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KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 
 

Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 30 augusti 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. Teresia Olssons (MP) avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige  

3-7  Valärenden                

8.  Utbildningsnämndens rapport till kommunstyrelsen om arbetet med internbudget 2018 

9.  Organisation och finansiering av särskola 

10.    Välfärdsrapport Lunds kommun 2017 

11.     Möjligheten för Lund att bli en MR stad 

12.  Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll 

13.  Kulturpolitiskt program för Lunds kommun 

14.  Ungdomspolitiskt program för Lunds kommun 

15.  Lokaler för skolidrott och gymnastik 

16. Begäran om förlängning av lån av Lunds kommun från Fastighets AB Lund Arena 

17. Utökning av kommunal borgen för Lunds kommuns Parkerings AB 

18. Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund 

19.   Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 

Motioner 

20. Motion från Dan Isaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M) Lugn och trygg skolmiljö –  

 nolltolerans mot kränkningar och övergrepp  

21. Motion från Philip Sandberg (L) och Gunnar Brådvik (L) "Samlokalisera i Dalby för att skapa 

gemensamma vinster" 

22.  Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl om att beivra bidragsbrott bland  

 ensamkommande barn som har åldersuppskrivits 

23. Motion från Christer Wallin (M) samt Dan Ishaq (M) "Stärk förutsättningarna för kommunens 

näringslivsarbete i hela kommunen" 

24.  Motion från Hanna Gunnarsson (V) "Förstärk arbete med bevarande av äldre hus i Lund" 

25.  Motion från Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl ”Utveckla rekreationsområden i Genarp  

 och Veberöd” 

26. Motion från Philip Sandberg (L) och Inger Tolsved Rosenkvist (L) "Förbättra och effektivisera 

städningen på våra skolor". 

Interpellationer  

27. Interpellation från Ulf Nilsson (L) ställd till kommunalråd Elin Gustafsson (S) "Får alla 

gymnasieelever i Lund den undervisning de har rätt till ?"  

28. Interpellation från Gunnar Brådvik (L) ställd till miljönämndens ordförande Petter Forkstam (MP) 

"Hur blir det med konstgräsets framtid i Lund?"        

Frågor 

29. Eventuellt inkomna frågor 

 

Interpellationer och frågor behandlas ca kl. 20.00-21.00. 

http://www.lund.se/
http://www.lund.se/kommunfullmaktige
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Lund den 17 augusti 2018 

 

 

Lennart Prytz 

Ordförande 

Kommunfullmäktige i Lund 



  Förteckning över anmälningar 

 
till kommunfullmäktiges sammanträde 

den 30 augusti 2018 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-05-17 Lundaförslag angående skatepark på Östra Torn, 

Dnr KS 2018/0281 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå lundaförslag angående skatepark på Östra Torn med 

hänvisning till vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-05-17 Lundaförslag angående skatehall i Lund, 

Dnr KS 2018/0282 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå lundaförslag om att anlägga en större skatehall med 

hänvisning till vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 

 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-20 Lundaförslag ”Mer digitala möten i Lunds kommun”, Dnr 

KS 2018/0377 

Kommunstyrelsen beslutar att Lundaförslaget anses besvarat med hänvisning till vad 

kommunkontoret har anfört 

 

Vård- och omsorgsförvaltningens rapportering till kommunfullmäktige i Lunds kommun gällande ej 

verkställda beslut enligt 9 § LSS per den 31 mars 2018, Dnr KS 2018/0531 

 

Byggnadsnämndens meddelande 2018-07-23, Ändring av detaljplan för Saturnus 30 i Lund, Lunds 

kommun, Dnr KS 2018/0563 

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-07-19 

 

Byggnadsnämndens meddelande 2018-07-23, Detaljplan för Skymningen 5 m.fl i Lund, Lunds 

kommun, Dnr KS 2018/0564 

Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft 2018-07-19 

 

Byggnadsnämndens meddelande 2018-07-23 Detaljplan för Nattviolen 5 i Södra Sandby, Lunds 

kommun, Dnr KS 2018/0565 

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-07-19 

 

Byggnadsnämndens meddelande 2018-06-18, Detaljplan för Sankt Jakob 4 och 13 i Lund, Lunds 

kommun, Dnr KS 2018/0499 

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-06-11 

 

 

 





Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)

Sammanträdesdatum

2018-08-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 33 Ulf Östmans (V) avsägelse av uppdrag som 
ledamot i VA SYD ägarnämnden

Dnr KS 2018/0463

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Ulf Östman (V) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ledamot i VA SYD ägarnämnden.

Beslutsunderlag
Ulf Östmans (V) avsägelse inkommen den 5 juni 2018.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Ulf Östman (V) från uppdraget

att nominera Lars Siljebratt (V), Körsbärsvägen 22, 223 55 Lund, 
till ny ledamot i VA SYD ägarnämnden efter Ulf Östman (V), för 
tiden till och med utgången av år 2018.



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-14 KS 2018/0442

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2018-08-14 klockan 16.25–16.35

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

Justerare Johan Lambreus Mattsson (MP)

Paragrafer § 32-37

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 15 augusti 2018 kl. 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Johan Lambreus Mattsson (MP)



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-14 KS 2018/0442

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2018-08-14

Paragrafer § 32-37

Datum då anslaget sätts upp 2018-08-16 Datum då anslaget tas ned 2018-09-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic





Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)

Sammanträdesdatum

2018-08-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 34 Layla Khairallahs (MP) avsägelse av uppdrag 
som ersättare i Socialnämnden från och med 
den 30 augusti 2018

Dnr KS 2018/0477

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Layla Khairallah (MP) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden från och 
med den 30 augusti 2018.

Beslutsunderlag
Layla Khairallahs (MP) avsägelse inkommen den 18 juni 2018.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Layla Khairallah (MP) från uppdraget från och med den 

30 augusti 2018

att utse Jesper Nyberg (MP), Magistratsvägen 55 C, 226 44 
Lund, till ny ersättare i socialnämnden efter Layla Khairallah 
(MP), att tjänstgöra efter Shahad Lund (MP) från och med den 
30 augusti 2018 till och med utgången av år 2018



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-14 KS 2018/0442

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2018-08-14 klockan 16.25–16.35

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

Justerare Johan Lambreus Mattsson (MP)

Paragrafer § 32-37

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 15 augusti 2018 kl. 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Johan Lambreus Mattsson (MP)



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-14 KS 2018/0442

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2018-08-14

Paragrafer § 32-37

Datum då anslaget sätts upp 2018-08-16 Datum då anslaget tas ned 2018-09-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic





Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)

Sammanträdesdatum

2018-08-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 35 Caroline Ljungqvists (FI) avsägelse av 
uppdrag som partiföreträdare 50 % från och 
med den 31 augusti 2018

Dnr KS 2018/0569

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Caroline Ljungqvist (FI) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som partiföreträdare 50 % från och med 
den 31 augusti 2018.

Beslutsunderlag
Caroline Ljungqvists (FI) avsägelse inkommen den 6 augusti 2018.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Caroline Ljungqvist (FI) från uppdraget från och med 

den 31 augusti 2018

att utse Karin Stubbergaard (FI), Vårvädersvägen 4 E, 222 27 
Lund, till ny partiföreträdare 50 % efter Caroline Ljungqvist 
(FI), från och med den 31 augusti 2018 till och med utgången 
av år 2018.



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-14 KS 2018/0442

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2018-08-14 klockan 16.25–16.35

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

Justerare Johan Lambreus Mattsson (MP)

Paragrafer § 32-37

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 15 augusti 2018 kl. 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Johan Lambreus Mattsson (MP)



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-14 KS 2018/0442

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2018-08-14

Paragrafer § 32-37

Datum då anslaget sätts upp 2018-08-16 Datum då anslaget tas ned 2018-09-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic





 

   
Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-08-14  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 36 Erik Dahléns (C) avsägelse av uppdrag som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

Dnr KS 2018/0574 

Sammanfattning 
En avsägelse har inkommit från Erik Dahlén (C) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Erik Dahléns (C) avsägelse inkommen den 9 augusti 2018. 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  befria Erik Dahlén (C) från uppdraget 
 
att  utse Joakim Andersson (C), Nävervägen 8, 247 60 Veberöd, till 

ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Erik Dahlén (C), 
för tiden till och med utgången av år 2018 

 



    
Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-08-14 KS 2018/0442 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Kommunfullmäktiges valberedning 
 
Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2018-08-14 klockan 16.25–16.35 
  
Ledamöter Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör som ordförande 

Lars V Andersson (C) 
Ulf Nilsson (L) 
Zoltán G Wagner (-) 
Johan Lambreus Mattsson (MP) 
Hanna Gunnarsson (V) 
Cherry Batrapo (FI) 
Marie Henschen (FNL) 
Hans-Olof Andersson (SD) 

 
Justerare Johan Lambreus Mattsson (MP) 
  
Paragrafer § 32-37 
  
Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 15 augusti 2018 kl. 10.00 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Daniella Ivkovic 
  
  
Ordförande  
 Louise Rehn Winsborg (M) 
  
  
Justerare  
 Johan Lambreus Mattsson (MP) 
 



    
Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-08-14 KS 2018/0442 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktiges valberedning 
  
Sammanträdesdatum 2018-08-14 
  
Paragrafer § 32-37 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-08-16 Datum då anslaget tas ned 2018-09-07 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset 
  
  
Underskrift  
 Daniella Ivkovic 
 





 

   
Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-08-14  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 37 Begäran om att kvarstå som ersättare i 
Valnämnden trots avflytt från kommunen 

Dnr KS 2018/0575 

Sammanfattning 
Erik Dahlén (C) har lämnat in en begäran om att kvarstå som 
ersättare i valnämnden mandatperioden ut trots avflytt från 
kommunen. 

Om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget 
genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör 
uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, 
efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt 
uppdrag under återstoden av mandattiden. 

Beslutsunderlag 
Erik Dahléns (C) begäran inkommen den 9 augusti 2018. 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  Erik Dahlén (C) får ha kvar sitt uppdrag som ersättare i 

Valnämnden under återstoden av mandattiden. 
 



    
Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-08-14 KS 2018/0442 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Kommunfullmäktiges valberedning 
 
Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2018-08-14 klockan 16.25–16.35 
  
Ledamöter Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör som ordförande 

Lars V Andersson (C) 
Ulf Nilsson (L) 
Zoltán G Wagner (-) 
Johan Lambreus Mattsson (MP) 
Hanna Gunnarsson (V) 
Cherry Batrapo (FI) 
Marie Henschen (FNL) 
Hans-Olof Andersson (SD) 

 
Justerare Johan Lambreus Mattsson (MP) 
  
Paragrafer § 32-37 
  
Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 15 augusti 2018 kl. 10.00 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Daniella Ivkovic 
  
  
Ordförande  
 Louise Rehn Winsborg (M) 
  
  
Justerare  
 Johan Lambreus Mattsson (MP) 
 



    
Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-08-14 KS 2018/0442 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktiges valberedning 
  
Sammanträdesdatum 2018-08-14 
  
Paragrafer § 32-37 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-08-16 Datum då anslaget tas ned 2018-09-07 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset 
  
  
Underskrift  
 Daniella Ivkovic 
 





Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-06-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 165 Utbildningsnämndens rapport till 
kommunstyrelsen om arbetet med 
internbudget 2018

Dnr KS 2017/0964

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har i ärende angående internbudget 2018 önskemål 
om tilläggsanslag för resebidrag för elever med växelvis boende inom 
Lunds kommun, om inte kommunfullmäktige upphäver beslutet om rätt 
till resebidrag vid växelvis boende inom kommunen.
Kommunstyrelsen har beslutat 2017-12-06 att avslå utbildningsnämndens 
begäran om tilläggsanslag för medel till resebidrag för elever med 
växelvis boende inom Lunds kommun och föreslagit kommunfullmäktige 
att upphäva beslut från december 2014 om resebidrag för elever med 
växelvis boende inom Lunds kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-20 att återremittera ärendet för 
att genomföra en elev- och verksamhetskonsekvensanalys, vilket 
utbildningsnämnden har fattat beslut om.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18:e maj 2018 (denna skrivelse)
Utbildningsnämndens beslut den 28:e mars 2018 dnr UN 2018/0189
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse den 8:e mars 2018 dnr UN 
2018/0189
Kommunfullmäktiges beslut den 20:e december 2017 KS 2017/0964
Kommunstyrelsens beslut den 6:e december 2017 KS 2017/0964
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26:e oktober 2018 KS 2017/0964

Yrkanden
Anders Almgren (S),Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Philip Sandberg (L), Hans-Olof Andersson (SD) och Ulf Nymark (MP) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att avslå utbildningsnämndens begäran 
om tilläggsanslag för medel till gymnasiala lärlingsanställningar,
att föreslå kommunfullmäktige att inte upphäva beslut från juni 2015 om 
gymnasiala lärlingsanställningar,
att för år 2018 överföra 1000 tkr till utbildningsnämnden från 
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande.
att återremittera frågan om resebidrag för elever med växelvis boende 
inom Lunds kommun till kommunkontoret för att belysa ekonomiska 
konsekvenser.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-06-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att inte upphäva beslut från juni 2015 om gymnasiala 

lärlingsanställningar,
att avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för medel till 

gymnasiala lärlingsanställningar,

Kommunstyrelsen beslutar
att för år 2018 överföra 1000 tkr till utbildningsnämnden från 

kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande.
att återremittera frågan avseende resebidrag för elever med växelvis 

boende inom Lunds kommun
 till kommunkontoret för att belysa ekonomiska konsekvenser.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden
Kommunkontoret/ekonomiavdelningen
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-06-20 KS 2018/0198

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-06-20 klockan 15.00–22.40

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 158-165, §§ 168-206, närvarar inte §§ 
166-167 pga jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 158-165, §§ 168-172, §§ 174-206, 
närvarar inte §§ 166-167 och § 173 pga jäv
Elin Gustafsson (S), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga jäv
Björn Abelson (S), tjänstgör som ordförande § 166
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 158-183, tjänstgör som ordförande § 167, kl 15:00-
20:50 
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga 
jäv
Philip Sandberg (L), §§ 158-173, kl 15:00-18:20
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 166-167, 
kl 15:00-22:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§ 
166-167, kl 15:00-16:40
Birger Swahn (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) § 166, för 
Christer Wallin (M) § 173 samt för Mats Helmfrid (M) §§ 184-206
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 174-206
Caroline Ljungqvist (FI), tjänstgör för Elin Gustafsson (S) § 166

Ersättare Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 15:00-20:55

Övriga Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 15:00-17:30

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 158-206

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 27 juni 2018 kl 09:00

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-06-20 KS 2018/0198

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-06-20

Paragrafer § 158-206

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-28 Datum då anslaget tas ned 2018-07-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2018-05-18 KS 2017/0964

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

Återremiss av ärende om internbudget 2018 
för att genomföra en elev- och 
verksamhetskonsekvensanalys gällande 
resebidrag för elever med växelvis boende 
inom Lunds kommun och eventuella 
förändringar i Lunds kommuns 
resereglemente
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har i ärende angående internbudget 2018 önskemål 
om tilläggsanslag för resebidrag för elever med växelvis boende inom 
Lunds kommun, om inte kommunfullmäktige upphäver beslutet om rätt 
till resebidrag vid växelvis boende inom kommunen. 
Kommunstyrelsen har beslutat 2017-12-06 att avslå utbildningsnämndens 
begäran om tilläggsanslag för medel till resebidrag för elever med 
växelvis boende inom Lunds kommun och föreslagit kommunfullmäktige 
att upphäva beslut från december 2014 om resebidrag för elever med 
växelvis boende inom Lunds kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-20 att återremittera ärendet för 
att genomföra en elev- och verksamhetskonsekvensanalys, vilket 
utbildningsnämnden har fattat beslut om.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18:e maj 2018 (denna skrivelse)
Utbildningsnämndens beslut den 28:e mars 2018 dnr UN 2018/0189
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse den 8:e mars 2018 dnr UN 
2018/0189
Kommunfullmäktiges beslut den 20:e december 2017 KS 2017/0964
Kommunstyrelsens beslut den 6:e december 2017 KS 2017/0964
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26:e oktober 2018 KS 2017/0964

Barnets bästa
Ansöka 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 skall 



Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2018-05-18 KS 2017/0964

i största möjliga mån vidtas utan att inkräkta på verksamhetens 
omfattning och kvalitet.

Ärendet
Enligt Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 
(SFS 1991:1110) ska hemkommunen ansvara för att ge resebidrag till 
gymnasieelever som har mer än 6 km enkel resa mellan bostaden 
(folkbokföringsadress) och skolan. Sedan 2014 har Lunds kommun en 
mer generös hållning än vad lagen medger och elever med växelvis 
boende som inte har 6 km enkel resa mellan folkbokföringsadressen och 
skola men har det från det växelvisa boendet ska beviljas resebidrag. 
Detta beslutade kommunfullmäktige om i december 2014 och 
utbildningsnämndens budget utökades då med 1,0 mkr.

Elev- och verksamhetskonsekvensanalys
Enligt utbildningsnämnden är det i sammanhanget ett relativt litet antal 
elever som ansöker om resebidrag vid växelvis boende. En förändring 
skulle därför inte påverka verksamheten i någon större omfattning. För de 
elever som omfattas av möjligheten att ansöka om resebidrag vid 
växelvis boende uppfattas det som en försämring om möjligheten tas 
bort.

Lunds kommuns resereglemente
Lunds kommuns normer för elevers rätt till skolskjuts och busskort 
påverkas inte vid en förändring då gymnasielevers rätt till resebidrag är 
styrt i Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 
1991:1110).

Kommunkontorets kommentar
I och med utbildningsnämndens elev- och verksamhetskonsekvensanalys 
som beskrivs ovan samt i deras tjänsteskrivelse och protokoll anses 
återremissen från kommunfullmäktige vara besvarad. Därmed kan 
ärendet åter tas upp i kommunfullmäktige gällande ”upphäva beslut från 
2014 om resebidrag för elever med växelvis boende inom Lunds 
kommun”. Detta enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen 2017-12-06.
Kommunstyrelsen har i sitt beslut 2017-12-06 även förslagit 
kommunfullmäktige att inte upphäva beslut från juni 2015 om 
gymnasiala lärlingsanställningar. Så som kommunkontoret uppfattar 
kommunfullmäktiges beslut 2017-12-20, har kommunfullmäktige valt att 
inte upphäva detta beslut.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att återremissen anses vara besvarad,
att upphäva beslut från december 2014 om resebidrag för elever med 

växelvis boende inom Lunds kommun.



Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2018-05-18 KS 2017/0964

Carin Hillåker
Bitr kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Akten



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-03-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 36 Återremiss av ärende om internbudget 
2018 för att genomföra en elev- och 
verksamhetskonsekvensanalys 
gällande resebidrag för elever med 
växelvis boende inom Lunds kommun 
och eventuella förändringar i Lunds 
kommuns resereglemente

Dnr UN 2018/0189

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har på sitt sammanträde 2017-10-18 avhandlat 
arbetet med internbudget 2018, där önskemål om tilläggsanslag i stället 
för riktade effektiviseringsåtgärder har framkommit. Om inte kommun-
styrelsen beviljar tilläggsanslag önskar utbildningsnämnden anhålla hos 
kommunfullmäktige om att två tidigare beslut i kommunfullmäktige 
upphävs.

Utbildningsnämnden begär även tilläggsanslag om 1,0 mnkr för extra 
skolledare inför starten av Hedda Anderssongymnasiet.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse den 8 mars 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26:e oktober 2017
Utbildningsnämndens protokoll den 18:e oktober 2017
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5:e oktober 2017.

Yrkanden
Ordförande Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till svar på återremissen.

Louise Rehn Winsborg (M) instämmer i Anders Ebbessons (MP) 
yrkande.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar
att  som sitt svar på återremissen anta utbildningsförvaltningens 
      tjänsteskrivelse daterad 2018-03-08. 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-28 UN 2018/0187

Justerare Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden
Plats och tid Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2018-03-28 klockan 17.00–20.28

Ledamöter Anders Ebbesson (MP), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Per Almén (S)
Ulf Nilsson (L)
Jesper Sahlén (V)
Elias Grabka (C)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare Cecilia Skoug (S), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S)
Rasmus Törnblom (M), tjänstgör för Betty Jansson (M)
Ibrahim Kakahama (V), tjänstgör för Helena Heintz (MP)

Ersättare Camilla Lundberg (L)
Ulrika Wallin (L)

Övriga Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Anna Röjås, adm chef, §§ 30-40
Ingela Arheden, antagningschef , §§ 30-35
Magnus Sternudd, ekonom, §§ 30-36
John Jönsson, utvecklingsledare
Pernilla Svensson, IKT-samordnare, §§ 30-32
Sara Alfredsson, utvecklingsledare, §§ 30-37
Robert Jivegård, personalföreträdare LR
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet
1 åhörare

Justerare Stig Svensson (S)

Paragrafer § 30-44

Plats och tid för justering Utbildningskansliet onsdagen den 4 april 2018, kl. 10:30

Underskrifter



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-28 UN 2018/0187

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Stewe Löfberg

Ordförande
Anders Ebbesson (MP)

Justerare
Stig Svensson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-03-28

Paragrafer § 30-44

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-04 Datum då anslaget tas ned 2018-04-26

Förvaringsplats för protokollet Utbildningskansliet 

Underskrift
Stewe Löfberg



 

   
Utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2)
Utbildningskansliet  Diarienummer  

 2018-03-08 UN 2018/0189  
    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

    046-35 50 00   utbildningsforvaltningen@lund.se   www.lund.se
       

 

Anna Röjås 

046-357028 

anna.rojas@lund.se 

Utbildningsnämnden 

 

Återremiss av ärende om internbudget 2018 
för att genomföra en elev- och verksam-
hetskonsekvensanalys gällande resebidrag 
för elever med växelvis boende inom Lunds 
kommun och eventuella förändringar i Lunds 
kommuns resereglemente 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har i ärende angående internbudget 2018 önskemål 
om tilläggsanslag för resebidrag för elever med växelvis boende inom 
Lunds kommun, om inte kommunfullmäktige upphäver beslutet om rätt 
till resebidrag vid växelvis boende inom kommunen.  
 
