i detaljplanen.  

I Planbeskrivningen bör det redovisas vilka principiella lösningar som föreslås, till exempel : 
- Minsta erforderlig fördröjningsvolym, uttryckt som antal mm nederbörd eller m3 per ha hårdgjord 

yta (m3/ha). 
- Maximalt avlett dagvattenflöde, uttryckt som antal liter per sekund och ha (l/s ha) vid regn med 

viss återkomsttid uttryckt i år.  
- Krav på att dagvattnet från den egna fastigheten ska avledas ovan mark ut över infiltrationsytor där 

vattnet ges möjligheter att fördröjas innan det når det kommunala systemet.  
- Reservation av mark som ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning (g-område) för gemen-

samma dagvattenlösningar.  
- Inrättande av gemensamhetsanläggning enligt fastighetsbildningslagstiftningen (fastighetsindel-

ningsbestämmelser) för gemensamma dagvattenlösningar.  
- Förbud mot utomhusanvändning av sådana ämnen eller material, som skulle kunna resultera i krav 

på att kommunen måste rena dagvattnet före utsläpp till recipient. 
- Om rening av dagvatten ska ske och hur detta kan genomföras. 

 
Vid särskilda förutsättningar, där en större fastighet planläggs som en gemensam förvaltningsenhet, kan 
man pröva planbestämmelser som anger: 

- Reservation av markytor tillgängliga för infiltration; direkt genom att peka ut mark som inte får 
hårdgöras eller indirekt genom att begränsa utbredningen av den byggbara marken 

- Största tillåtna andel hårdgjord mark inklusive takytor 
- Minsta tillåtna andel infiltrationsvänlig mark 
 

Det finns andra planbestämmelser som också kan användas för att påverka dagvattenhanteringen till ex-
empel:  

- Vegetationsbestämmelser 
- Begränsning av källare 
- Begränsning av murar och andra hinder för vattnets väg 
- Marknivå på gator och andra allmänna platser 
- Marknivå på kvartersmark, i fastighetsgräns mot allmän plats eller inom tomtmarken 

 
En informationsruta på den formella plankartan kan uppfylla behovet av att på plankartan förmedla delar 
av planbeskrivningens innehåll eller annan information som är av vikt för utformningen av området, 
exempelvis uppgifter om kommunens krav på flödesbegräsningar från planområdet. Det är lämpligt att 
information om flödesbegränsningar som anges i detaljplan gäller planområdet som helhet, det vill säga 
inte enskilda fastigheter inom planområdet. Undantaget är fastigheter ämnade för större exploatering av 
industri, verksamheter eller bostäder. 
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Bygglov 

I bygglovskedet tolkar Stadsbyggnadskontoret bygglovshandläggare detaljplanens bestämmelser och 
intentioner och byggherren upplyses om de krav som ställs i detaljplanen, till exempel höjdsättning och 
begränsningar i markanvändningen. Om det angetts att dagvatten ska omhändertas inom den egna 
fastigheten ska detta kontrolleras.  

Servisanmälan 

Vid servisanmälan har VASYD möjlighet att kontrollera att sökande anpassat sig efter den information 
angående dagvattenhantering som framgår av detaljplan. 
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Utformning för en hållbar dagvattenhantering  

Dimensionera för framtiden  

En viktig aspekt i stadsplanering är att säkra staden vid extrema 
vädersituationer. De ”säkra vattenvägarna”, det vill säga de stråk där 
vatten kan rinna ytligt vid extremsituationer då dagvattensystemen 
inte kan ta hand om det, är mycket viktiga. Ny bebyggelse bör säkras 
för att klara avrinningen även för en förväntad 100-års situation. 
Vägar och gator ska kunna fungera som transportleder för vatten. 
Vattnet ska samlas på ytor som får svämma över och därmed inte 
påverka viktig infrastruktur och byggnader. Ytor som kan användas för 
översvämning är till exempel parker, lekplatser, fotbollsplaner och 
parkeringsplatser. Detta ställer höga krav på höjdsättningen, både på 
allmän platsmark och på kvartersmark. Gator måste ligga lägre än 
omkringliggande mark och byggnader ska aldrig placeras i lågstråk.  

Dimensionering av dagvattenanläggningar ska göras enligt P90 
Dimensionering av allmänna avloppsledningar, Svenskt Vatten 2004 
(under omarbetning); P104 Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem, Svenskt 
Vatten 2011; P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering, Svenskt Vatten 2011 samt framtida anvisningar 
från Svenskt Vatten. Hänsyn ska alltid tas till klimatförändringar och extremvädersituationer.  

Olika typer av fördröjningsåtgärder 

De ökade kraven på fördröjning och rening av dagvatten kräver åtgärder både på allmän platsmark och 
privatägd mark. Det är viktigt att dagvatten även finns med som en förutsättning vid ombyggnad och 
förtätning, både vid bostadsbyggande och vid utbyggnad av infrastrukturen. Dagvattensystem ska alltid 
utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, recipientens känslighet och dagvattnets föroreningsgrad. 
I bild 5 visas hela kedjan av åtgärder som kan användas för att hantera dagvatten på både privat mark och 
allmän platsmark.  

 

Bild 5. Olika kategorier av öppna dagvattenlösningar (Stahre 2004). 
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Med lokalt omhändertagande menas åtgärder som görs för att minska eller fördröja dagvattenavrinningen 
från privat mark innan vattnet tillförs det allmänna dagvattensystemet. Lund består till stor del av täta 
jordarter som inte tillåter infiltration, vattnet kan då fördröjas genom anlagda infiltrationsytor som 
dräneras eller i ytliga magasin och avvattningsstråk. Fördröjning nära källan omfattar olika anordningar för 
tillfällig fördröjning av dagvatten på allmän platsmark i de övre delarna av det allmänna dagvattensystemet. 
Med trög avledning menas att systemet utformas för långsam transport av dagvattnet, till exempel i öppna 
stråk. Samlad fördröjning innefattar olika större öppna anläggningar belägna i de nedre delarna av 
avrinningssystemet, ofta placerade i parker. Se tabell 2 för exempel på olika tekniska lösningar inom de 
olika kategorierna.  

Tabell 2: Exempel på tekniska lösningar inom de olika kategorierna i bild 5.  

Kategori Exempel 

Lokalt omhändertagande 
(privat mark) 

Gröna tak, träd, anlagda infiltrationsytor, 
genomsläppliga beläggningar, dammar, uppsamling 
av takvatten  

Fördröjning nära källan 
(allmän platsmark) 

Anlagda infiltrationsytor, genomsläppliga 
beläggningar, översvämningsytor, dammar, träd 

Trög avledning 
(allmän platsmark) 

Svackdiken, kanaler, bäckar, diken  

Samlad fördröjning 
(allmän platsmark) 

Dammar, våtmarker, översvämningsytor 

 

Det är viktigt att dagvattenanläggningar utformas på ett attraktivt och säkert sätt. Olika typer av 
anläggningar kan ha olika funktioner och olika utseende; vissa anläggningar byggs för fördröjning, vissa för 
rening. Några kan ha permanent vattenspegel medan andra tillåts torka ut under torrperioder. Det finns 
även anläggningar som endast översvämmas vid kraftiga regn. Hänsyn ska alltid tas till platsens 
förutsättning vid val av vilken typ av anläggning som ska väljas. Gemensamt för alla dagvattenanläggningar 
är att de ska: 

- vara en naturlig del av stadsmiljön  
- ta hänsyn till den hydrauliska funktionen  
- ta hänsyn till biologisk mångfald och gynna ekosystemtjänster  
- vara estetiskt tilltalande 
- utformas så att risken för olyckor minimeras, stängsel ska inte användas eftersom detta bland 

annat ger en känsla av falsk trygghet, fungerar som ett hinder vid en eventuell nödsituation, 
fungerar som ett lockbete för äldre barn samt hindrar barn från att ha vatten som en upplevelse i 
sin utveckling. Undantaget är när utformningen består av broar och ”kajkanter”.  

- utformas för att underlätta drift och underhåll 
- vara yteffektiva.     

 
För mer detaljerad praktisk utformning av olika ytor och system hänvisas till Svenskt Vatten P105, ”Hållbar 
dag- och dränvattenhantering – råd vid planering och utformning”. I skriften ”Dagvattenanläggningar - 
utformning och säkerhet” (skriften är under utformning) beskrivs mer detaljerat hur de olika 
anläggningarna i Lund ska utformas för att möta de tekniska, estetiska och biologiska kraven samt 
säkerhetskraven.   
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Damm: Damm kallas en konstgjord sjö eller tjärn. Dammar skapade av människor kan i princip 
delas upp i två grupper: nyttodammar och prydnadsdammar. 

Översvämningsyta: En dagvattenanläggning där det endast står vatten vid kraftiga regn. Normalt 
sett är den att betrakta som en gräsyta. 

Mångfunktionell yta: En typ av översvämningsyta som kan användas till flera ändamål. Det kan 
vara ett torg, en park eller en bollplan som vid kraftiga regn får översvämmas, för att vid torrväder 
åter kunna användas av allmänheten.  

Utjämningsmagasin: Insjöar, dammar och våtmarker som dämpar flödestoppar i vattendrag.  Ett 
utjämningsmagasin kan ha en svårdefinierad strandlinje då översvämningsgraden varierar.  

Våtmark: Markområde där vattenytan står nära, över eller under markytan mer eller mindre ofta. 
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Riktlinjer för olika typer av markanvändning 

Dagvatten som uppstår inom nya planområden ska inte ledas till en recipient utan rening/fördröjning 
såvida inte flödet eller föroreningsbelastningen anses obetydlig eller om rening och fördröjning bedöms ske 
på annat ställe innan det leds till recipienten. Nedan följer ett par rekommendationer på hur 
dagvattenhanteringen ska ske inom Lunds kommun. 

ALLMÄN PLATSMARK 
Vid byggnation på allmän plats ska man alltid sträva efter hållbar dagvattenhantering. Beroende på var 
fördröjningen anläggs kan man använda sig av fördröjning nära källan, trög avledning och/eller samlad 
fördröjning.   

Gator, vägar och parkeringsplatser 
Gator kan generera stora mängder föroreningar 
som leds till recipienter via dagvattnet. Vatten 
från större vägar/gator (se bilaga 1) bör därför 
renas, till exempel i svackdiken, trädplanteringar 
eller dammar. Detta gäller även befintliga vägar 
med stora trafikmängder där en förbättring av 
dagvattnet kan uppnås genom att till exempel ta 
bort kantsten och dagvattenbrunnar och låta 
vattnet rinna i infiltrations/dräneringsstråk. Det 
är dock viktigt att gatan har sin egen 
terrassdränering för att säkerställa att gatans 
konstruktion inte skadas. I mindre lokalgator kan 
det vara svårt att få plats med en ytlig avvattning. 
En bättre lösning kan då vara att leda vattnet till 
en större samlad fördröjning.  

Dagvattenbrunnar ska underhållas kontinuerligt, 
till exempel genom slamsugning, för att förhindra 
att föroreningar urlakas och hamnar i recipienten. 
Underhållet av gator och vägar ska inriktas mot 
att begränsa föroreningen av dagvattnet. Då ga-
tor rengörs sopas föroreningarna upp istället för 
att följa med dagvattnet.   

Stora parkeringsytor är ofta hårt belastade och 
kan generera mycket föroreningar som hamnar i 
dagvattnet. Vid nybyggnad och ombyggnad av 
större parkeringsytor ska vattnet därför renas och 
fördröjas nära källan eller genom trög avledning, 
till exempel i gräsklädda dräneringsstråk eller 
infiltrationsytor. Parkeringsytorna/fickorna får 
gärna utföras i genomsläppligt material.  

Högt trafikbelastade ytor (se bilaga 1) ska ha 
separat oljeavskiljning för dagvattnet. Detta gäller 
vid nybyggnad och större ombyggnader. 
Avledningssystemet för dagvatten bör anordnas 
så att skadeverkningarna vid eventuella 
miljöolyckor begränsas.  

Parker och grönytor 
Den gröna infrastrukturen, det vill säga parker, 
natur och gröna stråk, spelar en vital roll för 
anpassning till framtidens klimat. Den ger 
förutsättningar för att ta upp och fördröja 
dagvatten samt att reducera översvämningar 
under förutsättning att strukturen är anpassad 
för detta. Stora träd eller trädbestånd kan binda 
stora mängder vatten.  

Samlad fördröjning anläggs oftast i kommunens 
parker och grönytor. De ska utföras på ett säkert 
och attraktivt sätt och på ett naturligt sätt 
integreras i parken. Utformning av 
dagvattenanläggningar ska ske enligt skriften 
”Dagvattenanläggningar - utformning och 
säkerhet”. Det är viktigt att anläggningarna 
höjdsätts så att den kringliggande parken blir 
användbar och attraktiv. Utformning av 
dagvattensystem bör alltid ske så att möjligheter 
till rekreation och lek, upplevelser och biologisk 
mångfald gynnas.  Det är en fördel om öppna 
dagvattensystemen i exploateringsområden kan 
anläggas i ett tidigt skede så att de är på plats när 
de boende flyttar in i området.  

 



DAGVATTENSTRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN 

 

 

22 

KVARTERSMARK 
Precis som på allmän platsmark ska man även inom kvartersmark alltid eftersträva en hållbar 
dagvattenhantering. Åtgärder som vidtas på tomtmark hjälper till att minska flödestopparna nedströms. 
Vid prövning av bygglov ska material som belastar dagvattnet, till exempel koppar, särskilt hårt 
uppmärksammas och om så är möjligt ersättas med andra material.  

Småhus/grupphus/flerbostadshus 
Dagvattenhantering på tomter för småhus bör 
inriktas på att leda takvatten ut över gräsmattor 
och hålla dagvattnet ytligt. Om det krävs större 
fördröjningar bör dessa tas i samlade 
gemensamma ytor eller på kommunal mark.  

Vid exploatering av områden med grupphus och 
flerbostadshus kan krav ställas att byggherren ska 
ordna fördröjning inom kvartersmark innan 
dagvattnet släpps till kommunens nät. Detta kan 
ske genom till exempel svackdiken, 
genomsläppliga markbeläggningar, gröna tak, 
makadammagasin och mångfunktionella ytor.  

Markplanering invid byggnader bör utformas så 
att marken har ett fall på minst 1:20 från fasadliv 
och minst 3 m ut från byggnaden för att 
säkerställa att vattnet faller från huset och att det 
inte översvämmas vid en eventuell 
katastrofsituation då vatten kan rinna på gatan.  

Det är viktigt att se till att husgrundsdräneringar 
inte däms upp så att konstruktioner kan skadas. I 
ett dagvattensystem där vattnet hålls på ytan och 
hanteringen består av att dämma upp till 
exempel dräneringsdiken ska 
husgrundsdräneringen ledas bort i en separat tät 
ledning enbart för husgrundsdränering. 

Industrimark 
Fördröjning och rening av dagvatten från 
industritomter bör kunna anordnas inom den 
egna fastigheten. Detta kan ske genom till 
exempel svackdiken, genomsläppliga 
markbeläggningar, gröna tak, makadammagasin 
eller mångfunktionella ytor. Krav på detta ska 
ställas i detaljplanen. Höjdsättning ska ske på ett 
sätt som underlättar omhändertagande av 
dagvatten. Dagvatten från stora trafikerade ytor 
ska renas innan det släpps till kommunens nät. 

Systemet ska även utformas så att 
skadeverkningarna vid eventuella miljöolyckor 
begränsas. För vissa verksamheter krävs någon 
form av olje- och slamavskiljare.  

Befintlig bebyggelse/Förtätning 
Äldre bebyggda områden har i princip alltid 
dagvattenavledning direkt till ledningar i mark. 
Förtätning och exploatering av mark i befintliga 
områden är därför påfrestande för 
dagvattensystemen. Vattnet leds ofta till redan 
hårt belastade system inne i städerna och 
andelen hårdgjorda ytor ökar, och därmed även 
flöde och föroreningsbelastning. Dagvatten-
hanteringen bör därför alltid ses över även vid 
ombyggnad och tillbyggnad i befintliga områden. 
Också bostadskvarterens hårdgjorda ytor, till 
exempel uppfarter och terrasser, spelar en viktig 
roll. Stenlagda uppfarter och trädgårdar bidrar till 
översvämning i kringliggande områden.  

I möjligaste mån ska dagvatten hanteras på 
tomtmark, även vid förtätning. Exempel på 
lösningar kan vara gröna tak, svackdiken, 
hårdgjorda ytor som utförs i genomsläppligt 
material, till exempel armerat gräs eller grus. 
Vatten från hårdgjorda ytor som tak och 
parkeringar kan ledas till genomsläppliga ytor 
eller till trädgropar där vattnet kommer till nytta. 
Då Lund till stor del har lerjord som inte lämpar 
sig för infiltration är det viktigt att utforma 
dagvattenytor på rätt sätt. 

Det är av stor vikt att informera och engagera 
allmänheten i dagvattenfrågor och att det skapas 
förståelse för att hantering av dagvatten på 
kvartersmark har betydelse för tätorternas 
utveckling. Fastighetsägare ska uppmuntras att 
hantera sitt dagvatten inom sin tomt för att 
minska flöde och föroreningar.  
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Ansvarsförhållanden 
Kommunen har ett flertal olika aktörer som är involverade vid 
planering och anläggande av öppna dagvattensystem: VA SYD, 
Tekniska förvaltningen (park- och naturkontoret, gatu- och 
trafikkontoret samt mark och exploateringskontoret), 
Stadsbyggnadskontoret och Miljöförvaltningen. Förutom 
kommunen berörs fastighetsägare och byggherrar/exploatörer. 
Även länsstyrelsen, vattenråd, dikningsföretag och allmänheten blir 
indirekt påverkade.  

Ansvarsfördelning inom kommunen 

Nedan beskrivs ansvarsfördelningen för plan- och 
projekteringsprocessen mellan de olika förvaltningarna när det 
gäller dagvattenfrågor. Reglering av ansvars- och 
kostnadsfördelning mellan kommunen och VA SYD när det gäller 
byggnation samt drift och underhåll av dagvattenanläggningar görs 
i ett särskilt markavtal (”Markavtal mellan VA SYD och Tekniska 
nämnden i Lunds kommun”, ej antaget). I de fall markavtalet inte täcker in vilken part som ansvarar för och 
bekostar olika delar av allmän platsmark där dagvatten hanteras öppet kan en projektspecifik 
överenskommelse tas fram. Denna upprättas senast i samband med upphandling av projektör.  

En mer detaljerad beskrivning över ansvarsförhållandena mellan de olika förvaltningarna och VA SYD i de 
olika skedena redovisas i tabell, se bilaga 3.  

STADSBYGGNADSKONTORET 
Stadsbyggnadskontoret (SBK) ansvarar för att dagvattenfrågan lyfts tidigt i planprocessen samt för att 
involvera de personer som behövs för att kunna genomföra planen. SBK initierar att större utredningar som 
gäller dagvatten, masshantering och höjdsättning tas fram. Det är även SBK:s ansvar att väga samman de 
olika intressen som kan komma i konflikt, till exempel utnyttjande av grönytor för dagvattenanläggningar 
och rekreation. SBK ska i samråd med VA SYD, när så är lämpligt, reglera dagvattenhanteringen i 
planbestämmelser samt tydliggöra dagvattenhanteringen i planbeskrivningen. 

SBK ska tillsammans med VA SYD beakta dagvattenfrågan vid val av utbyggnadsområde samt beakta de 
områden/stråk som behövs för att säkra ny och befintlig bebyggelse  

I bygglovet ansvarar SBK för att upplysa exploatörer om de förutsättningar för dagvattenhantering som 
anges i detaljplanen. Vid behov kan bygglov skickas på remiss till VA SYD. Vid byggsamråd med byggherre 
och kontrollansvarig tas dagvattenfrågan upp och SBK ansvarar för att det finns kontroll på utförandet av 
dagvattenhanteringen enligt detaljplan.  

VA SYD 
VA SYD har huvudansvaret när det gäller strategier, planering och utbyggnad av anläggningar för hantering 
av dagvatten. VA SYD har även den övergripande kunskapen om förutsättningar för dagvattenhantering. I 
varje projekt gör VA SYD en dagvattenutredning som ligger till grund för de eventuella regleringar som görs 
i detaljplanen. Denna utredning bör göras redan i FÖP om en sådan tas fram, annars görs den i samband 
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med detaljplanen. Om en större extern utredning/förprojektering som hanterar flera frågor behövs fördelas 
kostnaderna mellan de olika förvaltningarna eller exploatörerna.  

VA SYD ska bistå med information till SBK och föreslå regleringar och informationstext till detaljplaner.  

VA SYD ansvarar för eventuella samråd med eller tillstånd från Länsstyrelsen samt samråd med och 
eventuell omprövning av dikningsföretag.   

I projekteringsskedet ansvarar VA SYD för de hydrauliska kapacitetsberäkningarna samt för att 
dimensionera de allmänna anläggningarna. VA SYD ansvarar för byggnation av öppna 
dagvattenanläggningar. Beroende på hur anläggningarna gestaltas kan även tekniska förvaltningen ha visst 
ansvar.  

För fördelning av kostnader och ansvar för dagvattenanläggningar i projekteringsskedet, byggskedet och 
driftskedet, se markavtalet.  

MARK OCH EXPLOATERINGSKONTORET 
Mark- och exploateringskontoret ansvarar för att dagvattenfrågorna tas med i avtal som berör 
genomförandet av detaljplaner. Kontoret ansvarar även för att säkra den mark som behöver tas i anspråk 
för dagvattenanläggning. I de fall kommunen äger marken ansvarar kontoret även för att eventuellt avsluta 
de dikningsföretag som hamnar inom ett exploateringsområde. Om en större extern utredning behövs som 
innehåller dagvatten, höjdsättning av gator och kvartersmark samt massbalansering fördelas kostnaderna 
för denna mellan VA SYD och kommunens olika förvaltningar eller exploatörerna. Beroende på omfattning 
och innehåll i utredningen ser kostnadsfördelningen olika ut. 

GATU- OCH TRAFIKKONTORET SAMT PARK- OCH NATURKONTORET 
Gatu- och trafikkontoret samt Park- och naturkontoret ansvarar för den allmänna platsmarken i 
kommunen. I detta ingår att beakta de estetiska, rekreativa och ekologiska aspekterna av en 
dagvattenanläggning, samt även drift- och underhållsaspekter. I de fall då dagvattenanläggningarna endast 
avvattnar allmänna vägområden har Tekniska förvaltningen fullt ansvar för anläggningarna.  

För fördelning av kostnader och ansvar för dagvattenanläggningar i projekteringsskedet, byggskedet och 
driftskedet, se markavtalet.  

MILJÖFÖRVALTNINGEN 
Miljöförvaltningen är främst en tillsynsmyndighet i dagvattenfrågor. Dess roll är att lyfta fram dagvattnets 
eventuella miljömässiga påverkan, till exempel när det finns risk för föroreningsspridningar på grund av 
markföroreningar.  

VATTENRÅD 
Vattenråd är ett regionalt eller lokalt samverkansorgan för vattenfrågor. I många områden kring större 
vattendrag, så kallade huvud- eller delavrinningsområden, har det bildats vattenråd vars roll är att hjälpa 
myndigheter med kunskap om det egna vattenområdet och att föra ut föreslagna åtgärder på lokal nivå. 
Inom Lunds kommun finns Höje å vattenråd, Kävlingeåns vattenråd och Sege å vattenråd. Vattenråden kan 
till exempel ansvara för vattenförvaltning, recipientkontroll och åtgärdsprogram för vattendragen. I Lund 
håller kommunala vattengrupper på att bildas inom ramen för vattenråden.  
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FASTIGHETSÄGARE 
Fastighetsägare har fullt ansvar för anläggning som byggs på kvartersmark, till exempel funktion, drift och 
underhåll av fördröjnings- och reningsanläggningar. De ansvarar även för kvalitet på utgående vatten i 
anslutningspunkten. Fastighetsägaren ansvarar för att avleda dagvattnet på ett sätt som inte försvårar 
avledandet nedströms eller skadar grannarna. 

ÖVRIGA 
Väghållare har fullt ansvar för dagvattenanläggning som endast hanterar dagvatten från väg och gata. 

Dikningsföretag ansvarar för skötsel av de diken och vattendrag som ingår i företaget.  
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Fortsatt arbete 
Ansvaret för att vidmakthålla dagvattenstrategin 
åvilar VA SYD. En översyn bör göras minst var 3:e år. I 
samband med det ska Lunds kommun och VA SYD 
gemensamt bevaka regelverket som styr 
dagvattenhantering och vid kommande justeringar 
försöka påverka utformningen så att det ges utökade 
möjligheter att styra utvecklingen i mer hållbar 
riktning.  

Arbete pågår med skriften ”Dagvattenanläggningar – 
utformning och säkerhet”, som är ett samarbete 
mellan VA SYD och hemkommunerna. Denna kommer 
att beskriva hur olika typer av dagvattenanläggningar 
på allmän platsmark ska utformas för att möta kraven 
på hydraulisk utformning, estetik, säkerhet, biologisk mångfald samt drift och underhåll. Ansvaret för denna 
skrift ligger hos VA SYD.  

En översvämningskartering över kommunen bör tas fram för att säkerställa att de områden som riskerar att 
översvämmas inte bebyggs, eller att särskilda åtgärder vidtas för att möjliggöra byggnation. Resultatet från 
översvämningskarteringen kan läggas in i översiktsplanen och Intrakartan. Ansvaret för att driva denna 
fråga ligger hos SBK. Myndigheten för säkerhet och beredskap har tagit fram en översiktlig 
översvämningskartering för Höje å och håller på att ta fram en för Kävlingeån.  

Det mest effektiva sättet att minska föroreningshalten i recipienter är att se till att förhindra att 
föroreningar når dagvattnet. Kommunen kan därför ta fram ett förbud mot vissa byggmaterial, samt även 
förbud mot vissa bekämpningsmedel, vägsalt etc som används på kommunal mark.  

Då dagvatten påverkar vattenkvaliteten och möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten bör 
det tas fram en plan för hur kommunen och VA SYD ska genomföra de åtgärder som står i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Det finns även behov av att bilda kommunala vattengrupper där 
alla vattenfrågor inom kommunen kan diskuteras. Samordning krävs såväl inom respektive kommun som 
mellan kommunerna för att på sikt förbättra statusen i vattendragen.  

Dagvattnets påverkan på biologisk mångfald måste utredas så att inga hotade eller fridlysta arter minskar 
eller försvinner på grund av felaktig hantering av dagvattnet eller avledning till ett känsligt vattendrag. 
Kraven i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatsdirektiv samt i tillhörande svensk lagstiftning ska uppfyllas. 
Utsläpp till naturskyddade områden bör undvikas. 

VA SYD ska se över möjligheten att använda ekonomiska incitament för att uppmuntra fastighetsägare att 
använda sig av öppen dagvattenhantering.   
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Underlag 
FRAMTAGNA RAPPORTER FÖR LUNDS KOMMUN 
Höje å genom Lomma, Lund och Staffanstorp, Sweco Environment AB, daterad 2010-05-04.  

Dagvattenpolicy för Lunds kommun, beslutsunderlag och förslag, WSP. Daterat 2005-11-01.  

Dagvattenrecipienter i Lund; klassificering av dagvattenrecipienter. Lena Vought, daterad 2011-09-24. 

Översikt dikningsföretag i Lund. Jordbruksverket Tilla Larsson. Daterad 2009-03-23 

Översiktlig kartering längs Höje å, MSB. Daterad 2011-11-29 

SKRIFTER 
Bygg för morgondagens klimat; anpassning av planering och byggande. Boverket maj 2009. 

Dagvattenpolicy Landskrona. Landskrona stad, Åstorps kommun och NSVA. 2012 

Dagvattenstrategi för Malmö, Malmö stad april 2008 

Dagvattenrecipienter i Malmö; klassificering, provtagning av dagvattenrecipienter. Lena Vought, daterad 
2006-10-31. 

Green infrastructure to combat climate change, Community forests northwest, Susannah Gill m fl 

Hälsopåverkan av ett varmare klimat, en kunskapsöversikt, Clomatools, Yrkes- och miljömedicin i Umeå 
rapporterar, 2008:1, Joacim Rocklöv m fl 

Klimatanpassning av Lunds stadskärna, Fakta från Landskapsarkitektur/info nr 2, SLU, Fakulteten för  

landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap 2009, Eivor Bucht, Johanna Deak 

Klimatanpassning i planering och byggande - analys, åtgärder och exempel, Boverket december 2010 

Klimatanpassning, planera för ett förändrat klimat, Länsstyrelsen i Skåne län 2010:29 

Låt staden grönska, klimatanpassning genom grönstruktur, Boverket juni 2010  

Mångfunktionella ytor; klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom 
grönstrukur. Boverket mars 2010.  

SMHI klimatanpassningsportalen 

SOU 2007:60, Klimat och sårbarhetsutredningen 

Stadsplanering i klimatförändringens spar, Gröna fakta 6/2008, Movium/Utemiljö 

Svenskt Vatten P105, ”Hållbar dag- och dränvattenhantering – råd vid planering och utformning”. 

Åtgärdsprogram 2009-2015 för Södra Östersjöns vattendistrikt, Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 
Länsstyrelsen Kalmar län:  

WEBBSIDOR  
Kavlingeaprojektet.se 

Vattenmyndigheterna.se 

Hojea.se 

Vattenorganisationer.se/kavlingeansvr 
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Bilaga 1: Reningsbehov av dagvatten 
Nedan redovisas bedömningen av reningsbehov av dagvatten från olika typer av markanvändning. I de fall 
både ja och nej är markerade under ”Reningsbehov” får en bedömning göras utifrån områdets karaktär och 
recipientens känslighet. Tabellen är baserad på dagvattenklassificeringstabellen i Malmös dagvattenstrategi 
(som i sin tur är baserad på mätningar gjorda i Stockholm). 

Markanvändning Förorenings-

halter 

Reningsbehov 

 Ja            Nej 

Typ av rening 

Innerstaden 

Stenstadens bostads- och 

arbetsområden inkl lokalgator 

 

 

Måttliga 

 

 

X 

 

 

X 

 

Grönytor, genomsläppliga ytor, 

gröna tak 

Ytterstaden 

Bostadsområden 

(flerfamiljshus) och 

arbetsområden inkl lokalgator 

 

Småhusområden inkl 

lokalgator 

 

 

 

Låga-Måttliga 

 

Låga 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

Grönytor, genomsläppliga ytor, 

gröna tak 

 

 

- 

Inner- och Ytterstad 

Större parkeringar och 

terminalområden 

 

Industrifastigheter med 

miljöfarlig verksamhet 

 

 

Måttliga-Höga 

 

Beroende på 

verksamhet 

 

 

X 

 

X 

 Svackdiken, grönytor, dammar, 

avskiljare, infiltrations 

/dräneringsstråk 

 

Svackdiken, grönytor, dammar, 

avskiljare 

Allmän platsmark 

Lokalgator <8 000 f/d 

 

Vägar 8 000-15 000 f/d 

 

Trafikleder 15 000-30 000 f/d 

 

Trafikleder >30 000 f/d 

 

Parker, naturmark 

 

Låga 

 

Låga-Måttliga 

 

Måttliga-Höga 

 

Höga 

 

Låga 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

-  

Svackdiken, dammar, filtervallar, 

översilningsytor 

Svackdiken, dammar, filtervallar, 

översilningsytor 

Svackdiken, dammar, filtervallar, 

översilningsytor 

 

- 
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Bilaga 2: Beskrivning av klassificeringsunderlag 
Vid genomgång av dagvattenrecipienterna i Lunds kommun har recipienterna klassificerats efter hur 
mycket flöde, närsalter och föroreningar (organiska föroreningar/tungmetaller/salt) recipienterna kan 
tåla/ta emot beroende på dess speciella förutsättningar. Recipienternas känslighet har delats in i tre klasser 
där klass 1 är känsligast och klass 3 är minst känslig. Klassificeringen har skett med avseende på typ av 
recipient, inte med avseende på halter eller mängder då dessa inte är kända. Tabellen är tagen från 
rapporten ”Dagvattenrecipienter i Lund; klassificering av dagvattenrecipienter”, Lena Vought, daterad 
2011-09-24  

 

Klass Kriterium 

Flöde 1 Mycket känslig för ökad vattenföring Djupa, raka diken/bäckar med branta kanter, små 

grunda dammar 

Flöde 2 Känslig för ökad vattenföring Grunda diken, våtmarker, större/djupare dammar, 

relativt stora vattendrag 

Flöde 3 Mindre känslig för ökad vattenföring Stora vattendrag, sjöar, vatten med stensatta 

kanter, översilningsmarker 

Närsalt 1 Mycket känslig för närsalter Vattentäktsområden, vattendrag med låga 

närsalter, översvämningsområden där floran 

påverkas av förhöjda närsalter 

Närsalt 2 Känslig för närsalter Bäckar, diken från områden med intensivt jordbruk 

där dagvattnet förväntas hålla lägre 

närsaltkoncentration än vattendraget i sig.  

Närsalt 3 Mindre känslig för närsalter Dammar byggda för dagvattenhantering, bäckar 

och diken från område med intensivt jordbruk där 

dagvatten utgör en mindre del.  

Förorening 1 Mycket känslig för föroreningar Vatten där det finns eller har funnits 

känsliga/rödlistade arter, vattentäktsområden, 

vattenförekomster i naturreservat.  

Förorening 2 Känslig för föroreningar Vatten som saknar rödlistade/känsliga arter 

Förorening 3 Mindre känslig för föroreningar Vatten byggda enbart för att ta hand om 

föroreningar 
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Bilaga 3 Ansvarsförhållanden 

 Planprocess Projektering/Bygglov Byggskede Drift och underhåll 

Stadsbyggnads-
kontoret 

• Inkludera dagvattenfrågan i 
översiktsplanen 
• Beakta dagvattenfrågan vid val av 
utbyggnadsområde 
• Lyfta dagvattenfrågan tidigt i 
detaljplaneprocessen 
• Startmöte och samråd 
• Initiera större dagvattenutredningar  
• Väga samman olika intressen  
• Reservera mark i detaljplan för 
dagvattenhantering 
• När så är lämpligt reglera dagvatten-
hanteringen i planbestämmelser 
• Tydliggöra dagvattenhanteringen i 
planbeskrivningen och där så är lämp-
ligt i en informationsruta på plankartan 
 

Bygglov 
• Tolkning av detaljplan 
• Ansvara för att upplysa om förutsättningar 
för dagvattenhantering som anges i detalj-
planen.  
• Granska och godkänna höjdsättningen i 
bygglovet. 
• Kontroll av att dagvatten omhändertas 
inom den egna fastigheten, alternativt en 
upplysning i beslut om att det ska göras.  

• Vid behov kalla till byggsamråd med 
byggherre och kontrollansvarig och ta 
upp dagvattenfrågan.  
• Ansvara för att det finns kontroll på 
utförandet av dagvattenhanteringen 
enligt detaljplanen.  

 

 

VA SYD • Bevaka dagvattenfrågan i 
översiktsplanen 
• Utreda förutsättningarna för 
dagvatten, inom och utanför 
planområdet 
•Ta fram dagvattenutredning/ 
förprojektering eller medverka vid 
framtagandet av en. Kostnader kan 
fördelas mellan de olika förvaltningarna 
eller exploatörer och VA SYD.  
• Delta i startmöten och samråd 
• Bevaka att möjlighet finns att uppnå 
funktions- och kvalitetskrav för 
dagvattenhantering  
• Beakta tekniska förutsättningar 
• Föreslå regleringar och 
informationstext till detaljplan  
• Beakta drift- och underhållsaspekter  
• Beakta dimensionerande regn och 

• Ansvara för de hydrauliska 
kapacitetsberäkningarna 
• Dimensionera de allmänna anläggningarna 
• Markavtalet och eventuell objektspecifik 
överenskommelse reglerar ansvar/ 
kostnader mellan VA SYD och kommunen  
• Ta fram skötselplaner för öppna 
dagvattenanläggningar i samråd med Park  
• Beakta drift- och underhållsaspekter  
• Beakta estetiska och gestaltningsmässiga 
aspekter vid utformning av VA SYDs anlägg-
ningar.  

 

• Markavtalet och eventuell 
objektspecifik överenskommelse 
reglerar ansvar/kostnader mellan VA 
SYD och kommunen                                   
• Byggnation av öppna anläggningar  

 

• Ansvara för öppna dagvatten-
anläggningars funktion inkl 
hydraulisk kapacitet och 
vattenkvalitet  
• Drift och underhåll av öppna 
dagvattenanläggningar i enligt med 
markavtalet  
• Utreda eventuella skador som 
anläggningen orsakar 
• Ändring av hydraulisk funktion, 
utformning, rekreativ funktion ska 
ske med godkännande från 
kommunen                                          
• Eventuell revidering av 
skötselplanen i samråd med 
kommunen   
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förutsättningar för katastrofregn, t ex 
100-års regn.  
• Ta hänsyn till recipienters känslighet 
och vattenskyddsområden 
• Samråd eller tillstånd med 
Länsstyrelsen tillsammans med 
exploatören 
• Ansvara för omprövning av 
dikningsföretag 
 

Mark och 
exploatering 

Kommunägd mark:  
• Delta i startmöten och samråd 
• Planbeställning  
• Medverka vid förprojektering. 
Kostnader kan fördelas mellan berörda 
förvaltningar och VA SYD  
• Markanvisning och markanvisnings-/ 
tomträttsavtal 
 
Privatägd mark:  
• Exploateringsavtal 
• Säkra mark som behövs för 
dagvattenanläggning på allmän 
platsmark 
• Informera om dagvattenstrategin och 
ställda dagvattenkrav  

 

Kommunägd mark: 
• Bevaka dagvattenfrågorna i 
fastighetsbildning och marköverlåtelse 
• Avsluta berörda dikningsföretag  
 
Privatägd mark:  
• Bevaka kommunens intressen i 
fastighetsbildning och andra förrättningar  

 

Kommunägd mark:  
• Samordning/Projektledning  

 
Privatägd mark:  
• Följa upp exploateringsavtal 

 

Gata och Park • Delta i startmöten och samråd 
• Medverka vid framtagandet av 
förprojektering. Kostnader kan fördelas 
mellan de olika förvaltningarna och VA 
SYD.  
• Beakta estetiska, rekreativa och 
biologiska aspekter  
• Beakta drift- och underhållsaspekter 
• Formulera behov av grönytor 

 

• Fullt ansvar för avvattning av väg- 
områden och kommunala parkeringar  
• Ansvara för estetiska och rekreativa 
aspekter och bidra med kunskap om 
gestaltning av öppna 
dagvattenanläggningar.  
• Beakta drift- och underhållsaspekter 
• Markavtalet och eventuell objektspecifik 
överenskommelse reglerar ansvar/ 
kostnader mellan VA SYD och tekniska 
förvaltningen  
• Ta fram skötselplan för öppna 
dagvattenanläggningar i samråd med VA 
SYD  

• Markavtalet och eventuell 
objektspecifik överenskommelse 
reglerar ansvar/kostnader mellan VA 
SYD och tekniska förvaltningen  

 

• Fullt ansvar för anläggningar som 
enbart avvattnar vägområden.  
• Ansvar för estetiska och  
rekreativa funktioner av 
anläggningar  
• Drift och underhåll av öppna 
dagvattenanläggningar i enligt med 
markavtalet  
• Ändring av hydraulisk funktion, 
utformning, rekreativ funktion ska 
ske med godkännande från VA SYD  
• Dokumentation av grönytor som 
ingår i öppna dagvatten-
anläggningar 

 
Miljöförvaltningen • Tillsynsansvar i enlighet med 

miljöbalken 
• Informera om kända föroreningar  

• Tillsynsansvar i enlighet med  
miljöbalken 

• Tillsynsansvar i enlighet med 
miljöbalken 

• Tillsynsansvar i enlighet med 
miljöbalken 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-03-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 95 Översvämningsplan för Lunds 
kommun

Dnr KS 2017/0574

Sammanfattning
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar vattenplanering och arbeta för god 
vattenstatus i vattendragen i kommunen. Fem nya planer ska komplettera 
befintlig planering och getts samlingsnamnet Lunds Vatten.

Ett förslag till dagvattenplan har varit utsänd för yttrande till 
miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden, vattenråden 
för Höje å och Kävlingeån, VA-Syd, Sydvatten samt till Lomma 
kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2018.
Förslag till översvämningsplan för Lunds kommun.
Sammanställning remissvar översvämningsplan.
Lomma kommuns yttrande den 25 oktober 2017.
Byggnadsnämndens beslut den 19 oktober 2017 § 171.
Tekniska nämndens beslut den 19 september 2017 § 163.
VAS SYDs yttrande den 22 september 2017.
Höje Å Vattenråds yttrande den 21 september 2017.
Kävlingeåns vattenråds yttrande den 28 september 2017.
Miljönämndens beslut den 14 september 2017 § 68.

Yrkanden
Björn Abelson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta

 

att anta förslag till översvämningsplan för Lunds kommun.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anta förslag till översvämningsplan för Lunds kommun

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
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Kommunstyrelsen

Översvämningsplan för Lunds kommun

Sammanfattning
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar vattenplanering och arbeta för god 
vattenstatus i vattendragen i kommunen. Fem nya planer ska komplettera 
befintlig planering och getts samlingsnamnet Lunds Vatten.
Ett förslag till dagvattenplan har varit utsänd för yttrande till 
miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden, vattenråden 
för Höje å och Kävlingeån, VA-Syd, Sydvatten samt till Lomma 
kommun. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2018
Förslag till översvämningsplan för Lunds kommun 
Sammanställning remissvar översvämningsplan 
Lomma kommuns yttrande den 25 oktober 2017
Byggnadsnämndens beslut den 19 oktober 2017 § 171
Tekniska nämndens beslut den 19 september 2017 § 163
VAS SYDs yttrande den 22 september 2017
Höje Å Vattenråds yttrande den 21 september 2017
Kävlingeåns vattenråds yttrande den 28 september 2017
Miljönämndens beslut den 14 september 2017 § 68

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Planeringen i Lunds Vatten har som syfte är att säkra 
friskt dricksvatten och en god vattenstatus i vattendragen i kommunen 
idag och i framtiden.

Ärendet
Lunds Vatten 
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer. Syftet är att säkra en hållbar VA-planering och arbeta för god 
vattenstatus i sjöar och vattendrag i kommunen. Fem planer kommer att 
utarbetas som ska komplettera befintlig planering, arbetet har getts 
samlingsnamnet Lunds Vatten. 
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De ingående planerna är:
- Vattenförsörjningsplan - Plan för att skydda vattenresurser för 

framtiden och säkerställa vattenförsörjningen på lång sikt för 
Lundaborna.

- VA-utbyggnadsplan - Plan för kommunens skyldighet att enligt 
Vattentjänstlagen 6 § bygga ut vatten och avlopp.

- Sjö- och vattendragsplan - Plan för att uppnå god ekologisk status i 
kommunens sjöar och vattendrag.

- Dagvattenplan - Plan för att hantera dagvatten vid förtätning och 
exploatering i befintlig bebyggelse.

- Översvämningsplan - Plan för att hantera översvämningsrisker vid 
höga vattenflöden och extremregn.

Figur 2.1: De ingående planerna i Lunds vatten

Status och syfte 
De ingående planerna i Lunds vatten ska fungera som stöd till 
kommunens nämnder och förvaltningar. Planerna ska även fungera som 
underlag för kommunens översiktsplan och utgöra stöd för att nå 
intenationella, nationella och lokala miljömål. Alla planer innehåller en 
nulägesstatus för respektive delområde samt förslag på möjliga åtgärder.

Remissyttranden
Ett förslag till översvämningsplan har varit utsänd för yttrande till 
miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden, vattenråden 
för Höje å och Kävlingeån, VA-Syd, Sydvatten samt till Lomma 
kommun. Remissinstanserna yttrande finns sammanställt i en 
remissammanställning. 
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Översvämningsplanen
Skyfall, i synnerhet över tätbebyggt område, kan orsaka kraftiga 
översvämningar. Dessa översvämningar, det vill säga ansamlingar av 
vatten på markytan, behöver inte nödvändigtvis utgöra ett problem. 
Problem uppstår när vattnet orsakar risk för liv och hälsa, påverkar 
samhällsviktiga funktioner och kommunikationer eller ger upphov till 
värdeförluster. För att Lunds kommun ska kunna motverka dessa 
negativa konsekvenser behövs en plan för hur byggnation och 
markanvändning ska anpassas till det förändrade klimatet med fler och 
kraftigare skyfall. Denna plan är första steget i det arbetet.
Målet är att Lunds kommun inom 10 år har ett robust miljö- och 
klimatanpassat system för hantering av dagvatten som möjliggör 
utveckling och expansion i ett föränderligt klimat och som bidrar till 
ökad livskvalitet och ett mer attraktivt Lund.

Översvämningsplan för Lund ska bidra till att:
- Tätorterna i Lunds kommun utvecklas mot att bli hållbara samhällen 
som kan hantera konsekvenserna av ett skyfall.
- Förståelsen hos alla berörda i Lunds kommun; tjänstemän, politiker och 
invånare ökar kring risker med skyfall, rimlig säkerhetsnivå och det egna 
ansvaret.
- Senast år 2019 ska åtgärdsplaner ha tagits fram för hur kommunen ska 
säkra samhällsviktiga funktioner och människors liv vid skyfall. 
Översvämningsplanen ska kompletteras med åtgärdsplaner för hantering 
av översvämningar på grund av skyfall.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till översvämningsplan för Lunds kommun

Carin Hillåker
tillförordnad kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
VA SYD, byggnadsnämnden, miljönämnden, tekniska nämnden, 
kommunkontoret
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Sammanhang 
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma planer. Syftet är att säkra en hållbar VA-

planering och arbeta för god vattenstatus i sjöar och vattendrag i kommunen. De fem framtagna planerna 

som ska komplettera befintlig planering har getts samlingsnamnet Lunds Vatten. Planerna är: 

• Vattenförsörjningsplan: Plan för att skydda vattenresurser för framtiden och säkerställa 
vattenförsörjningen på lång sikt för Lundaborna. 

• VA-utbyggnadsplan: Plan för kommunens skyldighet att enligt Vattentjänstlagen § 6 bygga ut vatten 
och avlopp. 

• Sjö- och vattendragsplan: Plan för att uppnå god ekologisk status i kommunens sjöar och vattendrag. 
• Dagvattenplan: Plan för att beskriva arbetet med dagvattenhantering (ersätter Dagvattenstrategi för 

Lunds kommun, 2013). Kompletteras med åtgärdsplaner för hantering av dagvatten i befintlig 
stadsmiljö.  

• Översvämningsplan: Plan för att hantera översvämningsrisker vid höga vattenflöden och extremregn. 
Kompletteras med åtgärdsplaner.  
 

De ingående planerna i Lunds vatten ska fungera som stöd till kommunens nämnder och förvaltningar. 

Planerna ska även fungera som underlag för kommunens översiktsplan och utgöra stöd för att nå 

internationella, nationella och lokala miljömål. Alla planer innehåller en nulägesstatus för respektive 

delområde samt förslag på möjliga åtgärder.  

Planerna inom Lunds vatten ska följas upp och aktualiseras varje mandatperiod.  

Ansvar 
Kommunala bolag och kommunalförbund  

En kommun kan överlämna en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag eller kommunalförbund. 
Den direkta styrningen av genomförandet av åtgärden är dock begränsad. Ett utpekande av ett kommunalt 
bolag som ansvarig för åtgärder i denna plan innebär inte en skyldighet för bolaget att genomföra åtgärden. 
Det förutsätter att nödvändiga beslut fattas av respektive bolagsstyrelse eller bolagsstämma.  
 
Nämnder och styrelser  

Kommunens nämnder och styrelser har ansvar för att genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå målen. 
Miljönämnden utövar tillsynen i Lunds kommun enligt miljöbalken inklusive tillsynen av strandskyddet samt 
fullgör i övrigt kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  
 
Vattenråden  

Vattenråden är självständiga organisationer som vars respektive styrelse fattar beslut om vilka åtgärder som 

är lämpliga inom sitt ansvarsområde. Lunds kommun har som en medlem i vattenråden ansvar för att verka 

för att vattenråden genomför de åtgärder som anges i planen som vattenråden har rådighet över och som 

ligger i linje med vattenrådens egna målsättningar. 
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Sammanfattning 
Händelser de senaste åren visar att klimatet håller på att förändras. Både antalet dagar med kraftig 

nederbörd och mängden nederbörd kommer att öka. Skyfall, i synnerhet över tätbebyggt område, 

kan orsaka kraftiga översvämningar. Dessa översvämningar behöver inte nödvändigtvis utgöra ett 

problem. Problem uppstår när vattnet orsakar risk för liv och hälsa, påverkar samhällsviktiga 

funktioner och kommunikationer eller ger upphov till värdeförlust. För att Lunds kommun ska kunna 

motverka dessa negativa konsekvenser behövs en plan för hur byggnation och markanvändning ska 

anpassas till det förändrade klimatet med fler och kraftigare skyfall.  

Den långsiktiga ambitionen är att tätorterna i Lund ska kunna hantera ett skyfall med ett minimum av 

skador som följd. För att detta ska realiseras kommer det att behövas en mängd olika åtgärder, både 

i form av fysiska åtgärder men även genom informationsspridning. Planering måste ske så att 

åtgärder blir så effektiva som möjligt, både i förhållande till kostnader för att vidta åtgärder och till 

hur effektivt skydd åtgärderna ger.  

En marköversvämningskartering för Lunds kommuns tätorter är framtagen. Denna finns redovisad på 

Lunds kommuns Intrakarta.  

Fysiska åtgärder kommer att behövas på olika nivåer, både storskaliga anläggningar och minde lokala 

åtgärder. Eftersom arbetet med att anpassa Lund kommer att ta lång tid måste åtgärder prioriteras 

så att de störningar som ger störst konsekvenser hanteras först. Människors säkerhet ska prioriteras 

framför monetära värden.  

Kunskapen måste öka kring risker och rimlig nivå på säkerhet vid skyfall. En stad kan inte förväntas 

fungera som vanligt i en extremhändelse, utan det handlar om att minimera konsekvenserna. 

Översvämningar och åtgärder gäller både kvartersmark och allmän platsmark, och berör såväl 

medborgare som privata och offentliga aktörer. 

Det är av största vikt att den mark som behövs för att kunna genomföra åtgärder avsätts och att det 

finns tillräckligt med resurser, i planerings- anläggnings och driftskedet, för att kunna genomföra 

åtgärder. 



4 

 

Inledning 
Händelser de senaste åren visar att klimatet håller på att förändras. Både 

antalet dagar med kraftig nederbörd och mängden nederbörd kommer att öka, 

med konsekvenser som kan påverka samhället negativt. För att möta dessa 

förändringar krävs en strategi för hur kommunen långsiktigt ska öka sin 

motståndskraft mot dessa konsekvenser.  