Vid fullmäktiges möte 2017-12-20 yrkades på återremiss för att en elev- 
och verksamhetskonsekvensanalys ska göras. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2018 dnr UN 
2018/0189. 
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2017, § 235 dnr KS 
2017/0964. 

Ärendet 

Enligt Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 
(SFS 1991:1110) ska hemkommunen ansvara för att ge resebidrag till 
gymnasieelever som har mer än 6 km enkel resa mellan bostaden och 
skolan. Med bostaden avses folkbokföringsadressen. Sedan 2014 har 
Lunds kommun en generösare hållning än vad lagen medger och elever 
med växelvis boende som inte har 6 km enkel resa mellan folkbok-
föringsadress och skola men har det från det växelvisa boendet ska 
beviljas resebidrag. 
 



    
 Tjänsteskrivelse 2 (2)
  Diarienummer  

 2018-03-08 UN 2018/0189  
    

 

 

Elev- och verksamhetskonsekvensanalys 
Då det är ett relativt litet antal elever som ansöker om resebidrag vid 
växelvis boende skulle vid en förändring verksamheten inte påverkas i 
någon större omfattning. Den administrativa hanteringen av ansök-
ningarna om resebidrag har också under senaste året förändrats och 
förenklats genom att det nu finns möjlighet att ansöka via e-tjänst. 
 
För de elever som omfattas av möjligheten att ansöka om resebidrag vid 
växelvis boende uppfattas som en försämring om möjligheten tas bort. 

Lunds kommuns resereglemente 
Lunds kommuns normer för elevers rätt till skolskjuts och busskort 
påverkas inte vid en förändring eftersom gymnasieelevers rätt till 
resebidrag är styrt i Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa 
elevresor (SFS 1991:1110). 

Förvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta 
att som sitt svar på återremissen anta utbildningsförvaltningens 

tjänsteskrivelse daterad 2018-03-08. 
 
 
 
 
Stefan Norrestam 
Utbildningsdirektör 

Anna Röjås 
Administrativ chef 

 
Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (6)
Sammanträdesdatum
2017-12-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 235 Utbildningsnämndens rapport till 
kommunstyrelsen om arbetet med 
internbudget 2018

Dnr KS 2017/0964

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har på sitt sammanträde 2017-10-18 avhandlat 
arbetet med internbudget 2018, där önskemål om tilläggsanslag i stället 
för riktade effektiviseringsåtgärder har framkommit. Om inte 
kommunstyrelsen beviljar tilläggsanslag önskar utbildningsnämnden 
anhålla hos kommunfullmäktige om att två tidigare beslut i 
kommunfullmäktige upphävs.
Utbildningsnämnden begär även tilläggsanslag om 1,0 mnkr för extra 
skolledare inför starten av Hedda Anderssongymnasiet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 6 december 2017, § 374
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26:e oktober 2017.
Utbildningsnämndens protokoll den 18:e oktober 2017.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5:e oktober 2017.
 

Anföranden
Stig Svensson (S) yttrar sig.

Yrkanden
Stig Svensson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet 
för att genomföra en elev- och verksamhetskonsekvensanalys gällande 
resebidrag för elever med växelvis boende inom Lunds kommun och 
eventuella förändringar i Lunds kommuns resereglemente.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stig Svenssons (S) yrkande mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Stig 
Svenssons (S) yrkande.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för att genomföra en elev- och 

verksamhetskonsekvensanalys gällande resebidrag för elever med 
växelvis boende inom Lunds kommun och eventuella förändringar i 
Lunds kommuns resereglemente.



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (6)
Sammanträdesdatum
2017-12-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (6)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-20 KS 2017/0936

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Plats och tid Sessionsalen,Stadshallen, 2017-12-20 klockan 17.00–22.35

Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M), kl. 17.00-21.40, §§ 229-244
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Bo Kjellberg (SD)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (6)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-20 KS 2017/0936

Justerare Utdragsbestyrkande

Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Rune Granqvist (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Louise Burman (M) §§ 245-250
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Nils Paulsson (M)
Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Jean Niyongabo (MP) §§ 229-
241, kl. 17.00-19.45
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Anna Hagerberg (MP), tjänstgör för Jean Niyongabo (MP) §§ 242-
250
Karl Branzén (L), tjänstgör för Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic 
(SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (6)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-20 KS 2017/0936

Justerare Utdragsbestyrkande

Ersättare Eva S Olsson (S)
Mohsen Abtin (S)
Mats Nilsson (S)
Kenneth M Persson (S)
Birger Swahn (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Lotta Eldh Pålsson (M), kl. 17.35-22.35
Alexander Lewerentz (M)
Betty Jansson (M)
Sofie Lemontzis (MP)
Christer Wallström (L)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Nita Lorimer (V)
Bengt Svensson (SD)
Kerstin Frygner (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Marit Stigson (FI), kl. 17.00-18.50
Stefan Andersson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer § 229-250

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 8 januari 2018 kl.16.00

Underskrifter

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Lennart Prytz (S)

Justerare
Christina Sjöström (MP) Holger Radner (L)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 6 (6)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-20 KS 2017/0936

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-12-20

Paragrafer § 229-250

Datum då anslaget sätts upp 2018-01-09 Datum då anslaget tas ned 2018-01-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson





Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 374 Utbildningsnämndens rapport till 
kommunstyrelsen om arbetet med 
internbudget 2018 (KF)

Dnr KS 2017/0964

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har på sitt sammanträde 2017-10-18 avhandlat 
arbetet med internbudget 2018, där önskemål om tilläggsanslag i stället 
för riktade effektiviseringsåtgärder har framkommit. Om inte 
kommunstyrelsen beviljar tilläggsanslag önskar utbildningsnämnden 
anhålla hos kommunfullmäktige om att två tidigare beslut i 
kommunfullmäktige upphävs.
Utbildningsnämnden begär även tilläggsanslag om 1,0 mnkr för extra 
skolledare inför starten av Hedda Anderssongymnasiet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2017.
Utbildningsnämndens beslut den 18 oktober 2017, § 115.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige bevilja tilläggsanslag till utbildningsnämnden i 
enlighet med nämndens önskemål.
 
Anders Almgren (S) och Emma Berginger (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar
att  avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för medel till 
gymnasiala lärlingsanställningar,
att  avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för medel till 
resebidrag för elever med växelvis boende inom Lunds kommun,
att  föreslå kommunfullmäktige att inte upphäva beslut från juni 2015 om 
gymnasiala lärlingsanställningar,
att  föreslå kommunfullmäktige att inte upphäva beslut från december 
2014 om resebidrag för elever med växelvis boende inom Lunds 
kommun, 
att  för år 2018 överföra 1000 tkr till utbildningsnämnden från 
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande.
 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Philip Sandberg (L), Hans-Olof Andersson (SD), Torsten Czernyson 
(KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Christer Wallin (M) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar
att  avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för medel till 
gymnasiala lärlingsanställningar,
att  avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för medel till 
resebidrag för elever med växelvis boende inom Lunds kommun,
att  föreslå kommunfullmäktige att inte upphäva beslut från juni 2015 om 
gymnasiala lärlingsanställningar,
att  föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslut från december 2014 
om resebidrag för elever med växelvis boende inom Lunds kommun, 
att  för år 2018 överföra 1000 tkr till utbildningsnämnden från 
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande.
 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande. 
Omröstning begärs. 
För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara 
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att Philip Sandbergs (L) 
m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning i 
huvudvoteringen: 
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande. 
Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), Mattias Horrdin (C) 
och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
 
Med 6 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att     inte upphäva beslut från juni 2015 om gymnasiala 

lärlingsanställningar,
att     upphäva beslut från december 2014 om resebidrag för elever med 

växelvis boende inom Lunds kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar
att     avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för medel till 

gymnasiala lärlingsanställningar,
att     avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för medel till 

resebidrag för elever med växelvis boende inom Lunds kommun,
att     för år 2018 överföra 1000 tkr till utbildningsnämnden från 

kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande.

Reservationer
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 374/01

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-12-06 klockan 15.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 355-392, kl.15.00-20.40
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§ 393-405
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 393-405
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)

Ersättare Ann-Margreth Olsson (S), kl. 15.00-18.20
Kenth Andersson (S), kl. 15.00-22.25
Yanira Difonis (MP), kl. 15.00-16.30, 17.05-22.30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Ann Fröström
Carin Hillåker
Henrik Weimarsson
Pernilla Ardhe

Justerare Emma Berginger (MP)

Paragrafer § 355-405

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 december 2017, kl 9:00

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Pernilla Ardhe

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Emma Berginger (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-12-06

Paragrafer § 355-405

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-13 Datum då anslaget tas ned 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Pernilla Ardhe
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Patrik Persson

0729-878194

patrik.persson2@lund.se

Kommunstyrelsen

Rapport till kommunstyrelsen om arbetet med 
internbudget 2018 för utbildningsnämnden

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har på sitt sammanträde 2017-10-18 avhandlat 
arbetet med internbudget 2018, där önskemål om tilläggsanslag i stället 
för riktade effektiviseringsåtgärder har framkommit. Om inte 
kommunstyrelsen beviljar tilläggsanslag önskar utbildningsnämnden 
anhålla hos kommunfullmäktige om att två tidigare beslut i 
kommunfullmäktige upphävs. 

Utbildningsnämnden begär även tilläggsanslag om 1,0 mnkr för extra 
skolledare inför starten av Hedda Anderssongymnasiet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26:e oktober 2017 (denna 
skrivelse)
Utbildningsnämndens protokoll den 18:e oktober 2017
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5:e oktober 2017

Barnets bästa
Ansökan 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 skall 
i största möjliga mån vidtas utan att inkräkta på verksamhetens 
omfattning och kvalitet.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om EVP 2018-
2020 att nämnderna under oktober månad 2017 skulle informera om 
arbetet med internbudget 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade den 21 augusti 2017 om mer detaljerade anvisningar och 
tidplan för strategi- och planeringsprocessen inför EVP 2019-2021, och 
av dessa framgår att nämnderna under oktober ska redovisa för 
kommunstyrelsens arbetsutskott hur arbetet med internbudget för 2018 
fortlöper, och om det planeras för åtgärder som kräver beslut av 
kommunfullmäktige för att kunna effektiversera verksamheten så att 
nämnden håller sig inom den beslutade ramen för 2018.
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Utbildningsnämnden har utöver den delrapportering som genomfördes i 
samband med månadsuppföljningen i oktober även tillskrivit 
kommunstyrelsen. I utbildningsnämndens rapport till kommunstyrelsen 
om arbetet med internbudget 2018 begär nämnden tilläggsanslag i stället 
för att effektuera riktade effektiviseringar om 5,3 mnkr eller 1 % av 
nämndens nettokostnadsram. Nämnden anger två kostnadsreducerande 
åtgärder, som tidigare har presenterats i samband med EVP-skrivelsen 
inför 2018, där de då förordades framför en mer generell effektivisering 
som påverkar den direkta elevpengen.

Åtgärderna som avses är:

 Medel till gymnasiala lärlingsanställningar i Lunds kommuns 
verksamhet. Beslutet gäller gymnasieungdomar på vård- och 
omsorgs- samt barn- och fritidsprogrammet. Kommunfullmäktige 
har i juni 2015 avsatt medel för detta ändamål om 4,1 mnkr.

 Medel för resebidrag för elever med växelvis boende inom Lunds 
kommun om eleverna har 6 km till skolan från något av dessa 
boenden. Kommunfullmäktige har i december 2014 avsatt medel 
för detta ändamål om 1,0 mnkr.

Utbildningsnämnden begär tilläggsanslag 2018 om totalt 5,1 mnkr för att 
kunna fortsätta finansiera dessa satsningar samt om ej detta tilläggsanslag 
erhålles anhålla hos kommunfullmäktige om att tidigare beslut i 
kommunfullmäktige upphävs. Det framgår inte av nämndens beslut eller 
av utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse vilka konsekvenser de 
upphävda besluten skulle kunna ge.

I utbildningsnämndens rapport om internbudget 2018 lyfts även behov 
om förstärkning 2018 med en extra skolledare med ansvar för 
planeringen inför Hedda Anderssongymnasiets start höstterminen 2019. 

Kommunkontorets kommentarer
Utbildningsnämnden har i sin EVP-skrivelse inför budget 2018 tagit fram 
riktade effektiviseringsåtgärder som förordas framför en mer generell 
effektivisering. Det är inte rimligt att utbildningsnämnden står utanför de 
effektiviseringsbehov som finns för hela Lunds kommun de närmaste 
åren. Att bevilja tilläggsanslag ger också bara ett kortsiktigt andrum där 
effektiviseringskravet blir dubbelt så stort 2019 utifrån beslut om årliga 
effektiviseringar i EVP 2018-2020. 

Utbildningsnämnden föreslår i andra hand att den får möjlighet att 
avsluta satsningarna på att ge extra medel till gymnasieal 
lärlingsanställningar och medel för resebidrag för elever med växelvis 
boende för att kunna effektivisera och sänka kostnader för att hålla sig 
inom den ram som kommunfullmäktige har beslutat. För att genomföra 
dessa åtgärder krävs att tidigare beslut av kommunfullmäktige upphävs. 
Kommunkontoret anser att de riktade åtgärderna ger den minst kännbara 
effektiviseringen för utbildningsnämnden och förordar att tidigare 
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kommunfullmäktigebeslut upphävs. Detta i enlighet med 
utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Även om det inte framgår av nämndens beslut, eller av underliggande 
tjänsteskrivelse, vilka eventuella konsekvenser upphävda beslut skulle 
kunna ge, så utgår kommunkontoret från att nämnden har beaktat och 
accepterat konsekvenserna eftersom frågan endast handlar om att 
nämnden helst vill kunna fortsätta med satsningen men att alternativet, 
om extra anslag inte ges, är att avbryta satsningen.

Vad gäller begäran om tilläggsanslag för extra skolledare inför starten av 
Hedda Anderssongymnasiet vore det bäst om detta ansöks årligen till 
skolan står färdig och där finansiering i så fall sker via KS reserverade 
medel till förfogande. Begärt belopp om 1000 tkr föreslås beviljas då det 
motsvarar faktisk kostnad för en extra skolledare.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för medel till 

gymnasiala lärlingsanställningar,
att avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för medel till 

resebidrag för elever med växelvis boende inom Lunds kommun, 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslut från juni 2015 om 

gymnasiala lärlingsanställningar, 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslut från december 2014 

om resebidrag för elever med växelvis boende inom Lunds 
kommun,

att för år 2018 överföra 1000 tkr till utbildningsnämnden från 
kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 174 Beslut om organisation och 
finansiering av särskola

Dnr KS 2017/1080

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett barn- och skolnämnd Lunds stad i uppdrag 
att utreda organisation och finansiering av särskola. Nämnden har 
återkommit med en rapport där det sammanfattningsvis föreslås:
att det inrättas en samordnad chefsfunktion för grundsärskolan,
att skolgången tydligare kvalitetssäkras för de grundsärskoleelever som 
går individintegrerade i grundskolan och om behov finns ge ökad 
möjlighet till individintegrering,
att ett lokalprogram för grundsärskolan tas fram i samverkan med 
serviceförvaltningen,
att det fr o m år 2019 införs en finansieringsmodell för särskolan som 
innebär att elever i grundsärskolan ska få samma skolpeng som elever i 
grundskolan + en särskild riktad peng, grundsärskolepeng, som fastställs 
utifrån olika behovskriterier samt att det ska vara möjligt att ansöka om 
tilläggsbelopp för grundsärskoleelever med omfattande behov av särskilt 
stöd.
 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018 dnr KS 2017/1080.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 8 november 2017 dnr BSL 
2017/0233

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hanna Gunnarsson (V), 
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L) och Ulf 
Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta
att godkänna rapporten
att ställa sig bakom de i rapporten föreslagna principerna avseende 
finansieringsmodell för grundsärskole- och fritidshemsverksamheten 
under förutsättning att det finansieras genom omfördelningar inom barn- 
och skolnämndens totala ekonomiska ram samt
att i övrigt ligger de föreslagna förändringarna i rapporten inom barn- och 
skolnämndens uppdrag att besluta om.
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Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunkontoret i uppdrag att inför den slutliga EVP:n för 2019-
2021 ta hänsyn till de omfördelningar i resursfördelningen till barn- och 
skolnämnden som finansieringsmodellen till grundsärskolan- och 
fritidshemmen medför.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna rapporten
att ställa sig bakom de i rapporten föreslagna principerna avseende 

finansieringsmodell för grundsärskole- och 
fritidshemsverksamheten under förutsättning att det finansieras 
genom omfördelningar inom barn- och skolnämndens totala 
ekonomiska ram samt

 att i övrigt ligger de föreslagna förändringarna i rapporten inom barn- 
och skolnämndens uppdrag att besluta om.

Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunkontoret i uppdrag att inför den slutliga EVP:n för 

2019-2021 ta hänsyn till de omfördelningar i resursfördelningen till 
barn- och skolnämnden som finansieringsmodellen till 
grundsärskolan- och fritidshemmen medför.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-06-20 klockan 15.00–22.40

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 158-165, §§ 168-206, närvarar inte §§ 
166-167 pga jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 158-165, §§ 168-172, §§ 174-206, 
närvarar inte §§ 166-167 och § 173 pga jäv
Elin Gustafsson (S), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga jäv
Björn Abelson (S), tjänstgör som ordförande § 166
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 158-183, tjänstgör som ordförande § 167, kl 15:00-
20:50 
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga 
jäv
Philip Sandberg (L), §§ 158-173, kl 15:00-18:20
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 166-167, 
kl 15:00-22:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§ 
166-167, kl 15:00-16:40
Birger Swahn (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) § 166, för 
Christer Wallin (M) § 173 samt för Mats Helmfrid (M) §§ 184-206
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 174-206
Caroline Ljungqvist (FI), tjänstgör för Elin Gustafsson (S) § 166

Ersättare Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 15:00-20:55

Övriga Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 15:00-17:30

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 158-206

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 27 juni 2018 kl 09:00

Underskrifter
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Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-06-20

Paragrafer § 158-206

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-28 Datum då anslaget tas ned 2018-07-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson
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Magdalena Titze
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magdalena.titze@lund.se

Kommunstyrelsen

Förslag om organisation och finansiering av 
särskola 
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett barn- och skolnämnd Lunds stad i uppdrag 
att utreda organisation och finansiering av särskola. Nämnden har 
återkommit med en rapport där det sammanfattningsvis föreslås: 
att det inrättas en samordnad chefsfunktion för grundsärskolan,
att skolgången tydligare kvalitetssäkras för de grundsärskoleelever som 
går individintegrerade i grundskolan och om behov finns ge ökad 
möjlighet till individintegrering,
att ett lokalprogram för grundsärskolan tas fram i samverkan med 
serviceförvaltningen,                                                                
att det fr o m år 2019 införs en finansieringsmodell för särskolan som 
innebär att elever i grundsärskolan ska få samma skolpeng som elever i 
grundskolan + en särskild riktad peng, grundsärskolepeng, som fastställs 
utifrån olika behovskriterier samt att det ska vara möjligt att ansöka om 
tilläggsbelopp för grundsärskoleelever med omfattande behov av särskilt 
stöd.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018 dnr KS 2017/1080.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 8 november 2017 dnr BSL 
2017/0233.

Barnets bästa
Beslutet berör organisation och resursfördelning för särskoleelevers 
skolgång. Förslaget syftar till att säkerställa deras rätt till stöd och 
stimulans i skolan för att utvecklas så långt som möjligt och att detta sker 
på ett likvärdigt sätt.



Tjänsteskrivelse 2 (5)
Diarienummer

2018-04-26 KS 2017/1080

Ärendet

Bakgrund
I samband med att kommunfullmäktige i juni 2016 beslutade om ny 
resursfördelningsmodell för förskola, grundskola och fritidshem gav de 
även tre fortsatta utredningsuppdrag. Kommunstyrelsen beslutade i 
november 2017 att uppdra åt kommunkontoret att efter slutrapportering 
av kommunfullmäktiges tre uppdrag gällande resursfördelning 
återkomma till kommunstyrelsen med en samlad analys samt förslag på 
åtgärder. Ett uppdrag återstår att slutrapportera. Trots detta väljer 
kommunkontoret att gå fram med detta ärende eftersom verksamheterna 
vill komma igång med övriga föreslagna förändringar så snart som 
möjligt.

Fullmäktigeuppdragen är:
att uppdra åt barn- och skolnämnd Lunds stad att utreda organisation 

och finansiering för nyanlända elever och i utredningen belysa 
resursfördelningen för studiehandledning. 
Uppdraget är slutrapporterat till KF i november 2017 och beslutat 
av KS i januari 2018.

att uppdra åt barn- och skolnämnd Lunds stad att utreda (1) 
organisation och finansiering av särskola och (2) Lunds skolors 
resurscentrum och (3) i utredningen belysa möjligheten att 
tilläggsbeloppet fördelas via en kommungemensam pott. 

Barn- och skolnämnden har delat upp detta uppdrag i tre 
utredningar varav detta ärende avser deluppdrag (1).
Deluppdrag (2) återstår och förväntas rapporteras av barn- och 
skolnämnden senare under 2018. Deluppdrag (3) ingår i 
rapporteringen av utbildningsnämndens uppdrag nedan.

att uppdra åt utbildningsnämnden att ta fram förslag på gemensamma 
riktlinjer för bedömning och dokumentation av omfattande behov 
av särskilt stöd.

Uppdraget rapporteras i ärende vid KS sammanträde den 22 maj 
2018 tillsammans med barn- och skolnämndens deluppdrag (3).
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Barn- och skolnämndens förslag om organisation och 
finansiering av särskola – deluppdrag (1)           
Barn- och skolnämnden har utrett organisation och finansiering av 
särskolan. I rapporten föreslås sammanfattningsvis:

 att det inrättas en samordnad chefsfunktion för grundsärskolan i 
Lund. Denna chef ska ha det övergripande ansvaret för 
lokalplaneringen, för grundsärskolans ekonomi, och för placering 
av elever tillsammans med verksamhetscheferna. Vidare ska 
chefen ansvar för den övergripande kompetensutvecklingen i 
grundsärskolan samt leda grundsärskolans resursteam. 

 att tydligare kvalitetssäkra skolgången för de grundsärskoleelever 
som går individintegrerade i grundskolan och om behov finns ge 
ökad möjlighet till individintegrering.

 att ett lokalprogram för grundsärskolan tas fram i samverkan med 
serviceförvaltningen.                                                                  

 att det fr o m år 2019 införs en finansieringsmodell för särskolan 
som innebär att elever i grundsärskolan ska få samma skolpeng 
som elever i grundskolan + en särskild riktad peng, 
grundsärskolepeng, som fastställs utifrån olika behovskriterier 
samt att det ska vara möjligt att ansöka om tilläggsbelopp för 
grundsärskoleelever med omfattande behov av särskilt stöd.

 Ramen utökas så att den innefattar alla fritidshemselever inom 
grundsärskolan samt resurser till grundsärskoleteamet.

 Medel förs över från barn- och skolnämndens ekonomiska ram till 
utbildningsnämndens för kostnader avseende skolskjutsar för  
elever i gymnasiesärskolan. Samordningen av skolskjutsar 
kvarstår hos barn- och skolnämnden och utgår från kommunens 
upphandlingsavtal kring särskoleskjutsar.    

Barn- och skolnämnden har beslutat att:
 godkänna rapporten

 föreslå kommunfullmäktige att den föreslagna ändringen av 
finansieringsmodell ska gälla från budgetåret 2019

 kommunkommunkontoret ska tillsätta en arbetsgrupp som 
tydliggör ramen och ersättningsnivåerna för grundsärskolan

 föra över pengar till utbildningsnämnden för 
gymnasiesärskoleskjutsar från ramen

 äska utöka ram för grundsärskolan för resursteam och de 
fritidshemsplaceringar som idag inte ingår i ramen
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Kommunkontorets kommentar
Från den 1 januari 2018 finns en samlad barn- och skolnämnd i Lunds 
kommun som bl a har ansvar för grundsärskole- och 
fritidshemsverksamheten. Kommunkontorets bedömning är att det står 
nämnden fritt att vidta de åtgärder avseende organisation, lokaler och 
ersättningsnivåer som föreslås i rapporten under förutsättning att de ryms 
inom den ekonomiska ram som kommunfullmäktige har fastställt för 
nämnden.

Kommunkontoret har ingenting att invända mot de föreslagna 
principerna i den finansieringsmodell som föreslås gälla fr  o m år 2019 
så länge de finansieras genom omfördelningar inom barn- och 
skolnämndens ekonomiska ram. Redan sedan tidigare hade barn- och 
skolnämnd Lunds stad i uppdrag att fastställa ersättningarna för 
grundsärskola- och fritidshem, som även används av 
samverkanskommunerna och i de fall det finns fristående grundsärskole- 
och fritidshemsverksamhet. Kommunkontoret anser inte att 
kommunkontoret ska tillsätta en särskild arbetsgrupp för detta utan kan 
vid behov delta i barn- och skolförvaltningens arbete med frågan.

Kommunkontorets uppfattning är att i de fall barn- och skolnämnden 
anser att utökade resurser behövs för verksamheten ska den lyfta fram 
detta i beredningen av respektive års ekonomi- och verksamhetsplan 
(EVP) och beaktas därmed inte i detta ärende.

Kommunkontoret instämmer i förslaget att resursberäkningen till 
nämnden ska innefatta alla fritidshemselever inom grundsärskolan. Det är 
ett rent förbiseende att så inte redan sker.

I rapporten föreslås att medel för gymnasiesärskolans kostnader för 
skolskjutsar ska föras över från barn- och skolnämndens ekonomiska ram 
till utbildningsnämndens. Det framgår inte vad utbildningsnämnden anser 
om detta eller vilket belopp som avses. Kommunkontoret föreslår att 
nämnderna gemensamt preciserar behovet, om möjligt inför den slutliga 
EVP:n för 2019 annars till EVP 2020. 
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Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna rapporten

att ställa sig bakom de i rapporten föreslagna principerna avseende 
finansieringsmodell för grundsärskole- och 
fritidshemsverksamheten under förutsättning att det finansieras 
genom omfördelningar inom barn- och skolnämndens totala 
ekonomiska ram samt

att i övrigt ligger de föreslagna förändringarna i rapporten inom barn- 
och skolnämndens uppdrag att besluta om.

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge kommunkontoret i uppdrag att inför den slutliga EVP:n för 

2019-2021 ta hänsyn till de omfördelningar i resursfördelningen till 
barn- och skolnämnden som finansieringsmodellen till 
grundsärskolan- och fritidshemmen medför.

Carin Hillåker
Bitr kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 111 Beslut om organisation och 
finansiering av särskola (EVP-uppdrag 
från kommunfullmäktige juni 2016)

Dnr BSL 2017/0233

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med beslutet om 
ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, och fritidshem att 
ge Barn-och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag att ”Utreda 
organisation och finansiering av särskola och Lunds skolors 
resurscentrum och i utredningen belysa möjligheten att tilläggsbeloppet 
fördelas via en kommungemensam pott”. Detta är en delredovisning då 
uppdraget delades upp i tre utredningar. Utredningen av de två andra 
delarna av uppdraget pågår och beräknas vara klara under våren. 

En projektplan fastställdes av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2016-10-
12.

 utreda möjligheterna till att utveckla fyra parallella 
grundsärskolor i Lund med sammanhållna grundsärskoleklasser 
åk 1-9. Enheterna bör kunna ta emot 30-50 elever

 utreda de individintegrerade elevernas situation (både 
grundskoleelever i grundsärskolan och grundsärskoleelever i 
grundskolan) och möjligheterna att utöka individintegrationen.

 göra en lokalplan för utveckling av lokalerna för grundsärskolans 
verksamheter

 tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna och ta fram ett förslag 
till en ekonomisk modell för skolpeng för grundsärskolan med 
grundbelopp och tilläggsbelopp.

För att stärka utvecklingen och undervisningen samt ge grundsärskolans 
elever, och de elever som är individintegrerade i grundsärskolan, 
maximal kunskapsutveckling behöver Lund

 en samordnande chef för grundsärskolan

 samordna och stärka de personalresurser som redan finns

 utveckla möjligheten till att gå individintegrerad i grundskolan i 
anslutning till hemmet.

 utveckla fyra parallella grundsärskolor i Lund med sammanhållna 
grundsärskoleklasser. I klasserna ska det finnas möjlighet att läsa 
både utifrån ämnen och med inriktning ämnesområden. Varje 
enhet bör vara minst enparallellig i åk 1-9. Enheterna bör kunna 
ta emot 30-50 elever. En grundsärskoleklass ska kunna ta emot 8-
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Justerare Utdragsbestyrkande

12 elever och en grundsärskoleklass med inriktning träningsskola 
4-6 elever, färre elever i klasser som har elever med stora 
funktionsnedsättningar

 elever från grundsärskola och träningsskola ska ha klassrum i 
närheten av varandra.

 överväga att inte erbjuda grundskoleelever att vara 
individintegrerade i träningsskoleklasser utifrån ett rättsperspektiv

 anpassa lokalerna till grundsärskoleelevernas behov 

Utredningen föreslår

 att det inrättas en samordnad chefsfunktion för grundsärskolan i 
Lund. Denna chef ska ha det övergripande ansvaret för 
lokalplaneringen, för grundsärskolans ekonomi, och för placering 
av elever tillsammans med verksamhetscheferna. Vidare ska 
chefen ansvar för den övergripande kompetensutvecklingen i 
grundsärskolan

 att tydligare kvalitetssäkra skolgången för de grundsärskoleelever 
som går individintegrerade i grundskolan och om behov finns ge 
ökad möjlighet till individintegrering

 att den samordnande chefen skall leda grundsärskolans 
resursteam

 att den samordnande chefen ska ha kompetens och erfarenhet från 
grundsärskolan

Ett lokalprogram för grundsärskolan tas fram i samverkan med 
serviceförvaltningen. 

Finansiering 
Utredningens förslag är att grundsärskoleeleverna ska få den av 
kommunen fastställda skolpengen + en särskild riktad peng, 
grundsärskolepeng, som fastställs utifrån de föreslagna behovskriterierna. 
Den nya modellen ska gälla från och med budgetåret 2019. Ramen 
utökas så att den innefattar alla fritidshemelever inom grundsärskolan 
samt resurser till grundsärskoleteamet. Förutom grundersättningen ska 
det vara möjligt att ansöka om tilläggsbelopp/extraordinärt stöd. Pengar 
förs över från ramen till utbildningsnämnden för kostnader till 
gymnasiesärskoleskjutsar. Samordningen av skolskjutsar kvarstår och 
utgår från kommunens upphandlingsavtal kring särskoleskjutsar.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 27 oktober 
2017
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Rapport: Organisation och finansiering av grundsärskola i Lunds 
kommun med samverkanskommuner den 27 oktober 2017
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 5 oktober 
2016, dnr BSL 2016/0507
Projektplan, 3 oktober 2016, antagen 12 oktober 2016
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2016§139, dnr KS 2014/0680

Beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
 
att     godkänna rapporten och därmed anse den del av uppdraget från 

kommunfullmäktige rörande särskolans organisation och 
finansiering genomfört

att     översända rapporten till kommunfullmäktige
att     föreslå kommunfullmäktige besluta om den föreslagna ändringen 

av finansieringsmodell med ikraftträdande budgetåret 2019
att     föreslå kommunkommunkontoret tillsätta en arbetsgrupp som 

tydliggör ramen och ersättningsnivåerna för grundsärskolan
att     föra över pengar till utbildningsnämnden för 

gymnasiesärskoleskjutsar från ramen
att     äska utöka ram för grundsärskolan för resursteam och de och 

fritidshemsplaceringar som idag inte ingår i ramen

Akten
Kommunstyrelsen
Barn-och skolförvaltning Lund Öster
Utbildningsförvaltningen
Serviceförvaltningen
Samverkanskommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp
Utbildningsenheten i Svedala kommun
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Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Plats och tid Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47, 2017-11-08 
klockan 17.30–21.25

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)
Ann-Charlotte Ewerhard (M), t o m § 111
Erik Hammarström (MP), fr o m § 101
Dragan Brankovic (SD)
Mattias Horrdin (C)

Tjänstgörande ersättare Marita Eveberg Petersson (M), Tjänstgörande för Nils Paulsson (M)
Jerry Davidsson (M), Tjänstgörande för John Sunnqvist (KD)
Ursula Savonius (L), Tjänstgörande för Gösta Eklund (V) t o m § 
113
Håkan Friberg (L), Tjänstgörande för Ann-Charlotte Ewerhard (M) fr 
o m § 112
Eli Blondin (FI), Tjänstgörande för Erik Hammarström (MP) t o m § 
100

Ersättare Pär-Ola Nilsson (S), Fr o m § 101
Tjänstgörande för Gösta Eklund (V) fr o m § 114
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Bengt Svensson (SD)
Max Eskilsson (C)

Övriga Mats Jönsson, Skoldirektör, BSF Lunds stad
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSF Lunds stad
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSF Lunds stad
Anita Bengtsson, HR-chef, BSF Lunds stad
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSF Lunds stad
Patrik Löfstrand, Ekonom, BSF Lunds stad
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSF Lunds stad
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSF Lunds stad
Cecilia Fehrlund, Utvecklingsledare, BSF Lunds stad
Annika Kristiansson, Facklig företrädare, Lärarförbundet
Agneta Lindfors, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund

Justerare Mattias Horrdin (C)
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Justerare Utdragsbestyrkande

Paragrafer § 100-115

Plats och tid för justering Skolkontoret BSF Lunds stad torsdagen den 16 november kl 8:45

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lotta Kittel

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Mattias Horrdin (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum 2017-11-08

Paragrafer § 100-115

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-20 Datum då anslaget tas ned 2017-12-12

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47

Underskrift
Eva-Lotta Kittel
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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

Ingrid Kanje

ingrid.kanje@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Organisation och finansiering av särskola 
(Delredovisning av uppdrag från 
kommunfullmäktige juni 2016 – Direkt 
skolpeng § 139)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med 
beslutet om ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, 
och fritidshem att ge Barn-och skolförvaltning Lunds stad i 
uppdrag att ”Utreda organisation och finansiering av särskola 
och Lunds skolors resurscentrum och i utredningen belysa 
möjligheten att tilläggsbeloppet fördelas via en 
kommungemensam pott”. Detta är en delredovisning då 
uppdraget delades upp i tre utredningar. Utredningen av de två 
andra delarna av uppdraget pågår och beräknas vara klara under 
våren. En projektplan fastställdes av Barn- och skolnämnd Lunds 
stad 2016-10-12.  
                                                 

• utreda möjligheterna till att utveckla fyra parallella 
grundsärskolor i Lund med sammanhållna 
grundsärskoleklasser åk 1-9. Enheterna bör kunna ta emot 
30-50 elever

• utreda de individintegrerade elevernas situation (både 
grundskoleelever i grundsärskolan och 
grundsärskoleelever i grundskolan) och möjligheterna att 
utöka individintegrationen.

• göra en lokalplan för utveckling av lokalerna för 
grundsärskolans verksamheter

• tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna och ta fram ett förslag 
till en ekonomisk modell för skolpeng för grundsärskolan med 
grundbelopp och tilläggsbelopp.                                                      

För att stärka utvecklingen och undervisningen samt ge grundsärskolans 
elever, och de elever som är individintegrerade i grundsärskolan,  
maximal kunskapsutveckling behöver Lund



Tjänsteskrivelse 2 (7)
Diarienummer

2017-10-27 BSL 2017/0233

• en samordnande chef för grundsärskolan
• samordna och stärka de personalresurser som redan finns
• utveckla möjligheten till att gå individintegrerad i grundskolan i 

anslutning till hemmet. 
• utveckla fyra parallella grundsärskolor i Lund med sammanhållna 

grundsärskoleklasser. I klasserna ska det finnas möjlighet att läsa 
både utifrån ämnen och med inriktning ämnesområden. Varje 
enhet bör vara minst enparallellig i åk 1-9. Enheterna bör kunna 
ta emot 30-50 elever. En grundsärskoleklass ska kunna ta emot 8-
12 elever och en grundsärskoleklass med inriktning träningsskola 
4-6 elever, färre elever i klasser som har elever med stora 
funktionsnedsättningar

• elever från grundsärskola och träningsskola ska ha klassrum i 
närheten av varandra.

• överväga att inte erbjuda grundskoleelever att vara 
individintegrerade i träningsskoleklasser utifrån ett rättsperspektiv

• anpassa lokalerna till grundsärskoleelevernas behov 
Utredningen föreslår

• att det inrättas en samordnad chefsfunktion för grundsärskolan i 
Lund. Denna chef ska ha det övergripande ansvaret för 
lokalplaneringen, för grundsärskolans ekonomi, och för placering 
av  elever tillsammans med verksamhetscheferna. Vidare ska 
chefen ansvar för den övergripande kompetensutvecklingen i 
grundsärskolan

• att tydligare kvalitetssäkra skolgången för de grundsärskoleelever 
som går individintegrerade i grundskolan och om behov finns ge 
ökad möjlighet till individintegrering 

• att den samordnande chefen skall leda grundsärskolans 
resursteam 

• att den samordnande chefen ska ha kompetens och erfarenhet från 
grundsärskolan

Ett lokalprogram för grundsärskolan tas fram i samverkan med 
serviceförvaltningen.                                                                         
Finansiering                                                                                       
Utredningens förslag är att grundsärskoleeleverna ska få den av 
kommunen fastställda skolpengen + en särskild riktad peng, 
grundsärskolepeng, som fastställs utifrån de föreslagna behovskriterierna. 
Den nya modellen ska gälla från och med budgetåret 2019. Ramen 
utökas så att den innefattar alla fritidshemelever inom grundsärskolan 
samt resurser till grundsärskoleteamet. Förutom grundersättningen ska 
det vara möjligt att ansöka om tilläggsbelopp/extraordinärt stöd.     
Pengar förs över från ramen till utbildningsnämnden för kostnader till 
gymnasiesärskoleskjutsar. Samordningen av skolskjutsar kvarstår och 
utgår från kommunens upphandlingsavtal kring särskoleskjutsar.                                                                          
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Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 27 oktober 
2017 
Rapport: Organisation och finansiering av grundsärskola i Lunds 
kommun med samverkanskommuner den 27 oktober 2017
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 5 oktober 
2016, dnr BSL 2016/0507
Projektplan, 3 oktober 2016, antagen 12 oktober 2016
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2016§139, dnr KS 2014/0680

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn (upp till 18 år) och därför är det relevant att 
beakta barns bästa i detta ärende. Kartläggning och föreslagen kommer 
att synliggöra hur barns rätt till stöd och stimulans tillgodoses, för att 
utvecklas så långt som möjligt, och att det sker på ett likvärdigt sätt. Barn 
ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor 
barn anser att de berörs av (Barnkonventionen artikel 12).  I att beakta 
barns bästa ingår t.ex. att beakta barns psykiska och fysiska 
välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor och 
samverka med relevanta aktörer samt att ha barnperspektiv, vilket görs i 
utredningen.  En utveckling av organisationen och förslag om en ny 
finansieringsmodell för att möta elever mottagna i grundsärskolan 
innebär att barns bästa beaktas. Tjänsteskrivelsen får därmed anses ligga 
väl i linje med Barnkonventionen.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med beslutet om 
ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, och fritidshem att 
ge Barn-och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag att ”Utreda 
organisation och finansiering av särskola och Lunds skolors 
resurscentrum och i utredningen belysa möjligheten att 
tilläggsbeloppet fördelas via en kommungemensam pott”. Detta är en 
delredovisning av uppdraget.                                                                                                                                                   
Projektplanen fastställdes av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2016-10-
12. 
Projektplanens uppdrag

• utreda möjligheterna till att utveckla fyra parallella 
grundsärskolor i Lund med sammanhållna grundsärskole-
klasser åk 1-9. Enheterna bör kunna ta emot 30-50 elever

• utreda de individintegrerade elevernas situation och 
möjligheterna att utöka individintegrationen.

• göra en lokalplan för utveckling av lokalerna för 
grundsärskolans verksamheter

• tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna och ta fram ett förslag 
till en ekonomisk modell för skolpeng för grundsärskolan med 
grundbelopp och tilläggsbelopp.                                                        
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Ingrid Kanje utsågs att leda utredningen.                                                                                                                                                
Styrgruppen utgörs av skoldirektörerna i Barn- och skolförvaltning Lund 
Öster, Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Utbildningsdirektören och 
Servicedirektören.                                                                                              
En förvaltningsövergripande referensgrupp med deltagare från de två 
Barn- och skolförvaltningarna och representanter från 
samverkanskommunerna har träffats kontinuerligt.
Att vara mottagen i grundsärskolan innebär att undervisningen sker 
utifrån grundsärskolan läroplan och kursplaner med de anpassningar 
och/eller särskilda stöd som utvecklingsstörningen kräver.                   

Begrepp                                                                                                                                                      
Individintegrerad elev                                                                                                                                       
Grundsärskoleelev som är inskriven i en grundskoleklass eller 
grundskoleelev som är inskriven i en grundsärskoleklass.                                                                                                                               
Grundsärskoleelev, GS                                                                                                                                                            
En elev som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå 
grundskolans kunskapsmål (SL kap 7 §5), och är mottagen i 
grundsärskolan.
Grundsärskoleelev, inriktning träningsskola, TS                                                                                                            
En elev som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå 
grundskolans kunskapsmål (SL kap7 §5), och heller inte bedöms ha 
förutsättningar att nå grundsärskolans kunskapsmål i ämnen (SLkap11 §§ 
3 o 8), och är mottagen i grundsärskolan.

Organisation                                                                                                                                                     
Grundsärskolan i Lund idag består av 6 skolenheter med sammanhållna 
grundsärskoleklasser integrerade i grundskolor. Lund har två friliggande 
grundsärskolor, dvs de ligger inte integrerade med en grundskoleenhet. 
Alla skolor utom en kan idag erbjuda undervisning från åk 1-9 inom 
grundsärskola och grundsärskola med inriktning träningsskola. Det finns 
individintegrerade elever både från grundskolan i grundsärskolan och 
från grundsärskolan i grundskolan. I Lunds grundsärskola undervisas i 
augusti 2017, 162 elever i sammanhållna klasser.                                                                                       
Behörighet och kompetens är idag en viktig aspekt att ta med när man 
tänker organisation för att kunna säkra kvalitén på undervisningen för 
eleverna.  Få lärare har idag den trippla kompetensen, speciallärare med 
inriktning utvecklingsstörning, lärarlegitimation och ämnesbehörighet, 
som krävs för att bli behörig för att undervisa på grundsärskolan. På 
grundsärskola med inriktning träningsskola är den behörig som har 
utbildning som specialpedagog/speciallärare med inriktning 
utvecklingsstörning och förskollärar-legitimation.  Kunskapskraven på de 
lärare som skall bedriva en inkluderande undervisning ökar – ju större 
spännvidd i kunskaper desto större krav på variation i klassrummet. Det 
är därför särskilt viktigt att följa upp kompetenserna inom 
grundsärskolan.                                                                                          
Lokalerna i grundsärskolorna är inte alltid anpassade till elevernas 
särskilda behov. Under de senare åren har den procentuella andelen 
elever i grundsärskola med inriktning träningsskola ökat markant. Det 



Tjänsteskrivelse 5 (7)
Diarienummer

2017-10-27 BSL 2017/0233

märks tydligt i att behovet av särskilt anpassade lokaler ökar.                                                                                                                                                                    
Fysiska och tekniska förutsättningar krävs för anpassningarna av lokaler.                                                                              
För att stärka utvecklingen och undervisningen samt ge grundsärskolans 
elever maximal kunskapsutveckling behöver Lund

• en samordnande chef för grundsärskolan
• samordna och stärka de personalresurser som redan finns
• utveckla möjligheten till att gå individintegrerad i grundskolan i 

anslutning till hemmet. Om möjlighet finns samla några 
individintegrerade elever i närliggande ålder på samma 
grundskola och på det sättet öka möjligheten till 
personalförstärkning och kunskapsförstärkning i grundskolans 
arbetslag

• utveckla fyra parallella grundsärskolor i Lund med sammanhållna 
grundsärskoleklasser. I klasserna ska det finnas möjlighet att läsa 
både utifrån ämnen och med inriktning ämnesområden. Varje 
enhet bör vara minst enparallellig i åk 1-9. Enheterna bör kunna 
ta emot 30-50 elever. En grundsärskoleklass ska kunna ta emot 8-
12 elever och en grundsärskoleklass med inriktning träningsskola 
4-6 elever.