Mål 
Skyfall, i synnerhet över tätbebyggt område, kan orsaka kraftiga 

översvämningar. Dessa översvämningar, det vill säga ansamlingar av 

vatten på markytan, behöver inte nödvändigtvis utgöra ett problem. 

Problem uppstår när vattnet orsakar risk för liv och hälsa, påverkar 

samhällsviktiga funktioner och kommunikationer eller ger upphov till 

värdeförlust. För att Lunds kommun ska kunna motverka dessa negativa 

konsekvenser behövs en plan för hur byggnation och markanvändning ska 

anpassas till det förändrade klimatet med fler och kraftigare skyfall. 

Denna plan är första steget i det arbetet.  

Målet är att Lunds kommun inom 10 år har ett robust miljö- och 

klimatanpassat system för hantering av dagvatten som möjliggör 

utveckling och expansion i ett föränderligt klimat och som bidrar till ökad 

livskvalitet och ett mer attraktivt Lund. 

Översvämningsplan för Lund ska bidra till att:  
- Tätorterna i Lunds kommun utvecklas mot att bli hållbara samhällen 

som kan hantera konsekvenserna av ett skyfall.  
- Förståelsen hos alla berörda i Lunds kommun; tjänstemän, politiker 

och invånare ökar kring risker med skyfall, rimlig säkerhetsnivå och det 
egna ansvaret.  

- Senast år 2019 ska åtgärdsplaner ha tagits fram för hur kommunen ska 
säkra samhällsviktiga funktioner och människors liv vid skyfall.  

Översvämningsplanen ska kompletteras med åtgärdsplaner för hantering av 

översvämningar på grund av skyfall.  

  

Översvämningsplanen 

behandlar det vatten 

som inte hanteras i 

dagvattensystemet.  

Dagvattenplanen 

behandlar det vatten 

som hanteras i 

dagvattensystemet.  

• • • 
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Strategier 
- Hanteringen av skyfall ska vara en självklar del i allt arbete i 

kommunen, både vid nybyggnad och ombyggnad.  
- Kommunen ska bedriva ett fortsatt strukturerat arbete med att 

identifiera risker och ta fram åtgärdsplaner för att förebygga riskerna 
för skador vid skyfall.  

- Det ska avsättas mark för att kunna genomföra en hållbar 
skyfallshantering.  

- Det ska avsättas resurser till skyfallshantering, både i anläggnings- och 
i driftskedet.  

- Privata aktörer och fastighetsägare ska uppmuntras att bidra för att 
minska riskerna för översvämning.  

- Åtgärder ska utformas så att de bidrar till en attraktiv stadsmiljö.   

Avgränsningar 
Översvämningsplan för Lund behandlar det vatten som inte hanteras av 

dagvattensystemet och som orsakar översvämningar och olägenheter. För mer 

information om dagvatten hur det ska hanteras, läs ”Dagvattenplan för Lunds 

kommun”.  

Översvämningsplanen hanterar de större tätorterna i Lunds kommun. Det är 

främst i tätorterna som risken är störst för att skyfall orsakar materiella skador 

och personskador samt störningar på samhällsviktiga funktioner.  

Skyfallsplanen tittar inte på åtgärder i Stångby och Brunnshög då detaljerade 

studier görs i de planerade utbyggnadsplanerna.  

Inom ramen för detta projekt har det inte gjorts några beräkningar på 

översvämningsrisker i vattendrag. Informationen i dokumentet baseras på 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) beräkningar för Höje å 

samt erfarenheter kring tidigare översvämningar.  

Ingen hänsyn är tagen till höga havsvattennivåer då undersökningar visar att 

vattenståndet i Höje å och Kävlingeån i höjd med Lunds kommun inte påverkas 

av havsvattennivåerna (Sweco 2011).  

Planen behandlar inte frågan kring att rena vattnet vid skyfall. Att rena de 

mängder vatten som uppkommer, som dessutom är en sällan förekommande 

händelse, anses inte prioriterat i översvämningsplanen. Rening av dagvatten 

för normala regn hanteras i dagvattenplanen.  
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Skyfall 
Extrem nederbörd är något som sällan inträffar. Dagens samhällen är inte 

byggda för att kunna hantera de vattenmängder som uppstår och därför 

behövs ett sekundärt avledningssystem som kan hantera vattnet och begränsa 

negativ inverkan på samhället. 

Hantering av skyfall  
Skyfall innebär stora mängder regn på kort tid. Nästan alla skyfall inträffar 

sommartid och i samband med kraftiga åskskurar. Nederbörden är ofta väldigt 

lokal och har liten geografisk utbredning, men får ofta stor lokal påverkan. 

Med de prognostiserade klimatförändringarna kommer både antalet dagar 

med kraftig nederbörd och mängden nederbörd att öka (SMHI).  

Samhället och det traditionella sättet att hantera vatten, genom infiltration 

och avledning i underjordiska system, är inte byggt för att kunna hantera 

extrema mängder vatten. Detta gör att skyfall över en tätort i många fall leder 

till marköversvämningar. Dessa översvämningar kan orsaka stora problem och 

kostnader för ett samhälle, till exempel i form av skador på bebyggelse, 

störningar i trafik och olägenheter för invånarna. Det är svårt att leda bort eller 

hantera de extrema vattenmängder som kommer vid ett skyfall utan att några 

olägenheter uppstår. Istället handlar det om att hantera det på ett sätt som 

ger så lite olägenheter som möjligt. 

För att kunna möta de krav som ställs på samhället av ett förändrat klimat 

krävs en förändring av hur staden planeras och används. Vid kraftig nederbörd 

behövs ytliga vattenvägar, med generellt högre kapacitet än rör, samt 

utpekade ytor som tidvis kan översvämmas. Ytor som till vardags har andra 

funktioner, till exempel parker, vägar, torg etc, se bild 1. Då det ofta finns brist 

på ytor i en tätort och det är många funktioner som konkurrerar om utrymme 

är det av yttersta vikt att samordna de ytor som finns så att de kan ha många 

olika funktioner. Höjdsättning av mark och byggnader utgör andra åtgärder 

som kan användas för att skydda mot okontrollerade översvämningar. Vilka 

åtgärder som är mest effektiva, lämpliga och möjliga är beroende av vilka 

förutsättningar som råder i det aktuella området. 

 

 

 

Skyfall 
Skyfall är enligt 

SMHI ett regn med 

intensiteten            

1 mm/min eller    

50 mm/timme. 

• • • 
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Bild 1: Yta i gaturummet där vatten kan hanteras och transporteras vid kraftiga regn 

(Illustration: Envidan/Gruppe).  

Återkomsttid och klimatfaktor 
Regn beskrivs ofta med hjälp av återkomsttider. Återkomsttid är ett mått på 

hur ofta en händelse kan förväntas inträffa. Med en händelses återkomsttid 

menas att händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under 

denna tid. Eftersom man exponerar sig för risken under flera år blir den 

ackumulerade risken avsevärt större (SMHI).  

Vid beräkningar och dimensioneringar av anläggningar med lång livslängd är 

det nödvändigt att ta höjd för framtida förändringar i nederbörd. Därför 

behöver regnmängden, som är baserad på historiska data, multipliceras med 

en klimatfaktor (SMHI). Aktuella klimatfaktorer tas fram av SMHI.  

Styrmedel 
Ansvaret för att klimatanpassa ny och befintlig bebyggelse fördelas mellan stat, 

kommun och fastighetsägare. Staten har ett lagstiftningsansvar och ett 

samordningsansvar mellan olika myndigheter. Kommunerna har, enligt Plan- 

och bygglagen (PBL 2010:900), ansvaret för att ny bebyggelse lokaliseras till 

lämplig mark med hänsyn till bland annat risken för olyckor som ras, skred eller 

översvämning och erosion. Kommunen har även, enligt Lagen om skydd mot 

olyckor (LSO 2003:778), ansvar för att vidta förebyggande åtgärder mot olyckor 

för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön. 

Kommunerna har dock enligt lag ingen skyldighet att skydda befintlig 

bebyggelse. Det kan finnas en rätt för kommunen att vidta åtgärder om det 

kan anses vara av ett allmänt intresse för kommunmedborgarna att 

kommunen vidtar åtgärder och ställer kommunens resurser och skattemedel 

till förfogande (Göteborg 2016).  

Kommunerna har, via va-huvudmannen och där Lagen om allmänna 

vattentjänster (LAV 2006:412) är tillämplig, ansvar för det allmänna 

Skyfall i 

närområdet 
Köpenhamn 2011: 120 
mm på 2 timmar, 
motsvarande ett 1000-
årsregn. 
 
Malmö 2014: 120 mm 
på 6 timmar, 
motsvarande ett 360-
årsregn. 

 
• • • 
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dagvattensystemet. Det är dock inte preciserat i lagen vilka gränser som gäller, 

mer än att den allmänna va-anläggningen ska uppfylla skäligt anspråk på 

säkerhet.  

Fastighetsägare har, enligt den allmänrättsliga grundprincipen, ansvar och 

skyldighet att vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom och 

ansvarar för skador på den egna fastigheten. Utöver det har den också en 

skyldighet att se till att den egna fastigheten inte orsakar olägenhet för 

omgivningen enligt Jordabalken (1970:994). 

Kostnader 
Skyfall är kostsamma för samhället, både materiellt och emotionellt. Skador på 

byggnader står ofta för den största delen av de monetära kostnaderna, men 

indirekta kostnader i form av risker vid samhällsviktig verksamhet, påverkan på 

framkomlighet, inkomstbortfall och psykologisk oro har stor inverkan på 

samhällsekonomin.  

Uppskattade 

monetära 

kostnader vid 

skyfall 
Köpenhamn 2011: 

6 miljarder DKK 

Malmö 2014: över 

600 miljoner SEK.  

• • • 
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Prioritering 
Skyfallsanpassning är ett långsiktigt arbete där det kommer att behövas både 

fysiska åtgärder, kommunikationsinsatser och en ökad kunskap hos alla 

involverade. Detta är ett arbete som kommer att kräva både tid och resurser.

Prioritering av åtgärder 
Den långsiktiga ambitionen är att tätorterna i Lund ska kunna hantera ett 

skyfall med ett minimum av skador som följd. För att detta ska realiseras 

kommer det att behövas en mängd olika åtgärder. Planering måste ske så att 

dessa åtgärder blir så effektiva som möjligt, både i förhållande till kostnader 

för att vidta åtgärder och till hur effektivt skydd åtgärderna ger. I detta ligger 

en motsättning mellan kostnader och skydd på så sätt att ett hundraprocentigt 

skydd mot alla former av kraftig nederbörd inte är ekonomiskt försvarbart. En 

avvägning måste därmed göras mellan kostnaderna och en rimlig skyddsnivå.  

Fysiska åtgärder kommer att behövas på olika nivåer, både storskaliga 

anläggningar och minde lokala åtgärder. Vilken typ av åtgärd som genomförs 

är beroende av var de anläggs i systemet, vad som är möjligt på den angivna 

platsen och vad de har för syfte. Huvudsakligen ska de genomföras som 

åtgärder ovan mark i form av ytliga avrinningsvägar och översvämningsytor. 

Ytorna ska utformas multifunktionella, så att de kan nyttjas till annat då de inte 

används för skyfallshantering, då detta är något som kommer att ske ytterst 

sällan. Rätt utformade kan åtgärderna även bidra till att det bildas fler 

attraktiva gröna och blå rekreativa miljöer, samt till en säkrare hantering av 

dagvatten.  

Eftersom arbetet med att anpassa Lund kommer att ta lång tid måste åtgärder 

prioriteras så att de störningar som ger störst konsekvenser hanteras först. 

Människors säkerhet ska prioriteras framför monetära värden.  

1) Samhällsviktig verksamhet och bebyggelse där det finns risk för 
människors liv. 

2) Vägnät och stråk som behövs för räddningstjänstens framkomlighet. 
3) Bebyggelse där monetära skador orsakade av skyfall drabbar många 

människor.

Ytbehov 
För att kunna 

hantera ett 100-

årsregn behövs 10 

% av avrinnings-

områdets yta, om 

man tillåter ett 

vattendjup på 

översvämnings-

ytor på 0,25 m.   

• • • 
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Genomförande  
För att skapa ett samhälle som kan hantera skyfall krävs att 

översvämningsfrågan analyseras och lyfts i alla projekt som genomförs, både 

vid planläggning och vid ombyggnad av allmän platsmark och kvartersmark.

Riktlinjer 
Förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder görs för att minska risken för 

översvämning. Förebyggande åtgärder kan handla om att i fysisk planering 

förhindra placering av ny bebyggelse i översvämningshotade områden, besluta 

om flytt av byggnad eller verksamhet eller att reglera lägsta 

grundläggningsnivå för bebyggelse. Till kategorin förebyggande åtgärder hör 

även utredande insatser, informationsåtgärder och utveckling av beslutsstöd. 

Skyddsåtgärder syftar till att reducera översvämningshot, sårbarhet eller 

konsekvens genom fysiska åtgärder. 

Fysiska åtgärder kommer inte att kunna genomföras enbart i form av särskilda 

projekt för att kunna hantera skyfall. För att arbeta resurseffektivt kommer 

många av åtgärderna att behöva göras i samband med andra processer, till 

exempel vid exploatering eller ombyggnad av allmän platsmark. Det krävs 

därför ett helhetstänk, där översvämningsfrågan analyseras och lyfts, i alla 

projekt som genomförs, från projektidé till förvaltning och användande. Det är 

av största vikt att den mark som behövs för att kunna genomföra åtgärder 

avsätts och att det finns tillräckligt med resurser, i planerings- anläggnings och 

driftskedet, för att kunna genomföra åtgärder.  

Olika frågeställningar behöver hanteras beroende på om det handlar om 

exploatering av tidigare obebyggd mark, förtätning, ombyggnation av allmän 

platsmark eller hantering i befintlig miljö utan tillkommande nybyggnation. Det 

finns inga nationella riktlinjer utan istället är det upp till varje kommun att 

besluta kring vilken säkerhetsnivå byggnation ska ha, avväganden om vilka 

risker och olägenheter som måste accepteras och om särskild infrastruktur 

eller byggnation, som till exempel sjukhus, ska ha en högre säkerhetsnivå. 

Nedan redovisas de säkerhetsnivåer för Lunds kommun. Nivåerna kan 

revideras om en nationell standard tydliggörs genom exempelvis lagstiftning.  

Ny bebyggelse: 
- Planläggning för ny bebyggelse ska inte försämra eller skapa 

översvämningsproblematik för omgivningen. Det ska istället alltid 
eftersträvas att i samband med planläggning förbättra 
skyfallshanteringen där det behövs.  

- Bebyggelse på ej tidigare exploaterad mark ska säkras mot ett 100-
årsregn med klimatfaktor.  
 

Samhällsviktig 

verksamhet 
Skydd av 

samhällsviktig 

verksamhet handlar 

om att säkerställa en 

förmåga att 

förebygga, hantera 

och återhämta sig 

från allvarliga 

störningar hos de 

verksamheter och 

funktioner som är av 

betydelse för 

befolkningens liv och 

hälsa, samhällets 

funktionalitet samt 

våra grundläggande 

värden 

(www.msb.se) 

• • • 
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- Det ska eftersträvas att ny bebyggelse på tidigare exploaterad mark 
(förtätning) ska säkras mot ett 100-årsregn med klimatfaktor. Om 
detta inte är möjligt kan det i särskilda fall göras undantag, dock ska 
alltid bebyggelsen säkras mot ett 50-årsregn med klimatfaktor.  

Befintlig bebyggelse: 
- Samhällsviktiga funktioner ska kunna klara ett 100-årsregn med 

klimatfaktor.  
- Befintlig bebyggelse ska skyddas till så hög nivå som anses rimligt i 

förhållande till konsekvenser och kostnader. Målet är att minst säkra 
bebyggelsen mot ett 50-årsregn med klimatfaktor.  

Riktade skyfallsåtgärder 

 

För att minska risken för översvämning i de värst drabbade områdena kommer 

en del åtgärder att behöva genomföras som separata projekt som har till 

huvudsyfte att minska riskerna vid skyfall. Det kan exempelvis röra sig om 

omgestaltning av parker, gator eller andra kommunala ytor i syfte att hantera 

vatten, se bild 2.  

 

 

Bild 2: Inspirationsbild: 

översvämningsyta i 

Mästers Park 

(illustration: Barbara 

Mathiasson).  

Berörda strategier:  
- Kommunen ska bedriva ett fortsatt strukturerat arbete med att identifiera risker och ta 

fram åtgärdsplaner för att förebygga riskerna för skador vid skyfall.  
- Det ska avsättas mark för att kunna genomföra en hållbar skyfallshantering.  
- Det ska avsättas resurser till skyfallshantering, både i anläggnings- och i driftskedet.  
- Åtgärder ska utformas så att de bidrar till en attraktiv stadsmiljö.   

               • • • 
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Allmän platsmark 

 

I samband med ombyggnad av allmän platsmark ska alltid möjligheten till en 

förbättrad skyfallshantering tas med som en förutsättning i projektet redan vid 

planering och förstudie. Detta innebär att det behövs både utbildning av 

tjänstemän samt utveckling av rutiner för att förankra 

översvämningsproblematiken i verksamheten. Kommunen bör arbeta med 

åtgärder såsom:  

- Ytor som kan ta upp eller tillfälligt magasinera vatten vid stora 
mängder nederbörd, se bild 3.  

- Vattenvägar som kan leda stora mängder vatten till ytor där de 
tillfälligt kan magasineras. 

- Vegetation/marktäckning/överbyggnader som tillåter infiltration. 
- Fördröjningsmagasin. 

 
Bild 3: Exempel på utformning av torg, med syfte att hantera vatten. Tåsinge plads, 

Köpenhamn (Foto: GHB Landskab). 

Berörda strategier:  
- Hanteringen av skyfall ska vara en självklar del i allt arbete i kommunen, både vid 

nybyggnad och ombyggnad.  
- Kommunen ska bedriva ett fortsatt strukturerat arbete med att identifiera risker och ta 

fram åtgärdsplaner för att förebygga riskerna för skador vid skyfall.  
- Det ska avsättas mark för att kunna genomföra en hållbar skyfallshantering.  
- Det ska avsättas resurser till skyfallshantering, både i anläggnings- och i driftskedet.  
- Åtgärder ska utformas så att de bidrar till en attraktiv stadsmiljö.   

               • • • 
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Kvartersmark  

 
Det går inte enbart att göra åtgärder på den mark som kommunen har till sitt 

förfogande, utan alla aktörer i samhället måste ta ansvar för det vatten som 

uppstår inom den egna fastigheten. Fastighetsägare har det primära ansvaret 

för att vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin fastighet.  

I dagsläget saknas det lagstöd för att kräva att vatten hanteras på 

kvartersmark. Istället måste detta ske på frivillig basis från fastighetsägarna. 

Det är därför viktigt att alla fastighetsägare och verksamhetsutövare har 

kunskap om den inverkan som klimatförändringarna har på deras fastigheter 

och hur utformningen av kvartersmark påverkar både den egna och andras 

fastigheter.  

Vid utformning av kvartersmark som ägs av kommunen, till exempel skolor och 

idrottsplatser, ska det alltid göras en bedömning om det vid behov är möjligt 

att göra åtgärder för att minska risker för översvämningar.   

Planprocessen 
Hänsyn till översvämningskarteringen och planerade åtgärder ska tas i 

översiktsplanen vid val av hur ytor ska planeras. Mer detaljerade studier ska 

sedan göras i efterföljande arbete med fördjupade översiktsplaner, program 

och detaljplaner. Byggherren ska under planskedet visa att föreslagen 

utformning klarar kraven på anpassning till översvämningsrisker som ställs från 

stadsbyggnadskontoret.  

Grundläggande planeringsåtgärder för att minska risken för översvämningar är:  

• Ytor för hantering av vatten från skyfall: I fördjupade översiktsplaner, 
program och detaljplaner ska hänsyn tas till skyfallskarteringen vilket 
innebär att rinnvägar ska beaktas och ytor för hantering av vatten 
pekas ut.  

• Placering av byggnader: Byggnader ska inte placeras så att de stör 
rinnvägar enligt skyfallskarteringen (DHI 2016). Placering som stör 
rinnvägar kan endast tillåtas om ny rinnväg kan skapas som leder 
skyfallsvattnet förbi byggnaderna på ett säkert sätt.  

Tillgängliga 

ytor 
30 % av marken 

inom Lunds stad 

är allmän 

platsmark, varav 

12 % är 

parkmark. 70 % 

är kvartersmark.  

• • • 

Berörda strategier:  
- Hanteringen av skyfall ska vara en självklar del i allt arbete i kommunen, både vid 

nybyggnad och ombyggnad.  
- Kommunen ska bedriva ett fortsatt strukturerat arbete med att identifiera risker och ta 

fram åtgärdsplaner för att förebygga riskerna för skador vid skyfall.  
- Privata aktörer och fastighetsägare ska uppmuntras att bidra för att minska riskerna för 

översvämning.   

               • • • 
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• Höjdsättning av byggnader: Höjdsättning av byggnader ska ske så att 
skaderisk vid skyfall inte föreligger. 

• Höjdsättning av kvartersmark och allmän plats: Höjdsättning som 
möjliggör och säkrar att vatten rinner och samlas där det totalt sett gör 
så liten skada som möjligt ska eftersträvas. Där det är möjligt och 
lämpligt kan hantering av vatten ske i parker samt rinnvägar skapas på 
gator.  

Kommunikation 
Kunskapen måste öka kring risker och rimlig nivå på säkerhet vid skyfall. En 

stad kan inte förväntas fungera som vanligt i en extremhändelse, utan det 

handlar om att minimera konsekvenserna. Det måste även ske en ökad 

medvetenhet hos alla aktörer som påverkar hur staden kan hantera vatten. 

Översvämningar och åtgärder gäller både kvartersmark och allmän platsmark, 

och berör såväl medborgare som privata och offentliga aktörer. 

Kommunikationen av Översvämningsplan för Lunds kommun behöver därför 

ske både internt inom Lunds kommun respektive VA SYD och externt gentemot 

berörda målgrupper. Genom information och kampanjer kan fastighetsägare 

informeras om sin egen inverkan på vattenhanteringen i staden och hur de kan 

påverka den. Denna information samordnas med information kring 

dagvattenhantering (Dagvattenplan för Lunds stad).   
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Ansvarsförhållanden 
Kommunen har ett flertal olika aktörer som är involverade i arbetet med 

förebyggande åtgärder för att minska riskerna vid skyfall: VA SYD, Tekniska 

nämnden (park- och naturkontoret, gatu- och trafikkontoret samt mark- och 

exploateringskontoret), Byggnadsnämnden och Miljönämnden. Förutom 

kommunen berörs fastighetsägare och byggherrar/exploatörer.  

Ansvarsfördelning i Lunds kommun 
Det är kommunens ansvar att ta fram underlag för att kartlägga eventuella svagheter vid skyfall och 

att ta fram en övergripande åtgärdsplan. Det är även kommunens ansvar att se till att det finns 

tillräckligt med resurser för att kunna genomföra utredningar och planerade åtgärder.  

Byggnadsnämnden ansvarar för att hänsyn tas i planprocessen, från översiktsplan till detaljplan och 

bygglov. Om det behövs åtgärder inom en plan för att säkra ny bebyggelse ansvarar exploatören för 

att dessa genomförs. Kostnaderna ska belasta exploateringen.  

Ansvaret för att skydda fastigheter ligger på fastighetsägaren.  

Ansvaret för att hantera skyfall på allmän platsmark ligger på tekniska nämnden. Tekniska nämnden 

genomför och underhåller åtgärder som görs på allmän platsmark för att skydda befintlig bebyggelse. 

Det är ofta samhällsekonomiskt lönsamt att genomföra åtgärder samtidigt som annan ombyggnation 

av allmän platsmark sker. Dessa åtgärder innebär ökade kostnader för den skattefinansierade 

budgeten. De separata projekt som behövs för att minska riskerna vid skyfall måste läggas in i 

kommunens långsiktiga finansieringsplan.  

VA SYD har ansvaret för ledningsnätet och att det uppfyller de krav som ställs. Åtgärder på 

ledningsnätet är VA SYDs ansvar och finansieras av va-taxan.  

VA SYD har huvudansvaret för kommunikation med privata fastighetsägare kring vad de kan och bör 

göra inne på sin fastighet. Kommunen har ansvaret för att kommunicera internt till de olika 

förvaltningarna. Kommunen ansvarar också för kommunikationen kring översvämningskarteringen 

och de åtgärder som görs på allmän platsmark.  
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Förutsättningar och underlag 
En marköversvämningskartering för Lunds större tätorter har genomförts för 

att kunna kartlägga kommunens eventuella svagheter vid extrema 

regnhändelser. 

Marköversvämningsmodell 
I syfte att kartlägga var vattnet rinner och skapar översvämningar har 

markavrinningsberäkningar gjorts för extremt regn för de större tätorterna i 

Lunds kommun. Avrinnings- och översvämningsberäkningar har genomförts 

med hjälp av en hydraulisk modell för en extrem regnhändelse. Utifrån 

resultaten har översvämningsutbredning, vattendjup och flödesvägar kartlagts. 

Beräkningsresultaten utgör ett underlag för identifikation av riskområden med 

avseende på översvämningar, alternativa avledningsvägar på markytan och 

lämpliga platser för att hantera vattnet (DHI 2016). Denna modell ska 

uppdateras efterhand som områden exploateras och åtgärder utförs. 

Simuleringar är gjorda för olika scenarier för tätorterna: 

- Lunds stad: Simuleringar är gjorda för 100-årsregn och 50-årsregn med 
en total varaktighet på sex timmar. Till regnet har en klimatfaktor på 
1,3 adderats. Marköversvämningsmodellen är kopplad till 
ledningsnätsmodellen som visar ledningsnätets beräknade kapacitet.  

- Stångby, Södra Sandby och Dalby: Simuleringar är gjorda för 100-
årsregn och 50-årsregn med en total varaktighet på sex timmar. Till 
regnet har en klimatfaktor på 1,3 adderats. Ledningsnätet har vid 
simuleringen antagits vara fullt och kunna hantera ett 10-årsregn.  

- Veberöd, Idala och Genarp: Simuleringar är gjorda för 100-årsregn med 
en total varaktighet på sex timmar. Till regnet har en klimatfaktor på 
1,3 adderats. Ledningsnätet har vid simuleringen antagits vara fullt och 
kunna hantera ett 10-årsregn. Simuleringar är gjorda för två olika 
infiltrationshastigheter då den första simuleringen misstänktes ha 
överskattat infiltrationshastigheten för omkringliggande mark.  

Översvämning i vattendrag 
Nedan beskrivs översvämningsriskerna för tre vattendrag som påverkar 

tätorter i Lunds kommun. Riskerna för Höje å baseras dels på MSB:s 

beräkningar och dels på erfarenheter från år 2007. Informationen om 

Sularpsbäcken och Veberödsbäcken baseras på erfarenheter.  

Vattendragen i Lund är, till skillnad från hårdgjorda städer, ofta känsligare för 

långvariga regn än korta intensiva skyfall. Detta eftersom mycket av vattnet till 

vattendragen kommer från åkermark som mättas efter långa regnperioder och 

då ger en kraftig avrinning till vattendragen (Sweco 2011).  

Skyfallsanalys 
För mer 

information om 

marköversväm-

ningsmodellen, läs 

”Skyfallsanalys för 

Lunds kommun”, 

DHI 2016 

• • • 
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Höje å 
Höje ås avrinningsområde är ca 31 600 ha stort och utgörs till stor del av 

jordbruksmark. Andelen tätort utgör ca 18 % av hela avrinningsområdet. I 

princip hela ån berörs av olika dikningsföretag. Myndigheten för Samhällsskydd 

och Beredskap har gjort en översiktlig översvämningskartering för Höje å (MSB 

2011) som är avsedd för övergripande insatsplanering av räddningstjänstens 

arbete samt som översiktligt underlag vid kommunernas planering.  

Bild 4 visar beräknade översvämningar för 100-årsflödet och för beräknat 

högsta flöde (enligt Flödeskommitténs riktlinjer för dammdimensionering, FDK 

I, storleksordningen 10 000-års flöde).  

 

Bild 4: Rosa områden visar översvämmade ytor vid 100-årsflöder och streckade ytor 

visar översvämmade ytor vid beräknat högsta flöde (www.vattenatlas.se).  

Högsta uppmätta flöde i Höje å var i juli 2007. Översvämningsutbredningen var 

lite mindre än MSB:s beräknade utbredning för 100-årsflödet. Dagvattnets 

inverkan på vattennivån i Höje å var då marginell eftersom dagvattnets högsta 

flöden inträffar före de högsta flödena i Höje å. Detta beror på fördröjningen 

av flödet i Höje å och tillrinningen från hela avrinningsområdet (Sweco 2011).  

Veberödsbäcken genom Veberöd 
Veberödsbäcken är ett dikningsföretag (Veberödsbäcken 1898) med en 

sträckning söder om Veberöd till Kvarnparken. Efter Kvarnparken övergår det 

till Veberödsbäckens rensningsföretag 1977 vilket sträcker sig till Vombs ängar. 

Denna del av bäcken har relativt god kapacitet. Veberödsbäcken är däremot 

bitvis mycket smal och ligger inträngd mellan fastigheter. Bäcken tar emot 

stora mängder vatten från åkermark innan den rinner in i samhället. 

Erfarenheter från översvämningar de senaste åren visar att det inte behöver 

Höje å 
För mer 

information om 

översvämningsrisk i 

Höje å, se MSB 

Rapport nr 76, 

2011-11-29. 

• • • 
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regna särskilt kraftigt för att det ska ske lokala översvämningar i bäcken (VA 

SYD 2015).  

Sularpsbäcken genom Södra Sandby 
Sularpsbäcken genom Södra Sandby är en del av den allmänna va-

anläggningen. Bäcken tar emot vatten från ca 2 100 ha åkermark innan den 

rinner in i samhället. Erfarenhetsmässigt uppstår inga allvarliga problem längs 

Sularpsbäcken genom Södra Sandby. Problem har ibland uppkommit vid 

Sofielundsvägen när vattenståndet i bäcken varit högt och vatten tryckts bak i 

ledningsnätet och orsakat källaröversvämningar.  

Kombinerat ledningsnät 
Vid kraftiga regn kan problem uppstå även om det inte blir 

marköversvämningar, ofta i form av källaröversvämningar. Här är det 

kombinerade ledningsnätet en riskkonstruktion. Vid kraftiga regn kan 

ledningskapaciteten överskridas och uppdämning sker då i systemet. Dessa 

uppdämningar kan leda till källaröversvämningar. För att minska risker för 

källaröversvämningar behövs en kombination av åtgärder; ovan mark, på 

ledningsnätet via VA SYD:s åtgärdsplan (VA SYD 2012) samt i det dagliga 

arbetet med dagvattenhantering. 

Analys av underlag 
Översvämningsutbredningen skiljer sig markant mellan de olika orterna. I 

Lunds stad uppstår två omfattande sammanhängande översvämningsområden 

med stora vattendjup, från Norra Kyrkogården via Lund C till Värpinge och från 

Mårtenstorget ner till Kraftringens huvudkontor på Stampelyckan, samt ett 

antal områden med mindre utbredda vattenansamlingar men med stora 

vattendjup. Generellt står flertalet av viadukterna vattenfyllda. Minskad 

framkomlighet kan ses på ett begränsat antal mindre och medelstora vägar 

medan E22:an och väg 11 klarar sig generellt bra. I Södra Sandby sker den 

huvudsakliga ytavrinningen längs med ett antal huvudstråk, bland annat 

Sularpsbäcken, där de största problemen uppstår. För Dalby är problemen 

generellt begränsade med några översvämmade områden. Se nästa kapitel för 

kartor över drabbade områden.  

En analys för Veberöd, Idala och Genarp belyser vikten av att känna till de 

geologiska förutsättningarna i området. För det första beräkningsfallet 

påverkas få områden av översvämning medan vid det andra fallet så bildas 

tydliga stråk där vatten rinner och blir stående. För att få en bättre säkerhet vid 

mer detaljerade modelleringar krävs närmre studier av de geologiska 

förutsättningarna.  

Översvämningar i ett vattendrag är en naturlig händelse och behöver därför i 

första hand hanteras genom att inte placera byggnader, känslig infrastruktur 

eller andra anläggningar känsliga för vatten och av ekonomiskt värde i 

vattendragets översvämningsområde. Vattendragens naturliga 

Kombinerat 

ledningsnät 
I kombinerade 

ledningsnät leds 

spillvatten och 

dagvatten i samma 

ledning.  

• • • 
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översvämningsområde (å-plan) ska beaktas vid planläggning och är inte 

lämpligt för bebyggelse. Både Veberödsbäcken och Sularpbäcken 

översvämmas vid regn, i synnerhet i de södra delarna där det kommer in 

mycket vatten från kringliggande åkermark, med konsekvenser för 

bebyggelsen kring åarna. Risken att Höje å skadar befintlig känslig bebyggelse i 

Lund är relativt liten. Dock ska man vid åtgärdsplanering se till att vatten inte 

leds okontrollerat till ån då man riskerar att dränka nedströms liggande 

områden.  
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Övergripande åtgärdsförslag 
Nedan följer en redovisning över några av de drabbade områdena i Lunds 

tätorter samt övergripande förslag på lokalisering av åtgärder. Dessa förslag är 

inte heltäckande, utan ett första steg i arbetet med att hitta platser för möjliga 

åtgärder.  

Lokalisering av åtgärder 
För att kunna prioritera mellan de olika översvämningsdrabbade områdena och för att hitta lämpliga 

ytor för åtgärder behövs ytterligare analyser samt modellering och tester av åtgärdsförslag. Nedan 

visas förslag på lokalisering av övergripande åtgärder för olika delar av Lunds kommun. Åtgärderna är 

på inget sätt heltäckande och inte kontrollerade i detalj, utan ska ses som ett första steg för en 

åtgärdsplanering och en uppmaning till vilka markområden som måste reserveras för 

skyfallshantering. Fokus har lagts på de värst drabbade områdena i respektive tätort samt på 

samhällsviktig verksamhet. Detta innebär att konsekvenserna av översvämningarna kan vara olika 

allvarliga i de olika tätorterna.  

Det är ofta svårt att genomföra åtgärder i de områden som är värst drabbade, lösningen ligger i att 

försöka hantera vattnet uppströms så att belastningen på dessa områden minskar. För att detta ska 

vara möjligt behövs ytor, något som ofta är svårt att hitta i tätbebyggda områden. Karteringen visar 

ett antal obebyggda områden där det är extremt viktigt att reservera plats för att kunna ta hand som 

stora mängder vatten. Några exempel på sådana områden är parkområdet i Värpinge kring 

Värpingediket, området kring dammen vid Annehem och Mästers Park.  

Förslag på lokalisering av åtgärder för respektive tätort 
Som grund för den övergripande analysen och förslag på lokalisering av åtgärder ligger den kartering 

som visar vattendjup för ett 100-årsregn med klimatfaktor. För att hitta flödesvägar och för att se var 

vattnet kommer ifrån har även karteringen över flödesvägar använts.  

Översvämningskartorna visar det maximala vattendjupet under översvämningsförloppet, oavsett vid 

vilken tidpunkt detta uppkommer. För att få en uppfattning om olägenheter/skador som regnet 

orsakar kan följande djupintervall för vatten på markytan användas som ungefärliga riktvärden då 

översvämningskartorna studeras:  

0,1 - 0,3 m, besvärande framkomlighet  

0,3 - 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada  

0,5 m, stora materiella skador, risk för hälsa och liv  

Lunds stad 
I Lunds stad finns ett antal större sammanhängande problemområden med större vattendjup samt 

flertalet mindre områden spridda över hela staden med en begränsad översvämningsutbredning, 

men med större vattendjup. Exempel på större områden är:  
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- Väster om Lund C och vidare ner mot Vårdcentral Måsen.  
- Bostadsområdet norr om Landsdomarevägen. 
- Bostadsområdet längs Revingegatan. 
- Bostadsområdet på båda sidor om Gullregnsvägen och Kraftringen kontor vid Stampelyckan. 

Resultaten från det kompletterande beräkningsfallet indikerar att även vid ett något mindre extremt 

regn drabbas Lund av kraftiga översvämningar i flera områden. I jämförelse med 100-årsregnet så 

samlas marköversvämningen vid 50-årsregnet generellt mer i lågpunkterna och utbredningen i 

översvämningsområdena minskar.  

Norra Kyrkogården – Lund C – Värpinge  
Översvämningsrisk: Det bildas ett stråk med utbredda 

vattenansamlingar med stora vattendjup från Lund C via Västra 

innerstaden, kring kvarteret Måsen, ner mot Papegojlyckan och bort 

mot Värpinge.  

Konsekvens: Många bostäder riskerar att översvämmas och runt vissa 

byggnader kan vattendjupet bli så högt att det finns risk för människors 

liv. Lund C är en samhällsviktig funktion. Området väster om Lund C har 

kombinerade ledningar, vilket ökar risken för källaröversvämningar.  

 
Lokalisering av åtgärder: Avrinningsstråket börjar redan uppe vid Norra Kyrkogården. För att minska 

belastningen nedströms bör åtgärder göras för att se till att vattnet hanteras där och inte leds vidare 

(1). Vid ombyggnad och förtätning kring Lund C måste hänsyn tas så att vattnet kan ledas vidare till 

ytor där de inte orsakar skada (2). Möjligheten att förändra höjdsättningen på gatorna i 

bostadsområdet söder om Åldermansgatan (3) bör ses över så att ytvattnet kan ledas till Mästers 

Park (4). Denna åtgärd minskar även belastningen nedströms. Ett antal åtgärder behöver genomföras 

kring kvarteret Måsen (5), en större utredning kring detta pågår i samband med planerad förtätning. 

Plats bör reserveras vid Folkets Park (6) för att kunna hantera det vatten som samlas där. Om dessa 

åtgärder genomförs bör belastningen på Papegojlyckan minska avsevärt. Det är av största vikt att 
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reservera ytan kring dagvattendiket i Värpinge (7) för att kunna hantera de stora vattenmassor som 

samlas där. En viss översyn behöver även göras av ledningsnätet, då det trycks upp vatten ur 

ledningsnätet på vissa olämpliga ställen.  

Landsdomarevägen  
Översvämningsrisk: Utbredda vattenansamling med stort vattendjup.   

Konsekvens: Många bostäder riskerar att översvämmas och runt vissa 

byggnader kan vattendjupet bli så högt att det finns risk för liv.  

  

Lokalisering av åtgärder: Vattnet som samlas vid Landsdomarevägen kommer från öster och kan 

sedan inte rinna vidare eftersom Norra Ringen och Kävlingevägen skär av området. Mycket av vattnet 

kommer via Baravägen (1), en del av vattnet beror på upptryckning av vatten från ledningsnätet vid 

Baravägen/Tingshögsvägen. Åtgärder bör göras för att minska flödet från Baravägen, till exempel 

med åtgärder kring gaturummet som kan hantera vatten. Flödet från Norra Ringen kan eventuellt 

hanteras i parken i norra delen av området (2). Åtgärder kan även göras i grönområdet (3) för att 

minska tillflödet av vatten. Vid en eventuell framtida exploatering vid Smörlyckan (4) måste åtgärder 

göras för att minska flödet österut så att situationen vid Landsdomarevägen inte förvärras.  

Mårtenstorget - Kraftringen  
Översvämningsrisk: Sammanhängande stråk. Utbredda 

vattenansamlingar med stora vattendjup vid Revingegatan, vid 

bostadsområde kring Gullregnsvägen samt vid Kraftringen Energi 

AB och Markentreprenads huvudkontor vid Stampelyckan. 

Konsekvens: Samhällsviktig verksamhet påverkas; 

Markentreprenads fordon, ställverk. Många bostäder riskerar att 

översvämmas och runt vissa byggnader kan vattendjupet bli så högt 

att det finns risk för liv. 

 

Norra Ringen 
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Lokalisering av åtgärder: Det kommer en hel del vatten norrifrån på Kiliansgatan (1). Detta borde 

kunna fördröjas på Mårtenstorget (1) om torget anpassas för att kunna hantera vatten vid skyfall. 

Vattnet rinner sedan vidare längs Bankgatan ner mot Södra Esplanaden (2). För att minska flödet 

nedströms kan avskärande åtgärder göras längs Södra Esplanaden så att vattnet kan fördröjas i 

gaturummet. Bostadsområdet norr om Revingegatan översvämmas kraftigt (3). Ovan nämnda 

åtgärder bör minska flödet till området. En del vatten bör också kunna hanteras i parken söder om 

Revingegatan. Bostadsområdet längs Gullregnsvägen (4) riskerar att drabbas av kraftiga 

översvämningar. Det mesta vattnet leds dit via Råbyvägen. Med en förändrad höjdsättning bör detta 

vatten istället kunna ledas ner mot grönytan längs E22 där det kan byggas en större anläggning för 

att hantera vatten (5). Vatten som kommer norrifrån bör hanteras i parkområdet norr om Kraftringen 

(6). Då det även kommer en hel del vatten från nordöst bör möjligheten att minska det flödet ses 

över, till exempel genom att hantera mer vatten i St Jörgens Park (7) för att förhindra att det rinner 

vidare söderut.  

Tre av de ovan nämna åtgärderna; sänkning av Mårtenstorget (1), parken söder om Revingegatan (3) 

och en förändring av höjdsättning av Råbyvägen är testade i modellen. Dessa åtgärder ger endast en 

marginell minskning av vattendjupet kring Revingelyckan och Gullregnsvägen. Detta visar på vikten 

av att göra större övergripande åtgärdsplaner och att utgå från mängden vatten som behöver 

hanteras snarare än de enkla tillgängliga ytorna.  
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Dalby 
Dalby har inga tydliga stråk, utan översvämningarna är begränsade till mindre områden. Kring 

Hagalundskolan och förskolan Hagen bildas utbredda vattenansamlingar med stora vattendjup. 

Bostadskvarteret på Rågvägen är hårt drabbat och stor avrinning sker även i söder med 

översvämning längs väg 807 och ner mot väg 11.  

För 50-årsregnet har översvämningsproblemen för Rågvägen nästan helt försvunnit. I övriga 

problemområden har översvämningens djup minskat markant och utbredningen minskat något.  

Hagalundsskolan  
Översvämningsrisk: Utbredda vattenansamlingar med stora 

vattendjup vid Hagalundsskolan och Lyckevägen.  

Konsekvens: Skolan riskeras att översvämmas. Besvärande 

framkomlighet och risk för materiella skador. 

 

 

Lokalisering av åtgärder: Det mesta av vattnet samlas på grönytorna kring skolan, där det med en 

viss justering av ytorna i parkerna borde gå att hantera det mesta av vattnet utan att det påverkar 

byggnaderna. Till exempel kan det anläggas en sänka norr om förskolan (1) för att fördröja 

vattenmassorna norrifrån och sänka fotbollsplan eller parkyta (2) för att stoppa vattnet som kommer 

från öster.  
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Råget och Vetet  
Översvämningsrisk: Vattenansamling med stort vattendjup kring 

Rågvägen.  

Konsekvens: Bostäder riskerar att översvämmas. Besvärande 

framkomlighet och risk för materiella skador 

 

 

 

Lokalisering av åtgärder: Eventuellt minska flödet genom bostadsområdet genom att fördröja vatten 

norr om Hällestadsvägen på Dalby 81:1 som ägs av kommunen (1). Möjligheter kan undersökas i 

samband med eventuella utbyggnadsplaner konkretiseras. Eventuellt kan en del vatten tas om hand i 

parken Sikten (2) eller öster om Torna-Hällestadsspåret. 

Södra Sandby 
I Södra Sandby bildas tydliga stråk där vatten rinner och blir stående. Stora vattenmängder rinner 

längs med Sularpsbäcken och påverkar närliggande byggnader och vägar, framförallt i söder. Detta 

vatten bör hanteras innan det rinner in i byn. Markåtkomst saknas dock. Ett annat 

översvämningsstråk stäcker sig från åkermarken väster om Lindegårdsvägen genom 

bostadsområdena Flerfärgstrycket och Norrevång. Vid Kardborren – Killebäcksskolan i söder uppstår 

också stora vattendjup.  

Flerfärgstrycket - Norrevång  
Översvämningsrisk: Vattenansamlingar vid kyrkan och 

Norrevångsvägen.  

Konsekvens: Bostäder riskerar att översvämmas. Besvärande 

framkomlighet och risk för materiella skador 
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Lokalisering av åtgärder: En del av vattnet kommer från åkermarken i väster (1). Detta bör hanteras 

innan det når bebyggelsen, till exempel med ett avskärande dike. Markåtkomst saknas dock. Vatten 

kan även hanteras i Klockareparken (2) och Norrevångsparken (3) för att minska belastning 

nedströms.  

Korskyrkan 
Översvämningsrisk: Vattenansamlingar kring hus vid Backgatan.  

Konsekvens: Bostäder riskerar att översvämmas. Besvärande 

framkomlighet och risk för materiella skador 
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Lokalisering av åtgärder: Vattnet leds till området söderifrån. Eventuellt skulle vattnet kunna ledas 

förbi garagelängorna (1) till Sularpsbäcken, istället för att rinna igenom området. En del vatten borde 

kunna hanteras i parken öster om kvarteret (2).  

Kardborren - Killebäcksskolan 
Översvämningsrisk: Vattenansamling med stort vattendjup vid 

Kardborrevägen och Killebäcksskolan.  

Konsekvens: Bostäder och skola riskerar att översvämmas. Vid skolan 

finns risk för högt vattendjup. Besvärande framkomlighet och risk för 

materiella skador. 

 

Lokalisering av åtgärder: Vattnet kommer från söder och väster. Vattnet söderifrån kan hanteras 

innan det når bostadsområdet (1). Markåtkomst saknas dock. Vattnet från väster bör hindras innan 

det passerar Dalbyvägen, till exempel genom fördröjning på grönyta mellan vägar (2). 

Fotbollsplanerna eller marken däromkring (3) kan sänkas för att hindra stora delar av vattnet från att 

rinna mot skolan. Detta hjälper även bostadsområdet längre österut.  

Genarp 
I Genarp bildas framförallt ett avrinningsstråk, från Häckebergavägen upp mot Omvägen, och ett 

översvämningsområde kring Fäladsparken. Det är dock endast ett fåtal bostäder som drabbas. De två 

scenariona med olika infiltrationshastighet skiljer sig markant. Vid hög infiltration sker endast ett 

fåtal mindre översvämningar i Genarp. Sannolikt ligger sanningen närmre scenariot med hög 

infiltration. I det vidare åtgärdsarbetet är det viktigt att göra en närmre studie över de geologiska 

förutsättningarna.  

Veberöd och Idala 
I Veberöd finns det framförallt risk för översvämning i söder längs med Veberödsbäcken, mellan 

Södra Järnvägsgatan och Gamla vägen.  
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De två scenariona med olika infiltrationshastighet skiljer sig markant. Vid hög infiltration sker endast 

ett fåtal mindre översvämningar i Veberöd. För området kring Veberödsbäcken ligger sannolikt 

sanningen närmre scenariot med låg infiltration, för övriga Veberöd är det svårt att bedöma vilket 

scenario som är mest troligt. I det vidare åtgärdsarbetet är det viktigt att göra en närmre studie över 

de geologiska förutsättningarna.  

Veberödsbäcken – söder om Södra Järnvägsgatan 
Översvämningsrisk: Risk för omfattande översvämningar längs bäcken. 

Stor risk för översvämningar i de södra delarna redan vid mindre regn.   

Konsekvens: Bostäder riskeras att översvämmas. Besvärande 

framkomlighet och risk för materiella skador.  

 

 

 

Lokalisering av åtgärder: Bäcken behöver utredas mer, med hänsyn till vattenföring i bäcken, 

kulvertar etc. En eventuell åtgärd i söder, innan bäcken går in i samhället skulle minska risken för 

översvämning. Markåtkomst saknas dock. Möjligheten till en översvämningsyta på parkmark bör 

undersökas närmare (2). Arbete pågår med att se över kulverteringen under Södra Järnvägsgatan (3) 

för att minska dämning i bäcken.  
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Slutsats och fortsatt arbete 
För att realisera strategierna i denna plan behövs ett fortsatt kontinuerligt 

arbete kring skyfallshantering. Det behöver även tas fram åtgärdsplaner för 

respektive tätort. 

För att nå ambitionen att tätorterna i Lund ska 

kunna hantera ett skyfall med ett minimum av 

skador som följd krävs ett långsiktigt arbete, 

en kontinuerlig förändring av staden och ett 

nytt synsätt på hur en stad planeras.  

Det behövs åtgärdsplaner om visar en 

övergripande struktur för hur och var åtgärder 

ska göras för att få maximal effekt. En väl 

utförd åtgärdsplan möjliggör att åtgärder i så 

stor utsträckning som möjligt kan genomföras 

i samband med andra projekt. I ett första steg 

behövs åtgärdsplaner för hur kommunen ska 

säkra samhällsviktiga funktioner och 

människors liv vid skyfall.  

För att få in de nödvändiga förändringarna i 

det dagliga arbetet behövs rutiner och 

utbildning för de som arbetar i kommunen 

och VA SYD. Det behövs även resurser i form 

av tid och pengar. Detta gäller både i 

planerings-, anläggnings- och driftskedet. En 

annan mycket viktig fråga är tillgången till den 

mark som krävs för att kunna genomföra 

åtgärder.  

Vattenhantering är ett gemensamt ansvar och 

kommunen, fastighetsägare och 

verksamhetsutövare måste hjälpas åt för att 

nå en hållbar lösning. Det bör tas fram en 

strategi för hur man ska uppmuntra 

fastighetsägare, så väl småhusägare som 

större verksamhetsutövare, att genomföra en 

hållbar hantering.  

Vid projektering och anläggande av åtgärder 

är det viktigt att all information och indata 

dokumenteras så att det är möjligt att göra 

uppföljning för att bedöma effekten och 

samverkan av dem samt att utvärdera vilka 

åtgärder som fungerar bäst och är mest 

kostnadseffektiva. Det är även viktigt att 

dokumentera åtgärderna för att säkerställa att 

de får vara kvar över tid.  
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Ordlista 
Allmän platsmark Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för 

ett gemensamt behov. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis 
upplåtas för en enskild verksamhet. Om det är kommunen som är 
huvudman för en allmän plats ska användningen alltid redovisas i 
detaljplanen. En allmän plats kan till exempel vara en gata, ett torg 
eller en park.  

Avrinningsområde Område från vilket avloppsvatten kan avledas med självfall eller 
genom pumpning till en och samma punkt.  

Blockregn Ett syntetiskt regn bestående av en konstant intensitet under hela 
regnets varaktighet. Blockregn används ofta för att analysera ett 
system vid åtgärdsplanering.  