• elever från grundsärskola och träningsskola ska ha klassrum i 
närheten av varandraför att underlätta så att elever både kan läsa 
ämnen och ämnesområden

• överväga att inte erbjuda grundskoleelever att vara 
individintegrerade i träningsskoleklasser utifrån ett rättsperspektiv

• anpassa lokalerna till grundsärskoleelevernas behov
• färre elever i klasserna som har elever med stora 

funktionsnedsättningar. 

Utredningen föreslår
• att det inrättas en samordnad chefsfunktion för grundsärskolan i 

Lund. Denna chef ska ha det övergripande ansvaret för 
lokalplaneringen, för grundsärskolans ekonomi, och för placering 
av  elever tillsammans med verksamhetscheferna. Vidare ska 
chefen ansvar för den övergripande kompetensutvecklingen i 
grundsärskolan

• att tydligare kvalitetssäkra skolgången för de grundsärskoleelever 
som går individintegrerade i grundskolan och om behov finns ge 
ökad möjlighet till individintegrering 

• att den samordnande chefen skall leda grundsärskolans 
resursteam 

• att den samordnande chefen ska ha kompetens och erfarenhet från 
grundsärskolan

Ett lokalprogram för grundsärskolan föreslås att tas fram i samverkan 
med serviceförvaltningen. Av det ska framgå vad som ska finnas i en 
funktionell lokal för grundsärskola och träningsskola, med fokus på 
behov snarare än ytbehovet i m2.  
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Finansiering                                                                                                                                         
Grundsärskolepengen är rambaserad på ett prognostiserat antal elever. 
Ramen räknas inte av mot faktiskt antal elever. Ramen ska täcka 
kostnaderna för särskolans skolskjutsar. Både grundsärskola och 
gymnasiesärskolans skjutsar ingår men det är endast grundsärskolans 
elevantal som ligger till grund för beräkningen av ramen. 
Omvärldsbevakning av finansiering har gjorts i några, med Lund, 
jämförbara kommuner. Kommunerna har valts utifrån jämförbar storlek 
och/eller närhet till Lund.  Ersättningsnivåerna i dessa kommuner delas 
upp i 2 till 5 kategorier, förutom tilläggsbelopp. Generellt så ligger 
prisnivåerna för grundsärskolans finansiering något högre i de jämförda 
kommunerna än prisnivåerna i Lund medan de ligger något lägre för 
fritidshemmens finansiering.

Utredningens föreslår att grundsärskoleeleverna ska få den av 
kommunen fastställda skolpengen + en särskild riktad peng, 
grundsärskolepeng, som fastställs utifrån behovskriterier, bilaga 3. Den 
nya modellen ska gälla från och med budgetåret 2019. Ramen utökas så 
att den innefattar alla fritidshemelever inom grundsärskolan samt resurser 
till grundsärskoleteamet.                                                                                                                                                
Förutom grundersättningen ska det vara möjligt att ansöka om 
tilläggsbelopp/extraordinärt stöd. Pengar förs över från ramen till 
utbildningsnämnden för kostnader till gymnasiesärskoleskjutsar. 
Samordningen av skolskjutsar kvarstår och utgår från kommunens 
upphandlingsavtal kring särskoleskjutsar.                                                                                                                                                          
I bilaga 4 i Rapporten finns förslaget till behovsprövad 
grundsärskolepeng och fritidshemspeng samt nuvarande 
ersättningsmodell.

Samtliga förslag är förankrade i styrgruppen, ledningsgrupperna på Barn 
och skolnämnd Lund Öster och Barn-och skolnämnd Lunds stad samt 
hos förvaltningscheferna i samverkanskommunerna.                                                                                                                                                                                                                       
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Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att godkänna rapporten och därmed anse den del av uppdraget från 

kommunfullmäktige rörande särskolans organisation och 
finansiering genomfört

att översända rapporten till kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige besluta om den föreslagna ändringen 

av finansieringsmodell med ikraftträdande budgetåret 2019
att     föreslå kommunkommunkontoret tillsätta en arbetsgrupp som 

tydliggör ramen och ersättningsnivåerna för grundsärskolan
att föra över pengar till utbildningsnämnden för 

gymnasiesärskoleskjutsar från ramen
att     äska utöka ram för grundsärskolan för resursteam och de och 

fritidshemsplaceringar som idag inte ingår i ramen
  

Mats Jönsson
Skoldirektör

Ingrid Kanje
Projektledare

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Barn-och skolförvaltning Lund Öster
Utbildningsförvaltningen
Serviceförvaltningen
Samverkanskommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp
Utbildningsenheten i Svedala kommun



Grundsärskola              Bilaga 4

Barn-och skolnämnd Lunds stad fick i samband med 

beslut om ny resursfördelningsmodell 2016-06-15 i 

uppdrag att

Utreda organisation och finansiering av särskola 

och Lunds skolors resurscentrum och i utredningen 

belysa möjligheten att tilläggsbeloppet fördelas via 

en kommungemensam pott



Styrgrupp/Referensgrupp

Styrgrupp

Förvaltningscheferna i Lunds stad, Lund Öster, 
Utbildningsdirektören, Servicedirektören och 
förvaltningscheferna i samverkanskommunerna 

Referensgrupp

Verksamhetscheferna i samverkanskommunerna 

Sebastian Rånäs, BSF Lunds stad

Terese Seger, Stenröseskolan

Peter Walther, Lsr

Ingrid Kanje, projektledare



Arbetsgrupper

Arbetsgrupp Lokaler och Organisation

Sebastian Rånes BSF Lunds stad, Pål Karlsson Lsr, 

Therese Seger Stenröseskolan

Arbetsgrupp Finansiering

Anders Isaksson BSF Lunds stad, Mimmi Bertilsson 

BSF Lund Öster, Andreas Bruce Kävlinge, Tina 

Viktor Kiuru BSF Lund Öster, Pia Lindqvist BSF 

Lunds stad 



Grundsärskolans organisation

• inrätta en samordnande chefsfunktion för 

grundsärskolan i Lund. Denna chef ska ha det 

övergripande ansvaret för lokalplaneringen, 

grundsärskolans ekonomi, befogenhet att placera 

elever tillsammans med verksamhetscheferna

• chefen ansvarar för den övergripande 

kompetensutvecklingen i grundsärskolan.  

Behovet av behöriga lärare främst på 

grundsärskolan är mycket stort

• chefen skall leda grundsärskolans resursteam och 

ha kompetens och erfarenhet från grundsärskolan     



Individintegrerade elever

Förslag på åtgärder för att utöka och utveckla individ-
integrerade elevers skolgång                                                                                                 
* ge pedagogerna förutsättningar för kompetensutveckling 
kring grundsärskolans respektive grundskolans läroplaner                                                                   
* ge pedagogerna förutsättningar för planering av 
undervisningen och möjlighet till de anpassningar som 
behövs för att optimera de individintegrerade elevernas 
skolgång 

individintegration på grundskolan                                                                                             
* möjlighet till att samla några individintegrerade 
grundsärskoleelever på en skola

individintegration på grundsärskolan                                                           
* att individintegrerade grundskolelever endast får läsa 
ämnen, inte ämnesområden på grundsärskolan och 
säkerställa att de följer grundskolans läroplan    



Lokalplanering

• utveckla fyra parallella grundsärskolor i Lund med 
sammanhållna grundsärskoleklasser åk 1-9. I klasserna ska det 
finnas möjlighet att läsa både utifrån ämnen och 
ämnesområden. Varje enhet bör vara minst enparallellig i  
åk 1-9. Enheterna bör kunna ta emot 30-50 elever. En 
grundsärskoleklass ska kunna ta emot 8-12 elever och en 
grundsärskoleklass med inriktning träningsskola 4-6 elever.

• elever från grundsärskola och träningsskola ska ha klassrum i 
närheten av varandra

• öka möjligheten till att gå individintegrerad i grundskolan i 
anslutning till hemmet. Om möjlighet finns samla några 
individintegrerade elever i närliggande ålder på samma 
grundskola 

• arbeta fram ett lokalprogram för grundsärskolan i samverkan 
med serviceförvaltningen



Grundsärskolan ekonomi

Arbetsgruppens förslag är att grundsärskoleeleverna ska 
få den av kommunen fastställda skolpengen + en särskild 
riktad grundsärskolepeng som fastställs utifrån 
behovskriterier i tre nivåer. Grundsärskolepengens storlek 
beslutas av Barn- och skolförvaltningen utgående från 
den ram som beslutas av KF                                                 
Förutom ersättningen utifrån de tre kriterierna ska det 
vara möjligt att ansöka om tilläggsbelopp/extraordinärt 
stöd. 

Kostnaderna för gymnasiesärskolans skolskjutsar förs 
över till Utbildningsnämnden och ramen justeras utifrån 
detta.

Den nya fördelningen ska gälla från 2019 



Grundsärskolan ekonomi                   
preliminära siffror baserade på priser för grundsärskolan 2018

Nuvarande ersättningsmodell skola Nuvarande ersättningsmodell fritidshem
Kategori Antal Ersättning Summa Kategori Antal Ersättning Summa 

GS 61 216 154 13 185 394 Fritidshem GS 29 100 014 2 900 406

GSS 23 321 546 7 395 558 Fritidshem GSS TS TSS 37 165 861 6 136 857

TS 27 293 715 7 930 305 Fritidshem Stenröse 7 264 580 1 852 060

TSS 38 373 379 14 188 402 Fritidshem Fåglasång 4 270 057 1 080 228

Fåglasång 13 384 584 4 999 592 Totalt 77 11 969 551

Totalt 162 47 699 251

Ny ersättningsmodell skola inkl. skolpeng Ny ersättningsmodell fritidshem inkl. fritidspeng

Kategori Antal Ersättning Summa Kategori Antal Ersättning Summa 

GS-ämnen 84 250 000 21 000 000 Fritidshem GS 41 100 000 4 100 000

TS-ämnesområden 48 335 000 16 080 000 Fritidshem TS 25 165 000 4 125 000

Stenröse Fåglasång 30 385 000 11 550 000 Stenröse Fåglasång 11 265 000 2 915 000

Totalt 162 48 630 000 Totalt 77 11 140 000

TB extraordinära behov *
Individuell 
prövning *

TB             
extraordinära behov *

Individuell 
prövning *



Prisnivåer i några andra kommuner
Malmö

GRUNDBELOPP

Grundbeloppet baseras på nämndens budget 2017.

Alla belopp avser ersättning per barn/elev, i kronor per år. Hyresersättning mm tillkommer.

Grundsärskola årskurs 1-9 Grundersättning Tilläggsbelopp schablon Summa ersättning

Behovsgrupp A åk 1-3 131 900 124 700 256 600

Behovsgrupp A åk 4-6 131 900 63 500 195 400

Behovsgrupp A åk 7-9 131 900 63 500 195 400

Behovsgrupp B åk 1-3 131 900 185 800 317 700

Behovsgrupp B åk 4-6 131 900 88 000 219 900

Behovsgrupp B åk 7-9 131 900 88 000 219 900

Behovsgrupp C åk 1-3 131 900 239 700 371 600

Behovsgrupp C åk 4-6 131 900 239 700 371 600

Behovsgrupp C åk 7-9 131 900 239 700 371 600

Behovsgrupp D åk 1-3 131 900 299 500 431 400

Behovsgrupp D åk 4-6 131 900 299 500 431 400

Behovsgrupp D åk 7-9 131 900 299 500 431 400

Behovsgrupp E åk 1-3 131 900 *

Behovsgrupp E åk 4-6 131 900 *

Behovsgrupp E åk 7-9 131 900 *

Fritidshem för grundsärskolebarn årskurs 1-6Grundersättning Tilläggsbelopp schablon Summa ersättning

Fritidshem behovsgrupp A åk 1-340 800 42 000 82 800

Fritidshem behovsgrupp A åk 4-640 800 20 000 60 800

Fritidshem behovsgrupp B åk 1-340 800 64 700 105 500

Fritidshem behovsgrupp B åk 4-640 800 28 400 69 200

Fritidshem behovsgrupp C åk 1-340 800 86 300 127 100

Fritidshem behovsgrupp C åk 4-640 800 86 300 127 100

Fritidshem behovsgrupp D åk 1-340 800 110 400 151 200

Fritidshem behovsgrupp D åk 4-640 800 110 400 151 200



Prisnivåer i några andra kommuner

Linköping Västerås

SÄRSKOLA GRUNDRESURS per elev

Grundbelopp 

per år Fristående*

Åk 1-3

Grupp 1 199 849 kr 211 840 kr

Grupp 2 261 868 kr 277 580 kr

Grupp 3 323 887 kr 343 320 kr

Grupp 4 410 714 kr 435 356 kr

Åk 4-6

Grupp 1 213 277 kr 226 073 kr

Grupp 2 276 122 kr 292 689 kr

Grupp 3 362 370 kr 384 113 kr

Grupp 4 450 353 kr 477 375 kr

Åk 7-10

Grupp 1 214 060 kr 226 904 kr

Grupp 2 275 452 kr 291 979 kr

Grupp 3 359 705 kr 381 287 kr

Grupp 4 445 653 kr 472 392 kr
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Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med beslutet om ny 
resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, och fritidshem att ge Barn-och skolförvaltning 
Lunds stad i uppdrag att ”Utreda organisation och finansiering av särskola och Lunds skolors 
resurscentrum och i utredningen belysa möjligheten att tilläggsbeloppet fördelas via en 
kommungemensam pott”. 

En projektplan fastställdes av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2016-10-12 för att se över 
organisation och finansiering av grundsärskolan som en del av kommunfullmäktiges hela 
uppdrag. Utredningen av de två andra delarna pågår och beräknas vara klara under våren 2018.      
Projektplanens uppdrag

 utreda möjligheterna till att utveckla fyra parallella grundsärskolor i Lund med 
sammanhållna grundsärskoleklasser åk 1-9. Enheterna bör kunna ta emot 30-50 elever

 utreda de individintegrerade elevernas situation (både grundskoleelever i 
grundsärskolan och grundsärskoleelever i grundskolan) och möjligheterna att utöka 
individintegrationen.

 göra en lokalplan för utveckling av lokalerna för grundsärskolans verksamheter
 tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna och ta fram ett förslag till en ekonomisk modell för 

skolpeng för grundsärskolan med grundbelopp och tilläggsbelopp.

Ingrid Kanje utsågs att leda utredningen.                                                                                                                                                
Styrgruppen utgörs av skoldirektörerna i Barn- och skolförvaltning Lund Öster, Barn- och 
skolförvaltning Lunds stad, Utbildningsdirektören och Servicedirektören.                                                                  
En förvaltningsövergripande referensgrupp med deltagare från de två Barn- och skolförvaltningarna 
och representanter från samverkanskommunerna har träffats kontinuerligt.

Att vara mottagen i grundsärskolan innebär att undervisningen sker utifrån grundsärskolan läroplan 
och kursplaner med de anpassningar och/eller särskilda stöd som utvecklingsstörningen kräver.       
Begrepp                                                                                                                                                      
Individintegrerad elev                                                                                                                                       
Grundsärskoleelev som är inskriven i en grundskoleklass eller grundskoleelev som är inskriven i en 
grundsärskoleklass.                                                                                                                               
Grundsärskoleelev, GS                                                                                                                                                            
En elev som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål (SL kap 
7 §5), och är mottagen i grundsärskolan, bilaga 1                                                                                                                                              
Grundsärskoleelev, inriktning träningsskola, TS                                                                                                            
En elev som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål (SL 
kap7 §5), och heller inte bedöms ha förutsättningar att nå grundsärskolans kunskapsmål i ämnen 
(SLkap11 §§ 3 o 8), och är mottagen i grundsärskiolan, bilaga 2

Organisation                                                                                                                                                     
Grundsärskolan i Lund idag består av 6 skolenheter med sammanhållna grundsärskoleklasser 
integrerade i grundskolor. Lund har två friliggande grundsärskolor, d.v.s. de ligger inte integrerade med 
en grundskoleenhet. Alla skolor utom en kan idag erbjuda undervisning från åk 1-9 inom grundsärskola 
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och grundsärskola med inriktning träningsskola. Det finns individintegrerade elever både från 
grundskolan i grundsärskolan och från grundsärskolan i grundskolan. I Lunds grundsärskola undervisas i 
augusti 2017, 162 elever i sammanhållna klasser.                                                                                       
Behörighet och kompetens är idag en viktig aspekt att ta med när man tänker organisation för att 
kunna säkra kvalitén på undervisningen för eleverna.  Få lärare har idag den trippla kompetensen, 
speciallärare med inriktning utvecklingsstörning, lärarlegitimation och ämnesbehörighet, som krävs för 
att bli behörig för att undervisa på grundsärskolan. På grundsärskola med inriktning träningsskola är 
den behörig som har utbildning som specialpedagog/speciallärare med inriktning utvecklingsstörning 
och förskollärar-legitimation.  Kunskapskraven på de lärare som skall bedriva en inkluderande 
undervisning ökar – ju större spännvidd i kunskaper desto större krav på variation i klassrummet. Det 
är därför särskilt viktigt att följa upp kompetenserna inom grundsärskolan.                                                                                          
Lokalerna i grundsärskolorna är inte alltid anpassade till elevernas särskilda behov. Under de senare 
åren har den procentuella andelen elever i grundsärskola med inriktning träningsskola ökat markant. 
Det märks tydligt i att behovet av särskilt anpassade lokaler ökar.                                                                                                                                                                    
Fysiska och tekniska förutsättningar krävs för anpassningarna av lokaler.                                                                              
För att stärka utvecklingen och undervisningen samt ge grundsärskolans elever maximal 
kunskapsutveckling behöver Lund

• en samordnande chef för grundsärskolan
• samordna och stärka de personalresurser som redan finns
• utveckla möjligheten till att gå individintegrerad i grundskolan i anslutning till hemmet. Om 

möjlighet finns samla några individintegrerade elever i närliggande ålder på samma grundskola 
och på det sättet öka möjligheten till personalförstärkning och kunskapsförstärkning i 
grundskolans arbetslag

• utveckla fyra parallella grundsärskolor i Lund med sammanhållna grundsärskoleklasser. I 
klasserna ska det finnas möjlighet att läsa både utifrån ämnen och med inriktning 
ämnesområden. Varje enhet bör vara minst enparallellig i åk 1-9. Enheterna bör kunna ta emot 
30-50 elever. En grundsärskoleklass ska kunna ta emot 8-12 elever och en grundsärskoleklass 
med inriktning träningsskola 4-6 elever, färre elever i klasserna som har elever med stora 
funktionsnedsättningar

• elever från grundsärskola och träningsskola ska ha klassrum i närheten av varandraför att 
underlätta så att elever både kan läsa ämnen och ämnesområden

• överväga att inte erbjuda grundskoleelever att vara individintegrerade i träningsskoleklasser 
utifrån ett rättsperspektiv

• anpassa lokalerna till grundsärskoleelevernas behov

Utredningen föreslår
• att det inrätta en samordnad chefsfunktion för grundsärskolan i Lund. Denna chef ska ha det 

övergripande ansvaret för lokalplaneringen, för grundsärskolans ekonomi, och för placering av  
elever tillsammans med verksamhetscheferna. Vidare ska chefen ansvar för den övergripande 
kompetensutvecklingen i grundsärskolan

• att tydligare kvalitetssäkra skolgången för de grundsärskoleelever som går individintegrerade i 
grundskolan och om behov finns ge ökad möjligheter till individintegrering 

• att den samordnande chefen skall leda grundsärskolans resursteam 
• att den samordnande chefen ska ha kompetens och erfarenhet från grundsärskolan
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Ett lokalprogram för grundsärskolan tas fram i samverkan med serviceförvaltningen. Av det ska framgå 
vad som ska finnas i en funktionell lokal för grundsärskola och träningsskola, med fokus på behov 
snarare än ytbehovet i m2.                                                                                                                                                                                                                      

Finansiering                                                                                                                                         
Grundsärskolepengen är rambaserad på ett prognostiserat antal elever. Ramen räknas inte av mot 
faktiskt antal elever. Ramen ska täcka kostnaderna för särskolans skolskjutsar. Både grundsärskola och 
gymnasiesärskolans skjutsar ingår men det är endast grundsärskolans elevantal som ligger till grund för 
beräkningen av ramen. Omvärldsbevakning av finansiering görs i några, med Lund, jämförbara 
kommuner. Kommunerna har valts utifrån jämförbar storlek och/eller närhet till Lund.  
Ersättningsnivåerna i dessa kommuner delas upp i 2 till 5 kategorier, förutom tilläggsbelopp. Generellt 
så ligger prisnivåerna för grundsärskolans finansiering något högre i de jämförda kommunerna än 
prisnivåerna i Lund medan de ligger något lägre för fritidshemmens finansiering.                                                                                                         
Utredningens förslag är att grundsärskoleeleverna ska få den av kommunen fastställda skolpengen + 
en särskild riktad peng, grundsärskolepeng, som fastställs utifrån behovskriterier, bilaga 3. Den nya 
modellen ska gälla från och med budgetåret 2019. Ramen utökas så att den innefattar alla 
fritidshemelever inom grundsärskolan samt resurser till grundsärskoleteamet.                                                                                                                                                
Förutom grundersättningen ska det vara möjligt att ansöka om tilläggsbelopp/extraordinärt stöd. 
Pengar förs över från ramen till utbildningsnämnden för kostnader till gymnasiesärskoleskjutsar. 
Samordningen av skolskjutsar kvarstår och utgår från kommunens upphandlingsavtal kring 
särskoleskjutsar.                                                                                                                                                           
I bilaga 4 finns nuvarande ersättningsmodell och förslaget till behovsprövad grundsärskolepeng och 
fritidshemspeng.                                                                                                                                                                                                                        

2. Uppdrag                                                                                                                                                
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med beslutet om ny resursfördelningsmodell 
för förskola, grundskola, och fritidshem att ge Barn-och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag att 
”Utreda organisation och finansiering av särskola och Lunds skolors resurscentrum och i utredningen 
belysa möjligheten att tilläggsbeloppet fördelas via en kommungemensam pott”.                                                                                                                                                     
En projektplan fastställdes av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2016-10-12 för att se över organisation 
och finansiering av grundsärskolan som en del av kommunfullmäktiges hela uppdrag. 