CDS-regn En statistiskt framtagen regnserie från en mängd historiska 
regntillfällen. Ett CDS-regn tar hänsyn till alla olika intensiteten och 
varaktigheter för just den valda återkomsttiden. 

Dagvatten Dagvatten är tillfälligt förekommande regn-, smält- eller 
framträngande grundvatten som avrinner på markytan eller via diken 
eller ledningar till recipient eller reningsverk.  

Dagvattensystem Ledningar och öppna anläggningar som hanterar dagvatten. 
Ekosystemtjänst De produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt 

välbefinnande. 
End-of-pipe Större dagvattenanläggningar i anslutning till utloppsledningar.  
Hydraulisk modell En modell där olika beräkningar kan göras av bland annat hur 

vattnet rör sig och ansamlas i terrängen 
Hårdgjorda ytor Ytor där vatten hindras att rinna ned i marken, till exempel hustak och 

asfalterade vägar. Motsatsen är genomsläppliga ytor. 
Kombinerat ledningsnät Avledning av dagvatten och spillvatten i ett gemensamt 

ledningssystem. Motsatsen är duplikatsystem, där dagvatten och 
spillvatten avleds i skilda ledningar. 

Klimatfaktor En faktor som multipliceras med dagens värden på exempelvis regns 
intensitet för att ta hänsyn till framtida värden som ett förändrat 
klimat kan leda till.  

Kvartersmark Mark inom detaljplanelagd område som inte ska utgöra allmän plats 
eller vattenområde.  

MikeUrban Program för modellering av ledningsnät med tillhörande anläggningar.  
Miljökvalitetsnormer Bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet, och är styrande för 

myndigheter och kommuner. De grundläggande kraven är att uppnå 
”God ekologisk och kemisk status”. Förkortas ofta MKN. 

Recipient Ytvatten eller grundvatten som tar emot utsläpp av dagvatten eller 
renat avloppsvatten. 

Regnintensitet Den regnvolym som faller under en viss tid över ett visst område 
Skyfall Kraftig nederbörd. Enligt SMHI’s definition motsvarar skyfall 1 

mm/min eller 50 mm/h.  
StormTac Modell för beräkning av dagvattenflöden och föroreningsbelastning 

från angivna ytor.  
Trycklinje Trycklinjen förbinder nivåer till vilka en fri vattenyta kan stiga. Ett 

exempel är en ledning med trycklinjen ovanför hjässan på ledningen, 
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som innebär att vattnet i en anslutande ledning kan stiga till den nivå 
som motsvarar trycklinjens nivå.  

Vattenstatus Tillstånd i ett vatten enl. vattenförvaltningsförordningen.  
Kemisk status (”god” eller ”uppnår ej god”) bedöms i 
förhållande till halter av prioriterade ämnen respektive ekologisk 
status (”hög”, ”god”, ”måttlig”, ”otillfredsställande” eller ”dålig) 
bedöms på ekologisk kvalitet. 

Varaktighet Den tid då det dimensionerande regnet varar.  
Återkomsttid Tidsintervall (i medeltal, sett över en längre tidsperiod) mellan regn- 

eller avrinningstillfällen för en viss given intensitet och varaktighet. 
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Underlag 
DHI 2016: Skyfallsanalys för Lunds kommun, rapport DHI daterad maj 2016 

Göteborg 2016: Ansvar och drivkrafter för kommunens hantering av stabilitetsfrågor. Andermyr 

Advokat AB, februari 2016 på uppdrag av Göteborgs stad. 

MSB 2011: Översiktlig översvämningskartering längs Höje å – Sträckan Genarp till mynningen, 

inklusive biflödet Önnerupsbäcken, MSB Rapport nr 76, 2011-11-29.  

SMHI: Hämtat på kunskapsbanken på www.smhi.se 

Svenskt Vatten P110: Avledning av dag-, drän, och spillvatten - Funktionskrav, hydraulisk 

dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. 

Sweco 2011: Modellering av översvämning i Höje å. Rapport Sweco 2011-02-16.  

VA SYD 2012: Åtgärdsplan för Lunds avlopp 

VA SYD 2015: Utredning df Veberödsbäcken 150430. Rapport VA SYD.  

VattenAtlas.se 

Samtal med personal på VA SYD och Lunds Kommun med erfarenheter från olika 

översvämningshändelser och av drift och underhåll inom kommunen.  

 



 

 

Remissvar: Översvämningsplan för Lunds kommun – 
remissversion 2017-04-28. 
Nedan följer svar på de synpunkter som inkommit från Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, 

Miljönämnden samt Höje å och Kävlingeåns vattenråd. Sydvatten och VA SYD har valt att inte 

inkomma med synpunkter. Svar har lämnats på de delar av remissvaren som ansetts vara synpunkter. 

För texter i sin helhet hänvisas till respektive remissvar.   

Byggnadsnämnden 

Statusen för Översvämningsplanen och övriga delplaner som ingår i ”Lunds vatten” i förhållande till 

översiktsplanen, LundaEKO och övriga kommunala dokument som behandlar vattenfrågor, bör 

redovisas tydligare.  

Svar: Under ”Sammanhang” står följande: De ingående planerna i Lunds vatten ska fungera som stöd 

till kommunens nämnder och förvaltningar. Planerna ska även fungera som underlag för kommunens 

översiktsplan och utgöra stöd. 

Ansvar för uppdatering av översvämningsplanen och översvämningskarteringen bör förtydligas.  

Svar: I planen står: Det är kommunens ansvar att ta fram underlag för att kartlägga eventuella 

svagheter vid skyfall och att ta fram en övergripande åtgärdsplan.  

Ansvar för framtagande av åtgärdsplanen som, enligt angivna inriktningsmål ska vara klar till år 2019, 

bör förtydligas samt vem som är uppdragsgivare till åtgärdsplanen.  

Svar: I planen står: Det är kommunens ansvar att ta fram underlag för att kartlägga eventuella 

svagheter vid skyfall och att ta fram en övergripande åtgärdsplan.  

Ansvar för genomförande, drift och underhåll av framtida anläggningar för skyfallshantering anges 

översiktligt i planen och bör förtydligas ytterligare när åtgärdsplanen tas fram.  

Svar: Detta hanteras i kommande åtgärdsplaner.  

Det vore önskvärt om planen på ett tydligare sätt kunde lyfta fram vilka konsekvenser som skyfall 

bedöms medföra för vattenkvaliteten i recipienten samt vilket förebyggande arbete som bedöms ge 

störst effekt. 

Svar: Fokus i översvämningsplanen ligger på att minimera risker för liv, samhällsviktig verksamhet 

och störningar för samhället. Att rena de mängder vatten som uppkommer vid skyfall, som dessutom 

är en sällan förekommande händelse, anses inte prioriterat i översvämningsplanen. Rening av 

dagvatten för normala regn hanteras i dagvattenstrategin och dagvattenplanen.   

Miljönämnden 

Avgränsningarna i översvämningsplanen är tydliga med att vatten som hanteras i dagvattensystemet 

inte behandlas i översvämningsplanen. Planer och strategier för hur man hanterar dagvatten och 



 

 

översvämning går hand i hand och även om inte dagvattenhantering behandlas i 

översvämningsplanen anser miljöförvaltningen att dagvattenhanteringen bör beskrivas översiktligt i 

översvämningsplanen. Exempelvis bör det nämnas att ett dagvattensystem generellt är 

dimensionerat för att klara ett 10-årsregn. 

Svar: Hänvisning till dagvattenplanen förs in.   

I inledningens inriktningsmål nämns att åtgärdsplaner för samhällsviktiga funktioner och människors 

liv ska ha tagits fram senast 2019. I övrigt saknas en tydlig strategi för fortsatt arbete för att 

förebygga negativa konsekvenser vid skyfall. Miljöförvaltningen anser att fortsatt 

arbete/framtagande av nya planer bör preciseras så att det framgår vad som ska göras, vem som är 

ansvarig och när det förväntas vara färdigt. Miljöförvaltningen är medveten om att det är flera 

aktörer, såsom kommunala bolag, förvaltningar och avdelningar, medverkar i processen och 

beslutsgången. Just därför är det väldigt viktigt med en ansvarig för de olika delarna och när en 

åtgärd/plan förväntas vara färdig. 

Svar: I planen står: Det är kommunens ansvar att ta fram underlag för att kartlägga eventuella 

svagheter vid skyfall och att ta fram en övergripande åtgärdsplan.  

En allmän definition av ”Samhällsviktig verksamhet” beskrivs på sidan nio i planen. Det är av största 

vikt att de verksamheter som innefattas i begreppet vid en mer detaljerad åtgärdsplan listas. Här kan 

även diskuteras huruvida ”känsliga verksamheter” som kan slås ut eller förorena vattnet borde finnas 

med. 

Svar: Detta hanteras i kommande åtgärdsplaner.  

I inledningen på sidan 3 skrivs ”Ett samhälle som inte kan hantera effekterna av ett förändrat klimat 

är inte ett hållbart samhälle. Denna plan är ett första steg i arbetet för att säkra att Lund är ett 

hållbart samhälle.”. Arbetet med att säkra att Lund är ett hållbart samhälle sker inom flera olika 

områden. Om formuleringen som refereras till ovan ska kvarstå anser miljöförvaltningen att följande 

bör lägga till: ”…..första steg, ur ett översvämningsperspektiv, i arbetet…..” eller liknande 

formulering. 

Svar: Revideras 

Miljönämnden vill trycka på vikten av att man i översvämningsplanen lyfter fram problematiken kring 

de föroreningar som hamnar i vattnet vid översvämningar och som sedan följer med det avrinnande 

vattnet från de hårdgjorda ytorna ut i recipienterna där föroreningarna kan skada djur- och växtlivet. 

Svar: Fokus i översvämningsplanen ligger på att minimera risker för liv, samhällsviktig verksamhet 

och störningar för samhället. Att rena de mängder vatten som uppkommer vid skyfall, som dessutom 

är en sällan förekommande händelse, anses inte prioriterat i översvämningsplanen. Rening av 

dagvatten för normala regn hanteras i dagvattenstrategin och dagvattenplanen.   

Tekniska nämnden 

Planens syfte är identifiera konkreta åtgärder som kan minimera risker för skador på människor och 

egendom vid extrema regn. Åtgärderna ska alltså tydligt präglas av detta. Planen kompletterar 

dagvattenplanen, som har ett bredare perspektiv, och bör tydligt skilja sig åt vad det gäller åtgärder. I 

annat fall kan planerna slås ihop. Därför hade t.ex. en mer generell bild på framsidan varit önskvärd. 



 

 

Svar: bild revideras.  

Skyfallsanalysen har gjorts med stöd av DMI 2016, som är en bärande inventering för planen, vilket 

bör nämnas redan i inledningen och i sammanfattningen. 

Svar: Karteringen som är gjord av DHI tas med i sammanfattningen.   

Lunds tätort har barriärer i form av järnväg, västkustbanan och stambanan och övergripande vägnät, 

som E6.02 och E22. De lokala trafiknäten passerar dessa i planskildheter, antingen som tunnlar eller 

broar. Enligt översvämningskarteringen kommer de allra flesta tunnlarna att drabbas av vattendjup 

som innebär trafikstopp, materiella skador och indirekt risk för hälsa och liv. Räddningstjänsten 

måste ha säkrad tillgänglighet till och från brandstation och akutsjukhus, särskilt då översvämningar 

inträffar. Läget kan bli kritiskt eftersom valen av färdväg är begränsade. Förvaltningen anser att dessa 

frågeställningar behöver studeras mer ingående och bli prioriterade åtgärder i översvämningsplanen. 

Svar: Begräsningar i framkomlighet är 1 av de 4 områden som lyfts fram som prioriterade i förslaget 

till den första åtgärdsplanen.   

En vanlig orsak till källaröversvämningar vid kraftiga regn är att det finns kombinerade ledningar där 

dagvatten och avloppsvatten blandas. Arbetet med utbyte av dessa ledningar bör prioriteras. 

Svar: Detta är ett pågående arbete och hanteras i Åtgärdsplan för Lunds avlopp (VA SYD 2012).  

Åtgärder inom vallarna är inte självklara då Lunds tätort har en tät medeltida stadsstruktur och 

kulturlager. Åtgärder på t.ex. Mårtenstorget kan inte avgöras innan utformningsförslag är klara och 

hänsyn till nödvändiga funktioner som tillgänglighet, torghandel, trafik, säkerhet, drift mm är tagna 

och balanserade mot en levande stadskärnas behov. Revingelyckan, som är en liten pocketpark i ett 

tätt bostadsområde, bedömer förvaltningen inte är den lämpligaste ytan att vidta åtgärder för att 

hantera stora vattenflöden på. Parken behöver bibehålla befintliga träd och innehålla funktioner som 

lek och bollspel mm. 

Svar: Lämpliga ytor för åtgärder ska studeras närmare i kommande åtgärdsplaner.  

Det anges på sidan 12 att ansvaret för att hantera skyfall på allmän platsmark ligger på Tekniska 

nämnden. ”Ansvaret för att hantera skyfall på allmän platsmark ligger på tekniska nämnden. Tekniska 

nämnden ansvarar för genomförandet och drift av de åtgärder som görs för att skydda befintlig 

bebyggelse.” Förvaltningen ifrågasätter att Tekniska nämnden ensam ska bära detta ansvar. Liksom 

att det finns ett delat ansvar mellan VA SYD och Tekniska förvaltningen för fördröjning av dagvatten 

ovan mark bör detta gälla även förebyggande åtgärder för att förhindra översvämningar. 

Förvaltningen förstår att det är viktigt att såväl medel som ytor avsätts för att kunna hantera så 

mycket vatten som möjligt innan det når dagvattensystemet. Men, beroende på dagvattensystemets 

kapacitet, krävs olika omfattande åtgärder ovan mark. Därför bör ansvaret vara delat. 

Svar: VA SYD har ansvar för dagvatten enligt gällande dimensioneringsnormer och rättspraxis. Utöver 

det ligger ansvaret på tekniska nämnden. Detta förtydligas i planen.   

Det kan finnas en rätt för kommunen att vidta åtgärder om det kan anses vara ett allmänt intresse 

för kommunmedborgarna att kommunen vidtar åtgärder och ställer kommunens resurser och 

skattemedel till förfogande. Förvaltningen anser att betydelsen av skrivningen angående befintlig 

bebyggelse ” Befintlig bebyggelse ska skyddas till så hög nivå som anses rimligt i förhållande till 

konsekvens och kostnader. Målet är att minst säkra bebyggelsen mot ett 50-års regn med 



 

 

klimatfaktor” måste klargöras. När och hur ska säkerhetsnivåerna användas? Ett förtydligande vore 

önskvärt. 

Svar: Säkerhetsnivåerna ska användas vid åtgärdsplanering och prioritering.  

Det saknas vidare en beskrivning av konsekvenser för markägare/lantbrukare intill diken och 

vattendrag som är recipienter till stadens/tätorternas avrinningsvatten. Vid skyfall kan bräddning ut 

på åkermark bli en konsekvens då recipienterna går fulla. Ett resonemang om hur dessa situationer 

ska hanteras bör komma med i planen. 

Svar: I avgränsningar står: Översvämningsplanen hanterar de större tätorterna i Lunds kommun. Det 

är främst i tätorterna som risken är störst för att skyfall orsakar materiella skador och personskador 

samt störningar på samhällsviktiga funktioner.  

Höje å vattenråd samt Kävlingeåns vattenråd 

Detaljsynpunkt på sidan 4. Vattenrådet menar att havets nivå absolut påverkar vattennivån i både 

Höje å och Kävlingeån. Påverkan är dock inte så stor att den sträcker sig så långt upp i åarna att det 

påverkar Lunds kommun. Frågan är dock högst relevant för Lomma och Kävlinge kommuner. 

Svar: Detta förtydligas i planen.  

Vattenrådet vill även trycka på vikten av att man i översvämningsplanen lyfter fram problematiken 

kring de föroreningar som hamnar i vattnet vid översvämningar och som sedan följer med det 

avrinnande vattnet från de hårdgjorda ytorna ut i recipienterna där föroreningarna kan skada djur 

och växtlivet. 

Svar: Fokus i översvämningsplanen ligger på att minimera risker för liv, samhällsviktig verksamhet 

och störningar för samhället. Att rena de mängder vatten som uppkommer vid skyfall, som dessutom 

är en sällan förekommande händelse, anses inte prioriterat i översvämningsplanen. Rening av 

dagvatten för normala regn hanteras i dagvattenstrategin och dagvattenplanen.   

Synpunkt endast från Kävlingeåns vattenråd: När det gäller Veberöd är det uppenbart att 

bebyggelsen i byn på vissa sträckor helt enkelt är placerad för nära Veberödsbäcken. Detta faktum 

menar vattenrådet att man behöver våga lyfta fram, tydliggöra och förhålla sig till. Det är naivt att tro 

att man ska kunna lösa problemen i Veberöd genom att fördröja vatten uppströms i 

avrinningsområdet innan det når fram till Veberöd. Lösningen ligger istället i att försöka säkra 

byggnader nära bäcken så gott som det går och acceptera att byggnader nära bäcken är utsatta. Man 

kan också fråga sig om bebyggelse på fastigheten Biet i Veberöd hade ansetts som lämplig 

markanvändning om analyserna i översvämningsplanen funnits tillgängliga när bygglovet beviljades 

(se illustration nedan). Vid ett s k 100-åresregn står det enligt karteringen under någon period av 

regnet mer än 0,5 m vatten på stora delar av fastigheten. 

Svar: Möjliga åtgärder får studeras närmare i kommande åtgärdsplaner.  

  



 

 

Lomma kommun 

Utöver de berörda som enligt beslut från KSAu skulle få ta del av remissen har även Lomma kommun 

inkommit med yttrade. Svar har lämnats på de delar som ansetts vara synpunkter. För texter i sin 

helhet hänvisas till remissvaret.   

 

Även skada på allmänna intressen borde läggas till listan över områden som drabbas vid 

översvämningar.  

Svar: Planen hanterar urbana områden, varför tex naturområden och jordbruksmark inte tagits med.  

På sid 4 anges att ”ingen hänsyn är tagen till havsvattennivåer då underökningar visar att 

vattennivåerna i Höje å och Kävlingeån inte påverkas av havsvattennivåerna”. De påverkar dock 

åarna i Lomma kommun.  

Svar: Detta förtydligas i planen.  

En av de viktigaste åtgärderna är att identifiera och värna områden/mark som är särskilt lämpliga för 

att ta hand om översvämningar.  

Svar: Syftet med åtgärdsdelen är att visa på dessa områden.  

Kanske ska planen heta skyfallsplan.  

Svar: Det finns ett beslut på att planen ska heta Översvämningsplan.  







Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-10-19

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 172 Remiss Översvämningsplan för Lunds 
kommun, KS 2017/0574

Dnr BN 2017/0326

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ut förslaget till 
”Översvämningsplan för Lunds kommun” på remiss till 
byggnadsnämnden. Stadsbyggnadskontoret lämnar sina synpunkter i 
denna tjänsteskrivelse. Tjänstemän från stadsbyggnadskontoret har ingått 
i projektgruppen vid framtagandet av översvämningsplanen.

Beslutsunderlag
Översvämningsplan daterad 2017-04-28
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-09-21

Yrkanden
Ulf Nymark (MP), Klas Svanberg (M), Björn Abelson (S), Dimitrios 
Afentoulis (KD), Mia Honeth (L) och Bernt Bertilsson (C) yrkar 
bifall till Stadsbyggnadskontorets förslag.

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att   yttra sig i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL): Tekniskt genomarbetade ekosystemtjänster i 
tättbyggda miljöer utgör effektivt skydd mot plötslig översvämning. Med 
samma ambitionsnivå för synligt vatten som i Köpenhamns stadsmiljö, 
kan Lund utveckla översvämningsskydd som gör staden grönare.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
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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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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Remiss:  
Översvämningsplan för Lunds kommun 
Dnr BN 2017/0326 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ut förslaget till 
”Översvämningsplan för Lunds kommun” på remiss till 
byggnadsnämnden.  
 
Stadsbyggnadskontoret lämnar sina synpunkter i denna tjänsteskrivelse. 
Tjänstemän från stadsbyggnadskontoret har ingått i projektgruppen vid 
framtagandet av översvämningsplanen. 

Beslutsunderlag 
Översvämningsplan daterad 2017-04-28 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-09-21 (denna skrivelse) 

Barnens bästa 
Ärendet berör barn. Planeringen i Lunds vatten, där Översvämningsplanen 
ingår, syftar till att skapa mer robusta stads- och tätortsmiljöer som bättre 
kan hantera översvämningsrisker i samband med skyfall. Det leder till att 
samhället blir mindre sårbart och att samhällets centrala funktioner 
bibehålls även vid skyfall. Det är bra ur ett barnperspektiv. 
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Ärendet 

Bakgrund 
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkerställa en hållbar vatten- och avloppsplanering och arbeta 
för god vattenstatus i vattendragen i kommunen. 
Fem nya planer med samlingsnamnet Lunds vatten utarbetas: 

· Dagvattenstrategi för Lunds kommun (antagen av KS 2013) inkl 
- Dagvattenplan för Lunds stad 

· VA-utbyggnadsplan (antagen av KF 2015) 
· Sjö- och vattendragsplan (antagen av KF 2017) 
· Dricksvattenförsörjningsplan (antagen av KF 2017) 
· Översvämningsplan för Lunds kommun 

 
Översvämningsplan för Lunds kommun är en del av projektet Lunds vatten. 
Planerna som ingår i Lunds vatten ska fungera som stöd till kommunens 
nämnder och förvaltningar och ska följas upp och aktualiseras varje 
mandatperiod. Planerna ska även fungera som underlag för kommunens 
översiktsplan och utgöra stöd för att nå internationella, nationella och 
lokala miljömål. Alla planer innehåller en nulägesstatus för respektive 
delområde samt förslag på möjliga åtgärder. 
 

Översvämningsplan 
Skyfall och översvämningar har alltid förekommit naturligt, men den 
ökande frekvensen och intensiteten indikerar att klimatet håller på att 
förändras. Händelser de senaste åren, bl.a. skyfall och översvämningar i 
Köpenhamn 2011 och Malmö 2014 är exempel på väderhändelser som 
bidragit till att kommuner nu vill klimatanpassa stads- och tätortsmiljöer.  
 
Enligt aktuella prognoser kommer både antalet dagar med kraftig 
nederbörd och mängden nederbörd att öka. Skyfall, i synnerhet över 
tätbebyggda områden, kan orsaka kraftiga översvämningar. Problem 
uppstår när vattnet orsakar risk för liv och hälsa, påverkar samhällsviktiga 
funktioner och kommunikationer eller ger upphov till materiella 
värdeförluster. För att Lunds kommun ska kunna motverka dessa negativa 
konsekvenser behövs en plan för hur skyfall ska hanteras samt hur 
byggnation och markanvändning ska anpassas till det förändrade klimatet 
med fler och kraftigare skyfall. 
 
Syftet med Översvämningsplanen är att visa på strategier och åtgärder som 
behövs för att stads- och tätortsmiljöer i Lunds kommun ska kunna bli mer 
robusta mot skyfall. Åtgärderna, som avses utvecklas mer i en kommande 
åtgärdsplan, syftar till att minimera risker för människors hälsa och 
säkerhet, att skydda samhällsviktiga funktioner samt minimera materiella 
skador vid skyfall.  
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Stadsbyggnadskontorets synpunkter 
Förvaltningen välkomnar arbetet med Lunds vatten. Den nu aktuella 
Översvämningsplan för Lunds kommun kommer att utgöra ett viktigt 
planeringsunderlag för Stadsbyggnadskontorets arbete, bland annat i det 
pågående arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen. 
 
Förslaget till Översvämningsplan för Lunds kommun är en kortfattad och 
konkret plan som tydligt beskriver önskvärt förhållningssätt i 
stadsbyggandet för att minska översvämningsriskerna, vilka områden som 
har störst översvämningsrisker och var åtgärder är tänkbara. 
Planen har en tydlig struktur med inriktning mot åtgärder och tar upp flera 
viktiga aspekter på hållbar skyfallshantering. 
 
Det finns dock vissa delar som behöver förtydligas, vilket anges nedan. 
 
• Statusen för Översvämningsplanen och övriga delplaner som ingår i 

”Lunds vatten” i förhållande till översiktsplanen, LundaEKO och övriga 
kommunala dokument som behandlar vattenfrågor, bör redovisas 
tydligare. 
 

• Ansvar för uppdatering av översvämningsplanen och 
översvämningskarteringen bör förtydligas. 
 

• Ansvar för framtagande av åtgärdsplanen som, enligt angivna 
inriktningsmål ska vara klar till år 2019, bör förtydligas samt vem som 
är uppdragsgivare till åtgärdsplanen. 
 

• Ansvar för genomförande, drift och underhåll av framtida anläggningar 
för skyfallshantering anges översiktligt i planen och bör förtydligas 
ytterligare när åtgärdsplanen tas fram. 
 

• Det vore önskvärt om planen på ett tydligare sätt kunde lyfta fram vilka 
konsekvenser som skyfall bedöms medföra för vattenkvaliteten i 
recipienten samt vilket förebyggande arbete som bedöms ge störst 
effekt. 
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Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
 
Byggnadsnämnden föreslås besluta 

- att yttra sig i enlighet med tjänsteskrivelsen. 
 
 
 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 
 
 
 
 
 
Cecilia Hansson  Ole Kasimir  
Översiktsplanechef  Planchef 
 
 
 
 
Karl Magnus Adielsson  Maria Borisson-Lindvall 
Landskapsarkitekt  Landskapsarkitekt 
 
 
 
 
Helen Wiklund 
Miljöbyggstrateg 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-09-19

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 162 Remiss - Översvämningsplan för 
Lunds kommun

Dnr TN 2017/0467

Sammanfattning
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar vatten- och avloppsplanering och arbeta för 
god vattenstatus i vattendragen i kommunen. Fem nya planer ska 
utarbetas under samlingsnamnet Lunds Vatten.

Planerna är: 
- Vattenförsörjningsplan - Plan för att skydda vattenresurser för 
framtiden och säkerställa vattenförsörjningen på lång sikt för 
Lundaborna. 
- VA- utbyggnadsplan - Plan för kommunens skyldighet att enligt 
Vattentjänstlagen 6 § att bygga ut vatten och avlopp. 
- Sjö- och vattendragsplan - Plan för att uppnå god ekologisk status i våra 
sjöar och vattendrag. 
- Dagvattenplan - Plan för att hantera dagvatten vid förtätning och 
exploatering i befintlig bebyggelse. 
- Översvämningsplan - Plan för att hantera översvämningsrisker vid höga 
vattenflöden och extremregn.

Ett förslag till översvämningsplan för Lunds stad är nu framtagen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat planen till tekniska 
nämnden

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 augusti 2017 
Översvämningsplan Lund remissversion daterad 28 april 2017
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2 juni 2017
Kommunstyrelsen arbetsutskotts beslut 19 juni 2017 § 139 
Översvämningsplan för Lunds kommun

Yrkanden
Lena Fällström (S) med instämmande av Mats Helmfrid (M) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällström 
(S) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-09-19

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att ställa sig positiv till huvuddragen i översvämningsplanen,
 
att ställa sig bakom de synpunkter som förvaltningen anför samt
 
att översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-09-19 TN 2017/0620

Justerare Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2017-09-19 klockan 17.30–
21.50

Ledamöter Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), 17.30-21.30 §§ 155-183
Jan O Carlsson (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Lars-Göran Hansson (C)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare Ronny Hansson (S), tjänstgör för Margareta Kristensson (S) §§ 184-
186
Anne Dederichs (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)

Ersättare Teresa Hankala-Janiec (S)
Felix Solberg (M)
Hanna Örnskär (MP)
Christian Resebo (L)
Camilla Neptune (L), 17.30-21.30 §§ 155-183
Börje Hed (FNL), §§ 155-159, 161-186
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI), 17.30-21.30 §§ 155-183

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, Lunds kommun
Pernilla von Strohkirch, projektchef Spårväg Lund C-ESS
Cecilia Backe, kommunekolog
Viktor Lindeborg, exploateringsingenjör

Justerare Jens Gynnerstedt (MP)

Paragrafer § 155-186

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 28 september 2017 kl. 15.00 
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Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Meta Gerle

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Jens Gynnerstedt (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2017-09-19

Paragrafer § 155-186

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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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
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Remiss – Översvämningsplan för Lunds kommun

Sammanfattning
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar vatten- och avloppsplanering och arbeta för 
god vattenstatus i vattendragen i kommunen. Fem nya planer ska 
utarbetas som har getts samlingsnamnet Lunds Vatten. 

Planerna är: 
Vattenförsörjningsplan - Plan för att skydda vattenresurser för framtiden 
och säkerställa vattenförsörjningen på lång sikt för Lundaborna.
VA- utbyggnadsplan - Plan för kommunens skyldighet att enligt 
Vattentjänstlagen 6 § bygga ut vatten och avlopp.
Sjö- och vattendragsplan - Plan för att uppnå god ekologisk status i våra 
sjöar och vattendrag.
Dagvattenplan - Plan för att hantera dagvatten vid förtätning och 
exploatering i befintlig bebyggelse.
Översvämningsplan - Plan för att hantera översvämningsrisker vid höga 
vattenflöden och extremregn.

Ett förslag till översvämningsplan för Lunds stad är nu framtagen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat planen till tekniska 
nämnden. 

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 2017-08-30. 
Översvämningsplan Lund remissversion daterad 2017-04-28.
KSau tjänsteskrivelse Översvämningsplan för Lunds kommun
KSau beslut (2017-06-19 KSau §139) Översvämningsplan för Lunds 
kommun

Barnets bästa
Arbetet med att säkra en hållbar vatten- och avloppsplanering och arbeta 
för god vattenstatus i vattendragen i kommunen har största betydelse för 
kommande generationer. Översvämningsplanen bedöms bidra positivt till 
barns bästa. 
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Ärendet

Yttrande
Översvämningsplanen innehåller viktig kunskap om hur ny- och 
ombyggnation i staden ska göras för att minska de negativa 
konsekvenserna vid skyfall. Planen lyfter och medvetandegör 
översvämningsproblematiken på ett bra sätt. 

Planens syfte är identifiera konkreta åtgärder som kan minimera risker 
för skador på människor och egendom vid extrema regn. Åtgärderna ska 
alltså tydligt präglas av detta. Planen kompletterar dagvattenplanen, som 
har ett bredare perspektiv, och bör tydligt skilja sig åt vad det gäller 
åtgärder. I annat fall kan planerna slås ihop. Därför hade t.ex. en mer 
generell bild på framsidan varit önskvärd. 

Skyfallsanalysen har gjorts med stöd av DMI 2016, som är en bärande 
inventering för planen, vilket bör nämnas redan i inledningen och i 
sammanfattningen.

Arbetet men att anpassa Lund för mer intensiva och extrema 
nederbördsmängder är ett långsiktigt arbete som både handlar om att 
förändra befintliga utbyggda miljöer och va-system samt att bygga klokt 
när staden växer.  Eftersom arbetet är resurskärvande är det av största 
vikt 

 att åtgärderna prioriteras rätt 
 att anvarsfördelningen är tydlig.

Prioritering av åtgärder

Planen beskriver i stort på ett bra sätt åtgärder som kan bli aktuella i 
Lund. Avsnittet med övergripande åtgärder bör i nästa skede fördjupas 
och analyseras mer genomgående. Riskerna och konsekvenserna bör 
kvantifieras för att få fram en prioriteringsordning. Därefter bör 
kommunen i samråd med VA SYD ta fram en åtgärdsplan som är tidsatt 
och resurssatt. 

Lunds tätort har barriärer i form av järnväg, västkustbanan och 
stambanan och övergripande vägnät, som E6.02 och E22. De lokala 
trafiknäten passerar dessa i planskildheter, antingen som tunnlar eller 
broar. Enligt översvämningskarteringen kommer de allra flesta tunnlarna 
att drabbas av vattendjup som innebär trafikstopp, materiella skador och 
indirekt risk för hälsa och liv. Räddningstjänsten måste ha säkrad 
tillgänglighet till och från brandstation och akutsjukhus, särskilt då 
översvämningar inträffar. Läget kan bli kritiskt eftersom valen av färdväg 
är begränsade. Förvaltningen anser att dessa frågeställningar behöver 
studeras mer ingående och bli prioriterade åtgärder i 
översvämningsplanen. 

En vanlig orsak till källaröversvämningar vid kraftiga regn är att det finns 
kombinerade ledningar där dagvatten och avloppsvatten blandas. Arbetet 
med utbyte av dessa ledningar bör prioriteras.
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Åtgärder inom vallarna är inte självklara då Lunds tätort har en tät 
medeltida stadsstruktur och kulturlager. Åtgärder på t.ex. Mårtenstorget 
kan inte avgöras innan utformningsförslag är klara och hänsyn till 
nödvändiga funktioner som tillgänglighet, torghandel, trafik, säkerhet, 
drift mm är tagna och balanserade mot en levande stadskärnas behov. 

Revingelyckan, som är en liten pocketpark i ett tätt bostadsområde, 
bedömer förvaltningen inte är den lämpligaste ytan att vidta åtgärder för 
att hantera stora vattenflöden på. Parken behöver bibehålla befintliga träd 
och innehålla funktioner som lek och bollspel mm.  

I översvämningsplanen ingår dagvattnets inverkan på flödena i Höje å. På 
sidan 15 beskrivs det högsta uppmätta flödet från 2007.  ”Dagvattnets 
inverkan på vattennivån i Höje å var då marginell eftersom dagvattnets 
högsta flöden inträffar före de högsta flödena i Höje å”. Anledningen är 
stor avrinning från jordbruksmark. Det står även på sidan 17 att ”Dock 
ska man vid åtgärdsplanering se till att vatten inte leds okontrollerat till 
ån då man riskerar att dränka nedströms liggande områden”. Även om 
den stora avrinningen från jordbruksmark inte i första hand drabbar Lund 
så är det önskvärt att åtgärder på privat jordbruksmark som har stor effekt 
utanför kommunen lyfts fram tydligare.

 

Ansvarsfördelning

Det anges på sidan 12 att ansvaret för att hantera skyfall på allmän 
platsmark ligger på Tekniska nämnden. ”Ansvaret för att hantera skyfall 
på allmän platsmark ligger på tekniska nämnden. Tekniska nämnden 
ansvarar för genomförandet och drift av de åtgärder som görs för att 
skydda befintlig bebyggelse.” Förvaltningen ifrågasätter att Tekniska 
nämnden ensam ska bära detta ansvar. Liksom att det finns ett delat 
ansvar mellan VA SYD och Tekniska förvaltningen för fördröjning av 
dagvatten ovan mark bör detta gälla även förebyggande åtgärder för att 
förhindra översvämningar. Förvaltningen förstår att det är viktigt att 
såväl medel som ytor avsätts för att kunna hantera så mycket vatten som 
möjligt innan det når dagvattensystemet. Men, beroende på 
dagvattensystemets kapacitet, krävs olika omfattande åtgärder ovan 
mark. Därför bör ansvaret vara delat.

När det gäller säkerhetsnivåer som nämns för befintlig bebyggelse så 
finns det vissa frågetecken. I avsnitt om ansvarsfördelning beskrivs det 
att fastighetsägaren, enligt den allmänrättsliga grundprincipen, har ansvar 
och skyldighet att vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin 
egendom och ansvarar för skador på den egna fastigheten. Kommunen 
har enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) ansvar för att 
vidta förebyggande åtgärder mot olyckor för att skydda människors liv 
och hälsa samt egendom och miljö. Kommunen har dock enligt lag ingen 
skyldighet att skydda befintlig bebyggelse. Det kan finnas en rätt för 
kommunen att vidta åtgärder om det kan anses vara ett allmänt intresse 
för kommunmedborgarna att kommunen vidtar åtgärder och ställer 
kommunens resurser och skattemedel till förfogande. Förvaltningen anser 
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att betydelsen av skrivningen angående befintlig bebyggelse ” Befintlig 
bebyggelse ska skyddas till så hög nivå som anses rimligt i förhållande 
till konsekvens och kostnader. Målet är att minst säkra bebyggelsen mot 
ett 50-års regn med klimatfaktor” måste klargöras. När och hur ska 
säkerhetsnivåerna användas? Ett förtydligande vore önskvärt.

Det är bekymmersamt att det i dagsläget saknas lagstöd för att kräva att 
regnvatten ska hanteras på kvartersmark. Frågan bör lyftas via Sveriges 
kommuner och landsting eller andra lämpliga organisationer. Kommunen 
äger inte all mark i staden och det kan anses vara rimligt att även privata 
fastighetsägare, som bidrar till översvämningssituationer, kunde avsätta 
mark för att möjliggöra en minskning av problem som kan uppstå vid 
skyfall.

Det saknas vidare en beskrivning av konsekvenser för 
markägare/lantbrukare intill diken och vattendrag som är recipienter till 
stadens/tätorternas avrinningsvatten. Vid skyfall kan bräddning ut på 
åkermark bli en konsekvens då recipienterna går fulla. Ett resonemang 
om hur dessa situationer ska hanteras bör komma med i planen. 

Övrigt

För att få maximal effekt av åtgärderna i planerna inom Lunds Vatten 
behövs en kommunal vattensamordnare. I det fall resurser till en sådan 
tjänst kan avsättas anser förvaltningen anser att denna lämpligast bör 
placeras på Tekniska förvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut

 Tekniska nämnden föreslås besluta
att ställa sig positiv till huvuddragen i översvämningsplanen
att ställa sig bakom de synpunkter som förvaltningen anför samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen

Håkan Lockby
Teknisk direktör

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen





 

YTTRANDE 
 
2017-09-22 
                      
 
Kommunkontoret 
Lunds kommun 

 
Yttrande angående remissversion av Översvämningsplan för Lunds kommun 
 

Bakgrund 
Inom ramen för Lunds kommuns arbete med Lunds vatten, som omfattar fem olika 

vattenplaner, har en Översvämningsplan för Lunds kommun – Lunds tätort, Södra Sandby, 

Dalby, Veberöd, Genarp och Stångby - tagits fram. Syftet med översvämningsplanen är att: 

- Kartlägga kommunens eventuella svagheter vid skyfall  

- Tydliggöra övergripande strategier och riktlinjer för hur planerad ny- och 

ombyggnation i staden ska göras för att minska de negativa konsekvenserna vid 

skyfall. 

- Lyfta och medvetandegöra frågan så att skyfallsplanering blir en självklar del av 

samhällsplaneringen. 

 

Översvämningslanen hanterar det vatten inom tätorterna som inte hanteras av 

dagvattensystemet och som orsakar översvämningar. Översvämningsplanen ska, precis som 

de övriga ingående planerna i Lunds vatten:  

- Fungera som stöd till kommunens nämnder och förvaltningar. 

- Fungera som underlag för kommunens översiktsplan och  

- Utgöra stöd för att nå internationella, nationella och lokala miljömål.  

 

Alla planer inom Lunds vatten innehåller en nulägesstatus för respektive delområde samt 

förslag på möjliga åtgärder. Planerna inom Lunds vatten ska följas upp och aktualiseras varje 

mandatperiod. Höje å vattenråd har fått översvämningsplanen planen på remiss och yttrar 

sig här om planen. Yttrandet har behandlats i styrelsen för Höje å vattenråd 2017-09-19. 

 

Yttrande 
Vattenrådet ser mycket positivt på Lunds kommuns samlade arbete med de olika planerna i Lunds 

vatten varav översvämningsplanen är en viktig del. Översvämningsplanen är ett  

välskrivet och mycket informativt dokument som kan ha en stor betydelse för en höjning av den 

allmänna kunskapen om översvämningsrisker i tätorterna i Lunds kommun. Planen lyfter även de 

viktigaste aspekterna för att ett arbete med att minimera skadorna av skyfall och översvämningar ska 

bli framgångsrikt. Vattenrådet stämmer till stor del in i de ambitioner som förs fram i planen. Det 

viktiga nu är att ta till sig av den information som tagits fram och göra den till ett beslutsunderlag 

som verkligen används.  

 
Vattenrådet anser att det hade varit lämpligt att skicka planen på remiss inte bara till vattenrådet 

utan även till grannkommuner, f f a Lomma och Staffanstorp, som berörs av dagvattenhantering och 

översvämningar i Lunds kommun. 

 



              

Vattenrådet instämmer i bedömningen att översvämningar är naturliga företeelser. Det som är 

onaturligt är när översvämningarnas effekter förstärks av stora andelar hårdgjorda ytor och 

klimatförändringar och att problem uppstår först när det översvämmande vattnet orsakar risk för liv 

och hälsa, påverkas samhällsviktiga funktioner eller ger upphov till betydande ekonomiska förluster. 

Ambitionen att tätorterna ska kunna hantera skyfall med ett minimum av skador som följd är rimlig. 

Det är orimligt att tänka sig att det inte skulle uppstå några skador av ett skyfall. 

 

Det som vattenrådet nu menar kommer att bli intressant är nu att se hur, och i vilken omfattning, 

kunskapen om vad som händer vid skyfallssituationer kommer implementeras och genomsyra det 
dagliga arbetet i kommunen, så att skyfall och översvämningsrisk blir en självklar aspekt att ta 

hänsyntill i allt planarbete. Det ska även bli intressant hur kommunen framöver prioriterar i 

markfrågan. Mark behövs för att hantera vatten på vid översvämningar och det är uppenbart att det 

finns ett motsattsförhållande mellan förtätning av t ex Lunds stad och behovet av markytor för att 

kunna hantera vatten vid skyfall på ett sätt som gör att skadorna minimeras. Kommunen behöver nu 

använda den information som har tagits fram för att uppfylla sitt ansvar enligt plan och bygglagen så 

att ny bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till bl a risken för 

översvämningar. 

 
Detaljsynpunkt på sidan 4. Vattenrådet menar att havets nivå absolut påverkar vattennivån i både 

Höje å och Kävlingeån. Påverkan är dock inte så stor att den sträcker sig så långt upp i åarna att det 

påverkar Lunds kommun. Frågan är dock högst relevant för Lomma och Kävlinge kommuner. 

 

Även om det kostar mycket att förbygga effekter av översvämningar kan det sannolikt vara väl 

investerade pengar då kostnaderna för de skador som orsakas av översvämningar kan bli väldigt 

stora. De ca 6 miljarder kr som skadorna efter skyfallet över Köpenhamn beräknats kosta hade 

kunnat användas till många bra förebyggande åtgärder. 

 

Vattenrådet vill även trycka på vikten av att man i översvämningsplanen lyfter fram problematiken 
kring de föroreningar som hamnar i vattnet vid översvämningar och som sedan följer med det 

avrinnande vattnet från de hårdgjorda ytorna ut i recipienterna där föroreningarna kan skada djur 

och växtlivet. 

 

Planen visar att behovet av åtgärder är stort och att det gäller att prioritera mellan de åtgärder som 

behöver göras. Vattenrådet instämmer i den prioriteringsordning som anges i planen, d v s:  

1) Samhällsviktig verksamhet och bebyggelse där det finns risk för 

människors liv. 

2) Vägnät och stråk som behövs för räddningstjänstens framkomlighet. 

3) Bebyggelse där monetära skador orsakade av skyfall drabbar många människor 

 

Vattenrådet tycker att det är mycket bra att byggherrar i planskedet ska visa att den utformning som 

föreslås klarar de krav på anpassning till översvämningsrisker som ställs av Stadsbyggnadskontoret. 

Minimikravet att situationen inte ska försämras av en nybyggnation är en låg ambitionsnivå och 

vattenrådets bedömning är att det är svårt att förtäta inne i en tätort utan att försämra situationen 

eftersom mer hårdgjorda ytor utan tvekan gör att avrinningen nedströms blir snabbare och högre. 

 

Generell information till fastighetsägare mycket viktigt. Eftersom det inte finns lagstöd för att kräva 

att vatten hanteras på kvartersmark är det nödvändigt att alla fastighetsägare förstår problematiken 

och solidariskt tar sin del av ansvaret. Detta är helt nödvändigt då det inte går att hantera skyfall på 
enbart allmän platsmark. 

 

Marköversvämningsmodellen som tagits fram inom ramen för arbetet med översvämningsplanen är 

ett nödvändigt underlag för att genomföra ambitionerna i planen. Modellen visar på ett överskådligt 

sätt vilka områden som är värst utsatta vid ett skyfall. Redovisningen i planen över några av de värst 



              

drabbade områdena med översiktliga förslag på lokalisering av åtgärder är bra och överskådlig och 

visar tydligt på problemets omfattning. 

 

Avslutningsvis menar vattenrådet att det, för att det förebyggande arbetet mot effekter av skyfall 

och översvämningar ska bli effektivt, är helt nödvändigt att översvämningsfrågan genomsyrar hela 

den kommunala planeringen och att medborgarnas förståelse för problemet och det egna ansvaret 

ökar.  

 

På uppdrag av styrelsen för Höje å vattenråd 

Jonas Johansson 

Samordnare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

YTTRANDE 
 
2017-09-28 
 
Kommunstyrelsen 
Lunds kommun 

 
Yttrande angående remissversion av Översvämningsplan för Lunds kommun
   
 
Bakgrund 
Inom ramen för Lunds kommuns arbete med Lunds vatten, som omfattar fem olika 
”vattenplaner”, har en Översvämningsplan för Lunds kommun – Lunds tätort, Södra Sandby, 
Dalby, Veberöd, Genarp och Stångby - tagits fram. Syftet med översvämningsplanen är att: 

- Kartlägga kommunens eventuella svagheter vid skyfall. 
- Tydliggöra övergripande strategier och riktlinjer för hur planerad ny- och 

ombyggnation i staden ska göras för att minska de negativa konsekvenserna vid 
skyfall. 

- Lyfta och medvetandegöra frågan så att skyfallsplanering blir en självklar del av 
samhällsplaneringen. 
 

Översvämningslanen hanterar det vatten inom tätorterna som inte hanteras av 
dagvattensystemet och som orsakar översvämningar. Översvämningsplanen ska, precis som 
de övriga ingående planerna i Lunds vatten:  

- Fungera som stöd till kommunens nämnder och förvaltningar. 
- Fungera som underlag för kommunens översiktsplan och  
- Utgöra stöd för att nå internationella, nationella och lokala miljömål.  

 
Alla planer inom Lunds vatten innehåller en nulägesstatus för respektive delområde samt 
förslag på möjliga åtgärder. Planerna inom Lunds vatten ska följas upp och aktualiseras varje 
mandatperiod. Höje å vattenråd har fått översvämningsplanen planen på remiss och yttrar 
sig här om planen. 
 
Yttrande 
Vattenrådet ser mycket positivt på Lunds kommuns samlade arbete med de olika planerna i Lunds 
vatten varav översvämningsplanen är en viktig del. Översvämningsplanen är ett  
välskrivet och mycket informativt dokument som kan ha en stor betydelse för en höjning av den 
allmänna kunskapen om översvämningsrisker i tätorterna i Lunds kommun. Planen lyfter även de 
viktigaste aspekterna för att ett arbete med att minimera skadorna av skyfall och översvämningar ska 
bli framgångsrikt. Vattenrådet stämmer till stor del in i de ambitioner som förs fram i planen. Det 
viktiga nu är att ta till sig av den information som tagits fram och göra den till ett beslutsunderlag 
som verkligen används.  
 
Vattenrådet instämmer i bedömningen att översvämningar är naturliga företeelser. Det som är 
onaturligt är när översvämningarnas effekter förstärks av stora andelar hårdgjorda ytor och 
klimatförändringar och att problem uppstår först när det översvämmande vattnet orsakar risk för liv 
och hälsa, påverkas samhällsviktiga funktioner eller ger upphov till betydande ekonomiska förluster. 



 

Ambitionen att tätorterna ska kunna hantera skyfall med ett minimum av skador som följd är rimlig. 
Det är orimligt att tänka sig att det inte skulle uppstå några skador av ett skyfall. 
 
Det som vattenrådet nu menar kommer att bli intressant är nu att se hur, och i vilken omfattning, 
kunskapen om vad som händer vid skyfallssituationer kommer implementeras och genomsyra det 
dagliga arbetet i kommunen, så att skyfall och översvämningsrisk blir en självklar aspekt att ta 
hänsyntill i allt planarbete. Det ska även bli intressant hur kommunen framöver prioriterar i 
markfrågan. Mark behövs för att hantera vatten på vid översvämningar och det är uppenbart att det 
finns ett motsattsförhållande mellan förtätning av t ex Lunds stad och behovet av markytor för att 
kunna hantera vatten vid skyfall på ett sätt som gör att skadorna minimeras. Kommunen behöver nu 
använda den information som har tagits fram för att uppfylla sitt ansvar enligt plan och bygglagen så 
att ny bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till bl a risken för 
översvämningar. 
 
Detaljsynpunkt på sidan 4. Vattenrådet menar att havets nivå absolut påverkar vattennivån i både 
Höje å och Kävlingeån. Påverkan är dock inte så stor att den sträcker sig så långt upp i åarna att det 
påverkar Lunds kommun. Frågan är dock högst relevant för Lomma och Kävlinge kommuner. 
 
Även om det kostar mycket att förbygga effekter av översvämningar kan det sannolikt vara väl 
investerade pengar då kostnaderna för de skador som orsakas av översvämningar kan bli väldigt 
stora. De ca 6 miljarder kr som skadorna efter skyfallet över Köpenhamn beräknats kosta hade 
kunnat användas till många bra förebyggande åtgärder. 
 
Vattenrådet vill även trycka på vikten av att man i översvämningsplanen lyfter fram på 
problematiken kring de föroreningar som hamnar i vattnet vid översvämningar och som sedan följer 
med det avrinnande vattnet från de hårdgjorda ytorna ut i recipienterna där föroreningarna kan 
skada djur och växtlivet. 
 
Planen visar att behovet av åtgärder är stort och att det gäller att prioritera mellan de åtgärder som 
behöver göras. Vattenrådet instämmer i den prioriteringsordning som anges i planen, d v s:  

1) Samhällsviktig verksamhet och bebyggelse där det finns risk för 
människors liv. 
2) Vägnät och stråk som behövs för räddningstjänstens framkomlighet. 
3) Bebyggelse där monetära skador orsakade av skyfall drabbar många människor 
 

Vattenrådet tycker att det är mycket bra att byggherrar i planskedet ska visa att den utformning som 
föreslås ska klara de krav på anpassning till översvämningsrisker som ställs av Stadsbyggnads-
kontoret. Minimikravet att situationen inte ska försämras av en nybyggnation är en låg ambitionsnivå 
och vattenrådets bedömning är att det är svårt att förtäta inne i en tätort utan att försämra 
situationen eftersom mer hårdgjorda ytor utan tvekan gör att avrinningen nedströms blir snabbare 
och högre. 
 