2.1. Projektplanens uppdrag

 utreda möjligheterna till att utveckla fyra parallella grundsärskolor i Lund med 
sammanhållna grundsärskoleklasser åk 1-9. Enheterna bör kunna ta emot 30-50 elever

 göra en lokalplan för utveckling av lokalerna för grundsärskolans verksamheter 
 utreda de individintegrerade elevernas situation (både grundskoleelever i 

grundsärskolan och grundsärskoleelever i grundskolan) och möjligheterna att utöka 
individintegrationen.

 tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna och ta fram ett förslag till en ekonomisk 
modell för skolpeng för grundsärskolan med grundbelopp och tilläggsbelopp



5

Syftet är att arbeta fram en lokalplan för grundsärskolan och en organisation med en tydlig 
ansvarsfördelning. Vidare att ta fram en ekonomisk modell samt se över prissättningen för 
grundsärskoleelever i samverkan med samverkanskommunerna. Prissättningen ska följa 
skollagens intentioner.
Utgångspunkterna är organisationsutredning 2014 och dess vidareutveckling och att 
konkretisera dess intentioner. 

3. Genomförande
Ingrid Kanje utsågs att leda utredningen.                                                                                                                                                
Styrgruppen utgörs av skoldirektörerna i Barn- och skolförvaltning Lund Öster, Barn- och 
skolförvaltning Lunds stad, Utbildningsdirektören och Servicedirektören.                                                                  
En förvaltningsövergripande referensgrupp med deltagare från de två Barn- och 
skolförvaltningarna och representanter från samverkanskommunerna träffas kontinuerligt och 
rapporterar till styrgruppen. Referensgruppen har det övergripande ansvaret att utifrån 
omvärldsbevakning och arbetsgruppernas utredningar, ge förslag på hur organisation och 
finansiering av grundsärskolan kan utvecklas. Referensgruppen kommer att föreslå en ny 
finansieringsmodell om utredningen visar att det finns ett behov av detta. Referensgruppen 
utser representanter till två arbetsgrupper och tar i samarbete med arbetsgruppsledarna fram 
frågeställningar till arbetsgrupperna. Understruken deltagare leder arbetet.                            
Arbetsgrupp Lokaler och organisation: Sebastian Rånes BSF Lunds stad, Pål Karlsson Lsr, 
Therese Seger Stenröseskolan (fram till hon gick på föräldraledighet).                                                                                
Arbetsgrupp Finansiering: Anders Isaksson BSF Lunds stad, Mimmi Bertilsson BSF Lund Öster, 
Andreas  Bruce Kävlinge, Tina Viktor Kiuru BSF Lund Öster, Pia Lindqvist Lsr.                                                                        
I arbetsgruppen ingår en ekonom från samverkanskommunerna utifrån referensgruppens 
rekommendationer. Ekonomerna träffar de övriga samverkanskommunernas ekonomer och 
informerar om arbetet samt tar in eventuellt ytterligare synpunkter.                                                                                                                                                                                                            

4. Organisation

4.1 Begrepp                                                                                                                                                                      
Barn i åldrarna 7-16 år och som bor i landet har rätt till utbildning. Elever mottagna i grundsärskolan 
omfattas av samma bestämmelser som alla elever, till exempel när det gäller skolans värdegrund och 
kunskapsuppdrag, studie- och yrkesvägledning, elevhälsa, ledning och stimulans samt skolans 
kompensatoriska uppdrag. På några av våra skolor ges inte elever i tillräcklig utsträckning möjlighet att 
inom ramen för grundsärskolan läsa en kombination av ämnesområden, grundsärskolans ämnen och 
ämnen enligt grundskolans kursplan.                                                                                                    

Individintegrerad elev                                                                                                                                       
Grundsärskoleelev som är inskriven i en grundskoleklass eller grundskoleelev som är inskriven i 
grundsärskoleklass.                                                                                                                              
Grundsärskoleelev, GS                                                                                                                                                         
Elev som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål (SL kap 7 
§5), och är mottagen i grundsärskolan, bilaga 1.
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Grundsärskoleelev, inriktning träningsskola, TS                                                                                                            
En elev som på grund av utvecklingsstörning bedöms att inte kunna nå grundskolans kunskapsmål (SL 
kap 7 §5). Eleven har i psykologbedömningen oftast fått en diagnos måttlig eller svår 
utvecklingsstörning vilket innebär att eleven heller inte bedöms ha förutsättningar att nå 
grundsärskolans kunskapsmål i ämnen (SL kap 11 §§ 3 och 8). Eleven är mottagen i grundsärskolan, 
bilaga 2.                                                                                                                                                                   
Tilläggsbelopp                                                                                                                                                                      
Ett förtydligande kom i skollagen 2014 kring kommuners skyldighet att fördela resurser SL 2 kap § 8a” 
Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov”                                                                                                                                          
Från 1 juli 2016 gäller följande avseende tilläggsbelopp till fristående grundsärskolor SL 11 kap § 38 
”Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas 
modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i 
behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen”

4.2 Idag                                                                                                                                                             
Grundsärskolan i Lund idag består av 6 skolenheter med sammanhållna lokalt integrerade 
grundsärskoleklasser, Tunaskolan (47 elever), Fågelskolan (51 elever) , Hagalundskolan i Dalby (11 
elever), Järnåkraskolan +Vegalyckan +Lilla skolan (totat 19 elever). Lund har två friliggande 
grundsärskolor, d.v.s. de ligger inte integrerade med en grundskoleenhet, Stenröseskolan vid 
Gunnesboskolan och Fåglasång i S.Sandby. Alla skolor utom Hagalundskolan som är en 1-6 skola kan 
erbjuda undervisning från åk 1-9 inom grundsärskola och grundsärskola med inriktning träningsskola.                                                                                                                                                        
Behörighet och kompetens är idag en viktig aspekt att ta med när man tänker organisation utifrån att 
säkra kvalitén på undervisningen för eleverna.  Få har idag den trippla kompetensen, 
speciallärare/specialpedagog med inriktning utvecklingsstörning, lärarlegitimation och 
ämnesbehörighet, som krävs för att bli behörig för att undervisa på grundsärskolan. På grundsärskola 
med inriktning träningsskola är den behörig som har utbildning som specialpedagog/speciallärare med 
inriktning utvecklingsstörning och förskollärarlegitimation. Enligt KOLL finns det i Lund idag 40 
legitimerade lärare på grundsärskolan. Av dessa har 14 behörighet att undervisa på grundsärskolan 
med inriktning träningsskola och 8 i ämnen på grundsärskola. Dessa 8 har behörighet i 1-4 ämnen. Det 
finns ytterligare behöriga grundsärskolelärare i kommunen men de arbetar på andra tjänster än på 
grundsärskolan. Det kan finnas osäkerheter med att utgå från KOLL eftersom uppdateringen inte sker 
fortlöpande men 2 juni 2017 kördes behörigheten mot dokumentationen på skolverket för de 
pedagoger som fanns i registret.  I samverkanskommunerna finns det ytterligare 4 behöriga 
grundsärskolelärare varav 2 arbetar inom grundsärskolan. Det råder alltså en stor brist på behöriga 
grundsärskollärare. Dispensen för att anställa obehöriga lärare löper ut i juni 2018.                                                           

Det finns individintegrerade elever både från grundskolan i grundsärskolan och från grundsärskolan i 
grundskolan. Idag går ca 24 grundsärskoleelever individintegrerade i grundskoleklasser.                                                                                                                                                                   
Av dessa går 8 elever i Lunds kommun, övriga i våra samverkanskommuner. Elevantalet är jämnt 
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fördelade mellan åk 1-3, 4-6 och 7-9. Integreringen fungerar som mest tillfredsställande i åk 1-6, 
därefter blir kunskapsklyftorna allt mer påtagliga. Skillnaderna mellan de båda läroplanernas 
kunskapsmål blir större och större vilket leder till att eleven undervisas allt mer enskilt från övriga 
klassen. I de praktisk-estetiska ämnena ser det annorlunda ut och eleverna följer här i större 
utsträckning klassen. Delaktigheten i det sociala sammanhanget blir i de högre årskurserna ofta mindre 
omfattande. Det är därför inte ovanligt att individintegrerade elever väljer att gå över till 
sammanhållen grundsärskoleklass i åk 7-9. Pedagogerna måste ges förutsättningar i tid och 
kompetensutveckling kring grundsärskolans läroplan för att integreringen ska bli optimal för eleverna. 
Lsr erbjuder handledning och stöd och utbildning till grundskolans personal. Det behövs tydliga och 
givna riktlinjer som ska följa de individintegrerade eleverna. Samtliga individintegrerade elever läser 
ämnen enligt grundsärskolans kursplaner men har inte sällan något eller några ämnen som de läsetr 
enligt grundskolans kursplaner, oftast praktisk-estetiska ämnen. De bedöms då efetr dessa och får 
grundskolebetyg i ämnena. 12 elever har fått grundsärskolebetyg. 11 är terminsbetyg och 1 är 
slutbetyg. 6 av eleverna har fått några grundskolebetyg och 6 endast grundsärskolebetyg. 112 betyg är 
satta efter grundsärskolans kursplaner. 14 betyg är satta efter grundskolans kursplaner i de praktiskt 
estetiska ämnena. 1 elev har fått grundskolebetyg i SO.                                                                                                                                            
Det finns grundskoleelever som är integrerade i grundsärskolegrupper. Lå 16/17 var nio 
grundskoleelever placerade i grundsärskolegrupper på två olika skolor. Tre av nio gick i grupper där 
grundsärskoleeleverna läste ämnen, resterande i grupper med inriktning ämnesområden 
(träningsskola). Eleverna som är omvänt integrerade i grupper med inriktning ämnesområden, 
uppvisar samtliga betydande svårigheter. Inga elever når kunskapsmålen för grundskolan enligt 
pedagogisk bedömning, ej heller kunskapsmålen för ämnen enligt grundsärskolans läroplan. Elever har 
under tiden de gått som omvänt integrerade elever följt grundsärskolans timplan. Den pedagogiska 
personal som idag undervisar omvänt integrerade elever har inte den formella 
kompetensen/legitimationen att undervisa grundskoleelever utifrån grundskolans läroplan.

Lokalerna i grundsärskolorna är inte alltid anpassade till elevernas särskilda behov både avseende 
klassrumsstorlek och behov av grupprum samt hygienutrymmen och möjlighet till nyttjande av 
lyftanordningar. I Lunds grundsärskola undervisas i augusti 2017, 159 elever i sammanhållna klasser. 
Under de senare åren har den procentuella andelen elever i grundsärskola med inriktning 
träningsskola ökat markant vilket märks tydligt i att behovet av särskilt anpassade lokaler ökar i de 
sammanhållna grundsärskoleklasserna.

4.3 I framtiden                                                                                                                                                          
Att vara mottagen i grundsärskolan innebär att undervisningen sker utifrån grundsärskolan läroplan 
och kursplaner med de anpassningar och/eller särskilda stöd som utvecklingsstörningen kräver. Det 
optimala lärande för de flesta med funktionshinder är att vara interagerade med normalbegåvade med 
variation av stöd i olika miljöer. ”Sättet att lära är viktigare än för vad en elev kan uppnå, än graden av 
begåvningsnedsättning” skriver Jakobsson och Nilsson (2012). I alla typer av interaktioner som sker i 
lärandesituationer är det angeläget att se till elevens delaktighet (Phillips & Soltis, 2010). Den enskilt 
viktigaste och effektivaste metoden för att ge särskilt stöd är arbetssätt som inbegriper ”peer learning” 
och ”cooperativ learning” enligt forskning från USA. Bedömning för lärande, BFL, har detta som en av 
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nyckelstrategierna och det är därför extra viktigt att utveckla BFL inom grundsärskolan. 
Kunskapskraven på de lärare som skall bedriva en inkluderande undervisning ökar – ju större 
spännvidd i kunskaper desto större krav på variation i klassrummet. Det kan bl.a. innebära att fler 
lärare än en arbetar i samma klassrum. Dessa förutsättningar måste beaktas när beslut tas om hur 
undervisningen skall planeras för en elev/elevgrupp.  Spännvidden i kunskaper är större i 
grundsärskoleklasser än i motsvarande grundskoleklasser. Det är därför särskilt viktigt att följa upp 
kompetenserna inom grundsärskolan.                                                                                                                 
Fysiska och tekniska förutsättningar krävs för anpassningar av lokaler                                                                                                                                                                                 
För att stärka utvecklingen och undervisningen samt ge grundsärskolans elever, och de 
grundskoleelever som är individintegrerade på grundsärskolan, maximal kunskapsutveckling behöver 
Lund

• en samordnande chef för grundsärskolan
• samordna och stärka de personalresurser som redan finns
• utveckla möjligheten till att gå individintegrerad i grundskolan i anslutning till hemmet. Om 

möjlighet finns samla några individintegrerade elever i närliggande ålder på samma grundskola 
och på det sättet öka möjligheten till personalförstärkning och kunskapsförstärkning i 
grundskolans arbetslag

• utveckla fyra parallella grundsärskolor i Lund med sammanhållna grundsärskoleklasser. I 
klasserna ska det finnas möjlighet att läsa både utifrån ämnen och med inriktning 
ämnesområden. Varje enhet bör vara minst enparallellig i åk 1-9. Enheterna bör kunna ta emot 
30-50 elever. En grundsärskoleklass ska kunna ta emot 8-12 elever och en grundsärskoleklass 
med inriktning träningsskola 4-6 elever, färre elever i klasserna som har elever med stora 
funktionsnedsättningar.

• elever från grundsärskola och träningsskola ska ha klassrum i närheten av varandraför att 
underlätta så att elever både kan läsa ämnen och ämnesområden

• överväga att inte erbjuda grundskoleelever att vara individintegrerade i träningsskoleklasser 
utifrån ett rättsperspektiv

• anpassa lokalerna till grundsärskoleelevernas behov

4.4 Förslag

• Utredningen föreslår
• att det inrätta en samordnad chefsfunktion för grundsärskolan i Lund. Denna chef ska ha det 

övergripande ansvaret för lokalplaneringen, för grundsärskolans ekonomi, och för placering av  
elever tillsammans med verksamhetscheferna. Vidare ska chefen ansvar för den övergripande 
kompetensutvecklingen i grundsärskolan

• att tydligare kvalitetssäkra skolgången för de grundsärskoleelever som går individintegrerade i 
grundskolan och om behov finns ge ökad möjlighet till individintegrering 

• att den samordnande chefen skall leda grundsärskolans resursteam 
• att den samordnande chefen ska ha kompetens och erfarenhet från grundsärskola
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Arbetsmaterial för lokalplanering för grundsärskolan

Ett lokalprogram för grundsärskolan arbetas fram i samverkan med serviceförvaltningen. Av det ska 
framgå vad som ska finnas i en funktionell lokal för grundsärskola och träningsskola, med fokus på 
behov snarare än ytbehovet i m2.                                                                                                                                                                                                                    

Järnåkraområdet 24-30 elever

Lilla skolan åk 1-6, 10-12elever (GS + Ts)

Vegalyckan åk 1-3,4-6 elever (GS+TS)

Järnåkraskolan åk 4-9 elever, 10-12 elever (GS+TS)

Öster 16-22

Hagalundskolan åk 1-6, 10-12elever

Nyvångskolan åk 6-9, 6-10 elever

Friliggande grundsärskolor

Stenröseskolan, åk 1-9, 12-16 elever (TS)

Fåglasång, åk 1-9, 12 elever (TS)

Tunaområdet 40-45 elever

Åk 1-9  både GS +TS 

Fågelområdet 40-45 elever

Åk 1-9 både GS +TS 

Hemvist

belägen på en 1-9 skola

1 enhet med 10-12 elever alt 2 enheter 
med 6 elever vardera

Eleverna har en klasstillhörighet och går 
utifrån individuella behov till en hemvist 
som även kan vara till för svaga 
grundskoleelever

GS (hög nivå) fd. individintegrerade + 
nya GS som ligger nära grundskolans 
elevgrupp och har svårt att identifiera sig 
med sina klasskamrater.

Ny enhet                                                 
belägen på en 1-9 skola 

Antingen en enhet för elever som läser 
TS åk 1-9, 2 grupper á 4-6 elever 

eller

En enhet för elever som läser GS åk 1-9        
3 grupper med sammanlagt 16-22 elever

Väljs det andra alternativet, ett GS spår, 
så bör de skolor med stora 
grundsärskolor bereda plats för fler TS 
elever vilket innebär behov av 
ombyggnad av lokaler.
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5. Finansiering

5.1. Idag                                                                                                                                              
Grundsärskolepengen är rambaserad på ett prognostiserat antal grundsärskoleelever. I april lämnas en 
prognos in för nästkommande budgetår. Ramen räknas inte av mot faktiskt antal elever. Ramen ska 
förutom skolkostnaderna också täcka kostnaderna för särskolans skolskjutsar. Både grundsärskola och 
gymnasiesärskolans skjutsar ingår men det är endast grundsärskolans elevantal som ligger till grund för 
beräkningen av ramen. Med den nya skollagen 2010 försvann grundsärskolans 10:e skolår vilket 
innebar en förskjutning av elevantalet i en årskurs från grundsärskolan till gymnasiesärskolan. Ingen 
justering i ramberäkningen har gjorts utifrån detta. Gymnasiesärskolans del av skolskjutskostnaderna  
ökade kraftigt mellan 2009 och 2010 och har därefter utgjort ca 25% av totala skolskjutskostnaden. 
Ramen minskade mellan 2009 och 2014 p.g.a. sjunkande elevantal på grundsärskolan samtidigt som 
kostnaderna för gymnasiesärskoleskjutsarna ökade.                                                                                                                           
Elever i grundsärskolan delas in i kategorier med olika ”års” peng beroende på kategori. Kategorierna 
är GS, GSS, TS, TSS. Det finns en också särskild ”års” peng för de elever som går i friliggande 
skolenheter). Elever som är individintegrerade på grundskolan får ingen grundskolepeng men får i 
gengäld en grundsärskolepeng som idag ligger på 103 kkr.                                                                                                           
Resurser till grundsärskolans resursteam ingår inte i grundsärskolans ram utan ligger i Lsr:s ram. KF:s 
ram omfattar inte alla fritidshemelever inom grundsärskolan utan bara kategorin TSS.

5.2 Omvärldsbevakning                                                                                                                           
Omvärldsbevakning av finansiering görs i några, med Lund, jämförbara kommuner. Kommunerna har 
valts utifrån jämförbar storlek och/eller närhet till Lund. Kommunerna är Linköping, Malmö, 
Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro.  Ersättningsnivåerna i kommunerna för grundsärskolans 
elever kategoriseras i 2 till 5 nivåer förutom tilläggsbelopp. Några kommuner har priserna uppdelad 
per åk, andra inte. I någon kommun är kostnaden för de yngre eleverna högre och i andra lägre. Det är 
svårt att jämföra priserna rakt av mellan kommunerna då olika delar ingår. I någon kommun är priset 
inklusive fritidshem, i en annan inklusive lokaler. Generellt så ligger prisnivåerna för grundsärskolans 
finansiering något högre än prisnivåerna i Lund medan de ligger något lägre för fritidshemmens 
finansiering. En sammanställning finns i bilagorna 4 och 5                                                                          

5.3 Framtiden                                                                                                                                                                    
Eleverna i grundsärskolan får den av Lunds kommun fastställda skolpengen och avräknas utifrån 
faktiskt elevantal i utbildningen. Utöver detta får eleverna i grundsärskolan en grundsärskolepeng som 
fördelas av grundskolenämnden på tre nivåer. Nivåerna bestäms av de behovskriterier som föreslås i 
rapporten, bilaga 3, och utgår från den ram som beslutas av KF. Prislistan för samverkanskommunerna 
fastställs utifrån detta med ett tillägg för administration, lokaler och resursteam.  
Samverkanskommunerna debiteras en gång per månad utifrån gällande elevantal den 15 i var månad. I 
juli och augusti beräknas elevantalet utifrån 15 september. Avräkning enligt samverkansavtalet sker 
efter vårterminens slut och i samband med årsbokslutet.  Utredningen föreslår vidare att KF:s ram 
innefattar alla fritidshemselever inom grundsärskolan. Grundsärskolans resursteam ska bekostas av 
särskolans ram. Nämnden kommer därför äska om utökad ram för grundsärskolan.                                                                                          
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Ramen justeras och pengar förs över till utbildningsnämnden till kostnader för 
gymnasiesärskoleskjutsar.

5.4 Förslag                                                                                                                                                       
Utredningens förslag är att grundsärskoleeleverna ska få den av kommunen fastställda skolpengen + 
en särskild riktad peng, grundsärskolepeng, som fastställs utifrån behovskriterier (Bilaga 3) och att den 
ska gälla från 2019.                                                                                                                                                  
Förutom grundersättningen ska det vara möjligt att ansöka om tilläggsbelopp/extraordinärt stöd . 
Samverkanskommunerna får budgetårets prislista så snart KF fastställt skolpengen och det särskilt 
riktade bidragets storlek plus kostnader för administration, lokaler och team. När behov av 
extraordinärt stöd uppkommer utreds detta av Lunds skolors resurscentrum. Beslut om stödets storlek 
fattas i samråd med samverkanskommunerna för deras elever.                                                                            
Pengar förs över från ramen till utbildningsnämnden för kostnader till gymnasiesärskoleskjutsar.

 Förslag till behovsprövad grundsärskolepeng och fritidshemspeng. Priserna är beräknade utifrån 2018 
års nivå och är preliminära. Priserna för 2019 fastställs av förvaltningen som gör den utifrån fastställd 
skolpeng och ram som beslutats av KF. Förvaltningen tar också hänsyn till kostnader för team, lokaler 
och eventuell omfördelningsresurs inom ramen från KF. 

Kategori Antal Ersättning Summa Kategori Antal Ersättning Summa 
GS-ämnen 84 260 000 21 840 000 Fritidshem GS 41 100 000 4 100 000

TS-ämnesområden 48 340 000 16 320 000 Fritidshem TS 25 150 000 3 750 000
Stenröse Fåglasång 30 385 000 11 550 000 Stenröse Fåglasång 11 200 000 2 200 000

Totalt 162 49 710 000 Totalt 77 10 050 000

TB extraordinära behov *
Individuell 
prövning *

TB             
extraordinära behov *

Individuell 
prövning *

Ny ersättningsmodell skola inkl. skolpeng Ny ersättningsmodell fritidshem inkl. fritidspeng

                                           

Samverkansavtalet revideras när besluten vunnit laga kraft.     
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7. Bilagor                                                              
                     Bilaga1                                                        

Grundsärskoleelev, GS – utan behov av stödåtgärder                                                               
Avser elev som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål (SL7kap §5).                                                                                                                                                                                
Eleven har i psykologbedömningen fått diagnos lindrig utvecklingsstörning, vilket innebär att eleven inte bedöms 
ha förutsättningar att nå flertalet av grundskolans kunskapsmål i ämnen. Utöver utvecklingsstörning kan 
funktionsnedsättningar sträcka sig till språkstörning, lätt hörsel/synnedsättning, men inte omfattande 
rörelsehinder. Exekutiva svårigheter samt klinisk AD/HD diagnos kan förekomma liksom diagnos inom 
autismspektrumet men inte i den omfattning att eleven har svårigheter som gör att hen har svårt att undervisas i 
grupp och/eller behov av egen resurs.                                                                                                                                                                                       
GS-eleven klarar undervisning i mindre grupp (8-12). Alla individintegrerade grundsärskoleelever finns i denna 
kategori och har delar av sin undervisning i större grupperingar i ordinarie grundskoleklasser.                                
Eleven klarar ofta med stigande ålder att på egen hand lokalisera sig mellan olika lokaler, byggnader, platser. Med 
stigande ålder är det också vanligt att eleven tar sig till och från skolan med kommunala färdmedel. GS elev utan 
tilläggsproblematik klarar oftast relativt bra av att lösa enklare oförutsedda hinder och problem. GS utan 
tilläggsproblematik (NPF, grav språkstörning) klarar ofta raster och andra sociala och/eller fria aktiviteter relativt 
bra tillsammans med andra på samma utvecklingsnivå.                                                                                                        
Eleven är oftast i behov av stöd och hjälp för att få struktur kring tid och innehåll över dagen. Eleven klarar läsa 
enkla texter. Har behov av mycket stöd för att träna läsförståelse samt att skriva texter på egen hand. Eleven har 
svårigheter att hålla en röd tråd både i tal och skrift. Dessa svårigheter ger sig också påminda i ämnen som SO och 
NO. Eleven har begränsad begreppsfattning.                                                                                                                  
Eleven kan ha relativt god förmåga till utantillinlärning men får svårt för att generalisera eller att använda sig av 
ny kunskap.                                                                                                                                                                                     
Eleven har svag eller låg abstraktionsförmåga, vilket innebär större svårigheter i ämnen som Ma och NO. Eleven 
arbetar ofta med hjälp av konkret material.                                                                                                                              
Inom de teoretiska ämnena varierar kunskapsnivån ganska mycket. Svaga GS-elever kräver större resurs medan 
s.k. starka GS-elever oftast kan undervisas i större grupp då de har en större förmåga att arbeta mer självständigt. 
Avgörande i detta sammanhang är även om eleven ex har stora koncentrationssvårigheter och/eller andra 
märkbara svårigheter/beteendestörningar.

Grundsärskoleelev, GS – med behov av stödåtgärder                                                                                                         
Utöver ovanstående har eleven stora neuropsykiatriska svårigheter. Stora adaptiva svårigheter vilket innebär 
svårigheter att hantera vardagliga situationer utan stöd, ex toalettbesök, hygien, matsituation, av och påklädning. 
Koncentrationssvårigheter; vilket ofta blir mer uttalat i gruppsammanhang. Utagerande beteende. Verbala och 
fysiska tics är ofta förekommande. Svårigheter med impulskontroll.                                                                                                                                                        
Stora svårigheter till socialt samspel och svårt att se sin roll i sociala sammanhang, d.v.s. grundläggande 
svårigheter med socialt samspel och kommunikation. Svårigheter att vistas i miljöer med många sinnesintryck.                                                                    
Svårbehandlad diabetes, epilepsi som kräver tillsyn under hela skoldagen. Klarar undervisning i små grupper, 3-4. 
Kan vid större svårigheter i perioder vara i behov av 1-1-undervisning.                                                               
Sammanfattning:                                                                                                                                                                       
Grupper i grundsärskolan omfattar sällan, eller aldrig enbart elever utan behov av stödåtgärder.                      
Grupperna omfattar båda elevgrupperna vilket också påverkar gruppstorleken.                                                                  
Ju fler elever i behov av extra stödåtgärder, desto mindre gruppstorlek
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Bilaga 2

Grundsärskoleelev, inriktning träningsskola –  utan behov av stödåtgärder

En elev som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål (SL7kap §5) och 
bedömts huvudsakligen läsa ämnesområden (SL 11kap §8).
Eleven har i psykologbedömningen oftast fått diagnos måttlig eller svår utvecklingsstörning vilket innebär att 
eleven heller inte bedöms ha förutsättningar att nå flertalet av grundsärskolans kunskapsmål.
Övriga kända, vanliga funktionsnedsättningar kan vara syn och/eller hörselnedsättning, mindre rörelsehinder (ej 
rullstol och behov av ass pga detta).
Somatisk sjukdom under kontroll, såsom adekvat behandlad EP.  Men som kortare perioder tillfälligt kan sänka 
funktionsgraden.
Eleven har oftast en fungerande grovmotorik, men sämre finmotorik.
Eleven behöver stöd av vuxna i olika sammanhang som lek, sociala relationer mm. Behöver stöd och hjälp i olika 
vardagliga rutiner. 
Eleven kan också med stigande ålder orientera sig i sin närmiljö och känna igen platser som är av betydelse för 
hen samt med tiden utveckla förmågan att självständigt ta sig till närliggande välkända platser. 
Eleven har behov av tydlig, riktad instruktion ofta med hjälp av AKK och/eller TAKK. Eleven använder sig ofta av 
TAKK och AKK (bildstöd) när hen ska berätta. Detta som ett stöd då språket inte alltid räcker.
Eleven har ofta bildschema som stöd för att tolka dagen.
Eleven klarar ofta att undervisas i mindre grupp (4-6 elever) men har behov av mer stöd än Gs-eleven i 
undervisningssituationen.
Eleven kan med stigande ålder ofta lära sig känna igen bokstäverna och hur de låter. Känner igen och kan 
ordbilder. Motoriskt kan eleven ha svårt att forma bokstäverna och behöver då använda sig av kompensatoriska 
hjälpmedel.
Eleven har låg abstraktionsförmåga, vilket oftast innebär låg taluppfattning upp till. Behov av konkret material 
för att kunna uppfatta mängd etc. 
Inom ämnet estetisk verksamhet klarar eleven ofta att arbeta med enkla redskap.

Grundsärskoleelev, inriktning träningsskola – Ts med behov av stödåtgärder
Utöver ovanstående kan eleven ha stora neuropsykiatriska svårigheter.
Stora adaptiva svårigheter vilket innebär svårigheter att hantera vardagliga situationer utan stöd, eller inte alls, 
ex toalettbesök, hygien, matsituation, av och påklädning. Behov av blöja/blöjbyten, matning/sondmatning etc.
Eleven kan ha stora fysiska svårigheter vilket innebär behov av lift i klassrum och toalett (för att undvika lyft), 
rullstol, ståskal.
Koncentrationssvårigheter; vilket ofta blir mer uttalat i gruppsammanhang. Utagerande beteende. Verbala och 
fysiska tics är ofta förekommande.
Svårigheter med impulskontroll.
Stora svårigheter till socialt samspel och svårt att se sin roll i sociala sammanhang är mycket svårt, dvs 
grundläggande svårigheter med socialt samspel och kommunikation.
Svårigheter att vistas i miljöer med många sinnesintryck.
Svårbehandlad diabetes, epilepsi som kräver tillsyn under hela skoldagen.
Klarar undervisning i små grupper, 2-4. Kan vid större svårigheter i perioder vara i behov av 1-1-undervisning.

Sammanfattning:                                                                                                                                                                      
Grupper i grundsärskolan, inriktning ämnesområden, omfattar sällan, eller aldrig enbart elever utan behov av 
stödåtgärder. 
Grupperna omfattar båda elevgrupperna vilket också påverkar gruppstorleken.
Ju fler elever i behov av extra stödåtgärder, desto mindre gruppstorlek.
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Bilaga 3

Behovskriterier

Grundsärskola - ämnen

 Elever med lindrig psykisk utvecklingsstörning (enl. ICD-10), även benämnt intellektuell 
funktionsnedsättning (enl. DSM V) och utan ytterligare funktionsnedsättningar eller svårigheter.

Elever med lindrig psykisk utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning och med ytterligare 
funktionsnedsättningar eller svårigheter, samt elever med medelsvår psykisk 
utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning och utan eller med ytterligare 
funktionsnedsättningar eller svårigheter.
Eleverna förväntas nå kunskapskraven enligt grundsärskolans läroplan, ämnen.

Grundsärskola – inriktning ämnesområden

 Elever med medelsvår, svår eller mycket svår/grav psykisk utvecklingsstörning/intellektuell 
funktionsnedsättning och utan ytterligare funktionsnedsättningar eller svårigheter.

Elever med medelsvår, svår eller mycket svår/grav psykisk utvecklingsstörning/ intellektuell 
funktionsnedsättning och med tillägg av en eller flera grava funktionsnedsättningar eller svårigheter. 
Eleverna når ej kunskapskraven enligt grundsärskolans läroplan i ämnen utan bedöms läsa 
ämnesområden.

De kriterier som ligger till grund för indelningen är
 Omfattningen/nivån av den psykiska utvecklingsstörningen/intellektuella funktionsnedsättningen 

beskrivs vanligen i utredningarna inför mottagande som lindrig, medelsvår, svår eller mycket svår/grav.

Hänsyn är taget till
 Förekomsten av en eller flera andra funktionsnedsättningar. Antalet flerfunktionsnedsättningar ökar 

med graden av psykisk utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningar 
kan kräva mindre eller större anpassningar av den fysiska miljön liksom större behov av pedagog- och 
assistentinsatser.

 Förekomsten av andra svårigheter som till exempel allvarliga psykiska problem eller andra allvarliga 
beteendestörningar, som t.ex. självdestruktivitet eller starkt utagerande beteende.

                
Tilläggsbelopp/ersättning för extraordinära stödinsatser kan sökas för 

 En numerärt mycket liten grupp elever med medicinskt mycket sköra eleverna 

 Elever med progredierande (fortskridande försämring av tillståndet) sjukdomar. För dessa elever fordras 
ibland mycket stora insatser.

Den extraordinära stödinsatsen kan omfatta assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra åtgärder som inte 
går att genomföra inom den ordinarie verksamheten.
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 Bilaga 4

Nuvarande ersättningsmodellen och förslag till ny ersättningsmodell

Kategori Antal Ersättning Summa Kategori Antal Ersättning Summa 
GS 61 216 154 13 185 394 Fritidshem GS 29 100 014 2 900 406

GSS 23 321 546 7 395 558 Fritidshem GSS TS TSS 37 165 861 6 136 857
TS 27 293 715 7 930 305 Fritidshem Stenröse 7 264 580 1 852 060
TSS 38 373 379 14 188 402 Fritidshem Fåglasång 4 270 057 1 080 228

Fåglasång 13 384 584 4 999 592 Totalt 77 11 969 551
Totalt 162 47 699 251

Kategori Antal Ersättning Summa Kategori Antal Ersättning Summa 
GS-ämnen 84 260 000 21 840 000 Fritidshem GS 41 100 000 4 100 000

TS-ämnesområden 48 340 000 16 320 000 Fritidshem TS 25 150 000 3 750 000
Stenröse Fåglasång 30 385 000 11 550 000 Stenröse Fåglasång 11 200 000 2 200 000

Totalt 162 49 710 000 Totalt 77 10 050 000

TB extraordinära behov *
Individuell 
prövning *

TB             
extraordinära behov *

Individuell 
prövning *

Nuvarande ersättningsmodell fritidshem

Ny ersättningsmodell skola inkl. skolpeng Ny ersättningsmodell fritidshem inkl. fritidspeng

Nuvarande ersättningsmodell skola

Ersättningar för grundsärskola i några olika kommuner 2017
Kommun Behovsgrupp Ersättning per elev Kommentar
Västerås Grundsär 240000 exl lokaler, inkl  fritidshem

Träningsskola 345 100 exl lokaler, inkl  fritidshem
Träningsskola special 464700 exl lokaler, inkl  fritidshem

Malmö Grupp A 195 400 exl lokaler och fritidshem
Grupp B 219 900 exl lokaler och fritidshem
Grupp C 371 600 exl lokaler och fritidshem
Grupp D 431 400 exl lokaler och fritidshem
Grupp E Tilläggsbelopp

Norrköping Grundsärskola 251 000 exkl lokaler, inkl fritidhem?
Träningsskola 463 000 exkl lokaler, inkl fritidhem?

Linköping Grupp 1 209000 exl lokaler och fritidshem
Grupp 2 271000 exl lokaler och fritidshem
Grupp 3 349000 exl lokaler och fritidshem
Grupp 4 436000 exl lokaler och fritidshem
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Omvärldbevakning                Bilaga 5

                                                                                                                                                                                                         Jämförelsekommuner finansiering av grundsärskolan

Kommun Malmö Linköping Västerås Örebro Norrköping
Frågor

Ersättningsmodell, finansieras via 
budgetram från KF eller skolpeng som 
följer eleven?

Finansieras via budgetram från KF till 
Grundsskolenämnden som i sin tur 
fördelas via en skolpeng ut till 
skolenheterna.

Ram från KF till nämnd, från 
nämnd till skola – elevpeng. Skolpeng för varje elev

Budgetram från KF, baseras på 
antal elever 15 okt innan 
budgetåret.

Budgetram från KF

Om det finansieras via budgetram, hur 
fördelas pengarna till skolorna?

Grundskolenämnden betalar ut skolpeng 
till skolorna utifrån aktuellt elevantal 
som stäms av månadsvis. Förändringar i 
elevantal påverkar utbetalningen 
nästkommande månad.

Från nämnd till skola som 
elevpeng. Betalas utifrån aktuella 
elever varje månad. Om skolan 
tappar elev tappar den även 
ersättningen för eleven.

 KF tilldelar ram utifrån vilken 
ersättning per barn som 
beräknats. Den betalas ut 
månadsvis utifrån elevantal den 
15 varje månad (undantag juni 
som är majs antal, juli och 
augusti är elevantal 15 

Betalas ut i en gruppbaserad del 
och en individbaserad del. 

Enheten erhåller ett 
bidragsbelopp/elev. Betalas ut och 
stäms av terminsvis.

Sker volymkompensation till nämnden 
vid skolpengsmodell, när i så fall? Grundskolenämnden får årligen en 

totalram baserat på en 
befolkningsprognos. Ingen 
volymkompensation under 
verksamhetsåret.

Bara för grundbeloppen som är 
desamma som för grundskolan ej 
för de högre ersättningarna som 
gäller grundsärskolan. Den 
avstämning sker inför varje år 
och i slutet av varje år.

Nämnden beslutar om 
planeringsunderlag i mars och 
skickas till stadsledningen 
senast 31 mars året innan. KF 
beslutar om ramförändringar i 
juni året innan.( Kan tillkomma 
ramförändringar i KF för 
december året innan).  Ingen 
kompensation under budgetåret.

Ersättning betalas ut två gånger per år, 
och baseras på det faktiska elevantalet 
den 15 feb och 15 okt.

Volymkompensation erhålls inför 
kommande budgetår. Ingen 
avräkning sker under budgetåret

Finns det olika kategorier som ligger 
till grund för ersättningsbelopp?

Alla elever behovsgrupperas av 
grundsärskolans resursteam som ett led i 
mottagningsprocessen, kategori A-D. 
Behovsgruppen baserar sig på en 
sammanvägd bedömning av elevens grad 
av utvecklingsstörning samt eventuella 
adderade svårigheter i relation till 

Det finns 4 olika 
ersättningsnivåer. Vid mottagning 
till grundsärskolan finns en 
särskild grupp som bedömer 
ersättningsnivån.

Det finns tre nivåer: grundsär, 
träningssär och träning special. 
Den kommunala verksamheten 
omfördelar sedan medlen på 5 
olika nivåer.

Grundsärskola och träningsskola. Ja

Används grundbelopp och 
tilläggsbelopp? Ja, ersättningen är en kombination av 

grund- och tilläggsbelopp, se bilaga.
Se svar på fråga 5. Ja Gruppbaserad del och 

individbaserad del. Ja

Ersättningsbeloppens storlek, skola och 
fritidshem? 

Se bilaga med ersättningsnivåer.

Se tabell nedan. Det ingår fritidshemsersättning i 
ersättningen för grundsärskolan. 

* Se sammanställning nedan. 
Skolplats och fritidshem är 
inkluderade i ersättningsbeloppen

Se bifogade filer. Fritidshemmen 
erhåller dessutom ordinarie 
volymersättning på  ca 31 000 
kr/år.

Individintegrerade särskoleelever i 
grundskolan, vilket ersättningsbelopp? Ersättningen följer eleven och styrs inte 

av skolplaceringen.

Se tabeller, ingen skillnad om 
man är individintegrerad eller 
går i särskoleklass.

De får samma ersättning som 
om de hade gått i vanlig 
grundsärskola.

Vanlig grundskolepeng + ett tillägg 
på 33 tkr per elev och år. 68 000 kr/läsår.

Hur stor andel av det totala antalet 
särskoleelever är individintegrerade? 6 % av elevgruppen är individintegrerade

14 %. 154 särskoleelever varav 
22 individintegrerade

2016 var det ca 5% 5 av 128 elever. Motsvarar 4% Ca 10%

Ska skolpengen täcka de enskilda 
enheternas alla kostnader, ex. även 
lokalkostnader?

Skolorna kompenseras för 
lokalkostnaderna, skolpengen ska ej 
täcka dessa.

Lokalkostnader finansieras 
centralt på nämnden. För 
individintegrerade elever utgår 
lokalpeng till fristående skolor. 
Inga särskoleelever finns 
mottagna i särskoleklass för 
fristående. 

Lokalkostnaden för kommunal 
verksamhet ersätts till 
budgeterat belopp direkt från 
tilldelningen. (Den budgeteras i 
varje enhet)

Huvuddelar i 
resursfördelningsmodellen: 
Gruppbaserad del, individbaserad 
del och lokalkostnader. Full 
kostnadstäckning för 
lokalkostnader där städkostnader 
ingår. Basutrymmen och andel i 
gemensamma lokaler, särskild pott 
sätts av betalas ej av enheten. 
Skolskjutskostnader tas centralt ej i 
särskoleramen.

Ja för de fristående, ej för de 
kommunala beträffande 
lokalkostnader

Mindre eller större enheter, ungefär hur 
många elever per enhet?

Varierande storlek på enheterna mellan 
ca 15-70 elever. Totalt 11 till 12 enheter.

Det finns ca 132 
särskoleklasselever fördelade på 
nio olika skolor. Under läsåret 
2017/2018 kommer antalet 
skolenheter att minska då fler 
särskoleelever kommer att gå på 
samma enhet, en ny större 
grundskola som även tar emot 
grundskoleelever. 

7 enheter med runt 26 elever, 2 
med ca 15.

Antal elever på de olika enheterna: 
15, 24, 27, 28, 34 elever

6 stycken F-åk 6 skolor har ca 15-
25 elever per enhet. En åk 7-9 
skola har ca 70 elever.

Om det uppstår ett ekonomiskt 
underskott på enskilda 
verksamhetsenheter, hur hanteras det?

Skolpeng för elever i grundsärskolan 
utgör en del av rektors totala budget. 
Rektor kan således fördela pengarna fritt 
mellan sina verksamheter, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem.

Om en kommunal skola gör ett 
underskott ska underskottet 
återställas inom 3 år. 
Åtgärdsplan ska upprättas för att 
komma till rätta med ekonomin.