Generell information till fastighetsägare mycket viktigt. Eftersom det inte finns lagstöd för att kräva 
att vatten hanteras på kvartersmark är det nödvändigt att alla fastighetsägare förstår problematiken 
och solidariskt tar sin del av ansvaret. Detta är helt nödvändigt då det inte går att hantera skyfall på 
enbart allmän platsmark. 
 
Marköversvämningsmodellen som tagits fram inom ramen för arbetet med översvämningsplanen är 
ett nödvändigt underlag för att genomföra ambitionerna i planen. Modellen visar på ett överskådligt 
sätt vilka områden som är värst utsatta vid ett skyfall. Redovisningen i planen över några av de värst 
drabbade områdena med översiktliga förslag på lokalisering av åtgärder är bra och överskådlig och 
visar tydligt på problemets omfattning. 
När det gäller Veberöd är det uppenbart att bebyggelsen i byn på vissa sträckor helt enkelt är 
placerad för nära Veberödsbäcken. Detta faktum menar vattenrådet att man behöver våga lyfta 



 

fram, tydliggöra och förhålla sig till. Det är naivt att tro att man ska kunna lösa problemen i Veberöd 
genom att fördröja vatten uppströms i avrinningsområdet innan det når fram till Veberöd. Lösningen 
ligger istället i att försöka säkra byggnader nära bäcken så gott som det går och acceptera att 
byggnader nära bäcken är utsatta. Man kan också fråga sig om bebyggelse på fastigheten Biet i 
Veberöd hade ansetts som lämplig markanvändning om analyserna i översvämningsplanen funnits 
tillgängliga när bygglovet beviljades (se illustration nedan). Vid ett s k 100-åresregn står det enligt 
karteringen under någon period av regnet mer än 0,5 m vatten på stora delar av fastigheten. 

 
 
Avslutningsvis menar vattenrådet att det, för att det förebyggande arbetet mot effekter av skyfall 
och översvämningar ska bli effektivt, är helt nödvändigt att översvämningsfrågan genomsyrar hela 
den kommunala planeringen och att medborgarnas förståelse för problemet och det egna ansvaret 
ökar.  

 
 
 
 
För Kävlingeåns vattenråd 

 
 
 

Anna Olsson 
Vattenrådsmedarbetare   
 



Miljönämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-09-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 67 Yttrande över remiss avseende 
Översvämningsplan för Lunds 
kommun

Dnr MN 2017/0079

Sammanfattning
MR dnr 2017.2060.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har för yttrande översänt remiss 
avseende Översvämningsplan för Lunds kommun. Översvämningsplanen 
är en utav fem nya planer som ska komplettera befintlig planering, som 
har getts samlingsnamnet Lunds Vatten, vars syfte är säkra en hållbar 
vatten- och avloppsplanering och arbeta för god vattenstatus i 
vattendragen i kommunen. Planen belyser dels övergripande fysiska 
åtgärder men även förebyggande åtgärder såsom utredningar, 
informationsåtgärder samt utveckling av beslutsstöd. Miljöförvaltningen 
anser att det är viktigt att Lunds kommun tar fram en 
Översvämningsplan. De åtgärder, fortsatta arbetet samt förslag på 
framtagande av nya planer som beskrivs i Översvämningsplanen bör 
dock preciseras så att det framgår vad som ska göras, vem som är 
ansvarig och när det förväntas vara färdigt.

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt 
eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-30, dnr MN 2017/0079.4 
och MR 2017.2060.2.
KSau remiss inklusive KSau beslut 2017-06-19 § 139, KSau 
tjänsteskrivelse 2017-06-02 samt bilagd remiss 2017-04-28 
”Översvämningsplan för Lunds kommun”.

Yrkanden
Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
med följande tillägg: ”Miljönämnden vill trycka på vikten av att man i 
översvämningsplanen lyfter fram problematiken kring de föroreningar 
som hamnar i vattnet vid översvämningar och som sedan följer med det 
avrinnande vattnet från de hårdgjorda ytorna ut i recipienterna där 
föroreningarna kan skada djur- och växtlivet”.

Carl von Friesendorff (M) och Petter Forkstam (MP) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut och tillstyrker Eleni Rezaii Liakous (S) 
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut.



Miljönämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-09-14

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till beslut 
och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Ordförande ställer därefter proposition på Eleni Rezaii Liakous (S) 
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att 
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut

Miljönämnden beslutar
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget med följande tillägg:

Miljönämnden vill trycka på vikten av att man i 
översvämningsplanen lyfter fram problematiken kring de 
föroreningar som hamnar i vattnet vid översvämningar och som 
sedan följer med det avrinnande vattnet från de hårdgjorda ytorna 
ut i recipienterna där föroreningarna kan skada djur- och växtlivet.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen



Miljönämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-09-14 MN 2017/0089

Justerare Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

Plats och tid Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, 2017-09-14 klockan 18.00–21.30

Ledamöter Petter Forkstam (MP), ordförande
Eleni Rezaii Liakou (S), 1:e vice ordförande
Mathias Thurén (S)
Carl von Friesendorff (M)
Johan Thümmel (M)
Ewa Björnberg (MP)
Olof Peterffy (V)
Ljiljana Lipovac (KD)

Tjänstgörande ersättare Ludvig Stigsson (S), tjänstgör för Vlasta Sabljak (S)
Agneta Mattsson (M), tjänstgör för Robert Barnes (L)
Lisa Mari Sundin (C), tjänstgör Lars V Andersson (C)

Ersättare Margareta Grip Holmes (S)
Ivan Kruzela (S)
Maj-Britt Dahlquist (M)
Martin Stockfors (MP)
Raed Bashitialshaaer (MP)
Marianne Sonnby Borgström (V)

Övriga Björn Berséus, Förvaltningschef
Sabina Lindell, Nämndsekreterare
Stefan Andersson, Miljöinspektör, närvarande §§ 63, 67-68
Johan Blom, Miljöinspektör, närvarande §§ 59-60, 67-68

Justerare Ewa Björnberg (MP)

Paragrafer § 59-72

Plats och tid för justering 21 september 2017 kl. 09.00, Kristallen, Brotorget 1, 
sammanträdesrum Täljstenen
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-09-14 MN 2017/0089

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Sabina Lindell

Ordförande

Petter Forkstam (MP)

Justerare

Ewa Björnberg (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljönämnden

Sammanträdesdatum 2017-09-14

Paragrafer § 59-72

Datum då anslaget sätts upp 2017-09-25 Datum då anslaget tas ned 2017-10-17

Förvaringsplats för protokollet Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund

Underskrift

Sabina Lindell



Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
Miljötillsyn Diarienummer

2017-08-30 MN 2017/0079.4 
MR 2017.2060.2 
 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-359 59 81 miljoforvaltningen@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Johan Blom

046-359 52 93

johan.blom@lund.se

Miljönämnden

Yttrande över remiss avseende 
Översvämningsplan för Lunds kommun

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har för yttrande översänt remiss 
avseende Översvämningsplan för Lunds kommun. Översvämningsplanen 
är en utav fem nya planer som ska komplettera befintlig planering, som 
har getts samlingsnamnet Lunds Vatten, vars syfte är säkra en hållbar 
vatten- och avloppsplanering och arbeta för god vattenstatus i 
vattendragen i kommunen. Planen belyser dels övergripande fysiska 
åtgärder men även förebyggande åtgärder såsom utredningar, 
informationsåtgärder samt utveckling av beslutsstöd. Miljöförvaltningen 
anser att det är viktigt att Lunds kommun tar fram en 
Översvämningsplan. De åtgärder, fortsatta arbetet samt förslag på 
framtagande av nya planer som beskrivs i Översvämningsplanen bör 
dock preciseras så att det framgår vad som ska göras, vem som är 
ansvarig och när det förväntas vara färdigt.

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt 
eget. 

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-30, dnr MN 2017/0079.4 
och MR 2017.2060.2.
KSau remiss inklusive KSau beslut 2017-06-19 § 139, KSau 
tjänsteskrivelse 2017-06-02 samt bilagd remiss 2017-04-28 
”Översvämningsplan för Lunds kommun” 

Barnets bästa
Miljönämndens agerande syftar till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att 
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och 
bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Planen berör barns bästa. Barn har generellt sett svårare att sätta sig i 
säkerhet vid en krissituation. Översvämningsplanen ska motverka 
negativa konsekvenser vid skyfall. Planen är även en del i en 
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2017-08-30 MN 2017/0079.4 
MR 2017.2060.2 

övergripande strategi att framtidssäkra dricksvatten och en god 
vattenstatus i vattendragen.   

Ärendet
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar vatten- och avloppsplanering och arbeta för 
god vattenstatus i vattendragen i kommunen. Översvämningsplanen är en 
utav fem nya planer i Lunds Vatten som håller på att utarbetas för att 
komplettera befintlig planering inom området.

Syftet med översvämningsplanen är att kartlägga kommunens eventuella 
svagheter vid skyfall, tydliggöra övergripande strategier och riktlinjer för 
hur planerad ny- och ombyggnation i staden ska göras för att minska de 
negativa konsekvenserna vid skyfall samt att lyfta och medvetandegöra 
frågan så att skyfallsplanering blir en självklar del av samhälls-
planeringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har för yttrande remitterat förslaget på 
översvämningsplan till miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska 
nämnden, vattenråden för Höje å och Kävlingeån samt VA SYD och 
Sydvatten.

Miljöförvaltningens bedömning
Arbetet med att minimera negativa konsekvenser vid ett skyfall kommer 
att ta lång tid och kräva flera parters medverkan. Miljöförvaltningen 
anser därför att det är bra och viktigt att Lunds kommun tar fram en 
Översvämningsplan som kan synliggöra, styra och prioritera vilka 
insatser som behövs.

Avgränsningarna i översvämningsplanen är tydliga med att vatten som 
hanteras i dagvattensystemet inte behandlas i översvämningsplanen. 
Planer och strategier för hur man hanterar dagvatten och översvämning 
går hand i hand och även om inte dagvattenhantering behandlas i 
översvämningsplanen anser miljöförvaltningen att dagvattenhanteringen 
bör beskrivas översiktligt i översvämningsplanen. Exempelvis bör det 
nämnas att ett dagvattensystem generellt är dimensionerat för att klara ett 
10-årsregn. 

I samband med framtagandet av översvämningsplanen har 
markavrinningsberäkningar gjorts och en skyfallsanalys tagits fram. 
Planen belyser dels övergripande fysiska åtgärder men även 
förebyggande åtgärder som utredningar, informationsåtgärder samt 
utveckling av beslutsstöd. Det slås fast att fortsatt arbete och flera nya 
planer behöver tas fram, bland annat kommunikationsplan, rutiner och 
utbildning, övergripande åtgärdsplan, åtgärdsplan för respektive tätort 
samt för samhällsviktiga funktioner och människors liv. I inledningens 
inriktningsmål nämns att åtgärdsplaner för samhällsviktiga funktioner 
och människors liv ska ha tagits fram senast 2019. I övrigt saknas en 
tydlig strategi för fortsatt arbete för att förebygga negativa konsekvenser 
vid skyfall. Miljöförvaltningen anser att fortsatt arbete/framtagande av 
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nya planer bör preciseras så att det framgår vad som ska göras, vem som 
är ansvarig och när det förväntas vara färdigt. Miljöförvaltningen är 
medveten om att det är flera aktörer, såsom kommunala bolag, 
förvaltningar och avdelningar, medverkar i processen och beslutsgången. 
Just därför är det väldigt viktigt med en ansvarig för de olika delarna och 
när en åtgärd/plan förväntas vara färdig. 

En allmän definition av ”Samhällsviktig verksamhet” beskrivs på sidan 
nio i planen. Det är av största vikt att de verksamheter som innefattas i 
begreppet vid en mer detaljerad åtgärdsplan listas. Här kan även 
diskuteras huruvida ”känsliga verksamheter” som kan slås ut eller 
förorena vattnet borde finnas med. 

I inledningen på sidan 3 skrivs ”Ett samhälle som inte kan hantera 
effekterna av ett förändrat klimat är inte ett hållbart samhälle. Denna 
plan är ett första steg i arbetet för att säkra att Lund är ett hållbart 
samhälle.”. Arbetet med att säkra att Lund är ett hållbart samhälle sker 
inom flera olika områden. Om formuleringen som refereras till ovan ska 
kvarstå anser miljöförvaltningen att följande bör lägga till: ”…..första 
steg, ur ett översvämningsperspektiv, i arbetet…..” eller liknande 
formulering. 

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Björn Berséus
Miljödirektör

Johan Blom
Miljöinspektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 96 Uppdrag att se över nuvarande 
organisation för parkeringsfrågorna i 
Lunds kommun

Dnr KS 2014/0333

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans 
med berörda parter göra en utvärdering av nuvarande organisation för 
parkeringsfrågornas hantering i kommunen samt att göra en analys och 
föreslå framtida organisation för att hantera parkeringsfrågorna. Ett 
förslag har utarbetats som remitterats till byggnadsnämnden, tekniska 
nämnden och Lunds Kommuns Parkerings AB för yttrande. 
Remissinstanserna uppmanades att beskriva de verksamhetsmässiga och 
ekonomiska nyttorna och konsekvenserna av de olika alternativen i 
remissen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 januari 2018.
Kompletteringar från tekniska förvaltningen den 17 november 2016.
Kompletteringar från LKP den 30 november 2016.
Kommunkontorets utredning upphandling den 10 november 2016.
Byggnadsnämndens beslut den 22 september 2016, § 158.
Tekniska nämndens beslut den 17 augusti 2016, § 123.
Lunds Kommunala Parkerings Aktiebolags beslut den 25 augusti 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2016 dnr KS 2014/0333.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Mia 
Honeth (L) och Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta förslag till 
övergripande strategier för parkering som ska antas av 
kommunfullmäktige,

att ge Lunds kommuns Parkerings AB i uppdrag att ansvara för 
organisationen av parkeringsövervakning och informationen om 
parkering i Lunds kommun,

 

att ge tekniska nämnden i uppdrag att upphandla 
parkeringsövervakning hos Lunds kommuns Parkerings AB samt

 

att tekniska nämnden återkommer till kommunfullmäktige med 
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en begäran om förändring av uppdraget, för det fall att upphandlingen av 
parkeringsövervakning inte ger avsevärt sänkta kostnader för nämnden.

 

Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar bifall till första att-
satsen, 

att andra att-satsen omformuleras till 

”att ge Lunds Kommuns Parkerings AB i uppdrag att ansvara för 
informationen om de parkeringar som ägs och förvaltas av Lunds 
kommun”

samt avslag på tredje och fjärde att-satsen.

 

Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och Birger Swahn (M) 
yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ansvaret för parkeringsövervakningen ska ligga kvar på respektive 
huvudman, LKP AB respektive tekniska nämnden,

att ge tekniska nämnden i uppdrag att, i samverkan med LKP AB, ta fram 
en informationsstrategi för parkeringsfrågorna i Lunds kommun och även 
att samordna kundtjänsten

att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ansvara för den övergripande 
parkeringsplaneringen i Lunds kommun

att tekniska nämnden även fortsättningsvis ska vara kommunens 
trafiknämnd med övergripande ansvar för gatuparkering

att föreslå kommunfullmäktige besluta att LKP AB även fortsättningsvis 
ska anordna, förvalta och upplåta parkeringsanläggningar och parkering 
på tomtmark

att föreslå kommunfullmäktige besluta att förslag på parkeringsavgifter, 
för såväl gatuparkering och parkering hos LKP AB, tas fram i samråd 
mellan tekniska nämnden och LKP AB

att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska nämnden att, i 
samverkan med kommunkontoret och LKP AB, utreda och ta fram 
förslag på principer för parkeringsköp

att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt LKP AB att bygga och driva 
eventuella cykelparkeringar i garage.

 

 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande.
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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 Christer Wallins (M) m.fl yrkande som 
motförslag.

 

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.

 

Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.

Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.

 

Omröstningen utfaller enligt följande.

 

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Lena 
Fällström (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och Mia 
Honeth (L) röstar Ja.

 

Christer Wallin (M), Birger Swahn (M), Torsten Czernyson (KD), Ulf 
Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar Nej.

 

Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.

 

Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster och 1 som avstår 
från att rösta.

 

Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Anders Almgrens (S) 
m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta förslag till 

övergripande strategier för parkering som ska antas av 
kommunfullmäktige,
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att ge Lunds kommuns Parkerings AB i uppdrag att ansvara för 
organisationen av parkeringsövervakning och informationen om 
parkering i Lunds kommun,

 
att ge tekniska nämnden i uppdrag att upphandla 

parkeringsövervakning hos Lunds kommuns Parkerings AB samt
 
att tekniska nämnden återkommer till kommunfullmäktige med en 

begäran om förändring av uppdraget, för det fall att upphandlingen 
av parkeringsövervakning inte ger avsevärt sänkta kostnader för 
nämnden.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

 

Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 96/01-02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-03-07 klockan 15.00–21.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Elin Gustafsson (S), tjänstgör som ordförande § 77
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-73, kl 15:00-15:50
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 66-75, §§ 77-115, närvarar ej § 76 pga jäv
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 66-93, kl 15:00-20:30
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren § 77
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 77, 
kl 16:30-21:55
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 74-115
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 94-115

Ersättare Mats Olsson (V)
Dan Ishaq (M), kl 15:00-19:35
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-19:45

Justerare Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer § 66-115

Plats och tid för justering Rådhuset, fredagen den 16 mars kl 08:30 

Underskrifter
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Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Hanna Gunnarsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-03-07

Paragrafer § 66-115

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-19 Datum då anslaget tas ned 2018-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



Reservation Kommunstyrelsen 2018-03-07 

Ärende 31. Uppdrag att se över nuvarande organisation för  
parkeringsfrågorna i Lunds kommun 
 
Miljöpartiet reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut att föreslå 
Kommunfullmäktige att uppdra till Tekniska nämnden att upphandla 
parkeringsövervakningen från Lunds Kommuns Parkerings AB, LKP. Vi anser 
att parkeringsövervakningen på allmän plats, kommunens gator och torg, 
fortsatt skall ligga kvar på Tekniska nämnden. 
 
Vår inställning grundar sig på följande: 

1. De ekonomiska vinster som påstås uppstå genom upphandling av p-övervakning är 
ytterst ovissa. LKP visar i en summarisk översikt på att besparingar finns att hämta 
hem, medan Tekniska nämnden visar på att nya kostnader kommer att uppstå för 
nämndens del.  Eftersom parkeringsövervakning av parkeringar på allmän plats faller 
under annan lagstiftning än parkeringsövervakningen av LKPs anläggningar och 
betraktas som myndighetsutövning. Därför behöver det säkerställas att det inte sker 
en sammanblandning av regelsystemen även i kommunkontorets tjänsteskrivelse 
rekommenderas att ”Verksamheten bör därför organiseras så att sammanblandning 
av regelsystemen inte uppstår.” Detta begränsar såklart möjligheterna att uppnå de 
samordningsvinster som är syftet med förslaget till samorganisering. 
 

2. Osäkerheten kring huruvida kostnaderna skulle minska genom att låta LKP överta all 
p-övervakning framgår också i kommunstyrelsens beslut. Till själva beslutet om 
upphandling har lagts en brasklapp i form av ett beslut om att Tekniska nämnden kan 
återkomma till fullmäktige med en begäran om förändring av uppdraget ”för det fall 
att upphandlingen av parkeringsövervakningen inte ger avsevärt sänkta kostnader för 
nämnden”. Denna typ av gardering är unik, eftersom det alltid står en nämnd fritt att 
begära korrigeringar av fullmäktiges beslut. Dessutom kan man konstatera att det 
skulle bli både svårt och kostsamt att ändra tillbaka organisationen. Inte minst skulle 
det innebära en stor oro för de anställda parkeringsvakterna att inte veta vem som ska 
vara deras arbetsgivare. 
 

3. Tekniska nämndens parkeringsvakter har flera uppgifter utöver 
parkeringsövervakning. De övervakar torghandel, uteserveringar, loppis med mera. 
De är också förvaltningens ”ögon på stan”, det vill säga de håller förvaltningens 
handläggare informerade om vad som händer på gator och torg och kan snabbt 
uppmärksamma fel eller problem. Skulle p-övervakningen flyttas över till LKP stängs 
de direkta informationskanalerna till förvaltningen. Informationen kommer utifrån, 
vägarna blir längre och långsammare. 

 
4. Den direkta demokratiska styrningen av parkeringsövervakningen går förlorad vid 

upphandling av p-övervakningen. I stället för beslut i Tekniska nämnden kommer 
övervakningen att styras av ett upphandlingsavtal, vilket gör att styrningen blir mera 
indirekt och svårmanövrerad.  
 

5. Motionens syfte om att tydliggöra information till medborgaren kan såklart uppnås 
genom att parkeringsbolaget och tekniska förvaltningen samverkar. Det ska dock 
understrykas att eftersom det finns fler parkeringsaktörer på marknaden än de 
offentliga lär medborgarna ändå vara vana vid att vända sig till olika aktörer beroende 
på vilken parkeringsaktörs anläggning som nyttjas. 

 
 
Ulf Nymark (MP) 
2018-03-15 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-07 
 
Ang Uppdrag att se över nuvarande organisation för 
parkeringsfrågorna i Lunds kommun (Dnr: KS 2014/0333) 
 
Vi reserverar oss till förmån för våra yrkanden: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ansvaret förparkeringsövervakningen ska 

ligga kvar på respektive huvudman, LKP AB respektive tekniska nämnden, 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att, i 

samverkan med LKP AB, ta fram en informationsstrategi för parkeringsfrågorna 
i Lunds kommun och även att samordna kundtjänsten 

 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge byggnadsnämnden i uppdrag att 

ansvara för den övergripande parkeringsplaneringen i Lunds kommun 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att tekniska nämnden även fortsättningsvis 

ska vara kommunens trafiknämnd med övergripande ansvar för gatuparkering 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att LKP AB även fortsättningsvis ska 

anordna, förvalta och upplåta parkeringsanläggningar och parkering på 
tomtmark 

 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att förslag på parkeringsavgifter, för såväl 

gatuparkering och parkering hos LKP AB, tas fram i samråd mellan tekniska 
nämnden och LKP AB 

 
att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska nämnden att, i samverkan 

med kommunkontoret och LKP AB, utreda och ta fram förslag på principer för 
parkeringsköp 

 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M) Torsten Czernyson (KD) 
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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

Uppdrag att se över nuvarande organisation för 
parkeringsfrågorna i Lunds kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans 
med berörda parter göra en utvärdering av nuvarande organisation för 
parkeringsfrågornas hantering i kommunen samt att göra en analys och 
föreslå framtida organisation för att hantera parkeringsfrågorna. Ett 
förslag har utarbetats som remitterats till byggnadsnämnden, tekniska 
nämnden och Lunds Kommuns Parkerings AB för yttrande. 
Remissinstanserna uppmanades att beskriva de verksamhetsmässiga och 
ekonomiska nyttorna och konsekvenserna av de olika alternativen i 
remissen. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 januari 2018 
Kompletteringar från tekniska förvaltningen den 17 november 2016
Kompletteringar från LKP den 30 november 2016
Kommunkontorets utredning upphandling den 10 november 2016
Byggnadsnämndens beslut den 22 september 2016, § 158
Tekniska nämndens beslut den 17 augusti 2016, § 123
Lunds Kommunala Parkerings Aktiebolags beslut den 25 augusti 2016 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2016 dnr KS 2014/0333

Barnets bästa
Ärendet bedöms inte beröra barn. 

Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med berörda parter göra en utvärdering av nuvarande organisation för 
parkeringsfrågornas hantering i kommunen samt att göra en analys och föreslå 
framtida organisation för att hantera parkeringsfrågorna. 
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Bakgrund
Lena Fällström (S), Mattias Olsson (S) och Solveig Ekström-Persson (S) har i en 
motion yrkat att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att tillsammans med berörda parter göra en utvärdering av nuvarande 
organisation för parkeringsfrågornas hantering i kommunen, samt göra en analys 
och föreslå bästa framtida organisation för att hantera parkeringsfrågorna.

I motionen anges följande: I kommunen är det både Lunds kommuns parkerings 
AB (LKP) och tekniska förvaltningen som ansvarar för parkeringsfrågorna. 
LKP ansvarar för parkering på tomtmark och P-hus. Tekniska förvaltningen 
ansvarar för parkering på gatumark. En av svagheterna med nuvarande 
organisation är att kunden/medborgaren har svårt att skilja mellan Lunds 
kommun och LKP.

Nuvarande verksamhet och organisation
Organisation - tre aktörer
I dag har Lunds kommuns Parkerings AB, tekniska nämnden och 
byggnadsnämnden olika ansvar och roller i parkeringsfrågorna. 

Byggnadsnämnden
Fastighetsägaren är, enligt plan- och bygglagen, skyldig att anordna parkering 
för sin fastighet. Kommunen har övergripande ansvar för parkeringsplaneringen 
och ska ange vilken parkeringsefterfrågan fastighetsägarna ska tillgodose. Som 
stöd för detta har byggnadsnämnden utarbetat en Parkeringsnorm för cykel och 
bil i Lunds kommun. Av den framgår styrande lagstiftning, ansvar, 
parkeringsnorm för cykel och bil, parkeringsköp mm som reglerar detaljplaner 
och bygglov. 

Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden är kommunens väghållningsmyndighet och ansvarar för 
kommunens väghållning, inbegripet gång-och cykelvägnätet. Det är i denna roll 
som kommunen som väghållare har möjligheter att upplåta gatumark för allmän 
parkering och påverka parkeringssituationen i ett område genom lokala 
trafikföreskrifter, dispenser mm. Tekniska nämnden är tillika trafiknämnd och 
har planeringsansvaret för trafiken i kommunen, liksom trafikförhållandena i 
kommunen och ska i samverkan med kommunala organ, företag, organisationer 
och enskilda verka för ökad trafiksäkerhet och för trafikens rationella ordnande. 
Tekniska nämnden har antagit en Policy för parkering på gatumark i Lunds 
kommun. Såsom policyn är utformad, berör den parkeringsfrågor på ett generellt 
plan, men styr enbart tekniska nämndens verksamhet.

Tekniska förvaltningen har p-platser på gatu- och allmän plats-mark varav cirka 
2 400 p-platser är kopplade till avgiftsplikt och ett stort antal p-platser som är 
utan avgiftsplikt. 
Parkering på gatumark regleras offentligrättsligt. Ansvar vid överträdelse 
regleras i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och förordningen om 
felparkeringsavgift (1976:1 128). Indrivning sker via Transportstyrelsen.
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Tekniska förvaltningens enhet Trafikvaktkåren har 13 anställda. 
Parkeringsvakterna arbetar även som värdar i syfte att underlätta för besökare i 
staden. Bland arbetsuppgifterna finns information och dialog med besökare, 
hantering av cykelparkering, hantering av torghandel, uteserveringar och loppis 
på Södra Esplanaden samt service av parkeringsautomater. Kostnaderna för 
verksamheten uppgår till 9,5 mkr och intäkterna till 25,9 mkr. 

Lunds Kommuns Parkerings AB 
Lunds Kommuns Parkerings AB bildades 1978 och är helägt av Lunds kommun. 
Bolaget äger och förvaltar sju egna parkeringshus och har nyttjanderätt till av 
kommunen ägda parkeringsanläggningar för civilrättsligt reglerad, allmän 
parkering, totalt 6 560 p-platser.

Bolaget ska, enligt gällande ägardirektiv och bolagsordning, medverka till att 
genomföra lösningar för allmän parkering och verksamhets-parkering på 
kvartersmark (tomtmark) i överensstämmelse med av fullmäktige och 
byggnadsnämnden fastlagda planer och riktlinjer i samverkan med berörda 
kommunala myndigheter Bolaget ska anordna, förvalta och upplåta 
parkeringsanläggningar på fastigheter som bolaget och kommunen äger eller 
annars förfogar över. Bolaget ska genom sin verksamhet medverka till att lösa 
parkeringsfrågan och därmed understödja stadsutvecklingen.

P-bolagets parkering är så kallad civilrättsligt reglerad parkering och 
bestämmelserna finns i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig 
parkering. Kontrollavgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift som 
fastställts inom kommunen. Indrivning sker direkt av markägaren.
Bolaget redovisade 2015 en omsättning på 42,5 mkr och en vinst på 4,7 mkr. 
Utdelning till Lunds kommun var 85 500 kr (8,55 % av insatt kapital). Bolaget 
har cirka 15 anställda. 

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun 
Fastighetsägaren är, enligt plan- och bygglagen, skyldig att anordna parkering 
för sin fastighet. Kommunen har övergripande ansvar för parkeringsplaneringen 
och ska ange i vilken omfattning fastighetsägarna ska ordna parkering. Syftet 
med en styrd parkering är att reglera ytan, påverka för ett hållbart resande och få 
rätt finansiering. Som stöd för att göra en bedömning av detta har många 
kommuner en parkeringsnorm som används i detaljplanering och 
bygglovsprövning.
Byggnadsnämnden antog i september 2013 en parkeringsnorm för cykel och bil i 
Lunds kommun. Av Parkeringsnormen framgår att det vid större 
stadsutvecklingsprojekt kan finnas behov av att ta fram strategiska 
parkeringsplaner för att hitta särskilt goda lösningar utifrån aktuella 
förutsättningar. Parkeringsplaner ska, enligt Parkeringsnormen, antas av 
byggnadsnämnden. En särskild parkeringsnorm-och strategi har exempelvis 
tagits fram för Brunnshög. Arbete med en parkeringsplan för Stadskärnan pågår. 
Parkeringsnormen tillämpas i detaljplanering och bygglov. Detta innebär att det 
är först i anslutning till detaljplan och bygglov som parkeringsfrågan löses och 
då i förhandling med enskilda fastighetsägare.
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Policy för parkering på gatumark i Lunds kommun
Tekniska nämnden har antagit en Policy för parkering på gatumark i Lunds 
kommun. Såsom policyn är utformad, berör den parkeringsfrågor på ett generellt 
plan, men styr enbart tekniska nämndens verksamhet.
Parkeringspolicyn avser parkering på gatumark och allmän platsmark och ska 
medverka till att göra staden tillgänglig för alla oavsett om man går, cyklar, kör 
bil, eller åker kollektivt. 

Taxor och avgifter
Parkeringsavgifter i gaturummet används för att säkra tillgängligheten till staden 
för bilister, styra trafiken till parkeringshus, ordna trafiken, minska störningar 
från biltrafiken och uppmuntra till resande med kollektiva färdmedel. I Lund 
tillämpas tre olika taxor utifrån avstånd till stadskärnan. Enligt lag om rätt att ta 
ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. (SFS 1975:259) senast 
reviderad 1993 (SFS 1993:1 618) får parkeringsavgifter endast tas ut i den 
omfattning som krävs för att ordna trafiken.

Parkeringsköp
I parkeringsnormen omnämns bl a parkeringsköp, som innebär att 
fastighetsägaren betalar ett engångsbelopp per bilplats till kommunen mot att det 
kommunala parkeringsbolaget åtar sig att anlägga platserna. Parkeringsköp 
hanteras på olika sätt i kommunala parkeringsbolag runt om Sverige. 
I vissa kommuner är parkeringsbolagen involverade tidigt i plan-och 
byggprocessen. Prissättning på parkeringsköp varierar mellan kommunerna och 
även hur ersättningar för parkeringsköp hanteras. I visa kommuner går 
ersättningen direkt till parkeringsbolaget och i andra till fastighetskontor eller 
motsvarande. Idag finns inga regler och rutiner för parkeringsköp i Lunds 
kommun och det är heller inte reglerat vem som är avtalspart eller när 
parkeringsbolaget ska involveras i förhandlingar.

Information och avgifter för parkering till allmänheten
Parkeringsbolagets informerar om parkering via sin hemsida, som också är 
länkad till kommunens hemsida. Information om parkeringsplatser på gatu- och 
allmän platsmark saknas för närvarande på kommunens hemsida. 
Parkeringsledssystemet med digitala skyltar har bekostats av P-bolaget och drivs 
av tekniska förvaltningen. 

Tekniska nämnden har i sin parkeringspolicy lagt fast principen att parkering på 
gatumark ska vara högre än i P-hus men det sker idag ingen samordning, det 
inhämtas inte yttrande från andra parten, vid beslut om avgifter i 
parkeringsbolaget och tekniska nämnden. 
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Analys
Parkeringsfrågorna är en del av stadsutvecklingen och måste därför 
överensstämma med kommunens grundläggande samhällskrav och medverka till 
en hållbar utveckling. Parkeringsnormer, antal parkeringsplatser och taxor är 
viktiga styrmedel i stadsutvecklingen. Det är därför viktigt att det finns en 
övergripande samsyn och strategi för hur parkering ska organiseras. 

Bedömningen är att det saknas övergripande målsättning och strategi för 
parkeringsverksamheten. I LundaMaTs III pågår ett arbete inom Fokusområdet 
Levande stadskärna för att utarbeta en parkeringsplan för stadskärnan, det finns 
en parkeringsstrategi för Brunnshög men det saknas en samlad strategi. 

Det är tre olika nämnder och bolag som har delansvar för frågorna och det råder 
otydlighet i ansvarsfördelningen mellan dessa i det strategiska arbetet. 

Parkeringsköp 
Det krävs en översyn av hur p-köp skall användas så att den täcker det 
tillkommande p-behovet och får en effekt som stödjer stadsutvecklingsmålen. 
P-bolagets investering i parkeringshus behöver stödjas exempelvis i detaljplan. 

Det saknas gemensam information
Kommunikationen kring var det finns parkeringsplatser, vilka avgifter som 
gäller och vem medborgaren ska vända sig till vid frågor hanteras av tekniska 
förvaltningen avseende gatumark och parkeringsbolaget avseende deras 
verksamhet. Det skapar otydlighet gentemot medborgaren.

Parkeringsavgifter som styrmedel
Parkeringsavgifterna samordnas inte mellan P-bolaget och tekniska nämnden. 
Tekniska nämnden har en policy att alltid vara dyrare på näraliggande gator än i 
parkeringshusen, samtidigt som avgiftsnivåer i parkeringshusen sätts av 
parkeringsbolaget som skall drivas enligt affärsmässiga principer. Det medför att 
kommunen måste höja sina avgifter på gatorna runt parkeringshusen, och kanske 
följa med avgifterna i hela stadsdelen. Avgiftsnivåer bör sättas i ett 
helhetsperspektiv och därmed kunna användas som styrmedel.

Cykelparkering
Cykelparkeringen är en del av stadens parkering. Kommunen behöver se över 
hur denna kan lösas på kommunal mark, via exempelvis p-köp för cykel, 
differentierade tider för uppställning, avgifter vid attraktiva platser, övervakning 
och hantering av felparkerade eller övergivna cyklar. Kommunen planerar att 
bygga nya cykelgarage och det finns behov att lägga fast ansvaret för att bygga 
och driva dem. Frågan föreslås hanteras i särskilt ärende.
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Alternativ för organisation av parkeringsövervakningen
Roller, ansvar och organisation ska bidra till god service till medborgarna, ha 
en tydlig ansvarsfördelning och bidra till en effektiv användning av resurser. 

Motionen, som utredningsuppdraget bygger på, anförde att en av svagheterna i 
dagens organisation är att kunden/medborgaren har svårt att skilja mellan 
Lunds kommun och parkeringsbolaget. 

Nämnder och bolags ansvar i frågorna är olika utifrån respektive nämnd/bolags 
ansvarsområde och ägardirektiv. Det som kan blir föremål för en eventuell 
organisatorisk sammanslagning är information och parkeringsövervakning. Två 
alternativa förslag till sammanslagning eller samordning av parkerings-
övervakningen har utarbetats och prövats i remiss till berörda nämnder och 
styrelser.

Juridiska aspekter på val av organisation
Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering samt lagen om 
felparkeringsavgift styr parkeringsövervakningen. 

Parkeringsövervakning enligt lagen om felparkeringsavgift innefattar 
myndighetsutövning, vilket innebär att kommunen (tekniska nämnden) 
behåller myndighetsansvaret om verksamheten överförs till bolag.
Verksamheten bör därför organiseras så att sammanblandning av 
regelsystemen inte uppstår. Annan myndighetsövning i sammanhanget som 
inte kan överföras till bolaget är beslut om övervakningsområde, minsta 
antalet p-vakter samt förordnande av p-vakter. Förutsatt att respektive 
regelverk uppfylls vid hanteringen av parkeringsfrågorna finns det enligt 
kommunkontoret inget juridiskt hinder mot att samordna dessa.

Övrigt 
Parkeringsövervakning i P-bolaget ansvarar även för det allmänna underhållet i 
P-hus och P-anläggningar. Parkeringsvakterna på tekniska förvaltningen 
övervakar reglerad bilparkering samt upplåtelser och andra verksamheter som 
begränsar nyttjandet av den allmänna platsmarken i alla tätorter. Detta måste 
också beaktas vid en förändrad organisation.
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Remiss
Kommunkontoret förordade inför remissen att en sammanslagning av 
parkeringsövervakning och information med placering hos LKP och att tekniska 
nämnden handlar upp parkeringsövervakning av P-bolaget.

Förslagen i remissen: 

a) KÖP AV PARKERINGSÖVERVAKNING
Tekniska nämnden köper tjänster av P-bolaget alternativt Parkeringsbolaget 
köper tjänster hos tekniska nämnden 
Parkeringsövervakning och informationsansvar läggs samman i en gemensam 
organisation och förs till P-bolaget eller tekniska nämnden. Det innebär att 
trafikövervakning och information läggs samman hos en av aktörerna och blir 
tydlig gentemot medborgaren. 
Sammanslagningen innebär att nuvarande medarbetare hos parterna förs 
samman i en organisation. Det ger en bättre robusthet vid personalplanering 
och frånvaro. En sammanslagen organisation ger en tydlighet och bidrar till en 
sammanhållen bild av trafiksituationen i staden.
Förslaget bedöms bidra till en effektivare administration och minskade 
kostnader för exempelvis teknikinköp och – underhåll, de ekonomiska 
effekterna har dock ej beräknats. 

b) FÖRSTÄRKT SAMARBETE/SAMORDNING
Ökad samordning av information, kundkontakter mm mellan P-bolaget 
och tekniska förvaltningen 
Nuvarande ansvarsfördelning kvarstår. Tydligheten gentemot 
medborgaren skapas genom en ökad samordning. Förslaget får inga 
konsekvenser för medarbetarna och förslaget bedöms inte ge minskade 
kostnader. Tekniska nämnden ges ansvar för samordningen.
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Inkomna remissyttranden
Byggnads-
nämnd

Teknisk nämnd LKP

Byggnadsnämnden får 
ansvar för den 
övergripande 
parkeringsplaneringen

JA JA JA
LKP vill ta en 
större roll i 
planeringen. 

Tekniska nämnden 
(fortsatt) ansvar som 
kommunen trafiknämnd 

JA JA -

Roller och 
ansvar i en 
samordnad 
process

LKP (fortsatt) ansvar 
anordna, förvalta och 
upplåta 
parkeringsanläggningar…

JA JA JA

Information samlas på ett 
ställe

JA JA JA

Parkeringsavgifter sätts i 
samråd mellan TN och 
LKP

JA, 
samordning 
måste 
säkras på 
politisk nivå

JA, men sker 
redan idag på 
tjänstemannanivå

JA

Principer för 
parkeringsköp, utreds och 
fastställs

JA JA JA

Övrigt 

LKP ansvar för att bygga 
och driva även 
cykelparkering i garage

JA JA JA

Köp av 
parkeringsövervakning, 
KK förordar LKP

inga 
synpunkter 

TN avvisar 
förslaget
Samlokalisering 
av p-vakter kan 
ge vissa 
stordriftsfördelar, 
inte minst när det 
gäller service och 
underhåll av 
parkerings-
automater. Många 
av dessa kan 
dock utvecklas 
även genom B.

Ja, 
ekonomiska och 
verksamhets-
mässiga positiva 
effekter av att 
både parkerings-
övervakning och 
informations-
ansvar överförs till 
LKP.
Samordningen 
kan ge en 
besparing om 1,1 
-1,6 mkr årligen 
genom 
samordning av 
personal, inköp 
och transporter. 

Organisation 
av 
parkerings-
övervakning

Förstärkt 
samarbete/samordning

inga 
synpunkter

förstärkt 
samarbete och 
samordning ger 
bäst tydlighet mot 
regelverk och 
lagar, samt goda 
möjligheter att 
skapa en samlad 
bild av information 
till allmänheten. 
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Ekonomiska konsekvenser av samordning
Parkeringsbolaget och tekniska förvaltningen har kompletterat sina 
remissyttranden med en bedömning av de ekonomiska effekterna av en 
samordning av parkeringsövervakningen. 

Parkeringsbolaget uppskattar att samordningen kan ge en besparing om 1,1 -1,6 
mkr årligen genom samordning av personal, inköp och transporter. 

Tekniska förvaltningen bedömer att förslaget ger merkostnader om 1,4 mkr om 
tjänsterna för övervakning av torghandel, loppisen på Södra Esplanaden, 
rensning av felparkerade cyklar, trafikplanering och väghållning inte också 
samordnas. 

Förslag
Roller, ansvar och organisation ska bidra till god service till medborgarna, ha en 
tydlig ansvarsfördelning och bidra till en effektiv användning av resurser. 

Roller och ansvar i en samordnad process
Övergripande parkeringsplanering är ett strategiskt viktigt verktyg i 
stadsplaneringen. När markanvändningen förändras med inriktningen att 
förtäta staden och utveckla de offentliga platserna försvinner 
parkeringsplatser för andra ändamål. Med denna förändring blir det ökad 
konkurrens om marken, vilket kräver ett politiskt ställningstagande kring 
vilka intressen som ska väga tyngst.

Den politiska styrningen av parkeringsfrågorna utvecklas genom att 
styrdokument för att styra planeringen av parkeringsfrågorna anpassas och 
beslutas av kommunfullmäktige utifrån kommunens övergripande mål om en 
attraktiv levande stad där andelen gång-, cykel-och kollektivtrafik ska öka 
samt målet om att trafikens miljöbelastning ska minska. 

Byggnadsnämnden får ansvaret för den övergripande parkeringsplaneringen, 
som en del av ansvaret för den fysiska planeringen. Byggnadsnämnden får 
ansvar för att utarbeta övergripande strategier för parkering som ska antas av 
kommunfullmäktige. 

Tekniska nämnden har fortsatt ansvar som kommunens trafiknämnd och 
ansvar för parkering i gaturummet och på allmän platsmark. 

Lunds kommuns parkerings AB har fortsatt ansvar för anordna, förvalta och 
upplåta parkeringsanläggningar på fastigheter som bolaget och kommunen 
äger eller annars förfogar över. 

Parkeringsavgifter
Avgiftsnivåer för parkering sätts i samråd mellan tekniska nämnden och P-
bolaget. 
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Information och parkeringsövervakning 
Informationen till allmänheten om parkeringar, avgifter och regler eller 
samlas hos LKP. 

Parkeringsövervakning, och de tjänster som utförs av parkeringsvakter, samt 
ansvaret för information till Lundaborna föreslås läggas samman i en 
gemensam organisation hos P-bolaget. Tekniska nämnden ges i uppdrag att 
upphandla tjänsterna hos LKP. Kommunkontoret bedömer att tjänsten inte 
behöver upphandlas i konkurrens eftersom både kontrollkriteriet och 
verksamhetskriteriet är uppfyllt genom att kommunen är ägare av bolaget. 

Parkeringsbolaget bedömer att samordning av parkeringsövervakningen 
ger minskade kostnader om 1,1–1,6 Mkr årligen genom samordning av 
personal, inköp och transporter. Kommunkontoret föreslår att 
organisationsförändringen villkoras till att tjänsterna utförs med 
bibehållen kvalitet till avsevärt lägre kostnad.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta förslag till övergripande 

strategier för parkering som ska antas av kommunfullmäktige, 

att ge Lunds kommuns Parkerings AB i uppdrag att ansvara för 
parkeringsövervakning och informationen om parkering i Lunds 
kommun, 

att ge tekniska nämnden i uppdrag att upphandla parkeringsövervakning 
hos Lunds kommuns Parkerings AB samt 

att tekniska nämnden återkommer till kommunfullmäktige med en begäran om 
förändring av uppdraget, för det fall att upphandlingen av 
parkeringsövervakning inte ger avsevärt sänkta kostnader för nämnden.

Carin Hillåker
tf. kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige.
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LKP utredning 

Tjänstekoncession 
En tjänstekoncession är ett kontrakt av samma slag som ett 
tjänstekontrakt men som innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller 
delvis utgörs av en rätt att utnyttja tjänsten.

Den avgörande skillnaden mellan en tjänstekoncession och ett vanligt 
tjänsteavtal är att i en koncession bär leverantören verksamhetsrisken, 
eller i vart fall en betydande del av verksamhetsrisken för det aktuella 
uppdraget. Ett exempel på en tjänstekoncession kan vara driften av en 
parkeringsplats, där utföraren är beroende av de avgifter den tar ut av 
användarna snarare än ersättning från den upphandlande myndigheten.

Tjänstekoncessioner omfattas inte av LOU med undantag för 1 kap. 12 § 
LOU. Upphandlande myndigheter är således inte skyldiga att följa 
förfarande- och annonseringsreglerna som beskrivs i lagarna. 
Upphandlande myndigheter och enheter är däremot skyldiga att iaktta de 
grundläggande unionsrättsliga principerna när de tilldelar 
tjänstekoncessioner, bland annat genom att ge insyn.

Upphandling av koncessioner
EU Koncessionsdirektivet 2014/23/EU ska implementeras i svensk rätt 
inom två år. Under mellantiden, dvs innan vi får en svensk lagstiftning 
för tilldelning av koncessioner gäller de delarna i direktivet som har 
direkt effekt. Det innebär att koncessioner ska i princip annonseras och 
tilldelningen kan överklagas i förvaltningsdomstol (om dessa överstiger 
tröskelvärdet på 5 186 000 euro). En ny svensk lagstiftning för tilldelning 
av koncessioner (LUK) förväntas träda ikraft den 1 januari 2017.
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Köp från eget bolag (LKP AB) och tillämpningen av Teckal- 
kriterierna

För att Lunds kommun ska köpa tjänster från LKP utan 
upphandlingsförfarande krävs det att både kontrollkriteriet och 
verksamhetskriteriet ska vara uppfyllda. LKP måste vara underställt en 
kontroll från Lunds kommun som gör det möjligt att påverka besluten 
som fattas av bolaget, man ska ha möjlighet att utöva en avgörande 
påverkan i fråga om såväl strategiska mål som bolagets viktiga beslut.  
För att verksamhetskriteriet ska vara uppfyllt krävs det att LKP endast 
utför tjänster åt ägaren eller den huvudsakliga delen av dess verksamhet 
ägnas åt ägaren och inte agerar på den konkurrensutsatta marknaden. 

Mer om Teckal doktrinen

På en grundläggande nivå kan Teckal-undantaget beskrivas som att en 
upphandlande myndighet kan tilldela kontrakt till ett dotterbolag under 
förutsättning att myndigheten utövar kontroll över detta dotterbolag 
(kontrollkriteriet) och dotterbolaget utövar den huvudsakliga delen av sin 
verksamhet tillsammans med den upphandlande myndigheten 
(verksamhetskriteriet).

Vissa avtal är undantagna från upphandlingsskyldighet, trots att avtalen 
innebär att en upphandlande myndighet gör inköp från en enhet som 
formellt sett är fristående från myndigheten. Det här undantaget finns 
i 2 kap. 10 a § LOU.

För att undantaget från upphandlingsskyldighet ska gälla måste följande 
två förutsättningar vara uppfyllda samtidigt:

1. Kontrollkriteriet: Den upphandlande myndigheten utövar en 
kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma 
nämnden som motsvarar den kontroll som myndigheten utövar 
över sin egen förvaltning.

2. Verksamhetskriteriet: Den eventuella verksamhet som den 
juridiska personen eller den gemensamma nämnden utför 
tillsammans med någon annan än den upphandlande myndigheten 
endast är av marginell karaktär.

När både kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet är uppfyllt är ett avtal 
mellan den upphandlande myndigheten och leverantören undantaget från 
begreppet upphandlingskontrakt i LOU. 

Sådana inköp behöver därmed inte upphandlas. Kontroll- och 
verksamhetskriterierna brukar även kallas för Teckal-kriterierna, efter 
namnet på en av parterna i det rättsfall där EU-domstolen för första 
gången slog fast möjligheten till detta undantag från skyldigheten att 
upphandla.
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I förarbetena har det poängterats att undantaget inte innebär någon 
möjlighet till automatisk befrielse från upphandlingsskyldigheten. Den 
upphandlande myndigheten måste i varje enskilt fall göra en bedömning 
av om de villkor som ställs upp är uppfyllda. 

Bestämmelsen i LOU är avsedd att tolkas strikt och i överensstämmelse 
med EU-domstolens rättspraxis. Det är också den som åberopar 
bestämmelsen som ska kunna bevisa att kontroll- och 
verksamhetskriterierna är uppfyllda.

Om en myndighet gör inköp utan upphandling trots att kontroll- och 
verksamhetskriterierna inte är uppfyllda i ett visst fall, är det att betrakta 
som en otillåten direktupphandling som kan leda till att avtalet 
ogiltigförklaras eller att myndigheten tvingas betala en 
upphandlingsskadeavgift.
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2016-09-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 158 Remiss - Uppdrag att se över 
nuvarande organisation för 
parkeringsfrågorna i Lunds kommun

Dnr BN 2016/0261

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat 2014-03-27 att uppdra till 
kommunstyrelsen att tillsammans med berörda parter göra en utvärdering 
av nuvarande organisation för parkeringsfrågornas hantering i kommunen 
samt att göra en analys och föreslå framtida organisation för att hantera 
parkeringsfrågorna. Kommunkontoret har i dialog med tekniska 
förvaltningen, stadsbyggnadskontoret och LKP (Lunds Kommuns 
Parkerings AB) tagit fram ett förslag som nu remitterats. 