Om det uppstår ett underskott 
blir det del i 
verksamhetsekonomins resultat 
för året

Avskrivs i samband med bokslutet. 
Nämnden tillämpar inte över- och 
underskottshantering.
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§ 176 Välfärdsrapport Lunds kommun 2017 
Dnr KS 2018/0350

Sammanfattning
I enlighet med Policy för folkhälsoarbete i Lunds kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2002, presenteras här en redovisning över läget och 
utvecklingen inom folkhälsa och social hållbarhet. Kommunstyrelsens 
miljö- och hälsoutskott har berett ärendet och beslutat att godkänna 
valfärdsrapporten 2017 och överlämna den till kommunstyrelsen för 
beslut.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2018 dnr 2018/0350
Välfärdsrapport Lunds kommun 2017

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), 
Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Björn Abelson (S) yrkar 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna välfärdsrapport för Lunds kommun år 2017
 
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten samt
att ge kommunkontoret i uppdrag att i samarbete med berörda 
förvaltningar ta fram handlingsplaner för de prioriterade områdena 
ekonomiskt utsatta barn, psykisk ohälsa och stress bland barn och unga 
samt levnadsvanorna .

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna välfärdsrapport för Lunds kommun år 2017

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten samt
att ge kommunkontoret i uppdrag att i samarbete med berörda 

förvaltningar ta fram handlingsplaner för de prioriterade områdena 
ekonomiskt utsatta barn, psykisk ohälsa och stress bland barn och 
unga samt levnadsvanorna .
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Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-06-20 klockan 15.00–22.40

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 158-165, §§ 168-206, närvarar inte §§ 
166-167 pga jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 158-165, §§ 168-172, §§ 174-206, 
närvarar inte §§ 166-167 och § 173 pga jäv
Elin Gustafsson (S), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga jäv
Björn Abelson (S), tjänstgör som ordförande § 166
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 158-183, tjänstgör som ordförande § 167, kl 15:00-
20:50 
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga 
jäv
Philip Sandberg (L), §§ 158-173, kl 15:00-18:20
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 166-167, 
kl 15:00-22:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§ 
166-167, kl 15:00-16:40
Birger Swahn (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) § 166, för 
Christer Wallin (M) § 173 samt för Mats Helmfrid (M) §§ 184-206
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 174-206
Caroline Ljungqvist (FI), tjänstgör för Elin Gustafsson (S) § 166

Ersättare Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 15:00-20:55

Övriga Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 15:00-17:30

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 158-206

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 27 juni 2018 kl 09:00

Underskrifter
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Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-06-20

Paragrafer § 158-206

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-28 Datum då anslaget tas ned 2018-07-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

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

Lisa Gunnefur

lisa.gunnefur@lund.se

Kommunstyrelsen

Välfärdsrapport Lunds kommun 2017
Sammanfattning
I enlighet med Policy för folkhälsoarbete i Lunds kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2002, presenteras här en redovisning över läget och 
utvecklingen inom folkhälsa och social hållbarhet. Kommunstyrelsens 
miljö- och hälsoutskott har berett ärendet och beslutat att godkänna 
valfärdsrapporten 2017 och överlämna den till kommunstyrelsen för 
beslut. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2018 dnr 2018/0350
Välfärdsrapport Lunds kommun 2017
Miljö- och hälsoutskottets beslut den 3 maj 2018, § 12 dnr 2018/0350

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Genom att belysa barns och vuxnas psykiska och 
fysiska hälsa och livsvillkor kan Lunds välfärdsrapport 2017 användas 
som stöd för beslut och prioriteringar som stärker barnets rättigheter. 
Barn och unga har kommit tilltals genom att stora delar av 
statistikunderlaget kommer från egenrapporterade undersökningar.

Ärendet

Välfärdsrapportens syfte och disposition 
Syftet med föreliggande rapport är att ge en bild över lundabornas hälsa 
och att resultatet ska användas som underlag för prioriteringar av insatser 
och åtgärder. 
Kommissionen för jämlik hälsas förslag till nya målområden för 
folkhälsopolitiken utgör rubrikerna i rapporten. Samtliga kapitel 
innehåller en sammanfattning av Kommissionen för jämlik hälsas text 
om målområdet samt resultat och statistik från Lund. I den mån det har 
varit möjligt och av värde har statistiken delats upp i mindre geografiska 
områden, efter ålder, kön och socioekonomi. 
Eftersom Region Skåne inte genomfört någon folkhälsoenkät till vuxna 
år 2017 finns begränsad mängd statistik att tillgå för åldersgruppen 18-
80. Statistiken över barns och ungas livsvillkor och levnadsvanor är 
framför allt hämtade från Region Skånes folkhälsorapport barn och unga 
i Skåne och Lunds egen elevenkät LUNK. Varje kapitel innehåller minst 
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ett gott exempel på kommunala verksamheter som arbetar för att bidra till 
ett socialt hållbart Lund. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning 
och analys. 

Välfärdsrapportens resultat
Lund är en förhållandevis välmående kommun där det stora flertalet 
invånare har god hälsa och goda livsvillkor. Bland annat har Lund 
Sveriges högsta andel ungdomar med fullföljd gymnasieutbildning och är 
den kommun i landet med näst högsta utbildningsnivån. Arbetslösheten 
och andelen med försörjningsstöd är låg jämfört med Skåne och riket 
bland både ungdomar och vuxna. Lund är en trygg stad att vistas och bo 
i. 

Resultat från välfärdsrapporten i korthet:
 11 procent av barnen mellan 1 och 5 år deltar inte i förskolan och 

det saknas kunskap om varför och vilka barn som inte deltar. 
 Bland elever som är födda i Sverige är det är 20 procent fler som 

är behöriga till gymnasieskolan än elever födda utomlands. Bland 
elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning är det 21 
procent fler som är behöriga till gymnasieskolan jämfört med 
elever vars föräldrar har gymnasieutbildning som högsta 
utbildningsnivå.

 Det skiljer 20 procent mellan den stadsdelen med högst respektive 
lägst andel förvärvsarbetande och bland vuxna som är födda i 
Sverige är det 25,9 procent fler som förvärvsarbetar jämfört med 
personer som är födda utomlands. 

 Förtätningen av staden avseende buller, grönyta och förskole- och 
skolgårdars friytor för lek, fysisk aktivitet och grönska. 

 57 procent av flickorna och 51 procent av pojkarna i Lund känner 
låg tillit till andra.

 I Lund skiljer det 34,7 procent mellan det valdistrikt som har 
högst respektive lägst valdeltagande. 

De senaste åren har medvetenheten om sociala skillnader ökat i Lund. 
Det visar sig bland annat i formuleringar kring socioekonomi, jämlikhet 
och andel barn med försörjningsstöd i planer och styrdokument. Det visar 
sig även i nya arbetssätt som till exempel att erbjuda gratis 
lovverksamhet för alla flickor och pojkar med fokus på de grupper som 
har störst behov, förskolebibliotek i syfte att främja språkutveckling hos 
alla barn, arbetet med att bli en MR-stad och att stadsbyggnads GIS-
kartor kompletteras med socioekonomiska variabler. 

Samtidigt som medvetenheten om vikten av social hållbarhet ökar ökar 
också efterfrågan på mer kunskap. För att stärka arbetet med social 
hållbarhet i Lund behöver det strukturerade arbetet och analyserna 
utvecklas för att kunna ligga till grund för prioritering av insatser och 
grupper. Då det är möjligt bör uppföljningarna möjliggöra jämförelser 
med andra städer. 
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Resultat inom framför allt tre områden kräver en samlad analys och 
målsättning som omfattar hela kommunen; 

1. Ekonomiskt utsatta barn. De barn och unga som lever i 
ekonomisk utsatthet är en riskgrupp som behöver prioriteras. Att 
de är relativt få till antalet möjliggör ett framgångsrikt arbete. 

2. Psykisk ohälsa och stress hos barn och unga. Andel flickor 
och pojkar som upplever stress i skolan har ökat och andelen 
flickor i åk 2 på gymnasiet som upplever att de har en god 
självskattad hälsa har sjunkit mellan undersökningsåren. Barn 
och unga vuxna som tidigt får diagnoser som depression och 
ångestsyndrom ökar risken för självmord och att uppnå en 
betydligt lägre utbildningsnivå än de som inte varit sjuka. 

3. Levnadsvanor. Trots goda livsvillkor (t.ex. utbildning, arbete, 
bostad) är levnadsvanorna sämre bland eleverna på Lunds 
gymnasieskolor än snittet för Skåne. Det är fler elever i Lund 
som dricker alkohol, röker och har använt narkotika. Även 
andelen flickor (27,8 %) och pojkar (38,1 %) som når upp till den 
rekommenderade nivån av fysisk aktivitet per dag är sämre än 
snittet för Skåne. 

Under hösten 2018 kommer Lunds kommuns folkhälsopolicy att 
revideras för att ange mål och beskriva det systematiska arbetet med 
folkhälsa och social hållbarhet. Gemensamma handlingsplaner för de 
prioriterade områdena som framkommit i välfärdsrapporten kommer att 
utarbetas av kommunkontoret i samarbete md berörda förvaltningar.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna välfärdsrapport för Lunds kommun år 2017 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna rapporten samt
att ge kommunkontoret i uppdrag att i samarbete med berörda 

förvaltningar ta fram handlingsplaner för de prioriterade områdena 
ekonomiskt utsatta barn, psykisk ohälsa och stress bland barn och 
unga samt levnadsvanorna .

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
planeringschef

Beslut expedieras till:
kommunfullmäktige



Kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott

Protokollsutdrag 1 (3)

Sammanträdesdatum
2018-05-03

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 12 Välfärdsrapport Lunds kommun 2017
Dnr KS 2018/0350

Sammanfattning
I enlighet med Policy för folkhälsoarbete i Lunds kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2002, presenteras här en redovisning över läget och 
utvecklingen inom folkhälsa och social hållbarhet. Folkhälsostrateg Lisa 
Gunnefur presenterar redovisningen

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2018
Välfärdsrapport Lunds kommun 2017

Beslut

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutar
att godkänna välfärdsrapport för Lunds kommun år 2017 samt
 
att överlämna den till kommunstyrelsen för godkännande.

 

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-03 KS 2018/0351

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
Plats och tid Sessionsalen, stadshuset, 2018-05-03 klockan 16.00–17.50

Ledamöter Ulf Nymark (MP), Ordförande, §§12-13, kl 16:00- 16.50
Lena Fällström (S), vice ordf, tjänstgörande som ordförande under §§14-
18, kl 16:50-17:50
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf, från 16.15 tjänstgörande §§13-18, kl 16:30-
17:50
Hanna Gunnarsson (V), från 16.10 tjänstgörande §§13-18, kl 16.30-17:50
Mia Honeth (L)

Tjänstgörande ersättare Björn Abelson (S), närvaro till kl 17.28, tjänstgörande för Hanna 
Gunnarsson (V) under § 12 kl 16:00-16:30
Emma Berginger (MP), från 16.15, tjänstgörande för Ulf Nymark 
under §§14-18, kl 16:50-17.50
Mattias Horrdin (C), tjänstgörande för Mats Helmfrid (M) under 
§§12, kl 16.00-16.30

Övriga Jon Andersson, Enhetschef
Kristina Fontell, Nämndsekreterare
Lisa Gunnefur, Folkhälsostrateg, §§12, kl 16.00-16.30
Adam Wadsten, Klimatkommunerna, §§12-13, kl 16:00-16:50

Justerare Mia Honeth (L)

Paragrafer § 12-18

Plats och tid för justering Miljöstrategerna 2018-05-09 kl 16:00

Underskrifter

Sekreterare
Kristina Fontell

Ordförande
Ulf Nymark (MP)

Justerare
Mia Honeth (L)



Kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott

Protokollsutdrag 3 (3)

Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-03 KS 2018/0351

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Sammanträdesdatum 2018-05-03

Paragrafer § 12-18

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset

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

Lisa Gunnefur

046-3595961

lisa.gunnefur@lund.se

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 

Välfärdsrapport Lunds kommun 2017
Sammanfattning
I enlighet med Policy för folkhälsoarbete i Lunds kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2002, presenteras här en redovisning över läget och 
utvecklingen inom folkhälsa och social hållbarhet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 mars 2018
Välfärdsrapport Lunds kommun 2017

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Genom att belysa barns och vuxnas psykiska och 
fysiska hälsa och livsvillkor kan Lunds välfärdsrapport 2017 användas 
som stöd för beslut och prioriteringar som stärker barnets rättigheter. 
Barn och unga har kommit tilltals genom att stora delar av 
statistikunderlaget kommer från egenrapporterade undersökningar.

Ärendet

Välfärdsrapportens syfte och disposition 
Syftet med föreliggande rapport är att ge en bild över lundabornas hälsa 
och att resultatet ska användas som underlag för prioriteringar av insatser 
och åtgärder. 
Kommissionen för jämlik hälsas förslag till nya målområden för 
folkhälsopolitiken utgör rubrikerna i rapporten. Samtliga kapitel 
innehåller en sammanfattning av Kommissionen för jämlik hälsas text 
om målområdet samt resultat och statistik från Lund. I den mån det har 
varit möjligt och av värde har statistiken delats upp i mindre geografiska 
områden, efter ålder, kön och socioekonomi. 
Eftersom Region Skåne inte genomfört någon folkhälsoenkät till vuxna 
år 2017 finns begränsad mängd statistik att tillgå för åldersgruppen 18-
80. Statistiken över barns och ungas livsvillkor och levnadsvanor är 
framför allt hämtade från Region Skånes folkhälsorapport barn och unga 
i Skåne och Lunds egen elevenkät LUNK. Varje kapitel innehåller minst 
ett gott exempel på kommunala verksamheter som arbetar för att bidra till 
ett socialt hållbart Lund. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning 
och analys. 



Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2018-04-24 KS 2018/0350

Välfärdsrapportens resultat
Lund är en förhållandevis välmående kommun där det stora flertalet 
invånare har god hälsa och goda livsvillkor. Bland annat har Lund 
Sveriges högsta andel ungdomar med fullföljd gymnasieutbildning och är 
den kommun i landet med näst högsta utbildningsnivån. Arbetslösheten 
och andelen med försörjningsstöd är låg jämfört med Skåne och riket 
bland både ungdomar och vuxna. Lund är en trygg stad att vistas och bo 
i. 

Resultat från välfärdsrapporten i korthet:
 11 procent av barnen mellan 1 och 5 år deltar inte i förskolan och 

det saknas kunskap om varför och vilka barn som inte deltar. 
 Bland elever som är födda i Sverige är det är 20 procent fler som 

är behöriga till gymnasieskolan än elever födda utomlands. Bland 
elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning är det 21 
procent fler som är behöriga till gymnasieskolan jämfört med 
elever vars föräldrar har gymnasieutbildning som högsta 
utbildningsnivå.

 Det skiljer 20 procent mellan den stadsdelen med högst respektive 
lägst andel förvärvsarbetande och bland vuxna som är födda i 
Sverige är det 25,9 procent fler som förvärvsarbetar jämfört med 
personer som är födda utomlands. 

 Förtätningen av staden avseende buller, grönyta och förskole- och 
skolgårdars friytor för lek, fysisk aktivitet och grönska. 

 57 procent av flickorna och 51 procent av pojkarna i Lund känner 
låg tillit till andra.

 I Lund skiljer det 34,7 procent mellan det valdistrikt som har 
högst respektive lägst valdeltagande. 

De senaste åren har medvetenheten om sociala skillnader ökat i Lund. 
Det visar sig bland annat i formuleringar kring socioekonomi, jämlikhet 
och andel barn med försörjningsstöd i planer och styrdokument. Det visar 
sig även i nya arbetssätt som till exempel att erbjuda gratis 
lovverksamhet för alla flickor och pojkar med fokus på de grupper som 
har störst behov, förskolebibliotek i syfte att främja språkutveckling hos 
alla barn, arbetet med att bli en MR-stad och att stadsbyggnads GIS-
kartor kompletteras med socioekonomiska variabler. 

Samtidigt som medvetenheten om social hållbarhet ökar ökar också 
efterfrågan på mer kunskap. För att stärka arbetet med social hållbarhet i 
Lund behöver det strukturerade arbetet och analyserna utvecklas för att 
kunna ligga till grund för prioritering av insatser och grupper. Då det är 
möjligt bör uppföljningarna möjliggöra jämförelser med andra städer. 
Under hösten 2018 kommer Lunds kommuns folkhälsopolicy att 
revideras för att ange mål och beskriva det systematiska arbetet med 
folkhälsa och social hållbarhet. Det kommer även tas fram 
handlingsplaner kring de prioriterade områdena som framkommit i 
välfärdsrapporten.
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Resultat inom framför allt tre områden kräver en samlad analys och 
målsättning som omfattar hela kommunen; 

1. Ekonomiskt utsatta barn. De barn och unga som lever i 
ekonomisk utsatthet är en riskgrupp som behöver prioriteras. Att 
de är relativt få till antalet möjliggör ett framgångsrikt arbete. 

2. Psykisk ohälsa och stress hos barn och unga. Andel flickor 
och pojkar som upplever stress i skolan har ökat och andelen 
flickor i åk 2 på gymnasiet som upplever att de har en god 
självskattad hälsa har sjunkit mellan undersökningsåren. Barn 
och unga vuxna som tidigt får diagnoser som depression och 
ångestsyndrom ökar risken för självmord och att uppnå en 
betydligt lägre utbildningsnivå än de som inte varit sjuka. 

3. Levnadsvanor. Trots goda livsvillkor (t.ex. utbildning, arbete, 
bostad) är levnadsvanorna sämre bland eleverna på Lunds 
gymnasieskolor än snittet för Skåne. Det är fler elever i Lund 
som dricker alkohol, röker och har använt narkotika. Även 
andelen flickor (27,8 %) och pojkar (38,1 %) som når upp till den 
rekommenderade nivån av fysisk aktivitet per dag är sämre än 
snittet för Skåne. 
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Sammanfattning
Lund är en förhållandevis välmående kommun där det stora flertalet invånare har god 
hälsa och goda livsvillkor. Bland annat har Lund Sveriges högsta andel ungdomar med 
fullföljd gymnasieutbildning och är den kommun i landet med näst högsta 
utbildningsnivån. Arbetslösheten och andelen med försörjningsstöd är låg jämfört 
med Skåne och riket bland både ungdomar och vuxna. Lund är en trygg stad att vistas 
och bo i. 
Resultat från välfärdsrapporten i korthet:

 11 procent av barnen mellan 1 och 5 år deltar inte i förskolan och det saknas 
kunskap om varför och vilka barn som inte deltar. 

 Bland elever som är födda i Sverige är det är 20 procent fler som är behöriga till 
gymnasieskolan än elever födda utomlands. Bland elever vars föräldrar har 
eftergymnasial utbildning är det 21 procent fler som är behöriga till 
gymnasieskolan jämfört med elever vars föräldrar har gymnasieutbildning som 
högsta utbildningsnivå.

 Det skiljer 20 procent mellan den stadsdelen med högst respektive lägst andel 
förvärvsarbetande och bland vuxna som är födda i Sverige är det 25,9 procent 
fler som förvärvsarbetar jämfört med personer som är födda utomlands. 

 Förtätningen av staden avseende buller, grönyta och förskole- och skolgårdars 
friytor för lek, fysisk aktivitet och grönska. 

 57 procent av flickorna och 51 procent av pojkarna i Lund känner låg tillit till 
andra.

 I Lund skiljer det 34,7 procent mellan det valdistrikt som har högst respektive 
lägst valdeltagande. 

De senaste åren har medvetenheten om sociala skillnader ökat i Lund. Det visar sig 
bland annat i formuleringar kring socioekonomi, jämlikhet och andel barn med 
försörjningsstöd i planer och styrdokument. Det visar sig även i nya arbetssätt som till 
exempel att erbjuda gratis lovverksamhet för alla flickor och pojkar med fokus på de 
grupper som har störst behov, förskolebibliotek i syfte att främja språkutveckling hos 
alla barn, arbetet med att bli en MR-stad och att stadsbyggnads GIS-kartor 
kompletteras med socioekonomiska variabler. 
Samtidigt som medvetenheten om social hållbarhet ökar ökar också efterfrågan på mer 
kunskap. För att stärka arbetet med social hållbarhet i Lund behöver det strukturerade 



5

arbetet och analyserna utvecklas för att kunna ligga till grund för prioritering av 
insatser och grupper. Då det är möjligt bör uppföljningarna möjliggöra jämförelser 
med andra städer. Under hösten 2018 kommer Lunds kommuns folkhälsopolicy att 
revideras för att ange mål och beskriva det systematiska arbetet med folkhälsa och 
social hållbarhet. Det kommer även tas fram handlingsplaner kring de prioriterade 
områdena som framkommit i välfärdsrapporten.
Resultat inom framför allt tre områden kräver en samlad analys och målsättning som 
omfattar hela kommunen; 

1. Ekonomiskt utsatta barn. De barn och unga som lever i ekonomisk utsatthet är 
en riskgrupp som behöver prioriteras. Att de är relativt få till antalet möjliggör 
ett framgångsrikt arbete. 

2. Psykisk ohälsa och stress hos barn och unga. Andel flickor och pojkar som 
upplever stress i skolan har ökat och andelen flickor i åk 2 på gymnasiet som 
upplever att de har en god självskattad hälsa har sjunkit mellan 
undersökningsåren. Barn och unga vuxna som tidigt får diagnoser som 
depression och ångestsyndrom ökar risken för självmord och att uppnå en 
betydligt lägre utbildningsnivå än de som inte varit sjuka. 

3. Levnadsvanor. Trots goda livsvillkor (t.ex. utbildning, arbete, bostad) är 
levnadsvanorna sämre bland eleverna på Lunds gymnasieskolor än snittet för 
Skåne. Det är fler elever i Lund som dricker alkohol, röker och har använt 
narkotika. Även andelen flickor (27,8 %) och pojkar (38,1 %) som når upp till 
den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet per dag är sämre än snittet för 
Skåne. 