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-09-02
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-05-11, Uppdrag att se över 
nuvarande organisation för parkeringsfrågorna i Lunds kommun

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att    anta tjänsteskrivelsen som sitt remissyttrande över Uppdrag att se 

över nuvarande organisation för parkeringsfrågorna i Lunds 
kommun

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-22 BN 2016/0209

Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid Meteoriten, Plan 7. Kristallen, Brotorget 1, 2016-09-22 klockan 
18.00–20.05

Ledamöter Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Akram Heidari (S), §§ 138-159
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP), ersattes av Johan Helgesson (MP) under § 53
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)

Tjänstgörande ersättare Mohsen Abtin (S), ersättare för Daniel Pettersson (S)
Ebba Rodriguez Bristulf (S), ersättare för Akram Heidari (S) §§ 160-
162
Alexander Wallin (M), ersättare för Dimitrios Afentoulis (KD)
Johan Helgeson (MP), ersättare för Anna Hagerberg (MP) § 153
Per Johnsson (C), ersättare för Bernt Bertilsson (C)

Ersättare Christoffer Karlsson (L)
Mattias Brage (L)
Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL)
Erik Ahlm (FI)

Övriga Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Malin Sjögren, bygglovschef/stadsarkitekt
Jonas Andreasson, lantmäterichef/ stadsingenjör
Ole Kasimir, planchef
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Johan Lindström, utredningssekreterare
Ulrika Thulin, planarkitekt
Klara Bengtsson, planarkitekt

Justerare Alexander Wallin (M)

Paragrafer § 138-162

Plats och tid för justering Byggnadsnämndens kansli, stadsbyggnadskontoret, plan 5, 
Kristallen, Brotorget 1, 2016-09-26  kl. 15.00



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-22 BN 2016/0209

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Alexander Wallin (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-09-22

Paragrafer § 138-162

Datum då anslaget sätts upp 2016-09-27 Datum då anslaget tas ned 2016-10-19

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli, Brotorget 1

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson
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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 
  

Christian Rydén 

christian.ryden@lund.se 

Byggnadsnämnden 
 

 

Remissyttrande över Uppdrag att se över nu-
varande organisation för parkeringsfrågorna i 
Lunds kommun 
Dnr 2016/0261 
 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat 2014-03-27 att uppdra till kommunsty-
relsen att tillsammans med berörda parter göra en utvärdering av nuva-
rande organisation för parkeringsfrågornas hantering i kommunen samt 
att göra en analys och föreslå framtida organisation för att hantera parke-
ringsfrågorna. Kommunkontoret har i dialog med tekniska förvaltningen, 
stadsbyggnadskontoret och LKP (Lunds Kommuns Parkerings AB) tagit 
fram ett förslag som nu remitterats.   

Beslutsunderlag 
 Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-09-02 (denna 

tjänsteskrivelse) 
 Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-05-11, Uppdrag att 

se över nuvarande organisation för parkeringsfrågorna i 
Lunds kommun  

 

Barnens bästa 
Hur parkeringsfrågorna organiseras i kommunen bedöms inte påverka 
barn specifikt. 

Ärendet 
 
Bakgrund 

 
Kommunfullmäktige har beslutat 2014-03-27 att uppdra till kommunsty-
relsen att tillsammans med berörda parter göra en utvärdering av nuva-
rande organisation för parkeringsfrågornas hantering i kommunen samt 
att göra en analys och föreslå framtida organisation för att hantera parke-
ringsfrågorna. 
 
Parkeringsfrågorna i kommunen hanteras idag primärt av tre aktörer: 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden och LKP. 
 
LKP (Lunds Kommuns Parkerings AB) är ett kommunalägt bolag som 
äger och förvaltar sju egna parkeringshus och har nyttjanderätt till av 

mailto:christian.ryden@lund.se
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kommunen övriga ägda parkeringsanläggningar för allmän parkering, 
totalt 6 560 p-platser. Det kommunala ändamålet är att bolaget genom sin 
verksamhet ska medverka till att lösa parkeringsfrågan och därmed un-
derstödja stadsutvecklingen. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga 
principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksam-
heten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsord-
ningen.  
 
Tekniska nämnden är kommunens väghållningsmyndighet. Det är i rollen 
som väghållare som kommunen har möjligheter att upplåta gatumark för 
allmän parkering och påverka parkeringssituationen i ett område genom 
lokala trafikförskrifter, dispenser mm. Tekniska nämnden har antagit 
Policy för parkering på gatumark i Lunds kommun. Tekniska förvalt-
ningen har p-platser på gatu- och allmän platsmarkmark varav cirka 2400 
p-platser är kopplade till avgiftsplikt och ett stort antal p-platser som är 
utan avgiftsplikt. Förvaltningen har anställda parkeringsvakter, som utö-
ver parkeringskontrollanter också fungerar som värdar i syfte att under-
lätta för besökare i staden. Bland arbetsuppgifterna finns information och 
dialog med besökare, hantering av cykelparkering, hantering av torghan-
del, uteserveringar och loppis på Södra Esplanaden 
 
Byggnadsnämnden har ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen 
i kommunen. Enligt plan-och bygglagen är det dock fastighetsägaren som 
bär ansvaret för att ordna parkering för sin fastighet, kommunen har ing-
en skyldighet att ordna parkering. Inom ramen för detaljplanering och 
bygglovprövning anger byggnadsnämnden vilken parkeringsefterfrågan 
fastighetsägarna ska tillgodose. Som stöd för detta har byggnadsnämnden 
utarbetat Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun. Av den 
framgår styrande lagstiftning, ansvar, normtal för cykel och bil, parke-
ringsköp mm som reglerar detaljplaner och bygglov.  
 
 
Kommunkontorets analys och förslag 

 
Övergripande målsättning och strategi för parkeringsverksamheten sak-
nas idag enligt kommunkontoret. Det finns delstrategier, t ex för Brunns-
hög, och det pågår ett arbete för att utarbeta en parkeringsplan för stads-
kärnan. Det är tre olika parter som har delansvar för frågorna och det 
råder otydlighet i ansvarsfördelningen mellan dessa gällande det strate-
giska arbetet. Övergripande parkeringsplanering är ett strategiskt viktigt 
verktyg i stadsplaneringen, och därför föreslås att denna utvecklas utifrån 
från mål, behov och framtida ambitioner. När markanvändningen föränd-
ras med inriktningen att förtäta staden och utveckla de offentliga platser-
na försvinner parkeringsplatser för andra ändamål. Med denna förändring 
blir det ökad konkurrens om marken, vilket kräver ett politiskt ställnings-
tagande kring vilka intressen som ska väga tyngst. Den politiska styr-
ningen av parkeringsfrågorna bör utvecklas genom att styrdokument för 
planeringen av parkeringsfrågorna anpassas och görs tillämpliga för 
samtliga aktörer via beslut i kommunfullmäktige. Viktigt är att plane-
ringen utgår från kommunens övergripande mål om en attraktiv levande 
stad där andelen gång-, cykel-och kollektivtrafik ska öka samt målet om 
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att trafikensmiljöbelastning ska minska. Kommunkontoret föreslår att 

Byggnadsnämnden får ansvaret för den övergripande parkeringsplane-

ringen, som en del av ansvaret för den fysiska planeringen. Byggnads-

nämnden får ansvar för att utarbeta strategi för parkering som ska antas 

av kommunfullmäktige.  

 
Parkeringsköp är enligt parkeringsnormen en möjlighet för fastighetsä-
gare att vid exploatering lösa sin parkering via kommunens parkeringsbo-
lag. Fastighetsägaren betalar ett engångsbelopp per bilplats till kommu-
nen mot att LKP åtar sig att anlägga platserna. Parkeringsköp hanteras på 
olika sätt i olika kommuner runt om Sverige. Prissättning på parkerings-
köp varierar, likaså hur ersättningen för parkeringsköp hanteras -  
ibland går ersättningen direkt till parkeringsbolaget och ibland till fastig-
hetskontor eller motsvarande. I vissa fall är det kommunen som är av-
talspart gentemot fastighetsägaren och i andra kommuner är det parke-
ringsbolaget. Idag finns inga regler och rutiner för parkeringsköp i Lunds 
kommun, varken prissättning eller avtalspart är reglerat. Kommunkon-

toret föreslår att en översyn görs av hur p-köp vid exploatering skall an-

vändas och hur ersättningen skall placeras så att den verkligen täcker 

det tillkommande p-behovet och får en effekt som stödjer stadsutveckl-

ingsmålen. 
 
Information till allmänheten om parkeringsplatser och avgifter är idag 
inte samlat och enkelt tillgängligt. Parkeringsbolagets informerar om sina 
parkeringar via sin hemsida, som är länkad till kommunens hemsida. 
Information om parkering och regler finns på kommunens hemsida, men 
uppgifter om var man kan parkera på gatu- och allmän platsmark saknas. 
Kommunkontoret föreslår att informationen till allmänheten om parke-

ringar, avgifter och regler samordnas och/eller samlas på ett ställe. 
 
Parkeringsavgifterna i LKPs anläggningar och på parkering på allmän 
plats samordnas inte på ett tydligt sätt. Tekniska nämnden har en policy 
att alltid vara dyrare på näraliggande gator än i parkeringshusen, samti-
digt som avgiftsnivåer i parkeringshusen sätts av parkeringsbolaget som 
skall drivas enligt affärsmässiga principer. Det medför att kommunen 
måste höja sina avgifter på gatorna runt parkeringshusen, och kanske 
följa med avgifterna i hela stadsdelen. Avgiftsnivåer bör sättas i ett hel-
hetsperspektiv och därmed kunna användas som styrmedel. Kommunkon-

toret föreslår att avgiftsnivåer för parkering sätts i samråd mellan tek-

niska nämnden och P-bolaget. 

 

Parkeringsövervakning finns idag organiserat på både tekniska nämnden 
och LKP. Detta kan upplevas som otydligt av de parkerande, med olika 
kontaktvägar om man har frågor, och det kan finnas potential för effekti-
visering. Samtidigt styrs parkeringen hos LKP respektive tekniska nämn-
den av olika lagrum, vilket försvårar samordningen: övervakningen på 
allmän plats utgör myndighetsutövning och lyder under lagen om felpar-
keringsavgift, medan övervakning på LKPs anläggningar är civilrättsligt 
reglerad och lyder under lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. 
Kommunkontoret har identifierat två förslag som skapar större tydlighet 
och enkelhet gentemot medborgaren:  
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1. Köp av parkeringsövervakning. LKP köper tjänster hos tekniska 
nämnden alternativt tekniska nämnden köper tjänster av LKP 
2. Förstärkt samarbete/samordning. Ökad samordning av information, 
kundkontakter mm mellan LKP och tekniska förvaltningen 
 
Kommunkontoret förordar sammanslagning av parkeringsövervakning 

och information med placering hos LKP och att tekniska nämnden köper 

tjänsten parkeringsövervakning från LKP. 

 
 
Synpunkter 

 

Stadsbyggnadskontoret är positiv till en översyn av de övergripande par-
keringsfrågorna. Hur parkeringsfrågorna hanteras är av strategisk bety-
delse för stadsutvecklingen, och blir än viktigare när staden och tätorter-
na förtätas allt mer. Ökad konkurrens om marken, större fokus på attrak-
tiv stadsmiljö samt lokal och global miljöpåverkan ställer krav på ut-
veckling av parkeringsstrategierna.  
 
Kontoret välkomnar förtydligandet om att byggnadsnämnden har ansvar 
för den övergripande parkeringsplaneringen, som en del av ansvaret för 
den fysiska planeringen. Samverkan med tekniska nämnden och LKP är 
dock av största betydelse, då det är dessa aktörer som är ansvarar för ab-
soluta merparten av parkeringsplatserna för allmänheten. För att säker-
ställa att strategierna verkligen får genomslag hos alla parter är det ett bra 
förslag att dessa ska antas av fullmäktige. Det kan vara lämpligt att 
kommunfullmäktige snarast ger byggnadsnämnden direktiv om att ta 
fram en övergripande parkeringsstrategi.  
 
Sedan parkeringsköp ”återinfördes” som verktyg i parkeringsnormen 
2013 har fastighetsägare visat stort intresse för möjligheten. De oklarhet-
er som funnits gällande prissättning, avtal och rutiner har dock bidragit 
till en osäkerhet som minskat intresset påtagligt. Detta är mycket olyck-
ligt eftersom parkeringsköp bedöms ha stora fördelar för såväl samhället 
som alla ingående parter. Att klargöra och fastställa lämpliga principer 
för parkeringsköp, gärna utifrån andra kommuners erfarenheter, är därför 
mycket angeläget.  
 
Cykelparkering har hittills inte tillhört LKPs ansvarområde. Med de pla-
ner på cykelparkeringsgarage som finns är det naturligt att LKP får an-
svar att driva dessa.  
 
Information till allmänheten om parkeringsmöjligheter, priser och regler 
är idag inte samordnat på ett tillfredsställande sätt. Kontoret bedömer att 
detta är en uppgift i första hand för LKP och Tekniska nämnden, som 
tillhandahåller parkeringsplatserna, och som därmed har bäst kunskap 
och möjlighet att uppdatera osv. Samverkan med ägare/förvaltare av pri-
vata parkeringsanläggningar som riktas till allmänheten bör också sökas. 
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Kontoret delar bedömningen att en bättre avgiftssamordning bör ske mel-
lan LKP och tekniska nämnden. I dagsläget sker viss samordning på 
tjänstemannanivå, men samordning bör säkerställas även på politisk nivå. 
  
Kontoret har inga specifika synpunkter på hur parkeringsövervakningen 
hos LKP och tekniska nämnden ska organiseras.  
 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Byggnadsnämnden föreslås besluta, 
 
att anta tjänsteskrivelsen som sitt remissyttrande över Uppdrag att se 

över nuvarande organisation för parkeringsfrågorna i Lunds kom-
mun 

 

STADSBYGGNADSKONTORET  

 
 
 
Cecilia Hansson Christian Rydén 
Översiktsplanechef Trafikplaneringschef 
 
 
Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret  
Akten 
 
 



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-08-17

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 123 Remiss - Uppdrag att se över 
nuvarande organisation för 
parkeringsfrågorna i Lunds kommun

Dnr TN 2016/0182

Sammanfattning
En utvärdering har gjorts av nuvarande organisation för hantering 
av parkeringsfrågorna i kommunen. Ett förslag till framtida organisation 
för att hantera parkeringsfrågorna har tagits fram av kommunkontoret 
och har nu skickats på remiss.

Tekniska förvaltningen föreslår vissa kompletteringar och rättelser, samt 
beskriver verksamhetsmässiga och ekonomiska nyttorna och 
konsekvenserna av de studerade alternativen. Slutsatsen är att alternativet 
med förstärkt samarbete och samordning ger bäst tydlighet mot regelverk 
och lagar, en enkelhet i ekonomisk redovisning samt goda möjligheter att 
skapa en samlad bild av information till allmänheten.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 29 juni 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 11 maj 2016

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms 
(S) yrkande och finner yrkandet vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt remissyttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-08-17 TN 2016/0479

Justerare Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2016-08-17 klockan 17.30–
19.55

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)
Anne Dederichs (V)
Lars-Göran Hansson (C)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare Ronny Hansson (S), tjänstgör för Mikael Thunberg (S)
Christian Resebo (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L)

Ersättare Teresa Hankala-Janiec (S)
Felix Solberg (M)
Jean Niyongabo (MP)
Camilla Neptune (L)
Anders Jarfjord (V)
Börje Hed (FNL)
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
Joel Hall, exploateringsingenjör
Pernilla von Strokirch, projektledare Spårväg

Justerare Lars-Göran Hansson (C)

Paragrafer § 114-140

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 30 augusti 2016 kl. 16.30

Underskrifter



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-08-17 TN 2016/0479

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Meta Gerle

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Lars-Göran Hansson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2016-08-17

Paragrafer § 114-140

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Meta Gerle



 

   
Tekniska förvaltningen 
Gatu- och trafikkontoret 

Tjänsteskrivelse  
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Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post  
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 www.lund.se tekniska.forvaltningen@lund.se 
221 00 Lund  

Per Eneroth 

gatuchef 

 

 
Tekniska nämnden 
 

 
 

Remissyttrande över Uppdrag att se över 
nuvarande organisation för parkeringsfrågorna i 
Lunds kommun  
Dnr 16/182 
 

Sammanfattning 
En utvärdering har gjorts av nuvarande organisation för 
parkeringsfrågornas hantering i kommunen. Ett förslag till framtida 
organisation för att hantera parkeringsfrågorna har tagits fram av 
Kommunkontoret och har nu skickats på remiss.  

Tekniska förvaltningen gör vissa kompletteringar och rättelser, samt 
beskriver verksamhetsmässiga och ekonomiska nyttorna och 
konsekvenserna av de studerade alternativen. Slutsatsen är att alternativet 
med förstärkt samarbete och samordning ger bäst tydlighet mot regelverk 
och lagar, en enkelhet i ekonomisk redovisning samt goda möjligheter att 
skapa en samlad bild av information till allmänheten. 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens yttrande, daterat 2016-06-29 
 Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-11 

Barnets bästa 
Hur organisation, planering, information och övervakning av bilparkering 
ordnas bedöms inte påverka barn specifikt. 

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning 
Organisation, information och övervakning av bilparkering bedöms 
påverka personer med funktionsnedsättning på samma sätt som övriga 
bilister. Planering av parkering för personer med funktionsnedsättning 
behandlas i parkeringsnormen, men påverkas inte av ärendets frågor. 

Ärendet  
Kommunfullmäktige har beslutat 2014-03-27 att uppdra till 
kommunstyrelsen att tillsammans med berörda parter göra en utvärdering 
av nuvarande organisation för parkeringsfrågornas hantering i kommunen 
samt att göra en analys och föreslå framtida organisation för att hantera 
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parkeringsfrågorna. Kommunkontoret har utarbetat ett förslag som nu 
skickats på remiss till byggnadsnämnden, tekniska nämnden och Lunds 
Kommuns Parkerings AB för yttrande. 

Utöver det som anges i kommunkontorets tjänsteskrivelse bör följande 
kompletteras eller rättas: 

 Lokala trafikföreskrifter reglerar trafiken och parkering samordnat, 
och beslut tas hos tekniska nämnden enbart. En viktig del i underhåll 
och utveckling av våra lokala trafikföreskrifter är den nära 
samverkan mellan föreskriftsförfattaren och 
parkeringsövervakningen.  

 Parkeringsvakterna på tekniska förvaltningen övervakar inte bara 
reglerad bilparkering, utan bevakar även upplåtelser och andra 
verksamheter som begränsar nyttjandet av den allmänna platsmarken 
i alla våra tätorter. Den bör därför utföras av tillståndshanterande 
förvaltning. 

 Överskottet från parkeringsverksamheten inom tekniska 
förvaltningen fördelas för att ordna trafiken, dvs inom budget för 
Gatu- och trafikkontorets driftsbudget. 

 Samordning av avgiftsnivåer mellan parkeringsbolaget och tekniska 
förvaltningen sker idag genom samverkan på tjänstemannanivå. 

 Tekniska nämnden bör som kommunens trafiknämnd fortsatt ha 
ansvar för parkering i gaturummet och på allmän platsmark.  

 Motiv saknas i förslaget till förordat alternativ a) en sammanslagning 
av parkeringsövervakning och information med placering hos LKP.   

Nedan följer en kompletterande beskrivning av verksamhetsmässiga och 
ekonomiska nyttorna och konsekvenserna av de studerade alternativen: 

a) KÖP AV PARKERINGSÖVERVAKNING 
Parkeringsbolaget köper tjänster hos tekniska nämnden alternativt 

tekniska nämnden köper tjänster av P-bolaget 

Samling av parkeringsövervakningen på ett ställe kan ha viss 
resursplaneringsfördelar, även om vakterna måste jobba i två skilda 
grupper, eftersom de verkar i olika lagrum. Kompetensen inom 
parkeringsövervakning kan utvecklas med utbytet mellan alla vakter på 
en plats. Kontakten med allmänheten blir tydligare med all kommunal 
parkering övervakad på ett ställe.  
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Med ansvar uppdelat på tomtmark och allmän platsmark hos 
parkeringsbolaget respektive tekniska förvaltningen, förlorar den part 
som inte har den dagliga bemanningen ute i områdena. Parkeringsbolaget 
får svårare att bevaka drift och underhåll av sina anläggningar om dess 
vakter flyttas till tekniska förvaltningen, och tekniska förvaltningen får 
svårare att vara förvaltningens ”ögon på stan”, bevaka av torghandel, 
uteserveringar och loppis mm. Med en flytt till parkeringsbolaget blir 
avståndet längre till både stadsbyggnadskontoret och tekniska 
förvaltningens verksamhet. 

Enligt lag om rätt att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, 
m.m. (SFS 1975:259, reviderad SFS 1993:1 618) får parkeringsavgifter 
tas ut i den omfattning som krävs för att ordna trafiken. Därför är det en 
fördel att intäkter från parkeringsavgifter hanteras i samma nämnd som 
har ansvar för just detta.  

Parkeringens reglering är ett viktigt styrmedel för den övergripande 
strategin för stadsutveckling och hållbart resande, den bör därför inte 
hanteras under affärsmässiga principer. 

Lokala trafikförskrifter är det juridiska verktyg som styr parkering på 
allmän platsmark, dessa förskrifter hanteras enbart på tekniska 
förvaltningen. Daglig närhet till p-vakterna är viktig för denna hantering.  

Samlokalisering av p-vakter kan ge vissa stordriftsfördelar, inte minst när 
det gäller service och underhåll av parkeringsautomater. Många av dessa 
kan dock utvecklas även genom ökad samverkan och effektiv 
samordning mellan parkeringsbolaget och tekniska förvaltningen (alt b). 

b) FÖRSTÄRKT SAMARBETE/SAMORDNING 
Ökad samordning av information, kundkontakter mm mellan 

P-bolaget och tekniska förvaltningen 

Idag sker samordnings av övervakning och serviceunderhåll endast i 
ytterst begränsad omfattning. Givetvis samarbetar vakterna genom att 
hålla ögonen på varandras områden, men i övrigt är det främst social 
samhörighet. Även information mot allmänheten är tydligt delad mellan 
parterna. Det finns därmed god potential att utveckla och samordna både 
information, övervakning, service och underhåll. Till exempel skulle en 
gemensam hemsida kunna skapas för att ge allmänheten en bra överblick 
av utbudet, service och underhåll skulle kunna bedrivas av en part, 
kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring skulle kunna ske genom 
närmare samarbete mellan de två vaktkårerna. 
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Med samma motiv som beskrivs ovan – att intäkter hanteras i samma 
budget som verksamheten för att ordna trafiken – ger alternativet att 
behålla dagens ekonomiska upplägg en tydlighet om hur 
parkeringsavgifterna används.  

Yttrande  
Förvaltningen anser att alternativ b) med förstärkt samarbete och 
samordning ger bäst tydlighet mot regelverk och lagar, en enkelhet i 
ekonomisk redovisning samt lika goda möjligheter att skapa en samlad 
bild av information till allmänheten som alternativ a). Förvaltningen 
avvisar alltså Kommunkontorets förslag att samla 
parkeringsövervakningen på parkeringbolaget. Främsta motivet är att 
övervakarna får svårare att vara förvaltningens ”ögon på stan”, bevaka av 
torghandel, uteserveringar och loppis mm. Med en flytt till 
parkeringsbolaget blir avståndet längre till både stadsbyggnadskontoret 
och tekniska förvaltningens verksamhet. 

Samarbetet mellan parkeringebolaget och Tekniska förvaltningen kan 
utvecklas. Det har redan påbörjats dialog om ökad samordning i samband 
med diskussioner kring detta ärende. Diskussionerna ska återupptas när 
parkeringsbolaget nu tillsätter ny VD. 

Roller, ansvar och organisation ska bidra till god service till 
medborgarna, ha en tydlig ansvarfördelning och bidra till en effektiv 
användning av resurser.  Övergripande parkeringsplanering bör utvecklas 
och ingå i kommunens övergripande planering och utgå från mål, behov 
och framtida ambitioner. Den politiska styrningen av parkeringsfrågorna 
bör utvecklas genom att styrdokument för att styra planeringen av 
parkeringsfrågorna anpassas och görs tillämpliga för samtliga aktörer. 
Viktigt är att planeringen utgår från kommunens övergripande mål om en 
attraktiv levande stad där andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik ska 
öka samt målet om att trafikens miljöbelastning ska minska.  

Byggnadsnämnden bör få ansvaret för den övergripande 
parkeringsplaneringen, som en del av ansvaret för den fysiska 
planeringen. Tekniska nämnden har fortsatt ansvar som kommunens 
trafiknämnd och ansvar för parkering i gaturummet. Lunds kommuns 
parkerings AB har fortsatt ansvar för anordna, förvalta och upplåta 
parkeringsanläggningar på fastigheter som bolaget och kommunen äger 
eller annars förfogar över. 

Informationen till allmänheten om parkeringar, avgifter och regler 
samordnas och samlas på ett ställe.  
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Avgiftssättningen på tomtmark bör grundas på stadsutvecklingsmål och 
inte enbart på affärsmässiga principer, vilket leder till att den bör ske 
inom en översiktlig målsättning och strategi. Parkeringsavgiftsnivåer för 
parkering sätts i samråd mellan tekniska nämnden och parkeringsbolaget. 

Parkeringsbolaget ges ansvaret för att bygga och driva även 
cykelparkering i garage. En fördjupad analys av hur finansiering av 
cykelparkering i garage ska hanteras behöver genomföras. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppdrag att se över nuvarande organisation 
för parkeringsfrågorna i Lunds kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat 2014-03-27 att uppdra till 
kommunstyrelsen att tillsammans med berörda parter göra en 
utvärdering av nuvarande organisation för parkeringsfrågornas 
hantering i kommunen samt att göra en analys och föreslå 
framtida organisation för att hantera parkeringsfrågorna. 
Kommunkontoret har redogjort för kommunstyrelsens 
arbetsutskott för tre alternativa lösningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 februari 2016 
att uppdra åt kommunkontoret att i samråd med tekniska nämnden 
och LKP görs en fördjupad konsekvensanalys av de olika 
alternativen för organisation av parkeringsövervakning som 
kommunkontoret arbetat fram. 
Kommunkontoret har utarbetat ett nytt förslag i samarbete med 
tekniska förvaltningen och P-bolaget. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2016, Dnr KS 
2014/0333
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 februari 2015 § 
29 Dnr KS 2014/0333
Kommunfullmäktiges beslut den 27 mars 2014 § 66 Dnr KF 
2013/0068

Barnets bästa
Ärendet bedöms inte beröra barn. 
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Ärendet

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat att med bifall till en motion från 
socialdemokraterna uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans 
med berörda parter göra en utvärdering av nuvarande organisation 
för parkeringsfrågornas hantering i kommunen samt att göra en 
analys och föreslå bästa framtida organisation för att hantera 
parkeringsfrågorna.

Motiven för utredningsuppdraget anges i motionen som ligger till 
grund för kommunfullmäktiges beslut. Där anförs att det i 
kommunen är både Lunds Kommuns Parkerings AB och tekniska 
förvaltningen som ansvarar för parkeringsfrågorna. Lunds 
kommuns parkerings AB ansvarar i princip för parkering på 
tomtmark och i de P-hus som bolaget låtit bygga. Tekniska 
förvaltningen ansvarar för parkering på gatumark. En svaghet 
med nuvarande organisation är enligt motionen att 
kunden/medborgaren har svårt att skilja mellan Lunds kommun 
och Lunds kommuns parkerings AB.

Nuvarande verksamhet och organisation
Enligt plan- och bygglagen är det fastighetsägarens skyldighet att 
anordna parkering för sin fastighet. Kommunen har ingen 
skyldighet att ordna parkering, däremot har kommunen ett 
övergripande ansvar för parkeringsplaneringen och ska ange i 
vilken omfattning fastighetsägarna ska ordna parkering. Syftet 
med en styrd parkering är att reglera ytan, påverka för ett hållbart 
resande och få rätt finansiering. Som stöd för att göra en 
bedömning av detta tar många kommuner fram en 
parkeringsnorm som används i detaljplanering och 
bygglovprövning. 
Där finns riktlinjer för vilka krav som ska ställas på byggherrar 
och fastighetsägare så att en rimlig efterfrågan på parkering kan 
tillgodoses. 
Byggnadsnämnden och tekniska nämnder har utarbetat norm och 
policy som används för respektive nämnds verksamhet.

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun 
Byggnadsnämnden antog i september 2013 en parkeringsnorm för 
cykel och bil i Lunds kommun, som antagits av 
byggnadsnämnden. Av Parkeringsnormen framgår att det vid 
större stadsutvecklingsprojekt kan finnas behov av att ta fram 
strategiska parkeringsplaner för att hitta särskilt goda lösningar 
utifrån aktuella förutsättningar. Parkeringsplaner ska, enligt 
Parkeringsnormen, antas av byggnadsnämnden. En särskild 
parkeringsnorm-och strategi har exempelvis tagits fram för 
Brunnshög. Arbete med en parkeringsplan för Stadskärnan pågår. 
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Parkeringsnormen tillämpas i detaljplanering och bygglov. 
Parkeringsfrågan utreds dock normalt sett redan i tidigare skeden 
såsom fördjupning av översiktsplan och ramprogram. Det finns 
dock fall där parkeringsfrågan kommit in för sent i 
planeringsprocessen, och det är angeläget att inriktning för 
parkeringslösningar diskuteras även i tidiga skeden. De praktiska 
lösningarna tas sedan fram i detaljplan och/eller bygglovskede, i 
samverkan med berörda fastighetsägare.

Policy för parkering på gatumark i Lunds kommun
Parkeringspolicyn avser parkering på gatumark och allmän 
platsmark och ska medverka till att göra staden tillgänglig för alla 
oavsett om man går, cyklar, kör bil, eller åker kollektivt. 

Organisation - tre aktörer
I dag har Lunds kommuns Parkerings AB, tekniska nämnden och 
byggnadsnämnden olika ansvar och roller i parkeringsfrågorna. 

Lunds Kommuns Parkerings AB 
Lunds Kommuns Parkerings AB bildades 1978 och är helägt av Lunds 
kommun. Bolaget äger och förvaltar sju egna parkeringshus och har 
nyttjanderätt till av kommunen ägda parkeringsanläggningar för 
civilrättsligt reglerad, allmän parkering, totalt 6 560 p-platser (2014-12-
31). 
Enligt gällande ägardirektiv och bolagsordning ska bolaget i samverkan 
med berörda kommunala myndigheter medverka till att genomföra 
lösningar för allmän parkering och verksamhetsparkering på 
kvartersmark (tomtmark) i överensstämmelse med av fullmäktige och 
byggnadsnämnden fastlagda planer och riktlinjer. I denna uppgift ska 
bolaget anordna, förvalta och upplåta parkeringsanläggningar på 
fastigheter som bolaget och kommunen äger eller annars förfogar över. 
Det kommunala ändamålet är att bolaget genom sin verksamhet ska 
medverka till att lösa parkeringsfrågan och därmed understödja 
stadsutvecklingen.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av 
det kommunala ändamålet med verksamheten och de 
kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen. 
Riktlinjer och policys som beslutas av kommunfullmäktige och som 
kan vara relevanta för bolagets verksamhet, skall vara vägledande för 
bolaget. 
P-bolagets parkering är så kallad civilrättsligt reglerad parkering och 
bestämmelserna finns i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig 
parkering. Kontrollavgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift 
som fastställts inom kommunen. Indrivning sker direkt av markägaren.
Bolaget redovisade 2014 en omsättning på drygt 40 mkr och en vinst på 
3,5 mkr. Utdelning till Lunds kommun var 85 500 kr (8,55 % av insatt 
kapital). Bolaget har cirka 15 anställda. 
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Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden är kommunens väghållningsmyndighet och 
ansvarar för kommunens väghållning, inbegripet gång-och 
cykelvägnätet. Det är i denna roll som kommunen som väghållare har 
möjligheter att upplåta gatumark för allmän parkering och påverka 
parkeringssituationen i ett område genom lokala trafikförskrifter, 
dispenser mm. Tekniska nämnden är tillika trafiknämnd och har 
planeringsansvaret för trafiken i kommunen, liksom 
trafikförhållandena i kommunen och ska i samverkan med kommunala 
organ, företag, organisationer och enskilda verka för ökad 
trafiksäkerhet och för trafikens rationella ordnande. 
Tekniska nämnden har antagit en Policy för parkering på gatumark i 
Lunds kommun. Såsom policyn är utformad, berör den 
parkeringsfrågor på ett generellt plan, men styr enbart tekniska 
nämndens verksamhet.
Parkering på gatumark regleras offentligrättsligt. Ansvar vid 
överträdelse regleras i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och 
förordningen om felparkeringsavgift (1976:1 128). Indrivning sker via 
Transportstyrelsen.
Tekniska förvaltningen har p-platser på gatu- och allmän 
platsmarkmark varav cirka 2 400 p-platser är kopplade till avgiftsplikt 
och ett stort antal p-platser som är utan avgiftsplikt. 

Tekniska förvaltningens enhet Trafikvaktkåren har 13 anställda. 
Parkeringsvakterna arbetar även som värdar i syfte att underlätta för 
besökare i staden. Bland arbetsuppgifterna finns information och 
dialog med besökare, hantering av cykelparkering, hantering av 
torghandel, uteserveringar och loppis på Södra Esplanaden samt 
service av pareringsautomater. Kostnaderna för verksamheten uppgår 
till 9,5 mkr och intäkterna till 25,9 mkr. 

Byggnadsnämnden
Enligt plan-och bygglagen är det fastighetsägaren som bär ansvaret för 
att ordna parkering för sin fastighet. Kommunen har ingen skyldighet 
att ordna parkering, däremot har kommunen ett övergripande ansvar 
för parkeringsplaneringen och ska ange vilken parkeringsefterfrågan 
fastighetsägarna ska tillgodose. Som stöd för detta har 
byggnadsnämnden utarbetat en Parkeringsnorm för cykel och bil i 
Lunds kommun. Av den framgår styrande lagstiftning, ansvar, 
parkeringsnorm för cykel och bil, parkeringsköp mm som reglerar 
detaljplaner och bygglov. 

Taxor och avgifter
Parkeringsavgifter används för att säkra tillgängligheten till staden för 
bilister, styra trafiken till parkeringshus, ordna trafiken, minska 
störningar från biltrafiken och uppmuntra till resande med kollektiva 
färdmedel. I Lund tillämpas tre olika taxor utifrån principen ju 
närmare centrumkärnan, desto dyrare taxa. Enligt lag om rätt att ta ut 
avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. (SFS 1975:259) 
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senast reviderad 1993 (SFS 1993:1 618) får parkeringsavgifter tas ut i 
den omfattning som krävs för att ordna trafiken.

Parkeringsköp
I parkeringsnormen omnämns bl a parkeringsköp, som innebär att 
fastighetsägaren betalar ett engångsbelopp per bilplats till kommunen 
mot att det kommunala parkeringsbolaget åtar sig att anlägga 
platserna. Parkeringsköp hanteras på olika sätt i kommunala 
parkeringsbolag runt om Sverige. I vissa fall är parkeringsbolagen 
involverade tidigt i plan-och byggprocessen och i andra fall inte. 
Även prissättning på parkeringsköp varierar mellan de kommunala 
parkeringsbolagen. Hur ersättningar för parkeringsköp hanteras 
varierar också, ibland går ersättningen direkt till parkeringsbolaget 
och ibland till fastighetskontor eller motsvarande. 
I vissa fall är det kommunen som är avtalspart gentemot 
fastighetsägaren och i andra kommuner är det parkeringsbolaget. 
Idag finns inga regler och rutiner för parkeringsköp i Lunds kommun 
och det är heller inte reglerat vem som är avtalspart eller när 
parkeringsbolaget ska involveras i förhandlingar. Detta är delvis 
beskrivet i parkeringsnormen. LKP tolkar nuvarande norm som att 
byggnadsnämnden ser att parkeringsköp vid exploatering görs med LKP 
som avtalspart. 

Information och avgifter för parkering till allmänheten
Parkeringsbolagets informerar om parkering via sin hemsida, som är 
länkad till kommunens hemsida. Information om parkering- och regler 
finns på kommunens hemsida, men uppgifter om var man kan parkera 
på gatu- och allmän platsmark saknas. 

Tekniska nämnden har i sin parkeringspolicy lagt fast principen att 
parkering på gatumark ska vara högre än i P-hus men det sker idag 
ingen formell samordning, det vill säga det inhämtas inte yttrande från 
andra parten, vid beslut om avgifter i parkeringsbolaget eller tekniska 
nämnden. 

Analys
Parkeringsfrågorna är en del av stadsutvecklingen och måste 
därför överensstämma med kommunens grundläggande samhällskrav 
och medverka till en hållbar utveckling. Parkeringsnormer, antal 
parkeringsplatser och taxor är viktiga styrmedel i stadsutvecklingen. 
Det är därför viktigt att det finns en övergripande samsyn och strategi 
för hur parkering ska organiseras. 

Bedömningen är att det idag saknas övergripande målsättning och 
strategi för parkeringsverksamheten. I LundaMaTs III pågår ett arbete 
inom Fokusområdet Levande stadskärna för att utarbeta en 
parkeringsplan för stadskärnan, det finns en parkeringsstrategi för 
Brunnshög men det saknas en samlad strategi. 



Tjänsteskrivelse 6 (9)
Diarienummer

2016-05-11 KS 2014/0333

Det är tre olika nämnder och bolag som har delansvar för frågorna och 
det råder otydlighet i ansvarsfördelningen mellan dessa i det 
strategiska arbetet. 

Parkeringsköp 
En översyn av hur p-köp vid exploatering skall användas och hur 
ersättningen skall placeras så att den verkligen täcker det tillkommande 
p-behovet och får en effekt som stödjer stadsutvecklingsmålen behövs. 

Det saknas gemensam information
Kommunikationen kring var det finns parkeringsplatser, vilka avgifter 
som gäller och vem medborgaren ska vända sig till vid frågor hanteras 
av tekniska förvaltningen avseende gatumark och parkeringsbolaget 
avseende deras verksamhet. Det skapar otydlighet gentemot 
medborgaren. 

Parkeringsavgifter som styrmedel
Parkeringsavgifterna samordnas inte. Tekniska nämnden har en 
policy att alltid vara dyrare på näraliggande gator än i 
parkeringshusen, samtidigt som avgiftsnivåer i parkeringshusen 
sätts av parkeringsbolaget som skall drivas enligt affärsmässiga 
principer. Det medför att kommunen måste höja sina avgifter på 
gatorna runt parkeringshusen, och kanske följa med avgifterna i 
hela stadsdelen. Avgiftsnivåer bör sättas i ett helhetsperspektiv 
och därmed kunna användas som styrmedel.

Cykelparkering
Cykelparkeringen är en del av stadens parkering. Den är också ett 
ständigt ökande problem, just för att den inte är reglerad som 
bilparkeringen. Kommunen behöver se över hur denna kan lösas 
på kommunal mark, via p-köp för cykel, differentierade tider för 
uppställning, attraktiva platser avgiftsbelagda, övervakning och 
hantering av felparkerade eller övergivna cyklar. Kommunen 
planerar att bygga nya cykelgarage och det finns behov att lösa 
frågan om vem som driver dessa. 

Kommunkontorets förslag 
Roller, ansvar och organisation ska bidra till god service till 
medborgarna, ha en tydlig ansvarfördelning och bidra till en 
effektiv användning av resurser. Det som kan blir föremål för en 
eventuell organisatorisk sammanslagning är information och 
parkeringsövervakning. Det innebär att det fortsatt kommer att 
vara flera aktörer som har ansvar för olika delar i 
parkeringsverksamheten. 



Tjänsteskrivelse 7 (9)
Diarienummer

2016-05-11 KS 2014/0333

Roller och ansvar i en samordnad process
Övergripande parkeringsplanering (kommande behov, framtida 
ambitioner) är ett strategiskt viktigt verktyg i stadsplaneringen. Den 
bör utvecklas och ingå i kommunens övergripande planering och utgå 
från mål, behov och framtida ambitioner. När markanvändningen 
förändras med inriktningen att förtäta staden och utveckla de 
offentliga platserna försvinner parkeringsplatser för andra ändamål. 
Med denna förändring blir det ökad konkurrens om marken, vilket 
kräver ett politiskt ställningstagande kring vilka intressen som ska 
väga tyngst.

Den politiska styrningen av parkeringsfrågorna utvecklas genom att 
styrdokument för att styra planeringen av parkeringsfrågorna anpassas 
och görs tillämpliga för samtliga aktörer via beslut i 
kommunfullmäktige. Viktigt är att planeringen utgår från kommunens 
övergripande mål om en attraktiv levande stad där andelen gång-, 
cykel-och kollektivtrafik ska öka samt målet om att trafikens 
miljöbelastning ska minska. 

Byggnadsnämnden får ansvaret för den övergripande parkerings-
planeringen, som en del av ansvaret för den fysiska planeringen. 
Byggnadsnämnden får ansvar för att utarbeta övergripande strategier 
för parkering som ska antas av kommunfullmäktige. 

Tekniska nämnden har fortsatt ansvar som kommunens trafiknämnd 
och ansvar för parkering i gaturummet. 

Lunds kommuns parkerings AB har fortsatt ansvar för anordna, 
förvalta och upplåta parkeringsanläggningar på fastigheter som 
bolaget och kommunen äger eller annars förfogar över.

Information
Informationen till allmänheten om parkeringar, avgifter och regler 
samordnas eller samlas på ett ställe. 

Parkeringsavgifter
Avgiftsnivåer för parkering sätts i samråd mellan tekniska nämnden 
och P-bolaget. 

Cykelparkering
Cykelparkeringen är en del av stadens parkering. Parkeringsbolaget 
ges ansvaret för att bygga och driva även cykelparkering i garage. En 
fördjupad analys av hur finansiering av cykelparkering i garage ska 
hanteras behöver genomföras.
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Alternativ för organisation av parkeringsövervakningen

Juridiska aspekter på val av organisation
De viktigaste lagrummen avseende parkeringsverksamhet återfinns i 
lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering samt lagen om 
felparkeringsavgift. 

Parkeringsövervakning enligt lagen om felparkeringsavgift innefattar 
myndighetsutövning, vilket innebär att om verksamheten överförs till 
bolag, behåller kommunen ansvaret för verksamheten och alla 
parkeringsvakter ska i sin tjänsteutövning vara direkt underställda den 
parkeringsövervakande kommunen. Oavsett organisation bör 
verksamheten därför organiseras så att sammanblandning av 
regelsystemen inte uppstår. Exempel på det finns i Malmö, där 
Parkering Malmö använder olika parkeringsvakter för olika typer av 
parkeringar. 

Annan myndighetsövning i sammanhanget som inte kan överföras till 
bolaget är beslut om övervakningsområde, minsta antalet p-vakter 
samt förordnande av p-vakter. Förutsatt att respektive regelverk 
uppfylls vid hanteringen av parkeringsfrågorna finns det enligt 
kommunkontoret inget juridiskt hinder mot att samordna dessa.

Motionen, som utredningsuppdraget bygger på, framförde att en av 
svagheterna i dagens organisation är att kunden/medborgaren har svårt 
att skilja mellan Lunds kommun och parkeringsbolaget. 

Kommunkontoret har i samråd med tekniska förvaltningen och LKP 
identifierat två förslag som skapar större tydlighet och enkelhet 
gentemot medborgaren.

Förslag: 

a) KÖP AV PARKERINGSÖVERVAKNING
Parkeringsbolaget köper tjänster hos tekniska nämnden alternativt 
tekniska nämnden köper tjänster av P-bolaget
Nuvarande ansvarsfördelning avseende trafikövervakningen 
kvarstår men parkeringsövervakningen och informationsansvaret 
läggs samman i en gemensam organisation och förs till P-bolaget 
eller tekniska nämnden. Det innebär att trafikövervakning och 
information läggs samman hos en av aktörerna och blir tydlig 
gentemot medborgaren.
Sammanslagningen innebär att nuvarande medarbetare hos 
parterna förs samman i en organisation. Det ger en bättre 
robusthet vid personalplanering och frånvaro. 
Idag har P-vakterna i P-bolaget också ansvar för det allmänna 
underhållet i P-hus och P-anläggningar. På samma sätt har P-
vakterna i tekniska förvaltningen uppgiften att var förvaltningens 
”ögon på staden” för att identifiera problem i gatubilden. En 
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sammanslagen organisation ger en tydlighet och bidrar till skapa 
en sammanhållen bild av trafiksituationen i staden.
Förslaget bedöms bidra till en effektivare administration och 
minskade kostnader för exempelvis teknikinköp och – underhåll, 
de ekonomiska effekterna har dock ej beräknats. 

b) FÖRSTÄRKT SAMARBETE/SAMORDNING
Ökad samordning av information, kundkontakter mm mellan 
P-bolaget och tekniska förvaltningen 
Nuvarande ansvarsfördelning avseende trafikövervakningen 
kvarstår. Tydligheten gentemot medborgaren skapas genom 
en ökad samordning. Förslaget får inga konsekvenser för 
medarbetarna och förslaget bedöms inte ge minskade 
kostnader. Tekniska nämnden ges ansvar för samordningen.

Kommunkontoret förordar att en sammanslagning av 
parkeringsövervakning och information med placering hos LKP och att 
tekniska nämnden köper tjänsten parkeringsövervakning av P-bolaget.

Förslaget föreslås remitteras till byggnadsnämnden, tekniska 
nämnden och Lunds Kommuns Parkerings AB för yttrande. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
att remittera förslaget till organisation för parkeringsfrågorna i 

Lunds kommun till byggnadsnämnden, tekniska nämnden 
och Lunds Kommuns Parkerings AB för yttrande. 

Anette Henriksson
Kommundirektör

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till: Byggnadsnämnden, tekniska nämnden, 
Lunds kommuns Parkerings AB.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-03-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 99 Utredningsuppdrag gällande 
anläggande av skateparker i Genarp, 
Veberöd, Södra Sandby och Stångby

Dnr KS 2018/0011

Sammanfattning
I samband med årligt beslut om ekonomi- och verksamhetsplan gav 
kommunfullmäktige den 15-16 juni 2016 kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att i samråd med lokala föreningar utreda möjligheten att 
anlägga skateparker i Genarp, Veberöd, Södra Sandby och Stångby.

Kultur- och fritidsnämnden återrapporterar nu till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 november 2017, § 144.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2017.
Kommunfullmäktiges beslut den 15-16 juni 2016 § 143.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Birger Swahn (M), Mia Honeth (L), Ulf Nymark (MP) och Hanna 
Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta

att godkänna Kultur- och fritidsnämndens återrapportering.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna Kultur- och fritidsnämndens återrapportering.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-03-07 klockan 15.00–21.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Elin Gustafsson (S), tjänstgör som ordförande § 77
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-73, kl 15:00-15:50
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 66-75, §§ 77-115, närvarar ej § 76 pga jäv
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 66-93, kl 15:00-20:30
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren § 77
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 77, 
kl 16:30-21:55
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 74-115
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 94-115

Ersättare Mats Olsson (V)
Dan Ishaq (M), kl 15:00-19:35
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-19:45

Justerare Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer § 66-115

Plats och tid för justering Rådhuset, fredagen den 16 mars kl 08:30 

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
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Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Hanna Gunnarsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-03-07

Paragrafer § 66-115

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-19 Datum då anslaget tas ned 2018-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (1)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2018-02-08 KS 2018/0011

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

Emma Mesan

046-355949

emma.mesan@lund.se

Kommunstyrelsen

Utredningsuppdrag gällande anläggande av 
skateparker i Genarp, Veberöd, Södra Sandby 
och Stångby

Sammanfattning
I samband med årligt beslut om ekonomi- och verksamhetsplan gav 
kommunfullmäktige den 15-16 juni 2016 kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att i samråd med lokala föreningar utreda möjligheten att 
anlägga skateparker i Genarp, Veberöd, Södra Sandby och Stångby.

Kultur- och fritidsnämnden återrapporterar nu till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 november 2017, § 144.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2017.
Kommunfullmäktiges beslut den 15-16 juni 2016 § 143.

Barnets bästa
Intentionerna att skapa möjlighet att skejta i Stångby, Genarp, Veberöd 
och Södra Sandby bidrar till barns bästa.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Kultur- och fritidsnämndens återrapportering. 

Carin Hillåker
Tf. kommundirektör

Jesper Jacobsson
Chefsjurist/Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden
Akten



Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
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J
u
st
er
ar
e

Utdragsbestyrkande

§ 144 Utredningsuppdrag gällande 
anläggande av skateparker i Genarp, 
Veberöd, Södra Sandby och Stångby
Dnr KU 2017/0717

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade den 15-16 juni 2016 beslut om ett särskilt 
uppdrag för kultur- och fritidsnämnden i samband med årligt beslut om 
ekonomi- och verksamhetsplan. Det särskilda uppdraget innebär att 
nämnden ska utreda möjligheter till skateparker i Stångby, Södra Sandby, 
Genarp och Veberöd.

I dagsläget finns inom kommunen en skatepark, Söderlyckans skatepark i 
stadsparken, en så kallad skatebowl i Dalby samt en skateanläggning 
inomhus i ladan på Östratorngården. Eftersom skateåkning är en växande 
verksamhet fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över 
möjligheter till fler skatebanor utlokaliserade i hela kommunen enligt 
ovan. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att som ett första steg påbörja 
projektering av en skatepark i Genarp samt att införskaffa så kallade 
pumptracks, det vill säga flyttbara banor, till de andra byarna. Genom det 
sonderas intresset för skateåkning lokalt, men det ger också de barn och 
ungdomar, som åker kickbikes en starkt växande aktivitet och en 
möjlighet att, i likhet med kommunens skateutövare, kunna utöva sin 
sport.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2017
Kommunfullmäktiges beslut den 15-16 juni 2016, § 143

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättad skrivelse avseende anläggande av skateparker i 

Genarp, Veberöd, Södra Sandby och Stångby samt översända 
denna till kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten



Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-11-16 KU 2017/0747

Justerare Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen, 

2017-11-16, klockan 17.30–21.20

Ledamöter Elin Gustafsson (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Birger Swahn (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Julius Eberhard (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Ersättare Lars Westerberg (S)
Elvira Mehic (S)
Börje Anehamre (M)
David Tinglöv (M)
Elsa Christersson (MP)
Ioakim Vasiliadis (L)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Erik Dahlén (C)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Vera Lazarevic, administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Lina Heimer, utvecklingsstrateg, §§ 133-145
Mats-Ola Nilsson, utvecklingsstrateg, §§ 133-145
Mira Norrsell, miljösamordnare, §§ 133-135, 150
Christian Stålros, verksamhetsledare, §§ 133-135
Alicia Johansen, fältassistent, §§ 133-135
Sandy Nemeth, fältassistent, §§ 133-135
Thor-Björn Blomquist, verksamhetsledare, §§ 133-135
Helena Ridegård, fritidsledare, §§ 133-135

Justerare Birger Swahn (M)



Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-11-16 KU 2017/0747

Justerare Utdragsbestyrkande

Paragrafer §§ 133-154

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2017-11-22

Underskrifter

Sekreterare
Katarina Franzén

Ordförande
Elin Gustafsson (S)

Justerare
Birger Swahn (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-11-16

Paragrafer §§ 133-154

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-23 Datum då anslaget tas ned 2017-12-18

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Underskrift
Katarina Franzén



Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
Fritid Diarienummer

2017-10-29 KU 2017/0717

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  kultur-fritid@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Tor Ohlsson

046-35 50 00

tor.ohlsson@lund.se 

Kultur- och fritidsnämnden

Utredningsuppdrag gällande anläggande av 
skateparker i Genarp, Veberöd, Södra Sandby 
och Stångby

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade den 15-16 juni 2016 beslut om ett särskilt 
uppdrag för kultur- och fritidsnämnden i samband med årligt beslut om 
ekonomi- och verksamhetsplan. Det särskilda uppdraget innebär att 
nämnden ska utreda möjligheter till skateparker i Stångby, Södra Sandby, 
Genarp och Veberöd.

I dagsläget finns inom kommunen en skatepark, Söderlyckans skatepark i 
stadsparken, en så kallad skatebowl i Dalby samt en skateanläggning 
inomhus i ladan på Östratorngården. 

Eftersom skateåkning är en växande verksamhet fick kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheter till fler skatebanor 
utlokaliserade i hela kommunen enligt ovan. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att som ett första steg påbörja 
projektering av en skatepark i Genarp samt att införskaffa så kallade 
pumptracks, det vill säga flyttbara banor, till de andra byarna. Genom det 
sonderas intresset för skateåkning lokalt, men det ger också de barn och 
ungdomar, som åker kickbikes en starkt växande aktivitet och en 
möjlighet att utöva sin sport precis som skateutövarna.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2017
(denna skrivelse)
Kommunfullmäktiges beslut den 15-16 juni 2016, § 143

Barnets bästa
Kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter barnkonventionens artikel 3 
beträffande barnets bästa och artikel 26 angående social trygghet och 
bedömer att intentionerna att bygga skateparker i Stångby, Genarp, 
Veberöd och Södra Sandby bidrar till barnets bästa.
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Fritid Diarienummer

2017-10-29 KU 2017/0717

Ärendet
Bakgrund:
Lund har alltsedan april 2016 en av Sveriges mest populära skateparker: 
Söderlyckan i stadsparken. Fritidsledare finns på plats och under 
sommaren anordnas kringverksamheter. Året innan Söderlyckan invigdes 
byggdes en skatebowl vid idrottsplatsen i Dalby. Den var välbesökt till 
en början, men antalet skejtare som använder bowlen har minskat.
På Östra Torn finns skateverksamhet inomhus i ladan. Den bemannas 
november till april, då vädret inte alltid tillåter skateutövning utomhus. 
Det har framkommit önskemål om en skatepark/ramp från framför allt 
Södra Sandby och Genarp. I dagsläget finns där ett par mindre 
hemmabyggda ramper. Den mobila pumptrack, som kommunen äger, är 
för närvarande placerad i Södra Sandby. Efterfrågan styr när den placeras 
på andra platser i kommunen. Föreningen GAS (Genarps Alternativa 
Sportförening) i Genarp har sökt pengar från stiftelser till 
skateverksamhet och även framtagit ett förslag till en skatepark i Genarp.

Med hänsyn till det tydligt uttalade intresset framstår Genarp som den 
prioriterade platsen för att särskilt undersöka möjligheter och plats för 
skate. Just nu råder ”Fokus Genarp”, det vill säga att extra satsningar ska 
göras just där. En projektering av skatepark är helt i linje med Fokus 
Genarps intentioner. 

Förvaltningen har därför undersökt två möjliga platser i Genarp:

1. Slagbommen 1, som ligger inom ett skolområde med en asfalterad 
basketplan, en löparbana, en grusad yta för kulstötning och delvis 
en bit av befintlig fotbollsplan. Omkring finns gräsytor och 
asfalterade gång- och cykelvägar. Basketplanen används idag av 
skateutövare med hemmabyggda skateramper och liknande. 
Området är relativt plant.

2. Den andra platsen återfinns inom fastigheten Genarp 34:1 och 
utgörs av skogsmark/park, där det idag finns skogsstigar och 
oröjd skog. Den ligger i direkt anslutning till en före detta deponi 
av hushållsavfall. Även detta område är relativt plant.

Kultur- och fritidsförvaltningen har låtit PEAB göra en markteknisk 
undersökning av dessa två områden i Genarp. PEAB bedömer att båda 
områdena är lämpade för anläggning av en skatepark. Värderingen är av 
översiktlig karaktär, men bedöms kunna användas vid planering, 
dimensionering och projektering av en skatepark. 

I Stångby projekteras en aktivitetspark. Där finns möjlighet att planera in 
skateverksamhet.

Även i Veberöd bör intresset för skate undersökas ytterligare genom att 
placera en mobil pumptrack på lämplig plats. En pumptrack har också 
fördelen att tillgodose efterfrågan från kickbike-åkarna, som är en starkt 
växande verksamhet. Kickbike-åkarna har i dagsläget begränsad 
möjlighet att åka på skatebanor.
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Ekonomi:
Baserat på kunskap om kostnaden för genomförda skateanläggningar och 
i samtal med byggprojektledare för Söderlyckans skatepark har gjorts en 
uppskattning av kostnaden för en skatepark dimensionerad för platsen. 
Den uppskattade kostnaden inklusive byggprojektledning, belysning, 
vatten och avlopp, cykelställ, bänkar med mera bedöms utgöra cirka 6,5 
miljoner kronor.

En något större mobil pumptrack kostar 0,6 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att godkänna upprättad skrivelse avseende anläggande av skateparker i 

Genarp, Veberöd, Södra Sandby och Stångby samt översända 
denna till kommunfullmäktige

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

























Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-03-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 98 Uppdrag från kommunfullmäktige om 
att utreda förutsättningarna för att 
uppfylla målsättningen för 
gruppstorlek i förskolan

Dnr KS 2017/0568

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad och Lund Öster fick i Ekonomi- och 
verksamhetsplan för 2016-2018 som antogs av kommunfullmäktige den 
10-11 juni 2015 (§121) ett särskilt uppdrag att utreda förutsättningarna 
ekonomiskt, personalmässigt och lokalmässigt för att uppfylla 
kommunens målsättning för gruppstorlek i förskolan. Båda nämnderna 
har återredovisat uppdraget. Kommunstyrelsen beslutade den 16 augusti 
2017 att återremittera ärendet för att komplettera med en 
kommungemensam redovisning där barn- och skolnämnd Lunds stads 
rapport kompletteras med motsvarande uppgifter och nyckeltal som i 
sammanställningen från barn- och skolnämnd Lund Öster.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2018.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 20 september 2017 § 87.
Kommunstyrelsens beslut den 16 augusti 2017 § 237.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 28 september 2016 § 117.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Hanna Gunnarsson (V), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Ulf Nymark (MP) och Mia Honeth (L) yrkar 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna rapporten.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna rapporten.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-03-07 klockan 15.00–21.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Elin Gustafsson (S), tjänstgör som ordförande § 77
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-73, kl 15:00-15:50
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 66-75, §§ 77-115, närvarar ej § 76 pga jäv
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 66-93, kl 15:00-20:30
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren § 77
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 77, 
kl 16:30-21:55
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 74-115
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 94-115

Ersättare Mats Olsson (V)
Dan Ishaq (M), kl 15:00-19:35
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-19:45

Justerare Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer § 66-115

Plats och tid för justering Rådhuset, fredagen den 16 mars kl 08:30 

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Hanna Gunnarsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-03-07

Paragrafer § 66-115

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-19 Datum då anslaget tas ned 2018-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2018-02-13 KS 2017/0568

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

Uppdrag från kommunfullmäktige om att 
utreda förutsättningarna för att uppfylla 
målsättningen för gruppstorlek i förskolan.

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad och Lund Öster fick i Ekonomi- och 
verksamhetsplan för 2016-2018 som antogs av kommunfullmäktige den 
10-11 juni 2015 (§121) ett särskilt uppdrag att utreda förutsättningarna 
ekonomiskt, personalmässigt och lokalmässigt för att uppfylla 
kommunens målsättning för gruppstorlek i förskolan. Båda nämnderna 
har återredovisat uppdraget. Kommunstyrelsen beslutade den 16 augusti 
2017 att återremittera ärendet för att komplettera med en 
kommungemensam redovisning där barn- och skolnämnd Lunds stads 
rapport kompletteras med motsvarande uppgifter och nyckeltal som i 
sammanställningen från barn- och skolnämnd Lund Öster. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2018
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 20 september 2017 § 87
Kommunstyrelsens beslut den 16 augusti 2017 § 237
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den28 september 2016 § 117

Barnets bästa
Nämnderna bedömer att ärendet tar tillvara barns intressen. 

Ärendet
Barn- och skolnämnd Lunds stad och Lund Öster fick i Ekonomi- och 
verksamhetsplan för 2016-2018 som antogs av kommunfullmäktige den 
10-11 juni 2015 (§121) ett särskilt uppdrag att utreda förutsättningarna 
ekonomiskt, personalmässigt och lokalmässigt för att uppfylla 
kommunens målsättning för gruppstorlek i förskolan. 



Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2018-02-13 KS 2017/0568

Nämndernas rapporter
Barngruppsmätningen har skett i Lunds kommun sedan 2003. Barn- och 
skolnämnd Lunds stad och Lund öster har tidigare följt upp 
fullmäktigemålet på olika sätt. 

Förskolornas olika organisering har också gjort det svårt att följa upp 
barnantalet fördelat på avdelningar i enlighet med målet. Definitionen av 
vad som är en avdelning har varierat mellan förskolor eftersom det är 
respektive förskolechef som har uppdraget att skapa olika lärmiljöer och 
organisera det pedagogiska arbetet. De flesta förskolor är organiserade 
avdelningsvis, men förskolor kan också ha en enda stor avdelning som de 
under dagen delar upp i mindre barngrupper. Antalet avdelningar 
överensstämmer inte alltid med antalet verksamhetsgrupper. I några fall 
är två grupper fördelade på det som ”lokalmässigt” motsvarar en 
avdelning. I andra fall disponerar en grupp två avdelningar lokalmässigt. 

Personaltätheten är dock likvärdig oavsett om förskolorna har organiserat 
sig med avdelningar eller under dagen organiserar sig i olika 
barngrupper. Det intressantaste måttet är istället barnantalet per anställd 
pedagog. Utgångspunkten för beräkningarna har därför varit  varje barns 
andel av en pedagog:

*Varje barn i åldern ett till två år har rätt till 0,25 andel av en pedagog. 
(2,75 pedagoger/11 barn),
* Varje barn i åldern tre till fem år har rätt till 0,17 andel av en pedagog. 
(2,75 pedagoger/16 barn)
Utgångspunkten är vidare utifrån hur barnen är placerade och 
registrerade i barn- och elevsystemet Procapita. Följande parametrar 
redovisas. Småbarnsgrupper (ålder 1 till 2 år) med färre eller lika med 11 
barn och grupper med fler än 11 barn. Grupper med barn i åldrarna 3 till 
5 år med färre eller lika med 16 barn och grupper med fler än 16 barn.

Resultat 
Barn – och skolnämnd Lund Öster bedömer att målet uppfyllt i oktober 
2015 medan det saknas ca 30 tjänster (29,3 årsarbetare) i april 2016 eller 
5,6 avdelningar. 

Barn- och skolnämnd Lunds stad bedömer att 70 avdelningar (33,6%) 
av 208 målet uppfyller målet per 15 oktober 2016. Gör man istället en 
övergripande beräkning per skolområde skulle Lunds stad behöva 
ytterligare 26 avdelningar för att uppfylla målet.
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Diarienummer

2018-02-13 KS 2017/0568

Kommunkontorets kommentar
Barn- och skolnämnderna har redovisat uppdraget på lite olika sätt. Deras 
redovisning bygger på historiska data. Kommunkontoret har i sin 
beredning försökt att ta fram uppgifterna på kommunbasis och göra 
samma jämförelse, vilket visade sig vara svårt utan den lokalkännedom 
som skolförvaltningarna besitter. 

Sedan januari har vi en gemensam barn- och skolnämnd som kan 
redovisa kommungemensamma siffror och uppgifter framöver. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna rapporten

Carin Hillåker
tillförordnad Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige, barn- och skolnämnden



Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-09-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 81 Kommunfullmäktiges särskilda 
uppdrag till nämnden om 
barngruppernas storlek (återremiss)

Dnr BSL 2017/0770

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Lund gav i ”Ekonomi- och verksamhetsplan
(EVP) för 2016-2018” de två barn- och skolnämnderna i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att uppfylla målsättning för gruppstorlek i
förskolan. Nämnden svarade på kommunfullmäktiges uppdrag 2016-05-
18, dnr BSL 2016/0307.

Nämnden har nu fått i uppdrag att komplettera tidigare lämnad skrivelse
med motsvarande uppgifter och nyckeltal som i sammanställningen från
barn- och skolnämnd Lund Öster.

Utifrån Barn- och skolförvaltning Lunds stad utredning uppfyller 70
avdelningar (33,6%) av 208 målet per 15 oktober 2016 om förvaltningen
utgår från avdelnings-begreppet utifrån Procapita och barngruppernas
storlek. Gör man istället en övergripande beräkning per skolområde
skulle Lunds stad behöva ytterligare 26 avdelningar för att uppfylla
målet.

Det bör även poängteras att det är alltid färre barn inskrivna på hösten för
att sedan successivt öka under våren. Detta får till följd att
måluppfyllelsen oftast är bättre på hösten.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 18 september
2017 dnr BSL 2017/0770.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2 september
2016, dnr BSÖ 2016/0506
Lunds kommuns ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2016-2018.
Beslut KS den 16 augusti 2017, § 237 (beslut om återremiss)

Beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som svar på kommunstyrelsens återremiss översända

tjänsteskrivelsen ”Återremiss i ärende, Uppdrag från fullmäktige
om att utreda förutsättningarna för att uppfylla målsättning för
gruppstorlek i förskolan”, daterad 2017-09-18.



Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-09-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen



Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-09-20 BSL 2017/0031

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Plats och tid Barn- och skolförvaltning Lund stad, St Södergatan 47, 2017-09-20 
klockan 18.00–21.30

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e vice ordf
Rita Borg (S)
Mårten Spanne (S)
Vera Johnsson (M)
Nils Paulsson (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Gösta Eklund (V)
Dragan Brankovic (SD)
Mattias Horrdin (C)

Tjänstgörande ersättare Per-Arne Lundgren (S), Tjänstgörande för Erik Hammarström (MP) 
fr o m § 78
Marita Eveberg Petersson (M), Tjänstgörande för Victor Landing 
(KD)
Jens Modéer (MP), Tjänstgörande för Erik Hammarström (MP) t o m 
§ 77

Ersättare Jerry Davidsson (M)
Håkan Friberg (L)
Ursula Savonius (L)
Bengt Svensson (SD)
Max Eskilsson (C)

Övriga Mats Oscar Jönsson, Skoldirektör, BSNLS
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSNLS
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSNLS
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSNLS
Patrik Löfstrand, Ekonom, BSNLS
Jonas Eriksson, Kommunikatör/IKT-samordnare, BSNLS
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSNLS
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSNLS
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSNLS
Agneta Lindfors, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, deltar ej 
i behandlingen av  § 82
Annika Kristiansson, Facklig företrädare, Lärarförbundet, deltar ej i 
behandlingen av § 82 

Justerare Staffan Bolin (L)



Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-09-20 BSL 2017/0031

Justerare Utdragsbestyrkande

Paragrafer § 72-86

Plats och tid för justering BSF Lunds stad, Stora Södergatan 47

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lotta Kittel

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Staffan Bolin (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Paragrafer § 72-86

Datum då anslaget sätts upp 2017-09-29 Datum då anslaget tas ned 2017-10-20

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47

Underskrift

Eva-Lotta Kittel



Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (4)
Skolkontoret Diarienummer

2017-09-18 BSL 2017/0770

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Anders Isaksson

046-3596752

Anders.isaksson@lund.se

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Återremiss i ärende "Uppdrag från 
kommunfullmäktige om att utreda 
förutsättningarna för att uppfylla 
målsättningen för gruppstorlekar i förskolan"

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Lund gav i ”Ekonomi- och verksamhetsplan 
(EVP) för 2016-2018” de två barn- och skolnämnderna i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att uppfylla målsättning för gruppstorlek i 
förskolan. 

Nämnden svarade på kommunfullmäktiges uppdrag 2016-05-18, dnr 
BSL 2016/0307.

Nämnden har nu fått i uppdrag att komplettera tidigare lämnad skrivelse 
med motsvarande uppgifter och nyckeltal som i sammanställningen från
barn- och skolnämnd Lund Öster.

Utifrån Barn- och skolförvaltning Lunds stad utredning uppfyller 70 
avdelningar (33,6%) av 208 målet per 15 oktober 2016 om förvaltningen 
utgår från avdelnings-begreppet utifrån Procapita och barngruppernas 
storlek. Gör man istället en övergripande beräkning per skolområde 
skulle Lunds stad behöva ytterligare 26 avdelningar för att uppfylla 
målet. 

Det bör även poängteras att det är alltid färre barn inskrivna på hösten för 
att sedan successivt öka under våren. Detta får till följd att 
måluppfyllelsen oftast är bättre på hösten. 

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 18 september 
2017 dnr BSL 2017/0770.
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2 september 
2016, dnr BSÖ 2016/0506
Lunds kommuns ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2016-2018.
Beslut KS den 16 augusti 2017, § 237 (beslut om återremiss)



Tjänsteskrivelse 2 (4)
Diarienummer

2017-09-18 BSL 2017/0770

Barnets bästa
Kommunens resurser måste användas på ett sådant sätt att de kommer till 
bäst nytta för barnen. Ärendet bedöms ta tillvara barnens intressen. 

Ärendet
Kommunfullmäktige i Lund gav i ”Ekonomi- och verksamhetsplan 
(EVP) för 2016-2018” de två barn- och skolnämnderna i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att uppfylla målsättning för gruppstorlek i 
förskolan. 

Nämnden svarade på kommunfullmäktiges uppdrag 2016-05-18, dnr 
BSL 2016/0307.

Nämnden har nu fått i uppdrag att komplettera tidigare lämnad skrivelse 
med motsvarande uppgifter och nyckeltal som i sammanställningen från
barn- och skolnämnd Lund Öster.

Barn- och skolförvaltning Lunds stad anser att det är svårt att utreda mot 
ett mål som inte finns med i gällande EVP 2016-2018 vad gäller 
barngruppernas storlek i förskolan 11 barn (1-2 år) respektive 16 barn (3-
5 år) med en personaltäthet på 2,75 personal per grupp. Målet fanns med 
i EVP 2015-2017, har sedan dess tagits bort.    

Barngruppsmätningen har skett i Lunds kommun sedan 2003. Barn- och 
skolnämnd Lunds stad och Lund öster har följt upp fullmäktigemålet på 
olika sätt. Definitionen av vad som är en avdelning har varierat mellan 
förskolor eftersom det är respektive förskolechef som har uppdraget att 
skapa olika lärmiljöer och organisera det pedagogiska arbetet. De flesta 
förskolor är organiserade avdelningsvis, men fler och fler förskolor har 
en enda stor avdelning som de under dagen delar upp i mindre 
barngrupper. Personaltätheten är dock likvärdig oavsett om förskolorna 
har organiserat sig med avdelningar eller under dagen organiserar sig i 
olika barngrupper. Förskolornas olika organisering har gjort det svårt att 
följa upp barnantalet fördelat på avdelningar i enlighet med 
kommunfullmäktigemålet. Det intressantaste måttet har istället varit 
barnantalet per anställd pedagog. 

Barn och skolnämnd Lunds stad har beslutat att enbart genomföra 
barngruppsmätningar en gång per år per den 15 oktober. Mätningen i 
april genomförs inte längre. 

Teoretisk måluppfyllelse
Ett försök till teoretisk måluppfyllelse av barngruppernas storlek per den 
15 oktober 2016 redovisas i tabell 1. Utgångspunkten för beräkningarna 
är barns andel av en pedagog:

*Varje barn i åldern ett till två år har rätt till 0,25 andel av en pedagog. 
(2,75 pedagoger/11 barn)

* Varje barn i åldern tre till fem år har rätt till 0,17 andel av en pedagog. 
(2,75 pedagoger/16 barn)
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2017-09-18 BSL 2017/0770

Utgångspunkten är vidare utifrån hur barnen är placerade och 
registrerade i barn- och elevsystemet Procapita. Följande parametrar 
redovisas. Småbarnsgrupper (ålder 1 till 2 år) med färre eller lika med 11 
barn och grupper med fler än 11 barn. Grupper med barn i åldrarna 3 till 
5 år med färre eller lika med 16 barn och grupper med fler än 16 barn.

Tabell 1 Måluppfyllelse per 15 okt 2016

Grupper/avdelningar 
utifrån procapita

Team
<1
1

>1
1

<1
6

>1
6

S: 
avd

Av
d

Mål 
%

Barn 
per 

anställ
d

Utfall 
Års-

arbetare 
i 

barngru
pp 

Riktvärd
e 

personal 
årsarbet

are

Avvikels
e 

årsarbet
are

Ce Torn 6
  

17 8 23 54 14
25,9

% 5,81 149,7 172,8 -23,1
Ce Vä/Jä 
Kl 9

  
20 24 15 68 33

48,5
% 5,57 174,9 192,8 -17,9

LTÖ 4 15 10 23 52 14
26,9

% 5,60 150,2 173,5 -18,6
N 
Fäladen 5 10 4 15 34 9

26,5
% 5,84 89,9 103,3 -13,4

S:a 24 62 46 76 208 70
33,6

% 564,7 642,4 -77,7
Teoretiskt uppfyller 70 avdelningar (33,6%) av 208 målet per 15 oktober 
2016 om man utgår från avdelnings-begreppet utifrån Procapita och 
barngruppernas storlek. Gör man istället en övergripande beräkning per 
skolområde skulle Lunds stad behöva ytterligare 26 avdelningar för att 
uppfylla målet. Se nedan tabell 2. 

Tabell 2 Övergripande måluppfyllelse per skolområde 
15 oktober 2016
1-2 år 3-5 år S:a avd Utfall 

ht-16 
Mål 
avd

Mål avd Mål avd Ant avd 
ht

Avvikelse 
avd

Centrum Torn 27,1 35,8 62,9 54 -8,8
Ce Vä/Jä Kl 30,2 39,9 70,1 68 -2,1
LTÖ 25,3 37,8 63,1 52 -11,1
N. Fäladen 15,2 22,4 37,6 34 -3,6

233,7 208 -25,7

Utgår man från parametern barns andel per pedagog så saknas 77,7 
årsarbetare per 15 oktober 2016. För att uppfylla målet behövdes 642,4 
årsarbetare 1och utfallet var 564,7. 

1 Antal anställda omräknade till heltidstjänster. Två anställda som arbetar halvtid blir 
t.ex. en årsarbetare.
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2017-09-18 BSL 2017/0770

Det bör även poängteras att det är alltid färre barn inskrivna på hösten för 
att sedan successivt öka under våren. Detta får till följd att 
måluppfyllelsen oftast är bättre på hösten. 

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att som svar på kommunstyrelsens återremiss översända 

tjänsteskrivelsen ”Återremiss i ärende, Uppdrag från fullmäktige 
om att utreda förutsättningarna för att uppfylla målsättning för 
gruppstorlek i förskolan”, daterad 2017-09-18.

Mats Jönsson
Skoldirektör

 Anders Isaksson 
 Ekonom

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen. 



Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-09-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 117 Kommunfullmäktiges särskilda 
uppdrag till nämnden om  
barngruppernas storlek

Dnr BSÖ 2016/0506

Sammanfattning
I Ekonomi- och verksamhetsplan för 2016-2018 som antogs av 
kommunfullmäktige den 10-11 juni 2015 (§121) fick nämnden av 
fullmäktige ett särskilt uppdrag att utreda förutsättningarna ekonomiskt, 
personalmässigt och lokalmässigt för att uppfylla kommunens 
målsättning för gruppstorlek i förskolan. Samtidigt beslutade 
kommunfullmäktige i samma ärende att ge kommunstyrelsens 
arbetsutskott i uppdrag att tillsammans med nämndpresidier och 
kommunens ledningsgrupp att arbeta vidare med att ta fram förslag till 
nya kommunfullmäktige mål med indikatorer för nämnderna för 2016-
2018 och detta arbete har lett till kompletterande beslut (KF 2015-11-26 
§251) med nya mål.

Beroende på hur och när man statistiskt avmäter måluppfyllelsen får man 
olika resultat. Historiskt är det oftast färre barn inskrivna på hösten för att 
sedan successivt öka under våren. Detta får till följd att måluppfyllelsen 
teoretiskt oftast är bättre på hösten. Förskolornas olika organisering har 
gjort det svårt att följa upp barnantalet fördelat på avdelningar i enlighet 
med kommunfullmäktigemålet. Det intressantaste måttet är istället 
barnantalet per anställd pedagog

Med utgångspunkt från barns andel av pedagog är målet uppfyllt i 
oktober 2015 medan det saknas ca 30 tjänster (29,3 årsarbetare) i april 
2016. Detta motsvarar en kostnad om 13,5 mkr.

Befolkningsprognosen som upprättades i april 2016 pekar på en 
minskning av barnantalet 2016 jämfört med år 2015 för att sedan 
succesivt öka igen. Prognosen är som alltid beroende på 
utbyggnadstakten i tätorterna.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2 september 2016 
dnr BSÖ 2016/0506 
Lunds kommuns ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2016-2018

Beslut

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att     som svar på kommunfullmäktiges särskilda uppdrag i Ekonomi-och 

verksamhetsplan för 2016-2018, översända tjänsteskrivelsen 



Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-09-28

Justerare Utdragsbestyrkande

”Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden om 
barngruppernas storlek” daterad 2016-09-02. 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige 
Akten



Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-28 BSÖ 2016/0685

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, 2016-09-28 klockan 18.30–21.10

Ledamöter Kenth Andersson (S), ordförande
Dennis Svensson (MP), vice ordf
Karin Nilsson (C), 2:e v ordf
Rita Borg (S)
Astrid Rugsveen (M)
Charlotte Svanberg (M)
Klara Westby (MP)
Hanna Gunnarsson (V)

Tjänstgörande ersättare Eva Strand (S), tjänstgörande för Ola Christiansson (S)
Per Jakobsson (M), tjänstgörande för Anna Emdenborg (KD)
Erik Kanders (L), tjänstgörande för Erik Kanders (L)

Ersättare Zebastian Liljegren (S)
Margareth Hansson (S)
Fredric Strimell (C)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ
Per Måsbäck, Personalföreträdare, Lärarförbundet
Sara Petersson, Bitr. förvaltningschef/HR-konsult, BSNLÖ
Eva Grandelius, Förskolechef, Fågelsångs arbetsområde
Pär Jonsson, Rektor, Killebäcks ansvarsområde

Justerare

Paragrafer § 109-130

Plats och tid för justering

Underskrifter



Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-28 BSÖ 2016/0685

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Kenth Andersson (S)

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum 2016-09-28

Paragrafer § 109-130

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Elisabeth Salomonsson



 

   
  Tjänsteskrivelse 1 (5) 
Barn- och skolförvaltning Lund Öster 
Skolkontoret 

 Diarienummer  

 2016-09-02 BSÖ 2016/0506  
    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Fritidsgatan 2 Fritidsgatan 2 046-35 50 00   bsf.lundoster@lund.se www.lund.se 
247 34 Södra Sandby      

 

Anna Holmgren 

046 - 359 40 63 

anna.holmgren@lund.se 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 

 

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till 
nämnden om barngruppernas storlek 

Sammanfattning 
I Ekonomi- och verksamhetsplan för 2016-2018 som antogs av 
kommunfullmäktige den 10-11 juni 2015 (§121) fick nämnden av 
fullmäktige ett särskilt uppdrag att utreda förutsättningarna ekonomiskt, 
personalmässigt och lokalmässigt för att uppfylla kommunens 
målsättning för gruppstorlek i förskolan. Samtidigt beslutade 
kommunfullmäktige i samma ärende att ge kommunstyrelsens 
arbetsutskott i uppdrag att tillsammans med nämndpresidier och 
kommunens ledningsgrupp att arbeta vidare med att ta fram förslag till 
nya kommunfullmäktige mål med indikatorer för nämnderna för 2016-
2018 och detta arbete har lett till kompletterande beslut (KF 2015-11-26 
§251) med nya mål.  

Beroende på hur och när man statistiskt avmäter måluppfyllelsen får man 
olika resultat. Historiskt är det oftast färre barn inskrivna på hösten för att 
sedan successivt öka under våren. Detta får till följd att måluppfyllelsen 
teoretiskt oftast är bättre på hösten. Förskolornas olika organisering har 
gjort det svårt att följa upp barnantalet fördelat på avdelningar i enlighet 
med kommunfullmäktigemålet. Det intressantaste måttet är istället 
barnantalet per anställd pedagog 

Med utgångspunkt från barns andel av pedagog är målet uppfyllt i 
oktober 2015 medan det saknas ca 30 tjänster (29,3 årsarbetare) i april 
2016. Detta motsvarar en kostnad om 13,5 mkr. 

Befolkningsprognosen som upprättades i april 2016 pekar på en 
minskning av barnantalet 2016 jämfört med år 2015 för att sedan 
succesivt öka igen. Prognosen är som alltid beroende på 
utbyggnadstakten i tätorterna 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2 september 2016 
dnr BSÖ 2016/0506 
Lunds kommuns ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2016-2018 
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Barnets bästa 
Kommunens resurser måste användas på ett sådant sätt att de kommer till 
bäst nytta för barnen. Ärendet bedöms ta tillvara barnens intressen. 

Ärendet 
I Ekonomi- och verksamhetsplan för 2016-2018 som antogs av 
kommunfullmäktige den 10-11 juni 2015 (§121) fick nämnden av 
fullmäktige ett särskilt uppdrag att utreda förutsättningarna ekonomiskt, 
personalmässigt och lokalmässigt för att uppfylla kommunens 
målsättning för gruppstorlek i förskolan och presentera en plan för hur 
målsättningen skulle kunna uppfyllas inom innevarande och 
nästkommande period. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige i samma 
ärende att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att tillsammans 
med nämndpresidier och kommunens ledningsgrupp att arbeta vidare 
med att ta fram förslag till nya kommunfullmäktige mål med indikatorer 
för nämnderna för 2016-2018 och detta arbete har lett till kompletterande 
beslut (KF 2015-11-26 §251) med nya mål.  

Från och med 2015 har Lunds kommun infört en ny ledningsprocess som 
således fått till följd att nya mål har antagits av kommunfullmäktige för 
perioden 2016-2018.  

Barn- och skolförvaltning Lunds Öster anser att det är svårt att utreda 
mot ett mål som inte finns med i gällande EVP 2016-2018 vad gäller 
barngruppernas storlek i förskolan 11 barn (1-2 år) respektive 16 barn (3-
5 år) med en personaltäthet på 2,75 personal per grupp.  

Barngruppsmätningen har skett i Lunds kommun sedan 2003. Barn- och 
skolnämnd Lunds stad och Lund öster har följt upp fullmäktigemålet på 
olika sätt. Definitionen av vad som är en avdelning har varierat mellan 
förskolor eftersom det är respektive förskolechef som har uppdraget att 
skapa olika lärmiljöer och organisera det pedagogiska arbetet. De flesta 
förskolor är organiserade avdelningsvis, men fler och fler förskolor har 
en enda stor avdelning som de under dagen delar upp i mindre 
barngrupper. Hur lokalerna används är således verksamhetsfråga. Antalet 
avdelningar överensstämmer inte alltid med antalet verksamhetsgrupper. 
I några fall är två grupper fördelade på det som ”lokalmässigt” motsvarar 
en avdelning. I andra fall disponerar en grupp två avdelningar 
lokalmässigt. Personaltätheten är dock likvärdig oavsett om förskolorna 
har organiserat sig med avdelningar eller under dagen organiserar sig i 
olika barngrupper. Förskolornas olika organisering har gjort det svårt att 
följa upp barnantalet fördelat på avdelningar i enlighet med 
kommunfullmäktigemålet. Det intressantaste måttet är istället barnantalet 
per anställd pedagog. 
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Teoretisk måluppfyllelse 
Ett försök till teoretisk måluppfyllelse av barngruppernas storlek per den 
15 oktober 2015 och per den 15 april 2016 redovisas i tabell 1 och 2. 
Utgångspunkten för beräkningarna är barns andel av en pedagog: 

*Varje barn i åldern ett till två år har rätt till 0,25 andel av en pedagog. 
(2,75 pedagoger/11 barn) 

* Varje barn i åldern tre till fem år har rätt till 0,17 andel av en pedagog. 
(2,75 pedagoger/16 barn) 

 

Utgångspunkten är vidare utifrån hur barnen är placerade och 
registrerade i barn- och elevsystemet Procapita. Följande parameterar 
redovisas. Småbarnsgrupper (ålder 1 till 2 år) med färre eller lika med 11 
barn och grupper med fler än 11 barn. Grupper med barn i åldrarna 3 till 
5 år med färre eller lika med 16 barn och grupper med fler än 16 barn. 
 
Tabell 1 Måluppfyllelse per 15 okt 2015 

   

            
 

Grupper/avdelningar utifrån 
procapita     

Team <11 >11 <16 >16 
S: 

avd Avd Mål % 
Barn per 
anställd 

Utfall Års-
arbetare i 

barngrupp  

Riktvärde 
personal 

årsarbetare 
Avvikelse 

årsarbetare 

Dalby 8 3 9 13 33 17 51,5% 4,98 90,7 89,5 1,2 

Genarp 3 
 

3 6 12 6 50,0% 5,25 35,3 35,6 -0,4 

S Sandby 6 1 13 7 27 19 70,4% 5,21 69,9 69,9 0,0 

Veberöd 5 0 7 8 20 12 60,0% 5,16 51,9 52,2 -0,2 

S:a 22 4 32 34 92 54 58,7% 
 

247,8 247,2 0,7 

            

            Tabell 2 Måluppfyllelse per 15 april 2016 
   

            
 

Grupper/avdelningar utifrån 
procapita     

Team <11 >11 <16 >16 
S: 

avd Avd Mål % 
Barn per 
anställd 

Utfall Års-
arbetare i 
barngrupp  

Riktvärde 
personal 
årsarbetare Avvikelse 

Dalby 3 7 9 14 33 12 36,4% 5,30 95,2 102,2 -6,9 

Genarp 0 4 1 7 12 1 8,3% 5,53 36,4 39,6 -3,2 

S Sandby 7 5 17 4 33 24 72,7% 5,75 73,2 83,4 -10,2 

Veberöd 3 2 6 9 20 9 45,0% 5,89 50,8 59,7 -8,9 

S:a 13 18 33 34 98 46 46,9% 
 

255,6 284,9 -29,3 

 

Teoretiskt uppfyller 54 avdelningar (58,7%) av 92 målet per 15 oktober 
2015 om vi utgår från avdelnings-begreppet utifrån Procapita och 
barngruppernas storlek. Så ser scenariet ut om vi går in och tittar på varje 
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enskild avdelning. Gör vi istället en övergripande beräkning per tätort 
skulle vi uppfyllt målet med +2 avdelningar! Se nedan tabell 3: 

 

Utgår vi från parametern barns andel av pedagog är målet uppfyllt per 15 
oktober 2015. För att uppfylla målet behövdes 247,2 årsarbetare 1och 
utfallet var 247,8.  

Per den 15 april 2016 uppfyller 46 avdelningar (46,9%) av 98 målet, om 
vi går in och tittar på varje enskild avdelning. En övergripande beräkning 
per tätort ger istället ett utfall enligt tabell 4 som visar att vi saknar 5,6 
avdelningar. Antalet årsarbetare (förskollärare, barnskötare och 
specialpedagoger) som behöver anställas är 15,4 och motsvarar en 
kostnad om 7 mkr. Utöver dessa tjänster kan kostnader för personal för 
städ/kök/ledning tillkomma. 

 

Tabell 4 Övergripande måluppfyllelse per tätort  

april 2016 

 1-2 år 3-5 år S:a 

avd 

Utfall 

vt-16  

 

 Mål 
avd 

Mål 
avd 

Mål 
avd 

Ant 
avd ht 

Avvikelse 
avd 

Dalby 17,9 19,3 37,2 33 -4,2 
Genarp 5,91 8,5 14,4 12 -2,4 
S Sandby 12,8 17,5 30,3 33 +2,7 
Veberöd 9,64 12,1 21,7 20 -1,7 
   104 98 -5,6 

 

Med utgångspunkt från barns andel av pedagog saknas det ca 30 tjänster 
(29,3 årsarbetare) i april 2016. 30 tjänster motsvarar ca 13,5 miljoner 
kronor. Beräkningen grundar sig på16 tjänster förskollärare (53%),  12,7 
tjänster barnskötare (43%) och  1,2 tjänst specialpedagoger (4%).  

                                                 
1 Antal anställda omräknade till heltidstjänster. Två anställda som arbetar halvtid blir 
tex en årsarbetare. 

Tabell 3 Övergripande måluppfyllelse per tätort  

oktober 2015 

 1-2 år 3-5 år S:a 

avd 

utfall 

ht-15 

 

 Mål 
avd 

Mål 
avd 

Mål 
avd 

Ant 
avd ht 

Avvikelse 
avd 

Dalby 13,7 18,8 32,5 33 0,5 
Genarp 4,5 8,5 13,0 12 -1,0 
S Sandby 8,5 16,9 25,4 27 1,6 
Veberöd 7,1 11,9 19,0 20 1,0 
   89,9 92 2,1 
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Historiskt är det oftast färre barn inskrivna på hösten för att sedan 
successivt öka under våren. Detta får till följd att måluppfyllelsen 
teoretiskt oftast är bättre på hösten.  

Befolkningsprognosen som upprättades i april 2016 pekar på en 
minskning av barnantalet 2016 jämfört med år 2015 för att sedan 
succesivt öka igen. Prognosen är som alltid beroende på 
utbyggnadstakten i tätorterna. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta 
att som svar på kommunfullmäktiges särskilda uppdrag i Ekonomi-och 

verksamhetsplan för 2016-2018, översända tjänsteskrivelsen 
”Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden om 
barngruppernas storlek” daterad 2016-09-02.  

  
 
 
 
Ann-Britt Wall Berséus 
Skoldirektör 

Anna Holmgren 
Ekonom 

 
Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
Akten 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 237 Uppdrag från kommunfullmäktige om 
att utreda förutsättningarna för att 
uppfylla målsättningen för 
gruppstorlek i förskolan

Dnr KS 2017/0568

Sammanfattning
Barn- och skolnämnderna har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att 
utreda förutsättningarna för att uppfylla målsättningen för gruppstorlek i 
förskolan. Båda nämnderna har återredovisat uppdraget vilka nu 
överlämnas till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 juni 2017.
Barn- och skolnämnd Östers beslut den 28 september 2016 § 117.
Skolförvaltning Östers tjänsteskrivelse.
Barn- och skolnämnd Lunds Stads beslut den 8 juni 2016 § 46.
Skolförvaltning Lund Stads tjänsteskrivelse.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Elin Gustafsson (S), Yanira 
Difonis (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Hanna Gunnarsson 
(V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att  återremittera ärendet för att komplettera med en samlad 
kommungemensam redovisning där barn- och skolnämnd Lunds stads 
rapport också kompletteras med motsvarande uppgifter och nyckeltal 
som i sammanställningen från barn- och skolnämnd Lund Öster.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för att komplettera med en samlad 

kommungemensam redovisning där barn- och skolnämnd Lunds 
stads rapport också kompletteras med motsvarande uppgifter och 
nyckeltal som i sammanställningen från barn- och skolnämnd Lund 
Öster.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnderna
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-08-16 klockan 15.00–20.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 256-263, kl 19.40-20.35
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 223-250, kl 15.00-18.45
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 230-263, kl 16.15-20.35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 251-263
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 223-
255
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 223-
229

Ersättare Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 223-263

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 23 augusti 2017, kl 09:00

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-08-16

Paragrafer § 223-263

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-23 Datum då anslaget tas ned 2017-09-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-03-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 104 Förslag till bildande av naturreservatet 
Kaninlandet

Dnr KS 2017/1215

Sammanfattning
Tekniska nämnden har beslutat att godkänna förslag till bildande av 
naturreservatet Kaninlandet omfattande del av fastigheten Hällestad 
8:144, att översända förslaget till kommunfullmäktige för beslut om 
förordnande samt att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska 
nämnden delegation att vid behov revidera den fastställda skötselplanen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2018.
Tekniska nämndens beslut den 13 december 2017, § 257 dnr. TN 
2017/0603.
Förslag till bildande av naturreservat samt skötselplan.

Yrkanden
Ulf Nymark (MP) och Lena Fällström (S) yrkar i enlighet med 
kommunkontorets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att med stöd av 7 kapitel 4 § miljöbalken förklara området 

Kaninlandet, del av Hällestad 8:44, som naturreservat,
att ge tekniska nämnden i uppdrag att förvalta naturskyddsområdet,
att fastställa tekniska nämndens förslag till skötselplan samt
att ge tekniska nämnden delegation att vid behov revidera 

skötselplanen.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-03-07 klockan 15.00–21.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Elin Gustafsson (S), tjänstgör som ordförande § 77
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-73, kl 15:00-15:50
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 66-75, §§ 77-115, närvarar ej § 76 pga jäv
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 66-93, kl 15:00-20:30
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren § 77
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 77, 
kl 16:30-21:55
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 74-115
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 94-115

Ersättare Mats Olsson (V)
Dan Ishaq (M), kl 15:00-19:35
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-19:45

Justerare Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer § 66-115

Plats och tid för justering Rådhuset, fredagen den 16 mars kl 08:30 

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Hanna Gunnarsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-03-07

Paragrafer § 66-115

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-19 Datum då anslaget tas ned 2018-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson
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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

Förslag till bildande av naturreservatet 
Kaninlandet

Sammanfattning
Tekniska nämnden har beslutat att godkänna förslag till bildande av 
naturreservatet Kaninlandet omfattande del av fastigheten Hällestad 8:144, 
att översända förslaget till kommunfullmäktige för beslut om 
förordnande samt att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska 
nämnden delegation att vid behov revidera den fastställda skötselplanen. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2018
Tekniska nämndens beslut den 13 december 2017, § 257 dnr. TN 
2017/0603
Förslag till bildande av naturreservat samt skötselplan

Barnets bästa
Beslutet bedöms påverka barn och unga positivt. Området kommer även 
fortsättningsvis att kunna användas för skolutflykter och andra besök. 

Ärendet
Tekniska förvaltningen har utarbetat förslag till naturreservat och 
skötselplan för ”Kaninlandet” omfattande del av fastigheten Hällestad 8:144. 
Ärendet har varit på remiss till berörda med ett fåtal kommentarer som 
föranlett mindre justeringar av det förslag som tidigare har redovisats. 

Syftet med reservatet Kaninlandet är att långsiktigt bevara och utveckla de 
höga biologiska värdena, främst avseende gaddsteklar och fjärilar, som finns 
i området. 

Kaninlandet ligger beläget strax sydväst om Torna Hällestad, 1,5 mil öster om 
Lund. Området är en biologiskt rik sandmark med en stor mångfald av 
sandlevande insekter. Området är till stor del omgivet av en vacker rullstensås och 
busk- och trädridåer. I nordost ansluter bebyggelsen och i öster Hällestadsvägen 
och idrottsplatsen. Den öppna marken används av de närboende främst som 
strövområde och för ridning. 
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Naturreservatets lokalisering i Lunds kommun 

Tekniska nämndens skäl för beslut 
Kaninlandet är en av Skånes viktigaste lokaler för den insektsfauna som är 
beroende av en öppen, sandig och blomrik miljö. I området är 52 rödlistade arter 
kända, och flertalet av dem är knutna till öppna sandmarker. Mest unikt är det 
stora antalet gaddsteklar och fjärilar. Kaninlandet utgör ett värdefullt område för 
friluftslivet. Det tätortsnära läget erbjuder lättillgänglig när - rekreation i ett öppet 
landskap. Förskolor och skolor utnyttjar området i undervisningen och för 
utflykter. I ”Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun” beskrivs 
områdets höga zoologiska, botaniska och rekreativa värden (7.4.12.9, klass 2). 
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Tekniska nämnden gör bedömningen att ordningsföreskrifterna inom natur-
reservatet är av så begränsad omfattning att det inte innebär något allvarligt 
försvårande av områdets nyttjande i enlighet med vad som annars gäller 
enligt allemansrätten. Förordnandet är förenligt med grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenresurser samt Lunds 
kommuns översiktsplan. 

Av ovan angivna skäl föreslår tekniska nämnden att det angivna området bör 
avsättas som naturreservat.

Lunds kommun och tekniska nämnden skall vara naturvårdförvaltare. 

Kommunkontorets kommentar
Kommunfullmäktige har i kommunens miljöprogram, LundaEko II, målet att 
skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en god tillgänglighet och 
förutsättningar för rekreation, friluftsliv och natur- och kulturupplevelser. Som 
delmål anges att Lunds kommuns ska verka för att fler lämpliga naturområden ska 
få skydd i form av naturreservat, biotopskydd eller motsvarande.

Förslaget om att förordna Hällestad 8:144 som naturreservat är i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förordnandet görs på kommunal mark vilket innebär inga tillkommande 
arealer eller intrångsersättning. Reservatsbildningen innebär en del 
utökade skötselinsatser, uppmärkning, skyltning. Tekniska förvaltningen 
beräknar kostnaderna till 50 tkr under år 1 och därefter till 5 – 10 tkr årligen.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med stöd av 7 kapitel 4 § miljöbalken förklara området 

Kaninlandet, del av Hällestad 8:44, som naturreservat,
att ge tekniska nämnden i uppdrag att förvalta naturskyddsområdet,
att fastställa tekniska nämndens förslag till skötselplan samt 
att ge tekniska nämnden delegation att vid behov revidera 

skötselplanen.

Carin Hillåker
tillförordnad kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Länsstyrelsen



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2017-12-13

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 257 Förslag till bildande av naturreservatet 
Kaninlandet

Dnr TN 2017/0603

Sammanfattning
I enlighet med tidigare beslut i Tekniska nämnden 2017-09-20 och efter 
hörande av berörda parter, har Tekniska förvaltningen utarbetat ett 
förslag till naturreservat enligt 7 kap. 4§ miljöbalken, för Kaninlandet. 
Reservatet syftar till att långsiktigt bevara och utveckla de höga 
biologiska värden, främst avseende gaddsteklar och fjärilar, som finns i 
området.

Tekniska nämnden föreslås besluta att godkänna samrådsredogörelsen 
samt godkänna bildandet av naturreservatet Kaninlandet och 
att översända ärendet till kommunfullmäktige för beslut om förordnande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 23 november 2017
Förslag till beslut med bilagor
Samrådsredogörelse
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterat 1 september 2017

Yrkanden
Mikael Thunberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Mikael 
Thunberg (S) yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att    godkänna samrådsredogörelsen,

att    godkänna förslag till bildande av naturreservatet Kaninlandet,

att    översända förslaget till kommunfullmäktige för beslut om 
förordnande,

att    föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden 
delegation att vid behov revidera den fastställda skötselplanen.

 



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2017-12-13

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-13 TN 2017/0791

Justerare Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden
Plats och tid Meteoriten plan 7, brotorget 1, Lund, 2017-12-13 klockan 17.30–20.05

Ledamöter Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Felix Solberg (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Anne Dederichs (V)
Lars-Göran Hansson (C)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Ersättare Teresa Hankala-Janiec (S)
Clas Fleming (V)
Hanna Örnskär (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Christian Resebo (L)
Camilla Neptune (L)
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI), Närvarande kl 17:30-18:00, till och med § 239

Övriga Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Håkan Lockby, teknisk direktör
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Pernilla von Strochkirch, projektchef
Simon Isaksson, projektsamordnare
Linda Karlsson, landskapsarkitekt 
Martin Schjånberg, projektledare, VA SYD

Justerare Mats Helmfrid (M)

Paragrafer § 237-267

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 19 december 2017 kl 16:45

Underskrifter



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-13 TN 2017/0791

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Monica Gonzalez Perez

Ordförande
Emma Berginger (MP)

Justerare
Mats Helmfrid (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2017-12-13

Paragrafer § 237-267

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-21 Datum då anslaget tas ned 2018-01-15

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift
Monica Gonzalez Perez
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 Tekniska nämnden 

 

Förslag till bildande av naturreservatet 
Kaninlandet 

Sammanfattning 
I enlighet med tidigare beslut i Tekniska nämnden 2017-09-20 och efter 
hörande av berörda parter, har Tekniska förvaltningen utarbetat ett 
förslag till naturreservat enligt 7 kap. 4§ miljöbalken, för Kaninlandet. 
Reservatet syftar till att långsiktigt bevara och utveckla de höga 
biologiska värden, främst avseende gaddsteklar och fjärilar, som finns i 
området. 

Tekniska nämnden föreslås besluta att godkänna samrådsredogörelsen 
samt godkänna bildandet av naturreservatet Kaninlandet och att 
vidarebefordra ärendet till kommunfullmäktige för beslut om 
förordnande. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-23 
Förslag till beslut med bilagor 
Samrådsredogörelse 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-09-01 (bifogas inte) 

Barnets bästa 
Beslutet bedöms påverka barn och unga positivt. Området kommer även 
fortsättningsvis att kunna användas för skolutflykter och andra besök. 

Ärendet 
Tekniska förvaltningen har utarbetat förslag till naturreservat och 
skötselplan för ”Kaninlandet” omfattande del av fastigheten Hällestad 
8:144. Ärendet har varit på remiss till berörda med ett fåtal kommentarer 
som föranlett mindre justeringar av det förslag som tidigare har 
redovisats.  
 
Kaninlandet ligger beläget strax sydväst om Torna Hällestad, 1,5 mil öster om 
Lund. Området är en biologiskt rik sandmark med en stor mångfald av 
sandlevande insekter. Området är till stor del omgivet av en vacker rullstensås 
och busk- och trädridåer. I nordost ansluter bebyggelsen och i öster 
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Hällestadsvägen och idrottsplatsen. Den öppna marken används av de 
närboende främst som strövområde och för ridning.  
 
Syftet med reservatet Kaninlandet är att långsiktigt bevara och utveckla 
de höga biologiska värdena, främst avseende gaddsteklar och fjärilar, 
som finns i området. 
 

Skäl för beslut 
Kaninlandet är en av Skånes viktigaste lokaler för den insektsfauna som är 
beroende av en öppen, sandig och blomrik miljö. I området är 52 rödlistade 
arter kända, och flertalet av dem är knutna till öppna sandmarker. Mest unikt är 
det stora antalet gaddsteklar och fjärilar.  Kaninlandet utgör ett värdefullt 
område för friluftslivet. Det tätortsnära läget erbjuder lättillgänglig 
närrekreation i ett öppet landskap. Förskolor och skolor utnyttjar området i 
undervisningen och för utflykter. I ”Grönstruktur- och naturvårdsprogram för 
Lunds kommun” beskrivs områdets höga zoologiska, botaniska och rekreativa 
värden (7.4.12.9, klass 2).  
 
Kommunen gör bedömningen att ordningsföreskrifterna inom natur-
reservatet är av så begränsad omfattning att det inte innebär något 
allvarligt försvårande av områdets nyttjande i enlighet med vad som 
annars gäller enligt allemansrätten. 
 
Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenresurser samt Lunds kommuns 
översiktsplan.  

Av ovan angivna skäl bör det angivna området avsättas som 
naturreservat. 
 
Enligt 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. skall 
en skötselplan ingå i varje beslut om bildande av ett naturreservat. 
Kommunfullmäktige fastställer med stöd av 3 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. nedanstående 
skötselplan att gälla tills vidare. Inom ramen för denna kan kommunen 
fortlöpande meddela direktiv om förvaltningen. Kommunfullmäktige kan 
ge tekniska nämnden delegation att vid behov revidera den fastställda 
skötselplanen. 
 
Lunds kommun och den nämnd som har naturvårdsansvaret skall vara 
naturvårdsförvaltare.  
 
Efter godkännande av Tekniska nämnden 2017-09-20 och i enlighet med 
24§ Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., 
har kommunen haft förslaget till naturreservat på samråd, 2017-09-27 – 
2017-11-10, med ägare, innehavare av särskild rätt till marken och med 
närboende att inom viss tid yttra sig över förslaget. Därutöver har 
förslaget skickas på remiss till berörda kommunala nämnder, 
grannfastigheter och ett antal ideella organisationer. Av 34 utsända 
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remisser inkom 14 remissvar. I enlighet med 25§ samma förordning, har 
kommunen samrått med länsstyrelsen, som är positiva till bildande av 
naturreservatet Kaninlandet.  

Beslut om att förklara området som naturreservat och samtidigt fastställa 
skötselplanen tas av kommunfullmäktige. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslås besluta 
 

att godkänna samrådsredogörelsen, 
 
att  godkänna förslag till bildande av naturreservatet 

Kaninlandet, 

att översända förslaget till kommunfullmäktige för beslut om 
förordnande, 

att  föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden 
delegation att vid behov revidera den fastställda 
skötselplanen. 

 
 
 
Håkan Lockby 
Teknisk direktör 

Karl-Oscar Seth 
Stadsträdgårdsmästare 

 
Beslut expedieras till: 
Akten 
 
 
 
Bilaga: 
Samrådsredogörelse  
Förslag till beslut med bilagor 



Bildande av naturreservatet Kaninlandet i Lunds kommun 
 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige i Lunds kommun beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) 
att förklara det område som avgränsats på bifogad karta (bilaga 1) som naturreservat.  
 
För att trygga syftet med naturreservatet ska de föreskrifter gälla, som anges nedan med stöd 
av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken. 
 
Med stöd av 3 § Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m m, fastställer kommunen 
bifogad skötselplan, (bilaga 3). 
 
Uppgifter om naturreservatet 
 
Namn  Kaninlandet 
Kommun  Lund 
NVR-id  2048179 
Gränser  Området är markerat med röd heldragen linje på bifogad karta 

 (bilaga 1) 
Fastighet  del av Hällestad 8:144 
Markägare  Lunds kommun 
Läge  15 km öster om Lund 
Koordinater  X 1349370 Y 6174487 RT90 
Naturgeografisk region  Skånes sediment och horstområde 
Vegetationszon  Södra lövskogsregionen 
Areal  7,9 ha 
Förvaltare  Tekniska förvaltningen, Lunds kommun 
 
 
Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och att skydda, 
vårda och återställa värdefulla naturmiljöer samt att skydda och återställa livsmiljöer för 
skyddsvärda arter.  
 
Reservatsföreskrifter 
 
A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i markägares och 
annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturreservatet. 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 
 

1. uppföra ny byggnad eller annan anläggning såsom flaggstång, mast, antenn, 
vindkraftverk, luft- eller markledning, 

2. bedriva täkt, gräva, schakta, dika, utfylla eller på annat sätt skada fast naturföremål, 
ytbildning eller grässvålen, 

3. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, gödselmedel eller 
jordförbättringsmedel, 

4. plantera, så eller sätta ut för trakten främmande växt- eller djurart, 
5. sätta ut bikupor. 
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B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och annan sakägares 
skyldighet att tåla visst intrång  
 
För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktas markägare och innehavare av särskild 
rätt till fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom naturreservatet: 
 

1. utmärkning av, skyltning till och upplysning om naturreservatet, skötsel av mark 
innefattande slåtter, röjning, bränning, markberedning såsom grävning och harvning, 
borttagande av främmande eller invasiva arter, 

2. utförande av åtgärder för, av förvaltaren, utpekade arter, 
3. utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens 

tillgänglighet, 
4. undersökningar i samband med dokumentation och uppföljning av fauna och flora. 

 
 
C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas 
samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 

 
1. borra, måla eller på annat sätt skada levande och döda träd, fast naturföremål eller 

ytbildning, 
2. cykla förutom på av förvaltaren anvisad väg, stig eller plats,  
3. medföra hund eller annat husdjur som inte hålls i koppel under perioden 1 mars-15 

oktober, 
4. elda, 
5. ställa upp eller övernatta i husbil, husvagn eller liknande. 
 
Det är förbjudet utan förvaltarens medgivande att: 
 
6. samla in ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning 

att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används, 
7. bedriva övnings- eller tävlingsverksamhet, 
8. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning, 
9. utföra någon form av anläggning eller ställa ut för reservatet främmande föremål, 
10. framföra motordrivet fordon, 
11. utföra grävningsarbeten.  

 
 
Undantag från föreskrifter 
Föreskrifterna under A och C utgör ej hinder för: 

1. åtgärder i samband med förvaltarens tillsyn och skötsel av området, 
2. anordnande av information i enlighet med av kommunen fastställd skötselplan,  
3. drift, underhåll och ombyggnad inom gällande ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt 

av vid tidpunkten för detta beslut befintliga ledningar, master och anläggningar, 
tillhörande staten, kommunen, el-, energi- och teledistributör. Inför utförande av 
arbete, som kan påverka mark- eller vegetation, ska samråd ske med kommunen. Vid 
akut underhållsåtgärd kan samråd ske sedan arbetet inletts. 
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Dispens från dessa bestämmelser kan, om det finns särskilda skäl, lämnas av kommunen 
enligt 7 kap 7 § miljöbalken. Dispensärenden hanteras av miljönämnden. 
 
 
Upplysningar 
Kommunen vill upplysa om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än 
reservatsföreskrifterna gäller för området, exempelvis: 
 

• Fridlysningsbestämmelser. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och 
bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt- och djurarter är fridlysta 
enligt 8 kap miljöbalken och artskyddsförordningen. 

• 2 kap, lag (1988:950) om kulturminnen m m med bestämmelser om skydd för fasta 
fornlämningar, 

• terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) med 
vissa förbud mot körning i terräng, 

• 15 kap 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning, 
• lokala, kommunala ordningsföreskrifter. 

 
 
Beskrivning av området 
Kaninlandet ligger beläget strax sydväst om Torna Hällestad, 1,5 mil öster om Lund. Området är en 
biologiskt rik sandmark med en stor mångfald av sandlevande insekter.  
 
Området är till stor del omgivet av en vacker rullstensås och busk- och trädridåer. I nordost ansluter 
bebyggelsen och i öster Hällestadsvägen och idrottsplatsen. Den öppna marken används av de 
närboende främst som strövområde och för ridning.  
 
 
Skäl för beslut 
Kaninlandet är en av Skånes viktigaste lokaler för den insektsfauna som är beroende av en öppen, 
sandig och blomrik miljö. I området är 51 rödlistade arter kända, och flertalet av dem är knutna till 
öppna sandmarker. Mest unikt är det stora antalet gaddsteklar och fjärilar.  
 
Kaninlandet utgör ett värdefullt område för friluftslivet. Det tätortsnära läget erbjuder 
lättillgänglig närrekreation i ett öppet landskap. Förskolor och skolor utnyttjar området i 
undervisningen och för utflykter. 
 
I ”Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun” beskrivs områdets höga 
zoologiska, botaniska och rekreativa värden (7.4.12.9, klass 2).  
 
Kommunen gör bedömningen att ordningsföreskrifterna inom naturreservatet är av så 
begränsad omfattning att det inte innebär något allvarligt försvårande av områdets nyttjande i 
enlighet med vad som annars gäller enligt allemansrätten. 
 
Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenresurser samt Lunds kommuns översiktsplan.  
 
Av ovan angivna skäl bör det angivna området avsättas som naturreservat. 
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Skötselplan och förvaltning av naturreservatet 
Enligt 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. skall en skötselplan ingå i 
varje beslut om bildande av ett naturreservat. Kommunfullmäktige fastställer med stöd av 3 § 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. nedanstående 
skötselplan att gälla tills vidare (bilaga 3). Inom ramen för denna kan kommunen fortlöpande 
meddela direktiv om förvaltningen. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden delegation att 
vid behov revidera skötselplanen. 
 
Lunds kommun och den nämnd som har naturvårdsansvaret skall vara naturvårdsförvaltare. 
Vid förvaltningen skall samråd ske med övriga berörda förvaltningar inom Lunds kommun 
och berörda myndigheter. 
 
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling samt i ortstidning enligt 27§ förordningen 
om områdesskydd. Sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd i 
ortstidning. 
 
 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, förvaltningsavdelningen (se bilaga 4). 
Sammanställningen från remissförfarandet bilägges beslutet (bilaga 5). 
Beslut i detta ärende har fattats av kommunfullmäktige i Lunds kommun vid sammanträde 
den xx, protokoll §xx (dnr KS xx, bilaga 6). 
 
 
Bilagor: 
 

1. Karta över naturreservatet med avgränsning. 
2. Översiktskarta 
3. Skötselplan 
4. Hur man överklagar  
5. Remissammanställning  
6. Kommunfullmäktige beslut  
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Sändlista: 
 
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ 
Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM 
Boverket, Box 534, 371 23 KARLSKRONA 
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 STOCKHOLM 
SGU, Box 670, 751 28 UPPSALA 
Lantmäterimyndigheten, Lantmäteriet, Box 50590, 202 15 MALMÖ 
Skogsstyrelsen, Box 6, 243 21 HÖÖR 
Trafikverket, Region Skåne, Box 543, 291 25 KRISTIANSTAD 
Polismyndigheten i Lund, Box 13, 221 00 LUND 
Naturskyddsföreningen i Skåne, Box 1013, 221 04 LUND 
Lunds Naturskyddsförening, Nils Bjelkegatan 4 B, 222 20 Lund 
Lundabygdens fågelklubb, Lars G R Nilsson, Kämpagränden 21B, 224 76 LUND Lunds 

Botaniska Förening,  
Botaniska Museet, Ö. Vallgatan 18, 223 61 LUND Friluftsfrämjandet, Lundaavdelningen, 

Vårvädersvägen 41, 222 27 LUND 
Lunds Fältbiologer, Ingrid Wahlman, Borgåslingan 46, 224 72 LUND 
Kulturen, Stadsantikvarien, Box 1095, 221 04 LUND 
Entomologiska sällskapet i Lund, c/o Ekologihuset, Sölvegatan 37, 223 62 LUND 
Puggehatten – Skånes mykologiska förening, Botaniska muséet, Box 117, 221 00 LUND 
Kraftringen, Box 25, 221 00 LUND 
VA SYD, Box 191, 201 21 MALMÖ 
Miljönämnden 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden  
Barn- och skolnämnd Lund Öster  
Barn- och skolnämnd Lund Stad 
Tekniska förvaltningen: Gatu- och trafikkontoret, Mark- och exploateringskontoret 
Torna Hällestad byförening, webadmin@torna-hallestad.se 
Torna Hällestads samfällighetsförening, Anne Rydén, Tvedöravägen 10, 247 45 TORNA 

HÄLLESTAD 
Torna Hällestads IF, c/o Per Svensson, Sunnanväg 18 L, 222 26 LUND 
Hällestad 8:60, Marie Jönsson, Lärarvägen 9, 247 45 TORNA HÄLLESTAD 
Hällestad 8:146, Inger Valeur & Håkan Wallander, Lärarvägen 7, 247 45 TORNA 

HÄLLESTAD 
Hällestad 8:202, Miljöhus i Hällestad AB, Joakim Ewets, Nattsländegatan 14, 222 70 LUND 
Hällestad 8:82, Annika Hecktor, Veberöd 334, 247 96 VEBERÖD 
Hällestad 8:79, Rickard & Ann Karin Lisbeth Tell, Dalby 841, 247 94 DALBY 
Hällestad 8:148, Elisabeth & Finn Lendelund, Hällestad 782, 247 95 TORNA HÄLLESTAD 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Skötselplan för naturreservatet 
Kaninlandet i Lunds kommun 
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Fig.1 Översiktskarta 
 
 

 
Fig.3 Ortofoto 2016. Ljusa området plöjdes våren 2016. 
 

 

 
Fig.2 Detaljkarta 

 

 
Fig.4 Blåeld 
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Skötselplan för naturreservatet Kaninlandet 
Kaninlandet ligger beläget strax sydväst om Torna Hällestad, 1,5 mil öster om Lund. Området 
är en biologiskt rik sandmark med en stor mångfald av sandlevande insekter. Kaninlandet är 
en av Skånes artrikaste vildbilokaler. 
 
1. Syfte med reservatet 
Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och att skydda, 
vårda och återställa värdefulla naturmiljöer samt att skydda och återställa livsmiljöer för 
skyddsvärda arter. 
 
2. Beskrivning av området 
2. 1 Administrativa data 
 
Namn    Kaninlandet 
Läge   15 km öster om Lund 
Fastighetsbeteckning  del av Hällestad 8:144  
Markägare   Lunds kommun 
Län   Skåne 
Kommun   Lund  
Församling/socken  Dalby/Hällestad 
Skyddsform   Naturreservat (enligt 7 kap 4§ Miljöbalken) 
Beslutsdatum  2017-xx-xx 
Naturvårdsförvaltare  Lunds kommun, Tekniska förvaltningen 
Vegetationszon  Nemorala zonen (sydsvenska lövskogsregionen) 
Naturgeografisk region  Skånes sediment- och horstområde 
Gränser Områdets gränser finns markerade enligt karta i 

bilaga 7.1 
Areal   7,9 ha 
 
2.2 Historisk och nuvarande markanvändning 
Kaninlandet har tidigare, före 1950-talet, till största delen använts som åkermark. På 
enskifteskartan från 1830-talet beskrivs området till stora delar bestå av ”sandmylla”. Den 
nordvästra delen har varit ängsmark och utmed områdets västra del har det vuxit lövskog. 
Fram till slutet av 1950-talet låg det en gård centralt i området.  
 
Kaninlandet avgränsas i söder av en åsbildning som tidigare även fanns i områdets västra 
gräns innan den exploaterades i den delen. Området har, såvitt känt, sedan 1960-talet legat 
obrukad.  
 
Sedan slutet av 1990-talet har Lunds kommun genomfört olika former av markstörning 
(främst eldning, slåtter, grävning, plöjning och harvning) för att gynna sandmarksfaunan och 
den störningsgynnade sandmarksfloran.
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Fig 5. Den Skånska rekognoseringskartan från år 1812. 
Gult är åkermark, grönt ängsmark och vitt skogsmark.  
 

 
Fig 7. Ortofoto från år 1973. Delar av åsen har brutits ut 
och skog har avverkats. Området förefaller ligga obrukat. 
Talldungen i sydost är troligen planterad under början av 
1960-talet. 

 
Fig 6. Ortofoto från år 1940. 
 
 

 
Fig 8. Ortofoto från år 2007. Stigar från framförallt 
ridning och områden som har plöjts under våren 2006 
syns tydligt. 
 
 



 13 

2.3 Bevarandevärden 
2.3.1 Biologisk beskrivning 
Kaninlandet är en av Skånes viktigaste lokaler för den insektsfauna som är beroende av en 
öppen, sandig och blomrik miljö. I området är 51 rödlistade arter kända, och flertalet av dem 
är knutna till öppna sandmarker. Mest unik är det stora antalet gaddsteklar och fjärilar. 
Några av de mest exklusiva arterna är sandjägarstekel Methoca ichneumonides (EN), mjölfly 
Eublemma minutata (EN), batavsandbi Andrena batava (VU), monkesolbi Dufourea halictula 
(VU) och streckhedspinnare Spiris striata (VU). 
 
Storblodbi, vårsidenbi, storfläckig pärlemorfjäril och kamgräsfjäril är för området typiska 
arter som är lätta att känna igen. 
 
De skyddsvärda insekterna och floran är beroende av återkommande störning av marken i 
form av t ex ridning, grävning, harvning, slåtter och bränning. Många arter gräver ut sina bon 
i solvarma sandblottor som kontinuerligt behöver finnas på många ställen i området. 
 
Många insektsarter livnär sig på nektar och pollen från de örter som koloniserar den öppna 
sandmarken. Vanliga arter är sandvita, blåmonke, blåeld, rotfibbla, backtimjan (NT) och 
hedblomster (VU). 
 
I buskridåerna växer det olika videarter som är viktiga pollenkällor under den tidiga våren. 
 
2.3.2 Geovetenskaplig beskrivning 
Torna Hällestad ligger beläget strax invid Vombsjösänkan. Sänkan är ett 
isavsmältningsområde där den stora issjö som fanns här skapat ett stort och flackt område. 
Det sjö- och åsediment som förekommer i Kaninlandet har ett stort inslag av sand. Dessa 
stora sandavlagringar har skapat unika förutsättningar för de biologiska värden som 
förekommer i området.  
 
2.3.3 Friluftsliv 
Närheten till Torna Hällestad gör att boende ofta nyttjar området för promenader, ridning 
och utflykter. Lokalen är även välkänd bland entomologer som besöker området. 
Kaninlandet används även som uteklassrum för skolklasser och förskolegrupper. Friluftslivets 
inverkan på området är framförallt positiv då det ojämna slitaget från såväl hästar som 
människor påverkar marken på olika sätt och skapar en variation som gynnar mångfalden.  
 
2.3.4 Inventeringar, planer och program 
Kaninlandet finns omnämnt i ”Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun – 
bevarande och utveckling”. I programmet har området tilldelats ett klass 2-värde baserat på 
de biologiska värden som finns här. Ett flertal insektsinventeringar har genomförts i 
området. Kaninlandet förekommer även i Länsstyrelsens Naturvårdsprogram för Skåne. 
Området är även definierat som riksintresse för naturvård och för friluftsliv baserat på MB 
kap 3.  
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3. Markanvändning och skötsel 

3.1 Övergripande bevarandemål  
Det övergripande målet för Kaninlandet är att bevara och utveckla den sandmarksberoende 
faunan och floran.  
 
3. 2 Generella riktlinjer 
Den skötsel som bedrivs ska ske på ett sådant sätt att områdets mosaikartade struktur med 
öppna sandblottor och sandområden i tidiga successionsstadier bibehålls. Växt- och 
djurarter som riskerar att motverka syftet med naturreservatet ska missgynnas. Friluftsliv 
och andra aktiviteter som inte riskerar att missgynna områdets fauna och flora ska vara 
tillåten. 
 
3.3. Skötselåtgärder 
Den biologiska mångfalden som finns i Kaninlandet är beroende av skötsel för att värdena 
ska upprätthållas.  
 
De sandblottade markerna kräver åtgärder för att förhindra igenväxning. Men de 
marklevande insekterna finns i marken året om och kan påverkas negativt om främst 
områden med redan blottad sand grävs om.  
 
Vid skötselåtgärder ska olika grad av markstörning eftersträvas. Många skyddsvärda arter 
gynnas av sandblottor, gropar, hak och diken. Mindre partier kan grävas om för att få fram 
ren humusfri sand. Det humusrikare materialet läggs då underst i gropen som sedan fylls 
med ren sand. Plöjning och harvning ger en grundare bearbetning och kan också skapa bra 
kanter för bobyggande. Åtgärderna sker med fördel så att en mosaikstruktur erhålls.  
 
Åtgärderna bör återkomma med ojämna mellanrum så att miljöer i olika stadier av 
igenväxning finns i området. 
 
Det kan finnas behov av att kontakta entomologisk expertis innan åtgärder utförs så att inte 
värdefulla bomiljöer förstörs. Av den anledningen kan det ur ett skötselperspektiv vara 
värdefullt med återkommande uppföljningar av faunan. 
 
Bränning och slåtter av gräs och örter kan komplettera mekanisk bearbetning.  
 
Runt den öppna ytan växer det värdefulla videbuskar. Dessa bör kompletteras med 
ytterligare viden av hankön för att öka mängden pollenkällor under tidig vår. Blommande 
buskar som t ex hagtorn bör också gynnas. Sticklingar och plantor som sätts ut bör vara av 
lokal proveniens. 
 
Tallbeståndet i sydväst kan bibehållas eller huggas bort och ersättas av en mer öppen 
sandmiljö alternativt blommande buskar. 
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4. Friluftsliv och rekreation 

Området används främst av de närboende. Flera ridstigar går genom och runt Kaninlandet. 
Skåneleden passerar i den västra delen.  
 
Området tål slitage men konfliktsituationer kan i undantagsfall uppstå om nektar- och 
pollenkällor (blommor) eller bomiljöer skadas.  
 
Information om områdets rika insektsliv bör finnas tillgängligt som folder eller skyltar. 
 
Reservatets gränser ska vara utmärkta och informationstavlor med reservatsbestämmelser 
ska finnas. 
 
5. Uppföljning och dokumentation 

De skötselåtgärder som utförs ska dokumenteras. Flygbilder ger en bra översiktsbild. 

Entomologisk expertis bör konsulteras med jämna mellanrum för att diskutera och följa upp lämpliga 

skötselåtgärder. 

En mer omfattande biologisk uppföljning bör utföras var ca tionde år med tonvikt på rödlistade bin 

och fjärilar. I samband med uppföljningen bör även områdets status för hotade arter, utförda 

skötselåtgärder och framtida skötselbehov utvärderas. 

 
6. Källor 
 
Karlsson T, Larsson K/Naturvårdsverket. Åtgärdsprogram för vildbin på ängsmark 2011-2016. 
2011. 
 
Karlsson T, Larsson K, Björklund J-O/Naturvårdsverket. Åtgärdsprogram för vildbin och 
småfjärilar på torräng 2011-2016. 2011. 
 
Larsson, K. Kaninlandet vid Torna-Hällestad: Uppföljning av insektslivet på grävda 
sandblottor 2006-2008. 2008.  
 
Larsson, K/Länsstyrelsen i Skåne. Inventering av gaddsteklar på plöjda och grävda ytor på 
Revingehed 2010. 2011.   
 
Lunds kommun. Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun – bevarande och 
utveckling. 2006.   
 
Nilsson L, A & Willhelm, M/Naturvårdsverket. Åtgärdsprogram för batavsandbi, fältsandbi 
och flodsandbi 2014-2018. 2015. 
 
Sörensson, M. Insektsinventering av Kaninlandet. 1999. 
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7. Bilagor 
7.1 Karta med reservatsgränser (röd heldragen linje) 
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7.2 Rödlistade arter (2017) 
 

Rödlistade arter vid Kaninlandet, T Hällestad 
Sammanställd augusti 2017. 
 
Gaddsteklar 
Stäppbandbi Halictus leucaheneus EN ÅGP (Vildbin och 

småfjärilar på torräng) 
rovstekel Lindenius pygmaeus EN  
Sandjägarstekel Methoca ichneumonides EN  
Batavsandbi Andrena batava VU ÅGP (Hotade arter på 

Salix) 
Monkesolbi Dufourea halictula VU ÅGP (Vildbin och 

småfjärilar på torräng) 
Storfibblebi Panurgus banksianus VU ÅGP (Vildbin och 

småfjärilar på torräng) 
Stäppsmalbi Lasioglossum brevicorne VU  
Bombus muscorum Mosshumla NT  
Klöversidenbi Colletes marginatus NT  
Hedsidenbi Colletes fodiens NT  
Guldsmalbi Lasioglossum aeratum NT  
Sandsmalbi Lasioglossum sabulosum NT  
Dynsmalbi Lasioglossum tarsatum NT  
Lusernbi Melitta leporina NT  
Kölnackad gökrovstekel Nysson tridens NT  
Punktblodbi Sphecodes puncticeps NT  
    
Fjärilar    
Mjölfly Eublemma minutata EN ÅGP (Vildbin och 

småfjärilar på torräng) 
Sandfältsljusmott Pyrausta aeralis EN  
Åkerväddsantennmal Nemophora metallica VU  
Streckhedspinnare Spiris striata  VU  
Ängsmetallvinge Adscita statices NT  
Hedpärlemorfjäril Argynnis niobe NT  
Mindre blåvinge Cupido minimus NT  
Sötvedelvecklare Cydia pallifrontana NT  
Silversmygare Hesperia comma NT  
Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe NT  
Mindre purpurmätare Lythria cruentaria NT  
Ängsnätfjäril Melittaea cinxia NT  
Sotnätfjäril Melittaea diamana NT  
Svartfläckig blåvinge Phengaris arion NT ÅGP 
Almsnabbvinge Satyrium w-album NT  
Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae NT  
Bredbrämad 
bastardsvärmare 

Zygaena lonicerae NT  

Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae NT  
    
Skalbaggar    
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Mellangulspetsvivel Apion interjectum NT  
bladbagge Cassida prasina NT  
vivel Ceutorhynchus molleri NT  
vivel Gonops lunatus NT  
Smal frölöpare Harpalus anxius NT  
Knubbfrölöpare Harpalus picipennis NT  
Oval frölöpare Harpalus servus NT  
bladbagge Labidostomis longimana NT  
    
Tvåvingar    
Stor sandrovfluga Antipalus varipes VU  
Gulringad vedharkrank Ctenophora flaveolata NT  
    
Skinnbaggar    
styltskinnbagge Gampsocoris punctipes NT  
    
Kärlväxter    
Vittåtel Aira caryophyllea VU  
Hedblomster Helichrysum arenarium VU  
Backtimjan 
Månlåsbräken 

Thymus serpyllum 
Botrychium lunaria 

NT 
NT 

 

    
Fåglar    
Tornseglare Apus apus VU  
Spillkråka Dryocopus martius NT  
Gröngöling Picus viridis NT  
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Bilaga 4 
 
Hur man överklagar 
 
Kommunens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län, förvaltningsavdelningen.  
 
Överklagandet skall dock skickas till:  
 
Lunds kommun 
Box 41 
221 00 LUND. 
 
Av överklagandet skall framgå vilket beslut Ni överklagar (ange diarienummer) och hur Ni vill att 

beslutet skall ändras. Ni bör också tala om varför Ni anser att beslutet skall ändras. 
 
Skrivelsen skall undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om Ni har handlingar 

eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning så bör Ni skicka med detta. 
 
Lunds kommun måste ha fått Ert överklagande senast den xx-xx 2018 annars kan överklagandet 

inte tas upp till prövning. 
 
Behöver Ni veta mer om hur ni skall göra kan Ni kontakta Lunds kommun,  
tel 046-35 50 00 (växel). 
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Bilaga 5 
Remissammanställning 
 
Förslag till bildande av naturreservatet Kaninlandet. 
 
Inledning 
Förslag till bildande av naturreservatet Kaninlandet har varit utskickat på remiss mellan den 27 
september och den 17 november 2017. Sändlista bifogas. 
 
Torsdagen den 19 oktober hölls ett samrådsmöte för allmänheten i Torna Hällestad. 
 
Remissinstanser har bl. a. varit ägare till grannfastigheter, statliga myndigheter, föreningar och 
organisationer. Remissvaren finns redovisade i sammanfattad form nedan. 
 
Inkomna synpunkter och yttranden som inte föranleder kommentar: 
1. Gatu- och trafikkontoret, Tekniska förvaltningen 

Har ingen erinran mot förslaget. 
2. Barn- och skolnämnd Lund Öster 

Har ingen erinran mot förslaget. 
3. Kultur- och fritidsnämnden 

Har ingen erinran mot förslaget. 
4. Lundabygdens fågelklubb 

Har ingen erinran mot förslaget. 
5. Lunds botaniska förening 

Har ingen erinran mot förslaget men framför att området kan vara lämpligt för inplantering 
av hotade växter som tidigare har funnits i sandiga åkermiljöer. 

6. SGU – Sveriges geologiska undersökning 
Avstår från att yttra sig. 

7. Kraftringen 
Har ingen erinran mot förslaget. 

8. Miljönämnden 
Tillstyrker förslaget. 

9. Barn och skolförvaltningen Lunds stad 
Har ingen erinran mot förslaget. 

10. Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden har inga synpunkter på förslaget till bildande av naturreservatet mer än 
att det är bra att riksintressena för naturvård och friluftsliv enligt miljöbalkens 3 kapitel 6 § 
säkerställs genom bildandet av föreslaget naturreservat. 
Ytmässigt och innehållsmässigt är byggnadsnämndens bedömning att förslaget är förenligt 
med gällande översiktsplan (ÖP2010) och även förslaget till ny översiktsplan som nu är ute 
på samrådsremiss. 

 
Inkomna synpunkter och yttranden som föranleder kommentar: 
11. Håkan Wallander och Inger Valeur, Lärarvägen 7 

Framför önskemål om att reservatgränsen inte ska gå i fastighetsgränsen utan en bit 
därifrån. 
Kommentar: Av administrativa skäl och för tydlighet i utmärkning av reservatsgränser samt 
för att förenkla skötsel av området bör reservatsgränsen gå i fastighetsgränsen. Eventuella 
synpunkter kring hur området närmast tomtgränsen ska skötas och eventuella hänsyn som 
kan tas gentemot grannfastigheter kan hanteras inom ramen för skötseln av området. 
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12. Naturskyddsföreningen Lund 
Föreningen tillstyrker bildandet av naturreservatet. De önskar förklaring av 
punktmarkeringar på kartorna samt framför behovet av information, cykelställ och tillägg 
av en rödlistad art. 
Kommentar: Punktmarkeringarna är stigmarkeringar som dock förändras över tid och som 
därför inte helt överensstämmer med verkligheten. Entréerna kommer att markeras men 
osäkert om cykelställ kommer att sättas upp. Arten månlåsbräken, Botrychium lunaria, 
läggs till i artlistan. 

13. Torna Hällestads Idrottsförening 
Torna Hällestads Idrottsförening har en önskan om att vid speciella evenemang kunna 
utnyttja en del av Kaninlandet för parkering. Idrottsplatsen ligger rakt över vägen och vid 
större evenemang så räcker inte parkeringen till. Klubben har ca 2 större evenemang per år. 
Kommentar: Enligt förslag till beslut krävs samråd med förvaltaren vid evenemang 
liknande det som beskrivs av idrottsföreningen. Så länge inte åtgärden strider mor 
reservatets syfte och eventuella försiktighetsmått vidtas bör denna typ av evenemang kunna 
tillåtas. 

14. VA Syd 
VA Syd önskar att ett område om tio meters bredd utmed vägen i det föreslagna reservatets 
östra kant, ska lämnas utanför naturreservatet då de planerar att gräva ner en 
spillvattenledning där. 
Kommentar: Grävning inom den delen av naturreservatet kan genomföras utan att syftet 
med reservatet påverkas negativt. Samråd med reservatsförvaltaren bör dock genomföras. 
Ändring av bestämmelserna föreslås därför justeras så detta är genomförbart. 

15. Länsstyrelsen i Skåne län 
Länsstyrelsens ser mycket positivt på att området ges ett långsiktigt skydd och gör 
bedömningen att området hyser värden som gör det befogat att skyddas som ett 
naturreservat. 
Länsstyrelsen framför synpunkter på föreslagna föreskrifter för att de ska överensstämma 
med den nya vägledning som tagits fram av Naturvårdsverket (berör B1, C2 och C4). 
Länsstyrelsen föreslår även att ”undantag från föreskrifter” ändras för att förtydliga vad 
som avses. 
Kommentar: Föreskrifterna föreslås ändras enligt Länsstyrelsens förslag då ändringarna 
främst är av administrativ karaktär och tydliggör bestämmelserna. 

16. Samrådsmöte i Torna Hällestad 
De närvarande framförde att det är positivt att området skyddas som naturreservat. 
Det framkom önskemål från ett par personer att det inte ska råda kopplingstvång i 
området. Andra framförde att detta kan vara bra då vissa är rädda för hundar. 
Möjligheten att kunna använda området för arrangemang som t ex utegudstjänster 
diskuterades. 
Kommentar: Föreslås att kopplingstvånget ändras från hela året till att gälla under perioden 
fr.o.m. den 1 mars t o m den 15 oktober (i enlighet med Allmänna lokala föreskrifter för 
Lunds kommun avseende särskilt anlagda grönområden). Så länge inte arrangemang som t 
ex utegudstjänster strider mor reservatets syfte och eventuella försiktighetsmått vidtas bör 
detta efter samråd med reservatsförvaltaren kunna tillåtas. 
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Sändlista 
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ 
Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM 
Boverket, Box 534, 371 23 KARLSKRONA 
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 STOCKHOLM 
SGU, Box 670, 751 28 UPPSALA 
Lantmäterimyndigheten, Lantmäteriet, Box 50590, 202 15 MALMÖ 
Skogsstyrelsen, Box 6, 243 21 HÖÖR 
Trafikverket, Region Skåne, Box 543, 291 25 KRISTIANSTAD 
Polismyndigheten i Lund, Box 13, 221 00 LUND 
Naturskyddsföreningen i Skåne, Box 1013, 221 04 LUND 
Lunds Naturskyddsförening, Nils Bjelkegatan 4 B, 222 20 Lund 
Lundabygdens fågelklubb, Lars G R Nilsson, Kämpagränden 21B, 224 76 LUND  
Lunds Botaniska Förening,  Botaniska Museet, Ö. Vallgatan 18, 223 61 LUND  
Friluftsfrämjandet, Lundaavdelningen, Vårvädersvägen 41, 222 27 LUND 
Lunds Fältbiologer, Ingrid Wahlman, Borgåslingan 46, 224 72 LUND 
Kulturen, Stadsantikvarien, Box 1095, 221 04 LUND 
Entomologiska sällskapet i Lund, c/o Ekologihuset, Sölvegatan 37, 223 62 LUND  
Puggehatten – Skånes mykologiska förening, Botaniska muséet, Box 117, 221 00 LUND 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden Kraftringen, Box 25, 221 00 LUND 
VA SYD, Box 191, 201 21 MALMÖ 
Miljönämnden 
Barn- och skolnämnd Lund Öster  
Barn- och skolnämnd Lund Stad 
Tekniska förvaltningen: Gatu- och trafikkontoret, Mark- och exploateringskontoret 
Torna Hällestad byförening, webadmin@torna-hallestad.se 
Torna Hällestads samfällighetsförening, Anne Rydén, Tvedöravägen 10, 247 45 TORNA 

HÄLLESTAD 
Torna Hällestads IF, c/o Per Svensson, Sunnanväg 18 L, 222 26 LUND 
Hällestad 8:60, Marie Jönsson, Lärarvägen 9, 247 45 TORNA HÄLLESTAD 
Hällestad 8:146, Inger Valeur & Håkan Wallander, Lärarvägen 7, 247 45 TORNA HÄLLESTAD 
Hällestad 8:202, Miljöhus i Hällestad AB, Joakim Ewets, Nattsländegatan 14, 222 70 LUND 
Hällestad 8:82, Annika Hecktor, Veberöd 334, 247 96 VEBERÖD 
Hällestad 8:79, Rickard & Ann Karin Lisbeth Tell, Dalby 841, 247 94 DALBY 
Hällestad 8:148, Elisabeth & Finn Lendelund, Hällestad 782, 247 95 TORNA HÄLLESTAD 
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Bilaga 6 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 



  Peter Johnsen 2017-11-20 

 

Samrådsredogörelse 

Förslag till bildande av naturreservatet Kaninlandet 

 

Inledning 

Förslag till bildande av naturreservatet Kaninlandet har varit utskickat på remiss mellan den 27 
september och den 17 november 2017. Sändlista bifogas. 

Torsdagen den 19 oktober hölls ett samrådsmöte för allmänheten i Torna Hällestad. 

Remissinstanser har bl. a. varit ägare till grannfastigheter, statliga myndigheter, föreningar och 
organisationer. Remissvaren finns redovisade i sammanfattad form nedan. 

 

Inkomna synpunkter och yttranden som inte föranleder kommentar 

1. Gatu- och trafikkontoret, Tekniska förvaltningen 

Har ingen erinran mot förslaget. 

2. Barn- och skolnämnd Lund Öster 

Har ingen erinran mot förslaget. 

3. Kultur- och fritidsnämnden 

Har ingen erinran mot förslaget. 

4. Lundabygdens fågelklubb 

Har ingen erinran mot förslaget. 

5. Lunds botaniska förening 

Har ingen erinran mot förslaget men framför att området kan vara lämpligt för inplantering av 
hotade växter som tidigare har funnits i sandiga åkermiljöer. 

6. SGU – Sveriges geologiska undersökning 

Avstår från att yttra sig. 

7. Kraftringen 

Har ingen erinran mot förslaget. 

8. Miljönämnden 

Tillstyrker förslaget. 

9. Barn och skolförvaltningen Lunds stad 

Har ingen erinran mot förslaget. 
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10. Byggnadsnämnden 

Stadsbyggnadskontoret har inga synpunkter på förslaget till bildande av naturreservatet mer 
än att det är bra att riksintressena för naturvård och friluftsliv enligt miljöbalkens 3 kapitel 6 § 
säkerställs genom bildandet av föreslaget naturreservat. 

Ytmässigt och innehållsmässigt är stadsbyggnadskontorets bedömning att förslaget är förenligt 
med gällande översiktsplan (ÖP2010) och även förslaget till ny översiktsplan som nu är ute på 
samrådsremiss. 

 

Inkomna synpunkter och yttranden som föranleder kommentar 

11. Håkan Wallander och Inger Valeur, Lärarvägen 7 

Framför önskemål om att reservatgränsen inte ska gå i fastighetsgränsen utan en bit därifrån. 

Kommentar: Av administrativa skäl och för tydlighet i utmärkning av reservatsgränser samt för 
att förenkla skötsel av området bör reservatsgränsen gå i fastighetsgränsen. Eventuella 
synpunkter kring hur området närmast tomtgränsen ska skötas och eventuella hänsyn som kan 
tas gentemot grannfastigheter kan hanteras inom ramen för skötseln av området. 

12. Naturskyddsföreningen Lund 

Föreningen tillstyrker bildandet av naturreservatet. De önskar förklaring av punktmarkeringar 
på kartorna samt framför behovet av information, cykelställ och tillägg av en rödlistad art. 

Kommentar: Punktmarkeringarna är stigmarkeringar som dock förändras över tid och som 
därför inte helt överensstämmer med verkligheten. Entréerna kommer att markeras men 
osäkert om cykelställ kommer att sättas upp. Arten månlåsbräken, Botrychium lunaria, läggs 
till i artlistan. 

13. Torna Hällestads Idrottsförening 

Torna Hällestads Idrottsförening har en önskan om att vid speciella evenemang kunna utnyttja 
en del av Kaninlandet för parkering. Idrottsplatsen ligger rakt över vägen och vid större 
evenemang så räcker inte parkeringen till. Klubben har ca 2 större evenemang per år. 

Kommentar: Enligt förslag till beslut krävs samråd med förvaltaren vid evenemang liknande det 
som beskrivs av idrottsföreningen. Så länge inte åtgärden strider mor reservatets syfte och 
eventuella försiktighetsmått vidtas bör denna typ av evenemang kunna tillåtas. 

14. VA Syd 

VA Syd önskar att ett område om tio meters bredd utmed vägen i det föreslagna reservatets 
östra kant, ska lämnas utanför naturreservatet då de planerar att gräva ner en 
spillvattenledning där. 

Kommentar: Grävning inom den delen av naturreservatet kan genomföras utan att syftet med 
reservatet påverkas negativt. Samråd med reservatsförvaltaren bör dock genomföras. Ändring 
av bestämmelserna föreslås därför justeras så detta är genomförbart. 
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15. Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsens ser mycket positivt på att området ges ett långsiktigt skydd och gör 
bedömningen att området hyser värden som gör det befogat att skyddas som ett 
naturreservat. 

Länsstyrelsen framför synpunkter på föreslagna föreskrifter för att de ska överensstämma med 
den nya vägledning som tagits fram av Naturvårdsverket (berör B1, C2 och C4). Länsstyrelsen 
föreslår även att ”undantag från föreskrifter” ändras för att förtydliga vad som avses. 

Kommentar: Föreskrifterna föreslås ändras enligt Länsstyrelsens förslag då ändringarna främst 
är av administrativ karaktär och tydliggör bestämmelserna. 

16. Samrådsmöte i Torna Hällestad 

De närvarande framförde att det är positivt att området skyddas som naturreservat. 

Det framkom önskemål från ett par personer att det inte ska råda kopplingstvång i området. 
Andra framförde att detta kan vara bra då vissa är rädda för hundar. 

Möjligheten att kunna använda området för arrangemang som t ex utegudstjänster 
diskuterades. 

Kommentar: Föreslås att kopplingstvånget ändras från hela året till att gälla under perioden 
fr.o.m. den 1 mars t o m den 15 oktober (i enlighet med Allmänna lokala föreskrifter för Lunds 
kommun avseende särskilt anlagda grönområden). Så länge inte arrangemang som t ex 
utegudstjänster strider mor reservatets syfte och eventuella försiktighetsmått vidtas bör detta 
efter samråd med reservatsförvaltaren kunna tillåtas. 
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Sändlista 

Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ 

Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM 

Boverket, Box 534, 371 23 KARLSKRONA 

Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 STOCKHOLM 

SGU, Box 670, 751 28 UPPSALA 

Lantmäterimyndigheten, Lantmäteriet, Box 50590, 202 15 MALMÖ 

Skogsstyrelsen, Box 6, 243 21 HÖÖR 

Trafikverket, Region Skåne, Box 543, 291 25 KRISTIANSTAD 

Polismyndigheten i Lund, Box 13, 221 00 LUND 

Naturskyddsföreningen i Skåne, Box 1013, 221 04 LUND 

Lunds Naturskyddsförening, Nils Bjelkegatan 4 B, 222 20 Lund 

Lundabygdens fågelklubb, Lars G R Nilsson, Kämpagränden 21B, 224 76 LUND  

Lunds Botaniska Förening,  Botaniska Museet, Ö. Vallgatan 18, 223 61 LUND  

Friluftsfrämjandet, Lundaavdelningen, Vårvädersvägen 41, 222 27 LUND 

Lunds Fältbiologer, Ingrid Wahlman, Borgåslingan 46, 224 72 LUND 

Kulturen, Stadsantikvarien, Box 1095, 221 04 LUND 

Entomologiska sällskapet i Lund, c/o Ekologihuset, Sölvegatan 37, 223 62 LUND  

Puggehatten – Skånes mykologiska förening, Botaniska muséet, Box 117, 221 00 LUND 

Byggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden Kraftringen, Box 25, 221 00 LUND 

VA SYD, Box 191, 201 21 MALMÖ 

Miljönämnden 

Barn- och skolnämnd Lund Öster  

Barn- och skolnämnd Lund Stad 

Tekniska förvaltningen: Gatu- och trafikkontoret, Mark- och exploateringskontoret 

Torna Hällestad byförening, webadmin@torna-hallestad.se 

Torna Hällestads samfällighetsförening, Anne Rydén, Tvedöravägen 10, 247 45 TORNA HÄLLESTAD 

Torna Hällestads IF, c/o Per Svensson, Sunnanväg 18 L, 222 26 LUND 

Hällestad 8:60, Marie Jönsson, Lärarvägen 9, 247 45 TORNA HÄLLESTAD 

Hällestad 8:146, Inger Valeur & Håkan Wallander, Lärarvägen 7, 247 45 TORNA HÄLLESTAD 
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Hällestad 8:202, Miljöhus i Hällestad AB, Joakim Ewets, Nattsländegatan 14, 222 70 LUND 

Hällestad 8:82, Annika Hecktor, Veberöd 334, 247 96 VEBERÖD 

Hällestad 8:79, Rickard & Ann Karin Lisbeth Tell, Dalby 841, 247 94 DALBY 

Hällestad 8:148, Elisabeth & Finn Lendelund, Hällestad 782, 247 95 TORNA HÄLLESTAD 

 

 

 

 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 97 Motion från Lars V Andersson (C) och 
Inga-Kerstin Eriksson (C) ”Samordna 
driften av parkeringsanläggningarna i 
kommunen”

Dnr KS 2015/0499

Sammanfattning
Lars V Andersson (C) och Inga-Kerstin Eriksson (C) har i motion till 
kommunfullmäktige yrkat att kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att smala 
driften av kommunens parkeringsplatser hos Lunds kommuns 
parkeringsbolag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2018.
Motion från Lars V Andersson (C) och Inga-Kerstin Erikson (C) den 6 
maj 2015.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att motionen anses besvarad med hänvisning till beslutet i 
ärende 2014/0333.

 

Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar

att motionen anses besvarad med vad kommunkontoret anfört.

 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att motionen anses besvarad med hänvisning till beslutet i ärende 

2014/0333.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-03-07 klockan 15.00–21.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Elin Gustafsson (S), tjänstgör som ordförande § 77
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-73, kl 15:00-15:50
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 66-75, §§ 77-115, närvarar ej § 76 pga jäv
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 66-93, kl 15:00-20:30
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren § 77
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 77, 
kl 16:30-21:55
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 74-115
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 94-115

Ersättare Mats Olsson (V)
Dan Ishaq (M), kl 15:00-19:35
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-19:45

Justerare Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer § 66-115

Plats och tid för justering Rådhuset, fredagen den 16 mars kl 08:30 

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Hanna Gunnarsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-03-07

Paragrafer § 66-115

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-19 Datum då anslaget tas ned 2018-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2018-01-30 KS 2015/0499

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

Motion från Lars V Andersson (C) och Inga-
Kerstin Eriksson (C) Samordna driften av 
parkeringsanläggningarna i kommunen

Sammanfattning
Lars V Andersson (C) och Inga-Kerstin Eriksson (C) har i motion till 
kommunfullmäktige yrkat att kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att smala 
driften av kommunens parkeringsplatser hos Lunds kommuns 
parkeringsbolag. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2018
Motion från Lars V Andersson (C) och Inga-Kerstin Eriksson (C) den 6 
maj 2015

Barnets bästa
Ärendet bedöms inte beröra barn. 

Ärendet

Motionen
Lars V Andersson (C) och Inga-Kerstin Eriksson (C) har i motion till 
kommunfullmäktige yrkat att kommunfullmäktige beslutar att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att samla 
driften av kommunens parkeringsplatser hos Lunds kommuns 
parkeringsbolag. 

I motionen framförs att stora samordningsvinster och en betydligt 
effektivare organisation borde kunna skapas om ansvaret för kommunala 
parkeringsanläggningar och den parkering som sker på gatumark samlas. 



Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2018-01-30 KS 2015/0499

Analys
Kommunfullmäktige har i annat ärende ( KS 2014/0333) gett 
kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda parter göra en 
utvärdering av nuvarande organisation för parkeringsfrågornas hantering i 
kommunen samt att göra en analys och föreslå framtida organisation för att 
hantera parkeringsfrågorna. 

Kommunkontoret har i detta uppdrag gjort en genomlysning av 
organisation, ansvar och roller avseende parkering på kommunal mark. 
Analysen visar att nämnder och bolags ansvar i frågorna är olika utifrån 
respektive nämnd/bolags ansvarsområde och ägardirektiv. 

Ansvar och roller
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden är kommunens väghållningsmyndighet och ansvarar 
för kommunens väghållning, inbegripet gång-och cykelvägnätet. Det är i 
denna roll som kommunen som väghållare har möjligheter att upplåta 
gatumark för allmän parkering och påverka parkeringssituationen i ett 
område genom lokala trafikföreskrifter, dispenser mm. Tekniska 
nämnden är tillika trafiknämnd och har planeringsansvaret för trafiken i 
kommunen, liksom trafikförhållandena i kommunen och ska i samverkan 
med kommunala organ, företag, organisationer och enskilda verka för 
ökad trafiksäkerhet och för trafikens rationella ordnande. 

Parkering på gatumark regleras offentligrättsligt.

Lunds Kommuns Parkerings AB 
Lunds Kommuns Parkerings AB bildades 1978 och är helägt av Lunds 
kommun. Bolaget äger och förvaltar sju egna parkeringshus och har 
nyttjanderätt till av kommunen ägda parkeringsanläggningar för 
civilrättsligt reglerad, allmän parkering, totalt 6 560 p-platser.

Bolaget ska anordna, förvalta och upplåta parkeringsanläggningar på 
fastigheter som bolaget och kommunen äger eller annars förfogar över. 
Bolaget ska genom sin verksamhet medverka till att lösa 
parkeringsfrågan och därmed understödja stadsutvecklingen.

P-bolagets parkering är så kallad civilrättsligt reglerad parkering och 
bestämmelserna finns i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig 
parkering. Kontrollavgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift som 
fastställts inom kommunen. Indrivning sker direkt av markägaren.
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Diarienummer

2018-01-30 KS 2015/0499

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontorets bedömning är att information och 
parkeringsövervakning är det som kan bli föremål för en eventuell 
organisatorisk sammanslagning. Kommunkontoret har föreslagit att Lunds 
kommuns Parkerings AB får i uppdrag att ansvara för 
parkeringsövervakning och informationen om parkering i Lunds kommun 
samt att tekniska nämnden får i uppdrag att upphandla 
parkeringsövervakning hos Lunds kommuns Parkerings AB. 

Kommunkontoret föreslår att motionen därmed anses vara besvarad.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad med vad kommunkontoret anfört.

Carin Hillåker
tillförordnad Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Lars V Andersson (C),
Inga-Kerstin Eriksson (C)





Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 111 Motion från  Mattias Horrdin (C) 
”Förbättra socialsekreterarnas 
arbetssituation genom digitalisering”

Dnr KS 2017/0980

Sammanfattning
Mattias Horrdin (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska 
besluta att Lunds kommun påbörjar arbetet med en automatiserad 
hantering av ekonomiskt bistånd, med Trelleborg som förebild.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2018.
Socialnämndens beslut den 24 januari 2018, § 4.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2018.
Mattias Horrdins (C) motion Förbättra socialsekreterarnas arbetssituation 
genom digitalisering, inkommen den 26 oktober 2017.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Hans-Olof Andersson (SD) och 
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad med hänvisning till vad 
socialnämnden har anfört.

 

Christer Wallin (M), Mia Honeth (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och 
Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anse motionen besvarad med hänvisning till vad socialnämnden har 

anfört.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, 
Liberalerna och FörNyaLund reserverar sig mot kommunstyrelsens 
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Sammanträdesdatum
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Justerare Utdragsbestyrkande

beslut.

 

Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 111/01.

Protokollsanteckningar
Matthias Horrdin (C): Instämmer i Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-03-07 klockan 15.00–21.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Elin Gustafsson (S), tjänstgör som ordförande § 77
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-73, kl 15:00-15:50
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 66-75, §§ 77-115, närvarar ej § 76 pga jäv
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 66-93, kl 15:00-20:30
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren § 77
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 77, 
kl 16:30-21:55
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 74-115
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 94-115

Ersättare Mats Olsson (V)
Dan Ishaq (M), kl 15:00-19:35
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-19:45

Justerare Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer § 66-115

Plats och tid för justering Rådhuset, fredagen den 16 mars kl 08:30 

Underskrifter
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Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Hanna Gunnarsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-03-07

Paragrafer § 66-115

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-19 Datum då anslaget tas ned 2018-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-07 
 
Ang Motion från Mattias Horrdin (C) "Förbättra socialsekreterarnas 
arbetssituation genom digitalisering" (Dnr: KS 2017/0980) 
 
Vi anser att Lunds kommun behöver komma längre i sitt arbete med digitalisering och 
internettjänster. Fortfarande kräver allt för många tjänster att medborgaren lämnar in en fysisk 
blankett till kommunen, vilket är ineffektivt och tidskrävande. 
 
Ett utvecklingsområde är hanteringen av ansökningar för försörjningsstöd. I motionen anförs 
att Trelleborgs kommun har en automatiserad hantering av ansökningarna. Detta medför att 
socialsekreterarna, istället för att belastas med rutinhandläggning, kan fokusera på kvalitativa 
uppgifter som kräver mänskliga bedömningar. 
 
Tyvärr vann inte motionens förslag gehör i kommunstyrelsen och därför reserverar vi oss till 
förmån fört vårt yrkande 
 
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
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Administrativa avdelningen Diarienummer
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
 Stortorget 7 046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
 

Emma Mesan

046-355949

emma.mesan@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Mattias Horrdin (C) "Förbättra 
socialsekreterarnas arbetssituation genom 
digitalisering".

Sammanfattning
Mattias Horrdin (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska 
besluta att Lunds kommun påbörjar arbetet med en automatiserad 
hantering av ekonomiskt bistånd, med Trelleborg som förebild.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2018.
Socialnämndens beslut den 24 januari 2018, § 4.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2018.
Mattias Horrdins (C) motion Förbättra socialsekreterarnas 
arbetssituation genom digitalisering, inkommen den 26 oktober 2017.

Barnets bästa
Motionen berör barn indirekt. Under år 2017 var det mellan 500-600 barn 
per månad som lever i ett hushåll där vårdnadshavare får försörjningsstöd. 
Forskning visar att barn som lever i hushåll som har ett långvarigt 
försörjningsstöd är en särskilt utsatt grupp och riskerar i framtiden olika 
former av ohälsa och social problematik i högre grad än gruppen barn vars 
föräldrar har ett arbete. Förändrade arbetssätt inom försörjningsstöd kan 
påverka socialförvaltningens förmåga att fånga barns behov av stöd.

Ärendet
Mattias Horrdin (C) föreslår i en motion att Lunds kommun påbörjar arbetet 
med en automatiserad hantering av ekonomiskt bistånd, med Trelleborg som 
förebild och han anför därvid i huvudsak följande. Lunds kommun ligger på 
många sätt på efterkälken när det gäller digitalisering och internettjänster. I 
Trelleborg har man infört en automatiserad hantering av försörjningsstöd, 
där ansökan sker helt digitalt med Bank-ID. Själva hanteringen görs av en 
”robot”, som kan hantera alla standardförfaranden. Eftersom systemet redan 
existerar så kommer kostnaderna för systemet att handla om anpassning och 
licensiering snarare än utveckling från början. Genom att arbeta på detta sätt 
skulle Lund kunna frigöra socialförvaltningens personal från de ärenden som 
är ren rutin för att i stället kunna fokusera på de ärenden som behöver 
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mänsklig bedömning. Det skulle även vara en konkret åtgärd för att förbättra 
arbetsmiljön på socialförvaltningen.

Sedan motionen remitterats har socialförvaltningen anfört följande. 
Trelleborgs modell för försörjningsstöd med ett ökat digitaliserat stöd följs 
sannolikt av alla socialtjänster i Sverige. Modellen har i delar inspirerat 
arbetet inom Lund gällande utveckling av e-tjänster inom försörjningsstöd 
och de erfarenheter som gjorts kan komma ha betydelse även vad gäller 
utveckling i framtiden för Lund. Under 2017 har ett Vinnovaprojekt startats 
där 14 andra kommuner kommer utveckla sitt arbete i likhet med Trelleborg. 
Resultaten av detta projekt kommer följas av förvaltningen. 

Grunden i Trelleborgsmodellen är att processen är utvecklad utifrån vad de 
kallar 85-15 där en bedömning har gjorts att ca 85 % av de som söker 
försörjningsstöd har möjlighet att få ett arbete medan 15 % har olika former 
av arbetshinder och slussas vidare inom organisationen. Modellens 
framgång är utöver digitala hjälpmedel att den utgått från den lokala 
kontexten i utvecklandet av arbetssättet. 

Lund har de senaste åren bedrivit ett utvecklingsarbete inom 
försörjningsstödet som gått under projektnamnet KAOSAM. I projektet har 
försörjningsstödsärenden inventerats, vilket i enlighet med detta visar att 
gruppen med arbetshinder inom Lund bedöms till ca 50 %. Det är i denna 
grupp många hushåll som har haft försörjningsstöd under lång tid och 
orsakerna är ofta olika former av ohälsa. Projektet har haft goda resultat 
genom samordnade insatser med arbetsförmedling, försäkringskassa och 
primärvård i syfte att möjliggöra rätt insatser och rätt typ av ersättning för 
brukaren. Lunds kontext skiljer sig således jämfört med Trelleborg i detta 
avseende. 

Lund utmärker sig inom försörjningsstödet jämfört med andra kommuner 
genom att det är en relativt låg andel i befolkningen som har 
försörjningsstöd, att det är en låg andel i gruppen unga vuxna som har 
försörjningsstöd samt att en hög andel har haft försörjningsstöd under längre 
tid. KAOSAM har visat att det finns ett arbetssätt som ger resultat inom 
gruppen med långvarigt försörjningsstöd och det är denna grupp som det är 
prioriterat att arbeta vidare med. Digitalisering är ett verktyg som kan 
frigöra resurser för att kunna arbeta intensivare med samordning och 
samverkan runt den enskilde. 

Utöver Trelleborg har Uppsala kommun påbörjat ett arbete med digitala 
ansökningar med ett efterföljande stöd som är särskilt intressant för Lund att 
följa, eftersom det finns många likheter mellan kommunerna. Under vintern 
ska enhetschefer träffa representanter för Uppsala kommun och få mer 
information. 

Genom utvecklandet av e-tjänster inom försörjningsstödet under år 2016 har 
erfarenheter dragits gällande projektledning och implementering samt 
kunskap om vilket stöd brukare behöver i en övergång av arbetssätt. 
Förvaltningen förväntar sig få ett ökat inflöde av hushåll inom 
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försörjningsstödet i sina prognoser under år 2019-2020, vilket gör det 
angeläget att utveckla förnyade arbetssätt inför en ökad arbetsbelastning. 

Förvaltningen har således påbörjat ett arbete där den lokala kontexten har 
tydliggjorts samt går nu in i fasen att undersöka olika erfarenheter av 
digitalisering i Sverige, där Trelleborg är ett viktigt exempel, för att utveckla 
förbättrade arbetssätt. 

Socialnämnden beslutade den 24 januari 2018 att översända 
socialförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på motionen.

Kommunkontorets kommentar
Med hänvisning till vad socialnämnden har anfört anser kommunkontoret att 
motionen kan anses besvarad.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till vad socialnämnden har 

anfört.

Carin Hillåker
T.f. kommundirektör

Jesper Jacobsson
Chefsjurist/Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten





Socialnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-01-24

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 4 Motion från Mattias Horrdin (C) 
”Förbättra socialsekreterarnas 
arbetssituation genom digitalisering”

Dnr SO 2017/0162

Sammanfattning
Mattias Horrdin, centerpartiet, har den 26 oktober inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige gällande att förbättra socialsekreterares 
arbetsförhållande genom digitalisering. Motionen innebär ett förslag till 
uppdrag att Lunds kommun påbörjar ett arbete med automatiserad 
hantering av försörjningsstöd.

Beslutsunderlag
Motionssvar gällande att förbättra socialsekreterares arbetsförhållande 
genom digitalisering daterad 2018-01-11.
Motion från Mattias Horrdin (C) ”Förbättra socialsekreterarnas 
arbetssituation genom digitalisering” daterad 2017-10-26.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     översända tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2018 som 

socialnämndens svar till motionen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten



Socialnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-24 SO 2017/0193

Justerare Utdragsbestyrkande

Socialnämnden
Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2018-01-24 klockan 16.30–19.40

Ledamöter Eva S Olsson (S), ordförande
Erik Hammarström (MP), vice ordf
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Fredrik Persson (S)
Jenny Sjöö (MP)
Sonja Lindlöf (L)
Gun Jönsson (C)
Maja Grubelic (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Petra Douhane (M), ersätter Dan Ishaq (M)
Nita Lorimer (V), ersätter Sven-Bertil Persson (V)

Ersättare Ann-Louise Levau (S)
Ewe Nilsson (S)
Amanda Bjernestedt (MP)
Layla Khairallah (MP)
Kajsa Bjurklint Rosenblad (L)
Mark Collins (L)
David Liljedahl (C)
Kelemua Kabede (KD)

Övriga Annika Pettersson, socialdirektör
Ricardo Espinoza, verksamhetschef
Karin Säfström, verksamhetschef
Åsa-Marie Sundström, t f verksamhetschef
Johan Larsson Boström, verksamhetschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Karin Lilja, kommunikatör
Boel Hansson, nämndsekreterare

Justerare Sonja Lindlöf (L)

Paragrafer § 1-22

Plats och tid för justering Socialförvaltningen den 29 januari 2018 kl 16:30

Underskrifter
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Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-01-24 SO 2017/0193

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Boel Hansson

Ordförande
Eva S Olsson (S)

Justerare
Sonja Lindlöf (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2018-01-24

Paragrafer § 1-22

Datum då anslaget sätts upp 2018-01-30 Datum då anslaget tas ned 2018-02-21

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift
Boel Hansson



 

   
Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) 
Resurs och utveckling  Diarienummer  

 2018-01-11 SO 2017/0162  
    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Box 1255 Brotorget 1 046-35 50 00 046-35 52 55 socialforvaltningen@lund.se www.lund.se 
221 05  LUND      

 

Johan Larsson Boström 

046-359 59 35 

johan.larssonbostrom@lund.se 

Socialnämnden 

 

Motionssvar gällande att förbättra 
socialsekreterares arbetsförhållande genom 
digitalisering  

Sammanfattning 
Mattias Horrdin, centerpartiet, har den 26 oktober inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige gällande att förbättra socialsekreterares 
arbetsförhållande genom digitalisering. Motionen innebär ett förslag till 
uppdrag att Lunds kommun påbörjar ett arbete med automatiserad 
hantering av försörjningsstöd  

Ärendet innehållet ett svar på motionen.  

Beslutsunderlag 
Motionssvar gällande att förbättra socialsekreterares arbetsförhållande 
genom digitalisering daterad 2018-01-11 (denna skrivelse) 

Motion från Mattias Horrdin, centerpartiet "Förbättra socialsekreterarnas 
arbetssituation genom digitalisering” daterad 2017-10-26 

Barnets bästa 
Motionen berör barn indirekt. Under år 2017 var det mellan 500-600 barn 
per månad som lever i ett hushåll där vårdnadshavare får 
försörjningsstöd. Forskning visar att barn som lever i hushåll som har ett 
långvarigt försörjningsstöd är en särskilt utsatt grupp och riskerar i 
framtiden olika former av ohälsa och social problematik i högre grad än 
gruppen barn vars föräldrar har ett arbete.  Förändrade arbetssätt inom 
försörjningsstöd kan påverka förvaltningens förmåga att fånga barns 
behov av stöd.  

Ärendet 
Motionen tar sin utgångspunkt i att kommunen i många tjänster skulle i 
högre grad kunna utveckla digitalisering för att underlätta för 
medborgaren samt att digitalisering kan effektivisera verksamheten 
genom att resurser och kompetens används till att ge högre kvalitet i 
stödet till den enskilde.  

I motionen beskrivs arbetet i Trelleborg gällande e-tjänst med ansökan 
samt en automatiserad hantering av ansökningarna.   
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Socialnämndens yttrande 
Trelleborgs modell för försörjningsstöd med ett ökat digitaliserat stöd 
följs sannolikt av alla socialtjänster i Sverige. Modellen har i delar 
inspirerat arbetet inom Lund gällande utveckling av e-tjänster inom 
försörjningsstöd och de erfarenheter som gjorts kan komma ha betydelse 
även vad gäller utveckling i framtiden för Lund. Under 2017 har ett 
Vinnovaprojekt startats där 14 andra kommuner kommer utveckla sitt 
arbete i likhet med Trelleborg. Resultaten av detta projekt kommer följas 
av förvaltningen.  

Grunden i Trelleborgsmodellen är att processen är utvecklad utifrån vad 
de kallar 85-15 där en bedömning har gjorts att ca 85 % av de som söker 
försörjningsstöd har möjlighet att få ett arbete medan 15 % har olika 
former av arbetshinder och slussas vidare inom organisationen. 
Modellens framgång är utöver digitala hjälpmedel varit att den utgått från 
den lokala kontexten i utvecklandet av arbetssättet.  

Lund har de senaste åren bedrivit ett utvecklingsarbete inom 
försörjningsstödet som gått under projektnamnet KAOSAM. I projektet 
har försörjningsstödsärenden inventerats vilket i enlighet med detta visar 
att gruppen med arbetshinder inom Lund bedöms till ca 50 %. Det är i 
denna grupp många hushåll har haft försörjningsstöd under lång tid och 
orsakerna är ofta olika former av ohälsa. Projektet har haft goda resultat 
genom samordnade insatser med arbetsförmedling, försäkringskassa och 
primärvård i syfte att möjliggöra rätt insatser och rätt typ av ersättning 
för brukaren. Lunds kontext skiljer sig således jämfört med Trelleborg i 
detta avseende.  

Lund utmärker sig inom försörjningsstödet jämfört med andra kommuner 
genom att det är en relativt låg andel i befolkningen som har 
försörjningsstöd, att det är en låg andel i gruppen unga vuxna som har 
försörjningsstöd samt att en hög andel har haft försörjningsstöd under 
längre tid. KAOSAM har visat att det finns ett arbetssätt som ger resultat 
inom gruppen med långvarigt försörjningsstöd och det är i denna grupp 
som det är prioriterat att arbeta vidare med. Digitalisering är ett verktyg 
som kan frigöra resurser för att kunna arbeta intensivare med samordning 
och samverkan runt den enskilde.  

Utöver Trelleborg har Uppsala kommun påbörjat ett arbete med digitala 
ansökningar med ett efterföljande stöd som är särskilt intressant för Lund 
att följa, eftersom det finns många likheter mellan kommunerna. Under 
vintern ska enhetschefer träffa representanter för Uppsala kommun och få 
mer information. 

Genom utvecklandet av e-tjänster inom försörjningsstödet under år 2016 
har erfarenheter dragits gällande projektledning och implementering samt 
kunskap om vilket stöd brukare behöver i en övergång av arbetssätt. 
Förvaltningen förväntar sig få ett ökat inflöde av hushåll inom 
försörjningsstödet i sina prognoser under år 2019-2020 vilket gör att det 
angeläget att utveckla förnyade arbetssätt inför en ökad arbetsbelastning.  
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Förvaltningen har således påbörjat ett arbete där den lokala kontexten har 
tydliggjorts samt går nu in i fasen att undersöka olika erfarenheter av 
digitalisering i Sverige, där Trelleborg är ett viktigt exempel, för att 
utveckla förbättrade arbetssätt. 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 
att översända tjänsteskrivelse daterad 2018-01-11 som socialnämndens 

svar till motionen. 
 
 
 
 
Annika Pettersson 
socialdirektör 

 

 
Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten. 



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Ekonomiavdelningen Diarienummer
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
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Henrik Weimarsson
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Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

Motion från Christer Wallin (M) samt Mats 
Helmfrid (M) "Lunds kommun kan bygga 
billigare".

Sammanfattning

Moderaterna i Lunds kommun har kommit in med en motion där de 
föreslår att det införs en ny hyresmodell som ger verksamheterna 
incitament att begränsa såväl storlek som kvadratmeterpris på nya 
byggobjekt. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna i Lunds kommun, Lunds kommun kan bygga 
billigare, inkommen 10 november 2015
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2016
Kommunstyrelsens beslut den 2 mars 2016, § 97
Kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2018 (denna 
skrivelse)
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Barnets bästa

Det är angeläget att lokaler inom förskola och skola är ändamålsenliga 
och effektiva. Låga lokalkostnader innebär att mer resurser kan användas 
till verksamhet som kommer barn och unga direkt till del.

Ärendet

Moderaterna i Lunds kommun har kommit in med en motion där de 
föreslår att det införs en ny hyresmodell som ger verksamheterna 
incitament att begränsa såväl storlek som kvadratmeterpris på nya 
byggobjekt. 

Kommunkontoret svarade i tjänsteskrivelse från den 9 februari 2016 att 
det inom ramen för den nya lokalinvesteringsprocessen pågår ett arbete 
med att ta fram ett standardlokalprogram för skolor, vilket förväntas leda 
till både lägre produktionskostnader och högre yteffektivitet. 
Kommunkontoret svarade vidare att det i linje med motionens förslag har  
påbörjats ett arbete med att se över internhyresmodellen. Målet med den 
framtida modellen är att den stöder den nya lokalinvesteringsprocessen 
och dess syften kring kommunnytta och rätt investeringar, till rätt kvalitet 
och rätt kostnad. Modellen ska ge incitament till effektivt 
lokalutnyttjande och låga lokalkostnader för kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2016 att återremittera 
motionen till kommunstyrelsen för att analysera riskerna med en 
incitamentsmodell för hyror vad gäller minskade resurser till 
kärnverksamhet, bristande kostnadskontroll vad gäller driftsresurser och 
försämrad ekonomistyrning.

Kommunkontorets kommentarer
Kommunkontoret påbörjade under 2017 arbetet med att ta fram underlag 
för en revidering av internhyresmodellen. I denna första fas av arbetet har 
fokus varit på att få en beskrivning av vilka olika komponenter som finns 
i dagens internhyresmodell, vilka olika konsekvenser dagens modell 
innebär och vilka behov av förbättringar som finns. 

De behov av förbättringar som hittills kan ses är att det behövs en 
beskrivning av syfte och målsättning för internhyresmodellen. Det finns 
inga uttalade direkta incitament för att använda lokaler effektivt och för 
att hålla nere produktions- och förvaltningskostnader. Det finns också en 
problematik med att internhyran inkluderar en internränta som är högre 
än den internränta som används för övriga tillgångar inom kommunen, en 
intern överavskrivning samt ett resultatkrav för serviceförvaltningen. 
Dessa poster ger en intern hyra som överstiger självkostnaden och det 
krävs en hel del administration för att eliminera dessa kostnader vid 
beräkning av kommunens självkostnader.
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Under våren kommer arbetet med att ta fram förslag till en ny 
internhyresmodell att intensifieras. I ett första led kommer det att tas 
fram ett förslag till syfte och målsättning för den kommande 
internhyresmodellen. Målsättningen kommer att bygga på den 
målsättning som finns för lokalinvesteringsprocessen. Det kommer också 
att undersökas vilka eventuella incitament internhyresmodellen ska 
innehålla för att uppnå målsättningen. I samband med detta arbete 
kommer det att genomföras en analys av vilka eventuella risker och 
konsekvenser olika incitament kan leda till och i denna analys kommer 
de risker som kommunfullmäktige anger i beslutet om återremiss att 
belysas.

Arbetet med att ta fram förslag till en ny internhyresmodell är komplext 
och tidskrävande men målsättningen är att det ska finnas ett förslag till 
ny modell före årets utgång.

Kommunkontoret förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med kommunkontorets skrivelse anse motionen besvarad 
samt

att kommunkontoret återkommer med förslag till ny 
internhyresmodell före 2018 års utgång.

Carin Hillåker Henrik Weimarsson
Tf kommundirektör Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Akten



Motion från Moderaterna i Lunds kommun

Lunds kommun kan bygga billigare

I en tid då Lunds kommun står inför avsevärda ekonomiska utmaningar är det viktigt att 
vända på varje sten för att identifiera konkreta lösningar.  Bara de närmaste åren måste Lunds 
kommun förbättra sin ekonomi med ett par hundra miljoner kronor. Än så länge är det inte 
mycket som tyder på att det rödgrönrosa minoritetsstyret tar situationen på fullaste allvar. 
Istället för att ta itu med ekonomin och utmaningarna, visar deras agerande snarare tecken på 
osunt önsketänkande. Om ingenting görs kommer Lunds kommun behöva höja skattesatsen 
med över 3 kronor per intjänad hundralapp. En sådan ofantlig chockhöjning skulle utan några 
som helst tvivel tillintetgöra Lunds konkurrenskraft för all framtid.

Vi moderater anser att kommunens löpande verksamheter i så stor utsträckning som möjligt 
bör fredas från obefogade neddragningar. Istället måste vi som är lundabornas representanter 
söka efter strukturella förändringar som kan sänka kommunens kostnadsutveckling. Ett första 
steg är att börja ställa de relevanta frågorna. Vad gör vi annorlunda än andra kommuner som 
klarar sin ekonomi bättre? Avviker Lunds kommun markant från exempelvis andra skånska 
kommuner vad gäller kostnadsläge i olika verksamheter? Vilka politiska beslut och processer 
måste till stånd för att avvärja en finansiell kollaps?

Redan nu går det att identifiera ett område där Lunds kommun utmärker sig, nämligen våra 
byggprojekt. Tvärtom vad som kanske är den allmänna uppfattningen är det inte det fåtal 
välkända objekt, som vida överskridit budget, som driver upp kostnadsnivåerna totalt sett. I 
själva verket svarar kommunens reguljära byggande, till exempel förskolor, skolor och 
fritidsanläggningar, för omkring 75-80 % av hela kommunens investeringsvolym på strax 
under 900 miljoner kronor (år 2014). Ambitionerna beträffande standard och anpassning till 
våra lokala särkrav är mycket höga, vilket också resulterar i dyra byggnader. Om dessa 
byggnader dels är dyrare per kvadratmeter och dessutom byggs för stora får det långtgående 
konsekvenser för kommunens möjligheter att klara sina kostnader på både kort och lång sikt.  
”Extra allt” är en passande beskrivning av hur kommunens verksamheter resonerar när de 
beställer lokaler av servicenämnden. Incitamentet att vara måttfull när lokaler beställs är lågt, 
eftersom verksamheterna får full kompensation för hyreskostnaderna som uppstår vid 
inflyttning i de nya, fina och tyvärr ofta väldigt kostsamma byggnaderna. Detta är inte en 
långsiktigt hållbar utveckling för kommunens ekonomi och utgör en allvarlig risk för 
välfärdens fortsatta finansiering.

Vi moderater vill därför att kommunen inför en ny hyresmodell som ger verksamheterna 
incitament att begränsa såväl storlek som kvadratmeterpris på nya byggobjekt. En tänkbar 
lösning skulle kunna vara att servicenämnden erbjuder ett basutbud av standardbyggnader, 
som verksamheterna får full hyreskompensation för. I de fall den blivande hyresgästen 
efterfrågar speciallösningar eller högre nivå på standarden, ska denna merkostnad bäras av 



beställarnämnden. På så vis får dyra avvikelser, till skillnad från idag, konsekvenser för 
beställaren, vilket rimligen bör innebära ett incitament för mer måttfulla anspråk.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med servicenämnden, utreda och ge 
förslag på en ny hyresmodell som ger nämnder ett incitament att begränsa sina 
krav vid beställning av lokaler, i syfte att hålla nere kommunens investerings- 
och driftkostnader.

För moderaterna i Lunds kommun

Christer Wallin (M) Mats Helmfrid (M)
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 72 Motion från Christer Wallin (M) samt 
Mats Helmfrid (M)”Lunds kommun kan 
bygga billigare”

Dnr KS 2015/1104

Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har kommit in med en motion där de 
föreslår att det införs en ny hyresmodell som ger verksamheterna 
incitament att begränsa såväl storlek som kvadratmeterpris på nya 
byggobjekt.

Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna i Lunds kommun, Lunds kommun kan bygga 
billigare, inkommen 10 november 2015
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2016
Kommunstyrelsens beslut den 2 mars 2016, § 97

Anföranden
Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Mats Helmfrid (M), Ulf 
Nymark (MP), Johan Lambreus Mattsson (MP), Hans-Olof Andersson 
(SD), Mia Honeth (L), Lars V Andersson (C), Mats Olsson (V), Tove 
Persson (FNL) och Hanna Gunnarsson (V) yttrar sig. 

Yrkanden
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Hans-Olof Andersson (SD) och 
Mia Honeth (L) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag, att bifalla motionen med hänvisning till 
kommunkontorets tjänsteskrivelse.

 

Anders Almgren (S), Johan Lambreus Mattsson (MP) och Hanna 
Gunnarsson (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att återremittera 
motionen till kommunstyrelsen för att analysera riskerna med en 
incitamentsmodell för hyror vad gäller minskade resurser till 
kärnverksamhet, bristande kostnadskontroll vad gäller driftsresurser och 
försämrad ekonomistyrning.

 

Mats Helmfrid (M) och Christer Wallin (M) yrkar avslag på 
återremissyrkandet. 
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Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss mot 
avslag på detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
återremissyrkandet.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till återremissyrkandet

Nej för avslag på detsamma

Omröstningen utfaller enligt följande:
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 Motion 'Lunds kommun kan bygga billigare'
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   
Sverker Oredsson                        (FNL

)     
Alla                                              X   

Marie Henschen                          (FNL
)     

Alla                                              X   
Ulf Nilsson                             (L)       Alla                                              X   
Lars V Andersson                        (C)       Alla                                              X   
Agneta  Lindskog                        (KD)      Alla      Zoltan G Wagner                         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      Joakim Friberg                          X    
Per Olsson                              (S)       Alla      Klara Strandberg                        X    
Dragan Brankovic                        (SD)      Alla                                              X   
Yanira Difonis                          (MP)      Alla                                              X    
Görild Malmberg                         (V)       Alla                                              X    
Lars  Hansson                           (L)       Alla                                              X   
Anne Landin                             (FNL

)     
Alla      Tove Persson                            X   

Cecilia Barnes                          (L)       Alla                                              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    
Ronny Johannessen                       (M)       Alla      Fredrik Ljunghill                       X   
Matthew Bonnor                          (SD)      Alla      Christoffer Brinkåker                   X   
Johan Lambreus Mattsson                 (MP)      Alla                                              X    
Mattias Olsson                          (S)       Alla                                              X    
Peter Bergwall                          (MP)      Alla                                              X    
Adrian Borin                            (M)       Alla                                              X   
Anna-Lena Hogerud                       (S)       Alla                                              X    
Cherry Batrapo                          (FI)      Alla                                              X    
Ted Ekeroth                             (SD)      Alla      Mats Hansson                            X   

Transport: 22 28 0 0 0
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Transport: 22 28 0 0 0

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt
Philip Sandberg                         (L)       Alla                                              X   
Angelica  Svensson                      (V)       Alla                                              X    
Hanna Gunnarsson                        (V)       Alla                                              X    
Peter  Fransson                         (S)       Alla                                              X    
Emma Berginger                          (MP)      Alla      Jean Niyongabo                          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   
Marcus Lantz                            (M)       V         Alexander Wallin                        X   
Vera Johnsson                           (M)       V                                                 X   
Pernilla West                           (FI)      Alla                                              X    
Joakim Månsson Bengtsson                (MP)      Alla                                              X    
Felix Solberg                           (M)       V                                                 X   

SUMMA: 31 34 0 0 0

Omröstningen utfaller med 31 ja-röster mot 34 nej-röster. 
Kommunfullmäktige beslutar således, med stöd av reglerna om 
minoritetsåterremiss, att bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera motionen till kommunstyrelsen för att analysera 

riskerna med en incitamentsmodell för hyror vad gäller minskade 
resurser till kärnverksamhet, bristande kostnadskontroll vad gäller 
driftsresurser och försämrad ekonomistyrning.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna reserverar sig mot kommunfullmäktiges 
beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Plats och tid Sessionssalen i Stadshallen, 2016-03-31 klockan 17.00–22.40

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)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S), §§ 69-78, kl 18.15-22.40
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Mattias Olsson (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Peter Bergwall (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Lars Hansson (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Görild Malmberg (V)
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Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL), §§ 60-70 , kl. 17.00 - 19.50
Sverker Oredsson (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD)

Tjänstgörande ersättare Joakim Friberg (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S) §§ 60-68
Klara Strandberg (S), tjänstgör för Per Olsson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M)
Nils Paulsson (M), tjänstgör för Marcus Lantz (M) §§ 60-70,kl. 
17.00- 19.50
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Marcus Lantz (M) §§ 71-78
Anders Ebbesson (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 60-
69, kl. 17.00-19.20
Jean Niyongabo (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 70-78
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Matthew Bonnor (SD)
Mats Hansson (SD), tjänstgör för Ted Ekeroth (SD)
Tove Persson (FNL), tjänstgör för Anne Landin (FNL) §§ 71-78
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD)
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Ersättare Mohsen Abtin (S)
Akram Heidari (S)
Eva S Olsson (S), kl. 18.25-22.40
Birger Swahn (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Lotta Eldh Pålsson (M)
Hanna Örnskär (MP), kl. 17.00-20.45
Erik Hammarström (MP)
Karl Branzén (L)
Hanna Håkanson (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Helena Falk (V), kl. 17.00-21.35
Anders Jarfjord (V)
Lars A Ohlsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), kl. 17.00-22.10
Mattias Horrdin (C), kl. 19.25-22.40

Karin Nilsson (C)
Marit Stigson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer § 60-78

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 14 april 2016 kl. 14.00

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP) Holger Radner (L)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-03-31

Paragrafer § 60-78

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-14 Datum då anslaget tas ned 2016-05-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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§ 97 Christer Wallin (M) samt Mats Helmfrid 
(M) motion ”Lunds kommun kan bygga 
billigare”

Dnr KS 2015/1104

Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har kommit in med en motion där de 
föreslår att det införs en ny hyresmodell som ger verksamheterna 
incitament att begränsa såväl storlek som kvadratmeterpris på nya 
byggobjekt.

Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna i Lunds kommun, Lunds kommun kan bygga 
billigare, inkommen 10 november 2015
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2016

Yrkanden
Christer Wallin, (M) Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Inga-
Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 
med hänvisning till kommunkontorets tjänsteskrivelse.

 

Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

 

att överlämna kommunkontorets skrivelse som svar på 
motionen.

 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.

 

Omröstning begärs.

 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

 

Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.
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Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.

 

Omröstningen utfaller enligt följande.

 

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Ulf 
Nymark (MP), Mats Olsson (V) och Yumna Ramadan (FI) röstar Ja.

 

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Louise Rehn Winsborg (M), 
Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Anne Landin (FNL) och 
Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.

 

Med 6 Ja-röster mot 7 Nej-röster beslutar således kommunstyrelsen i 
enlighet med Christer Wallins (M) m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att bifalla motionen med hänvisning till kommunkontorets 

tjänsteskrivelse.

Reservationer
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Ulf 
Nymark (MP) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens 
beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullnäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-03-02 klockan 15.00–21.15

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 69-95, kl 15:00-19:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarson (V) §§ 96-107, kl 
16:05-21:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 

Ersättare Fanny Johansson (S), kl 15:00-20:30
Peter Fransson (S), kl 16:50-21:15
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00-20:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L), kl 15:00-19:15
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-17:15
Gunnar Jönsson, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anne Landin (FNL)

Paragrafer § 69-107

Plats och tid för justering

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Anne Landin (FNL)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-03-02

Paragrafer § 69-107

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2016-02-09 KS 2015/1104

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
 

Henrik Weimarsson

 

henrik.weimarsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Christer Wallin (M) samt Mats 
Helmfrid (M) "Lunds kommun kan bygga 
billigare".

Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har kommit in med en motion där de 
föreslår att det införs en ny hyresmodell som ger verksamheterna 
incitament att begränsa såväl storlek som kvadratmeterpris på nya 
byggobjekt.

Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna i Lunds kommun, Lunds kommun kan bygga 
billigare, inkommen 10 november 2015
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2016 

Barnets bästa
Det är angeläget att lokaler inom förskola och skola är ändamålsenliga 
och effektiva. Låga lokalkostnader innebär att mer resurser kan användas 
till verksamhet som kommer barn och unga direkt till del. 

Ärendet
Moderaterna i Lunds kommun har genom Christer Wallin och Mats 
Helmfrid kommit in med en motion med rubriken ”Lunds kommun kan 
bygga billigare”. I motionen skriver Wallin och Helmfrid att Lunds 
kommun utmärker sig genom att en så stor del som 75-80 % av 
kommunens totala investeringsvolym läggs på nya förskolor, skolor och 
fritidsanläggningar, samt att höga ambitioner beträffande standard och 
anpassning till kommunens lokala särkrav leder till dyra byggnader. En 
följd av detta är att byggnaderna både blir för stora och dyrare per 
kvadratmeter, vilket får långtgående konsekvenser för kommunens 
möjligheter att klara sina kostnader på både kort och lång sikt.  Dessutom 
är incitamentet lågt för verksamheter att vara måttfulla när lokaler 
beställs eftersom verksamheterna får full kompensation för 
hyreskostnader som uppstår i de nya kostsamma byggnaderna. 
Moderaterna föreslår därför att kommunen inför en ny hyresmodell som 
ger verksamheterna incitament att begränsa såväl storlek som 
kvadratmeterpris på nya byggobjekt. En tänkbar lösning skulle kunna 
vara att servicenämnden erbjuder ett basutbud av standardbyggnader som 



Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-02-09 KS 2015/1104

verksamheterna får full hyreskompensation för, och om den blivande 
hyresgästen efterfrågar speciallösningar, eller högre nivå på standarden, 
ska merkostnaden för detta bäras av beställarnämnden.

Kommunkontorets kommentarer
Lunds kommun har höga lokalkostnader räknat per barn och elev inom 
förskola och skola jämfört med andra kommuner. En stor del av de höga 
lokalkostnaderna förklaras av att antalet kvadratmeter per barn eller elev 
är högre än genomsnittet för andra kommuner samtidigt som 
lokalkostnaden per kvadratmeter är högre än genomsnittet. Det finns 
dock en osäkerhet kring de faktiska kostnaderna, och det pågår ett arbete 
på serviceförvaltningen för att utveckla redovisning och uppföljning för 
att få en bättre bild av hur stora de faktiska kostnaderna är per 
kvadratmeter och per objekt.

Den nya lokalinvesteringsprocessen ställer mycket högre krav än tidigare 
på att beställare redovisar vilka alternativ som har prövats innan de 
beställer en investering för att säkerställa att befintligt lokalbestånd och 
befintlig kapacitet används före en nybyggnation. I samband med 
beredningen av beställningsärenden till kommunstyrelsen görs även en 
kontroll mot en checklista där bland annat yta per barn eller elev, 
produktionskostnad och förväntad driftkostnad kontrolleras för att 
säkerställa en hög yteffektivitet och låga produktions- och driftkostnader.

Inom ramen för den nya lokalinvesteringsprocessen pågår även ett arbete 
med att ta fram ett standardlokalprogram för skolor, vilket förväntas leda 
till både lägre produktionskostander och högre yteffektivitet.

I linje med vad Wallin och Helmfrid lyfter fram i motionen så har det 
även påbörjats ett arbete med att se över internhyresmodellen. Målet med 
den framtida modellen är att den stöder den nya lokalinvesterings-
processen och dess syften kring kommunnytta och rätt investeringar, till 
rätt kvalitet och rätt kostnad. Modellen ska ge incitament till effektivt 
lokalutnyttjande och låga lokalkostnader för kommunens verksamheter.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna kommunkontorets skrivelse som svar på motionen

 
 

 
 

Anette Henriksson Henrik Weimarsson
Kommundirektör Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 113 Motion från Ulf Nilsson (L) samt Mia 
Honeth (L) ”Gör det möjligt att arbeta 
längre i Lunds kommun!”

Dnr KS 2017/0713

Sammanfattning
Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) har skickat in en motion där de 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta fram en strategi för att 
underlätta för äldre att fortsätta sin kommunala anställning.

Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2017 att remittera ärendet till 
kommunala pensionärsrådet och arbetsgivarutskottet för yttrande. 
Pensionärsrådet har inte inkommit med något yttrande.

 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 14 februari 2018
Kommunstyrelsens beslut 4 oktober 2017, KS § 310, KS 2017/0713
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 12 februari 2018
Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L): ”Gör det möjligt att 
arbeta längre i Lunds kommun”!
 
 

Yrkanden
Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

 

Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Hans-Olof Andersson (SD), 
Torsten Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att  anse motionen besvarad med hänvisning till vad tjänsteskrivelsen 
anför.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att anse motionen besvarad med 

hänvisning till vad tjänsteskrivelsen anför.

Reservationer
Ledamöterna från Liberalerna och Moderaterna reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-03-07 klockan 15.00–21.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 66-76, §§ 78-115, närvarar ej § 77 pga 
jäv
Elin Gustafsson (S), tjänstgör som ordförande § 77
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-73, kl 15:00-15:50
Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 66-75, §§ 77-115, närvarar ej § 76 pga jäv
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 66-93, kl 15:00-20:30
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren § 77
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 77, 
kl 16:30-21:55
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 74-115
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 94-115

Ersättare Mats Olsson (V)
Dan Ishaq (M), kl 15:00-19:35
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-19:45

Justerare Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer § 66-115

Plats och tid för justering Rådhuset, fredagen den 16 mars kl 08:30 

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-07 KS 2017/0997

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Hanna Gunnarsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-03-07

Paragrafer § 66-115

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-19 Datum då anslaget tas ned 2018-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



Kommunkontoret Missiv 1 (1)
HR-avdelningen Diarienummer

2018-02-20 KS 2017/0713

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
 

Jacob Fridblom

 

jacob.fridblom@lund.se

Kommunstyrelsen

Ulf Nilsson (L) samt Mia Honeth (L) motion 
"Gör det möjligt att arbeta längre i Lunds 
kommun!"

Sammanfattning
Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) har skickat in en motion där de 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta fram en strategi för att 
underlätta för äldre att fortsätta sin kommunala anställning.  

Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2017 att remittera ärendet till 
kommunala pensionärsrådet och arbetsgivarutskottet för yttrande. 
Pensionärsrådet har inte inkommit med något yttrande. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut 14 februari 2018
Kommunstyrelsens beslut 4 oktober 2017, KS § 310, KS 2017/0713 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 12 februari 2018
Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L): "Gör det möjligt att 
arbeta längre i Lunds kommun"!

Kommunstyrelsen arbetsgivarutskott föreslår 
kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunstyrelsen att anse motionen besvarad med 

hänvisning till vad tjänsteskrivelsen anför. 



Kommunfullmäktige
Lunds 

Kommun
Box 41
221 00 Lund                    

Motion
Lund 2017 07 20

Gör det möjligt att arbeta längre i Lunds kommun!

I Lunds kommun har vi många välutbildade och yrkeskunniga äldre, som 
rutinmässigt avskiljs från sin anställning i kommunen vid fyllda sextiosju år. 
Endast vid tillfälliga personalkriser välkomnar man tillfällig äldre arbetskraft, till 
exempel senast vid den uppkomna lärarbristen på Komvux, då åtskilliga 
pensionerade lärare ryckt in och förbättrat situationen.   

Mycket talar för att äldre är en stor tillgång i arbetslivet. Deras erfarenhet och 
kunskap höjer den samlade kompetensen på en arbetsplats. Bland annat poängterar 
Arbetsmiljöverkets rapport från i höstas att äldre kan vara en stor tillgång för 
arbetsmarknaden. Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) brukar tala om 
”årsrika” människor och framhålla att samhället måste ta vara på deras kompetens. 
Idag tar vi i Sverige och i Lund inte vara på de äldre som gärna vill bidra till 
yrkeslivet några år till.  

De viktigaste besluten för att underlätta för ett längre arbetsliv måste ju fattas i 
riksdagen. Mycket tyder på att åtskilliga förslag, om möjlighet till att arbeta längre, 
kommer att behandlas i riksdagen de närmaste åren. En statlig utredning (SOU 
2013:25) har lämnat ett antal förslag om lagändringar för att uppmuntra äldre till ett 
längre arbetsliv. Det handlar bland annat om höjda gränser för rätten till 
anställningsskydd (idag 67 år).

Även i kommunen kan vi redan nu vidta åtgärder och öppna för att fler äldre ska 
känna sig välkomna att fortsätta arbetet några år till. Därför föreslår Liberalerna att 
Lunds kommun som arbetsgivare tillsammans med nämnder och förvaltningar ska 
se över olika möjligheter att uppmuntra äldre att helt eller delvis fortsätta arbeta.  

Några exempel på åtgärder som bör prövas:

inleda förhandlingar med fackliga organisationer om fler förlängda anställningar 
efter 67 års ålder, 

skapa fler tjänster, anpassade för äldre som vill arbeta deltid,

utveckla system för mentorskap och handledning, där erfarna medarbetare kan 
spela en viktig roll.



Liberalerna föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  ta fram en strategi för att underlätta för äldre att fortsätta sin kommunala 
anställning,

att  ge ett uppdrag till nämnderna att lämna förslag på åtgärder som underlättar för 
äldre att arbeta längre.

Ulf Nilsson (L) Mia Honeth  (L)            



Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-02-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 7 Ulf Nilsson (L) samt Mia Honeth (L) 
motion ”Gör det möjligt att arbeta 
längre i Lunds kommun!”

Dnr KS 2017/0713

Sammanfattning
Redogörelse av tjänsteskrivelsen för motionen ”Gör det möjligt att arbeta 
längre i Lunds kommun!”.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar
att   föreslå kommunstyrelsen att anse motionen besvarad med 

hänvisning till vad tjänsteskrivelsen anför.



Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-02-14 KS 2018/0121

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 2018-02-14 klockan 08.00–09.15

Ledamöter Elin Gustafsson (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e vice ordförande
Mats Olsson (V)

Övriga Johanna Sjöstrand, HR-direktör
Jeanette Andersson, Utbildningssamordnare
Hannah Smede, HR-strateg
Åse Carlenhag, HR-strateg

Justerare Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer § 5-8

Plats och tid för justering Stadshuset, våning 5, 2018-02-20 kl. 13.00

Underskrifter

Sekreterare
Jeanette Andersson

Ordförande
Elin Gustafsson (S)

Justerare
Louise Rehn Winsborg (M)



Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-02-14 KS 2018/0121

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum 2018-02-14

Paragrafer § 5-8

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-21 Datum då anslaget tas ned 2018-03-14

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset

Underskrift
Jeanette Andersson



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
HR-avdelningen Diarienummer

2018-02-12 KS 2017/0713

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
 

Jacob Fridblom Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Motion från Ulf Nilsson (L) samt Mia Honeth 
(L) "Gör det möjligt att arbeta längre i Lunds 
kommun"!

Sammanfattning 
Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) har skickat in en motion där de 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta fram en strategi för att 
underlätta för äldre att fortsätta sin kommunala anställning.  

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 4 oktober 2017, KS § 310, KS 2017/0713 
Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L): "Gör det möjligt att 
arbeta längre i Lunds kommun"!

Barnets bästa
Beslutet bedöms inte påverka barn i någon större utsträckning.

 Ärendet
Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) har inkommit med motionen "Gör 
det möjligt att arbeta längre i Lunds kommun"! De anser att Lunds 
kommun bör vidta åtgärder och öppna för att fler äldre ska känna sig 
välkomna att fortsätta arbetet några år till. Ett exempel på en åtgärd som 
bör prövas, menar de, är att inleda förhandlingar med fackliga 
organisationer om fler förlängda anställningar efter 67 års ålder.

De föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta fram en strategi för att 
underlätta för äldre att fortsätta sin kommunala anställning samt att ge ett 
uppdrag till nämnderna att lämna förslag på åtgärder som underlättar för 
äldre att arbeta längre.

Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2017 att remittera ärendet till 
kommunala pensionärsrådet och arbetsgivarutskottet för yttrande. 
Pensionärsrådet har inte inkommit med något yttrande. 



Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2018-02-12 KS 2017/0713

Rättsläget

Sedan 2001 har arbetstagare en lagstadgad rätt att arbeta kvar till 
utgången av den månad hen fyller 67 år. 

Enligt såväl lagen om anställningsskydd som kollektivavtalet Allmänna 
Bestämmelser, AB, finns möjligheten att visstidsanställa personer över 
67 års ålder. Arbetsgivaren och arbetstagaren är således fria att komma 
överens om att en anställning ska fortsätta efter att arbetstagaren fyllt 67 
år. 

Mycket tyder på att Riksdagen i närtid fattar beslut att höja 
pensionsåldern från 67 till 69 år.

Kommunkontorets yttrande 
Lund, liksom alla Sveriges kommuner, står inför en stor utmaning till 
följd av en åldrande befolkning och färre i arbetsför ålder. Likaså är det 
redan idag stor konkurrens om lärare, sjuksköterskor med flera 
yrkesgrupper. Att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för 
äldre medarbetare är därför en självklar del i Lunds 
kompetensförsörjningsarbete. Som ett led i arbetat antog 
kommunstyrelsen den 7 februari 2018 en uppdaterad version av 
kommunens handlingsplan för kompetensförsörjning i vilken följande 
punkt ingår: Att utreda hur kommunen kan ge medarbetarna bättre 
förutsättningar att arbeta fram till pensionsåldern. 

Med anledning av att Lunds kommun har en ny vision kommer även 
kommunens kompetensförsörjningsstrategi att revideras och perspektivet 
ett hållbart arbetsliv även här få en mer framskjuten position. 

Dock delar inte kommunkontoret uppfattningen att kommunen ska inleda 
förhandlingar med fackliga organisationer om fler förlängda anställningar 
efter 67 års ålder. Möjligheten för arbetsgivare och arbetstagare att 
gemensamt komma överens om en anställning efter 67 års ålder finns 
redan idag. Vidare kommer sannolikt Riksdagen i närtid fatta beslut om 
att höja pensionsåldern.  

 

Kommunkontorets förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar 
att anse att motionen är besvarad med hänvisning till vad 

tjänsteskrivelsen anför. 

 
 

 
 



Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2018-02-12 KS 2017/0713

Carin Hillåker Johanna Sjöstrand
Tf kommundirektör HR- direktör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-10-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 310 Ulf Nilsson (L) samt Mia Honeth (L) 
motion ”Gör det möjligt att arbeta 
längre i Lunds kommun”!

Dnr KS 2017/0713

Sammanfattning
Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) har i en motion föreslagit att 
kommunfullmäktige beslutar att ta fram en strategi för att underlätta för 
äldre att fortsätta sin kommunala anställning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2017.
Ulf Nilssons (L) och Mia Honeths (L) motion Gör det möjligt att arbeta 
längre i Lunds kommun!, inkommen den 20 juli 2017.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Emma Berginger (MP), Elin Gustafsson (S), 
Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) 
och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att remittera 
motionen till kommunala pensionärsrådet och arbetsgivarutskottet för 
yttrande. 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att remittera motionen till kommunala pensionärsrådet och 

arbetsgivarutskottet för yttrande. 

Beslut expedieras till:
Kommunala pensionärsrådet
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-10-04 KS 2017/0302

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-10-04 klockan 15.00–21.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP), §§ 285-297, kl. 15.00-17.50
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 285-296, kl. 15.00-17.45
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), Tjänstgör §§ 298-315
Louise Rehn Winsborg (M), Tjänstgör §§ 297-315, kl. 15.30-21.00

Ersättare Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.45-19.05
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M), kl. 15.00-20.10
Mattias Horrdin (C), kl. 15.00-19.45
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI), kl. 15.00-20.10

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör
Emma Mesan, Sekreterare
Ann Fröström, Tf. kommunikationschef

Justerare Elin Gustafsson (S)

Paragrafer § 285-315

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 13.00

Underskrifter
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Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Elin Gustafsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-10-04

Paragrafer § 285-315

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-12 Datum då anslaget tas ned 2017-11-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Mesan
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Jacob Fridblom

 HR-strateg 

jacob.fridblom@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Ulf Nilsson (L) samt Mia Honeth 
(L) "Gör det möjligt att arbeta längre i Lunds 
kommun"!

Sammanfattning
Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) har skickat in en motion där de 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta fram en strategi för att 
underlätta för äldre att fortsätta sin kommunala anställning. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2017 (denna 
skrivelse).
Motion från Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L): "Gör det möjligt att 
arbeta längre i Lunds kommun"!

Barnets bästa
Beslutet bedöms inte påverka barn i någon större utsträckning.

 Ärendet
Ulf Nilsson (L) och Mia Honeth (L) har inkommit med motionen "Gör 
det möjligt att arbeta längre i Lunds kommun"! De anser att Lunds 
kommun bör vidta åtgärder och öppna för att fler äldre ska känna sig 
välkomna att fortsätta arbetet några år till. Ett exempel på en åtgärd som 
bör prövas, menar de, är att inleda förhandlingar med fackliga 
organisationer om fler förlängda anställningar efter 67 års ålder.

De föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta fram en strategi för att 
underlätta för äldre att fortsätta sin kommunala anställning samt att ge ett 
uppdrag till nämnderna att lämna förslag på åtgärder som underlättar för 
äldre att arbeta längre.
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Rättsläget

Sedan 2001 har arbetstagare en lagstadgad rätt att arbeta kvar till 
utgången av den månad hen fyller 67 år. 

Enligt såväl lagen om anställningsskydd som kollektivavtalet Allmänna 
Bestämmelser, AB, finns möjligheten att visstidsanställa personer över 
67 års ålder. Arbetsgivaren och arbetstagaren är således fria att komma 
överens om att en anställning ska fortsätta efter att arbetstagaren fyllt 67 
år. 

Mycket tyder på att Riksdagen i närtid fattar beslut att höja 
pensionsåldern från 67 till 69 år.

Kommunkontorets yttrande 
Lund, liksom alla Sveriges kommuner, står inför en stor utmaning till 
följd av en åldrande befolkning och färre i arbetsför ålder. Likaså är det 
redan idag stor konkurrens om lärare, sjuksköterskor med flera 
yrkesgrupper. Att skapa bättre förutsättningar för äldre medarbetare att 
arbeta till pensionsåldern är därför en självklar del i Lunds 
kompetensförsörjningsarbete. Med anledning av att Lunds kommun har 
en ny vision kommer kommunens kompetensförsörjningsstrategi att 
revideras och perspektivet ett hållbart arbetsliv få en mer framskjuten 
position. 

Dock delar inte kommunkontoret uppfattningen att kommunen ska inleda 
förhandlingar med fackliga organisationer om fler förlängda anställningar 
efter 67 års ålder. Möjligheten för arbetsgivare och arbetstagare att 
gemensamt komma överens om en anställning efter 67 års ålder finns 
redan idag. Vidare kommer sannolikt Riksdagen i närtid fatta beslut om 
att höja pensionsåldern.  

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anse att motionen är besvarad. 

Anette Henriksson Johanna Sjöstrand
Kommundirektör HR- direktör
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