Social hållbarhet och folkhälsa
Social hållbarhet är det begrepp som under de senaste åren börjat kommuniceras så 
väl nationellt som internationellt genom till exempel Folkhälsomyndigheten, SKLs 
Mötesplats för social hållbarhet och WHOs Commission on Social Determinants on 
Health. En stor utmaning med begreppet är att det inte finns någon definition som är 
beslutad varken nationellt eller lokalt. I texten nedan beskriv ett par av de hörnstenar 
som är vanligt förekommande på nationell och global nivå. Begreppet folkhälsa 
däremot är väldefinierat och har en lång tradition av forskning, beprövad erfarenhet 
och nationella politiska målområden.
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Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling
I september 2015 antog FN Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 
Agenda 2030 består av 17 globala mål och 169 delmål. I agendan tas ett helhetsgrepp 
kring hållbar utveckling och man betonar att de tre olika perspektiven är lika viktiga 
och ömsesidigt beroende av varandra.

Regeringen har tillsatt en delegation som ska stödja Sveriges genomförande av 
Agenda 2030. Bland annat ska delegationen ta fram en övergripande handlingsplan 
för Sveriges genomförande av agendan samt visa på goda exempel. Regeringen har 
även gett ett 80-tal statliga myndigheter i uppdrag att redovisa hur deras 
verksamheter bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030. Flera kommuner ser nu 
över möjligheten att följa upp de kommunala verksamheterna utifrån de tre 
hållbarhetsdimensionerna och målen i Agenda 2030.

Social hållbarhet för Lunds kommuns beskrivs i årsrapporten för 2016. Under 
fokusområdet social hållbarhet står det följande:
Social hållbarhet, handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle 
där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Detta kan uppnås genom att arbeta 
strategiskt med frågor som människors hälsa och trygghet. Frågor som utbildning, 
ekonomisk situation, känsla av utsatthet, livsstil och samhällets förmåga att värna den 
enskilda människan är olika områden som påverkar den långsiktiga hållbarheten. Den 
sociala hållbarheten är en grundbult i välfärdssamhället. Lunds intensioner inom 
området är att I Lund finns ett demokratiskt, jämställt och öppet klimat som ger alla 
möjlighet att upptäcka, förstå och engagera sig i arbetet för att utveckla Lund. 
Kommunen ska främja interkulturella, internationella och gränsöverskridande 
kontakter. Lund ska vara välkomnande för alla oavsett etnicitet, kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, 
funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning. Vi arbetar mot fördomar 
och diskriminering1.

Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet har sitt ursprung i Brundtlandkommissionens rapport Vår 
Gemensamma Framtid (Our common future). I rapporten definieras hållbar 

1 Årsredovisning 2016, Lunds kommun

http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf


7

utveckling som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 
Brundtlandkommissionen betonade att hållbar utveckling inbegriper såväl ekonomiska 
som ekologiska, sociala och kulturella aspekter.

Figur 1. Illustration av de tre hållbarhetsdimensionerna.

Social hållbarhet
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever 
ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans 
där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och 
förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet har 
avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är 
anpassningsbart och förändringsbenäget.

För att social hållbarhet ska bli relevant bör det tydligare definieras och omsättas i 
praktiken utifrån de behov och förutsättningar som finns på lokal, regional respektive 
nationell nivå. Kommuner, landsting/regioner och staten bär alla, genom sina 
offentliga åtaganden ett stort ansvar för samhällsutvecklingen. Näringslivet, 
civilsamhällets organisationer och akademin har också viktiga roller. En förutsättning 
för social hållbarhet är att det råder en samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska 
erbjuda och att det som erbjuds:

 tillgodoser alla människors grundläggande behov och att de mänskliga 
rättigheterna säkerställs
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 bidrar till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och 
inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och 
uttryck, ålder och funktionsnedsättning

 anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov2.

I Lunds kommuns årsredovisning för 2016 följs kommunens arbete med social 
hållbarhet upp utifrån:

 Hälsa (medellivslängd och självskattad hälsa)
 Trygghet (anmälda våldsbrott och tillit)
 Delaktighet och inkludering (ekonomisk utsatthet och långtidsarbetslöshet)
 Flyktingmottagande och integration (flyktingmottagande och deltagande i SFI-

undervisning) samt
 Jämställdhet (skillnad i meritvärde mellan könen och utifrån föräldrarnas 

utbildningsnivå)

Folkhälsa och definitioner av vanligt förekommande begrepp
Den kanske mest kända övergripande definitionen av hälsa lanserades av 
Världshälsoorganisationen WHO 1946 handlar både om den fysiska, psykiska och 
sociala välbefinnandet och inte bara frånvaron av sjukdom och funktionsnedsättning. I 
definitionen betonas att en god hälsa ska ses som en resurs för samhället och dess 
individer och inte som ett mål i sig3.

Folkhälsa är, till skillnad mot individens hälsa, ett begrepp för hela befolkningens 
samlade hälsa. Det tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsan. En god folkhälsa 
innebär alltså att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad som 
möjligt bland olika grupper i samhället4. 

Livsvillkor och levnadsvanor är begrepp som används inom folkhälsoarbetet. Det som 
i allmänhet menas är förhållanden som omger en individ (livsvillkor så som bostad, 

2 www.folkhälsomyndigheten.se, hämtat 180111
3 www.skl.se, centrala begrepp inom folkhälsa, 2018-01-30
4 www.skl.se, centrala begrepp inom folkhälsa, 2018-01-30

http://www.folkh%C3%A4lsomyndigheten.se/
http://www.skl.se/
http://www.skl.se/
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arbete och lagstiftning) respektive en individs eget agerande (levnadsvanor så som 
kosthållning och fysisk aktivitet). Någonstans där emellan finns de sociala 
mellanmänskliga faktorerna som en individ ingår i. Tillsammans med fasta 
individuella faktorer så som kön, ålder och arv utgör de den vanligaste modellen för 
hur hälsa skapas.  Figuren nedan visar att folkhälsan påverkas av många olika faktorer 
som kan påverkas av en rad olika aktörer i samhället. Ansvaret ligger både inom den 
offentliga och privata sektorn men även frivilligorganisationer och på individen. Även 
om individens egna val har stor betydelse för hälsan, kan faktorer på samhälls- och 
strukturnivå skapa gynnsamma förutsättningar och stödjande miljöer för att 
underlätta goda val5. Ju längre ifrån individen desto mindre möjlighet har individen 
att påverka. Däremot har kommunen flera ansvarsområden i den yttre cirkeln och 
därmed stor möjlighet att påverka folkhälsan.

Figur 2. Illustration av hälsans bestämningsfaktorer.

Att mäta hälsa
Det finns olika sätt att beskriva befolkningens hälsa. Medellivslängden i befolkningen 
är ett bra mått som används internationell och är lätt att förstå. Men medellivslängden 
i ett land visar inte de geografiska skillnader och skillnader som finns mellan olika 
grupper utifrån utbildning, kön eller etnicitet som ofta finns inom ett land. 
Ett annat vanligt mått på hälsa är att låta individer själva skatta hur de mår på en skala 
från mycket dålig till mycket god. Den självskattade hälsan förutsäger förvånansvärt 

5 www.skl.se, centrala begrepp inom folkhälsa, 2018-01-30

http://www.skl.se/
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väl dödligheten oavsett socioekonomisk status. Självskattad hälsa som mått används 
därför ofta både nationellt och internationellt för att följa hälsoutvecklingen i olika 
befolkningsgrupper över tid6.

Sveriges folkhälsopolitik
Grunden för dagens folkhälsopolitik lades år 2003 i regeringens proposition Mål för 
folkhälsan. Genom detta beslut fastställdes ett övergripande mål för den nationella 
folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen och 11 målområden som reviderades 2008. 
Folkhälsopolitikens målområden är:
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

År 2015 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté – En kommission för jämlik 
hälsa – med uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar. 
Till grund för kommitténs uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara 
hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionen för jämlik hälsa har i sitt 
slutbetänkande föreslagit att det övergripande målet för folkhälsopolitiken ändras till: 
Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen 
och att ambitionen bör vara att målet ska uppnås inom en generation. Kommissionen 
föreslår även att dagens elva målområden omvandlas till åtta prioriterade målområden 
för en god och jämlik hälsa:
1. Det tidiga livets villkor

6 Socialstyrelsen.se, Indikator självskattad hälsa, Hämtat 180122
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2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kommissionen föreslår strategier med konkreta och uppföljningsbara delmål och 
etappmål för arbetet. De bör omfatta 3 till 5 år och samtliga målområden bör vara 
täckta senast år 20207. 

Kort om lundaborna
I Lund bor ca 121 000 invånare. Lunds befolkningsstruktur ser inte ut som gruppen 
större städer eller riket. Åldersgrupperna 20 till 35 år är väldigt stora i Lund medan 
grupperna barn och gamla är mindre än genomsnittskommunen. Inom en tioårsperiod 
kommer befolkningen att öka i åldersgrupperna barn/elever och äldre.
Barn 1-6 år 12 %
Elever 7-16 år 11 %
Äldre 80 + 70 %

Figur 3. Illustration över Lunds befolkningsstruktur. Den röda linjer visar andel kvinnor i Lund, den blå 
linjen visar andel män i Lund och den gula linjen är riket.

7 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
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År 2016 var medellivslängden för kvinnor i Lund 85,3 år vilket kan jämföras med 84 år 
för riket. Även männen i Lund lever längre än männen i riket. Männen i Lund har en 
medellivslängd på 81,8 år jämfört med knappt 81 år för männen i riket. 

Välfärdsrapportens syfte och disposition 
Syftet med föreliggande rapport är att ge en bild över lundabornas hälsa och att 
resultatet ska användas som underlag för prioriteringar av insatser och åtgärder. 
Kommissionen för jämlik hälsas förslag till nya målområden för folkhälsopolitiken 
utgör rubrikerna i rapporten. Samtliga kapitel innehåller en sammanfattning av 
Kommissionen för jämlik hälsas text om målområdet samt resultat och statistik från 
Lund. I den mån det har varit möjligt och av värde har statistiken delats upp i mindre 
geografiska områden, efter ålder, kön och socioekonomi. Eftersom Region Skåne inte 
genomfört någon folkhälsoenkät till vuxna år 2017 finns begränsad mängd statistik att 
tillgå för åldersgruppen 18-80. Varje kapitel innehåller minst ett gott exempel på 
kommunala verksamheter som arbetar för att bidra till ett socialt hållbart Lund. Varje 
kapitel avslutas med en sammanfattning och analys. 
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Det tidiga livets villkor
Det här kapitlet bygger på kommissionen för jämlik hälsas text om målområdet och 
exempel på verksamheter, resultat och goda exempel från Lund. Kapitlet avslutas med 
en analys.

Kommissionen för jämlik 
Det tidiga livet är ett centralt område för att uppnå jämlik hälsa. Att alla barn får en 
bra start i livet med goda uppväxtvillkor som stimulerar deras tidiga utveckling, 
inlärning och hälsa är centralt för att uppnå jämlik hälsa som barn och som vuxen8. 
Mot bakgrund av barnkonventionen och att forskningen visar att förhållanden i 
barndomen kan leda till en försämrad hälsa som vuxen har samhället ett särskilt ansvar 
för att investera i barns utveckling. Att investera i barns utveckling och förebygga 
ohälsa hos barn är en långsiktigt lönsam investering både för individen och för 
samhället och en av de viktigaste åtgärderna för att utjämna ojämlikhet i hälsa9. 
Kommissionen för jämlik hälsa föreslår att kommunerna: 

 Verkar för att öka deltagandet i förskolan bland barn från socioekonomiskt 
svaga förhållanden. 

 Utvecklar samverkansformer med barns bästa i centrum, såsom 
familjecentraler.

 Tillämpar utökat hembesöksprogram riktat till nyblivna föräldrar, där 
socialtjänsten, involveras, så att de omfattar alla nyfödda barn (och inte bara till 
förstagångsföräldrar).

Lagstöd och barnkonventionen 
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje barn rätt att växa upp under 
trygga förhållanden och att utvecklas utifrån egna förutsättningar. Barn ska dessutom 
ges möjlighet till inflytande och delaktighet. Ur ett barnrättighetsperspektiv behövs 
särskilda åtgärder för de barn som har sämre förutsättningar att få tillgång till sina 
rättigheter10. Barnkonventionen består av 54 artiklar varav följande fyra är 
grundprinciper: 

8 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
9 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
10 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
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1. Artikel 2: Barnets rätt till icke-diskriminering 
2. Artikel 3: Barnets bästa i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn 
3. Artikel 6: Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling 
4. Artikel 12: Barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli hörd

I Lunds kommun har kommunfullmäktige beslutat att Barnkonventionen och dess 
grundläggande principer ska gälla samt att konsekvenserna för barn tydligt ska framgå 
vid alla kommunala beslut11. För att barns bästa alltid sätts i centrum har en 
förvaltningsgemensam barnrättskommitté bildats som bland annat har till uppgift att 
årligen följa upp strategier för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun12.

Barnfattigdom
Bästa möjliga index för frågan. Redan från födseln, utifrån föräldrarnas livsvillkor, har 
inte alla barn jämlika förutsättningar att utvecklas. Att växa upp under ekonomisk 
utsatthet kan få konsekvenser på hälsan som vuxen.  Framförallt barn som vuxit upp i 
hushåll med långvarigt försörjningsstöd har höga risker för ogynnsamma 
levnadsvillkor högre upp i åldrarna avseende till exempel alkohol- och drogmissbruk 
och självmordsförsök. Det ökar även risken för att som vuxen ha lägre utbildningsnivå, 
större behov av försörjningsstöd och att stå längre ifrån arbetsmarknaden13. 

För att få kunskap om hur många barn i Sverige som lever i fattigdom tar Rädda 
Barnen fram årliga rapporter som speglar förändringar i barns välfärd. Med 
barnfattigdom avser Rädda Barnen andelen barn i familjer med låg inkomststandard 
och/eller barn i familjer som beviljats försörjningsstöd. Lunds kommun ligger på plats 
103 av 290 kommuner där plats 1 är bäst. Studentfamiljer med små barn och familjer 
med utländsk bakgrund utgör en stor grupp med låg inkomststandard i Lund. 
Ensamstående mödrar utgör hälften av barnfamiljerna med svag ekonomi14. Mer om 
försörjningsstöd i Lund finns under kapitlet Inkomster och försörjningsmöjligheter.
Rädda Barnens senaste årsrapport bygger på 2013 års statistik och visar att 
barnfattigdomen i Sverige ligger på 12 procent. Därmed lever 234 000 barn i 
ekonomisk utsatthet. Att ha utländsk bakgrund eller en ensamstående förälder är 

11 Årsredovisning 2016, barn och ungdomsnämnd öster
12 Årsredovisning 2016, barn och ungdomsnämnd öster
13 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
14 Barnfattigdom i Lund, en rapport från Rädda Barnens lokalförening 2016
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faktorer som ökar risken för att tvingas leva under ekonomiskt knappa förhållanden. 
Av alla barn till ensamstående föräldrar med utländsk bakgrund levde mer än hälften, 
53,4 procent, under ekonomisk utsatthet år 2013 vilket kan jämföras med endast 2 
procent av alla barn som bodde med båda sina svenskfödda föräldrar15. I Lund levde år 
2015 9 procent av barnen i barnfattigdom. Knappt 20 procent av barnen med utländsk 
bakgrund levde i ekonomiskt utsatta hushåll vilket kan jämföras med 3,7 procent av 
barnen med svensk bakgrund. Det finns endast små skillnader mellan åren 2013 och 
2015. Lunds kommun är en rik kommun men bland de grupper som lever i ekonomisk 
utsatthet är gruppen med utländsk bakgrund överrepresenterad.

Förskolans betydelse för jämlik hälsa
Hur förskolan utformas är betydelsefullt för barnens uppväxtvillkor. Verksamheten ska 
enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98 utgå från barnens behov och erbjuda omsorg, 
utveckling och lärande. Deltagande i förskolan är mest gynnsamt för barn från 
socioekonomiskt svaga förhållanden. Skillnaderna mellan barns förutsättningar kan 
förstärkas under förskoleåren, dels om en lägre andel barn från socioekonomiskt 
mindre gynnade familjer går i förskola dels om mer socioekonomiskt gynnade familjer 
har tillgång till förskolor av högre kvalitet. Förskolepersonalens utbildning och 
kompetensnivå, och inte minst då andelen förskollärare, är därför en av de viktigaste 
förutsättningarna för att förskolans verksamhet ska bli likvärdig och av god kvalitet16.

Utbildningen i förskolan ska vara likvärdig och erbjuda alla barn en 
förskoleverksamhet av hög kvalitet. Det innebär inte att verksamheten ska utformas på 
samma sätt överallt utan verksamheten ska ta hänsyn till barnens olika villkor. Barn 
som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 
utformat med hänsyn till deras behov och förutsättningar så att de kan utvecklas så 
långt som möjligt. En likvärdig förskola av hög kvalitet kan främja senare 
skolprestationer och motverka beteendeproblem. En förskola som inte är likvärdig kan 
däremot förstärka ojämlikheten17. 

15 Rädda Barnen, Barnfattigdom i Sverige, Årsrapport 2015
16 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
17 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
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Vetenskapsrådet har tagit fram en rapport med indikatorer som kan ligga till grund för 
en analys av förskolans likvärdighet. Indikatorerna utgår ifrån de strukturella 
förutsättningarna som är av särskild betydelse för att åstadkomma en likvärdig förskola 
av god kvalitet. Indikatorer som ska jämföras på nationell (skillnader mellan 
kommuner), kommunal (skillnader inom kommunen) och lokal nivå (skillnader inom 
uppdragningsområdet). Följande rubriker och mått finns med rapporten för en 
likvärdig förskola:
1) Andelen förskolelärare och resurser för kompetensutveckling i relation till 
befolkningsstruktur d.v.s. familjers socioekonomiska bakgrund, 
2) Förskolepersonalens arbetssituation: skillnader inom kommunen gällande 
personaltäthet, barngruppernas storlek, personalomsättning, förskolepersonalens 
löner, planeringstid för personalen och antal kvadratmeter per barn inne och ute.
3) Förskolans tillgänglighet: andel barn som inte finns i förskoleverksamhet och 
resurser som läggs på uppsökande verksamhet utifrån kommunens 
befolkningsstruktur dvs familjers socioekonomiska bakgrund, etnicitet och språklig 
sammansättning.
För varje område har indikatorer kopplats för att kunna mäta förskolans likvärdighet 
(Vetenskapsrådet 2015)18.

Områden med högre andel låginkomsttagare, lågutbildade och personer med utländsk 
bakgrund har en lägre andel barn i förskolan. Det finns flera skäl till att föräldrarna 
inte väljer att placera sina barn i förskolan. Det kan bero på kunskapsbrist om 
förskolan (att kommunerna inte nått ut med information), generell skepsis mot 
myndigheter, tillfälligt boende samt att det värderas högre att vara hemma med 
barnet. Vetenskapsrådet menar att det är angeläget att undersöka vilka barn som inte 
finns i förskolan för att se om det finns grupper av vårdnadshavare som inte har gjort 
ett informerat val. Ytterst handlar det om att bygga förtroendefulla relationer mellan 
föräldrar och förskoleverksamheten. Uppsökande verksamhet är det mest effektiva 
sättet att informera om förskoleverksamheten så att vårdnadshavare kan göra ett val 
som är baserat på tillräcklig kunskap om förskoleverksamheten19. I Lunds kommun är 

18 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
19 En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer, Vetenskapsrådet 2015



17

89 procent av alla barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg. Det är en 
relativt hög andel jämfört med andra kommuner och andelen är konstant över tid20. 

Inom förskolan i Lunds kommun görs ingen jämlikhetsanalys likt den Vetenskapsrådet 
föreslår. Däremot finns uppgifter om bland annat andelen barn i förskolan, andel av 
personalen med pedagogisk högskoleexamen, personaltäthet samt yta inne och ute per 
barn som skulle kunna utvecklas för att kunna göra en sådan analys21. Däremot pågår 
ett arbete i den nya barn- och skolförvaltningen för att förbättra likvärdigheten inom 
kommunen och förbättra mätinstrument för måluppfyllelsen i förskolan.

Familjecentral i Lund
Kommissionen för jämlik hälsa rekommenderar kommunerna att utvecklar 
samverkansformer med barns bästa i centrum, såsom familjecentraler. 
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en familjecentral i Lunds kommun. Ett 
samarbete mellan socialförvaltningen, barn- och skolförvaltningen och Region Skåne 
har inletts och lokalfrågan utreds.
På en familjecentral arbetar flera olika verksamhetsområden tillsammans kring 
barnfamiljen såsom mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. 
Här samordnas och samlokaliseras främjande och förebyggande arbete för barn och 
föräldrar, vilket innebär att familjecentralen kan fungera som en ingång för att nå alla 
föräldrar och samtidigt erbjuda kompletterande stödformer för föräldrar som är i 
behov av det. Familjecentralerna riktar sig till blivande föräldrar och barnfamiljer 0-6 
år. 

Goda exempel från Lund 
Under denna rubrik lyft föräldrastödet och förskolebiblioteken som två goda exempel 
på verksamheter som arbetar med tidiga insatser för att främja hälsa i Lunds kommun. 

Föräldrastöd 
Ett exempel på tidiga förebyggande insatser i Lunds kommun är det stöd föräldrar kan 
få vid konflikter med sina barn eller mellan syskon. Barns relationer till sina föräldrar 
har stor betydelse både för den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Relationen 

20 Skolverket, kommunblad 2016
21 Årsredovisning 2016, barn och skolnämnd öster
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mellan föräldrar och deras barn påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka 
levnadsvanor de får som vuxna. Ett gott och förtroendefullt förhållande mellan 
föräldrar och barn fungerar som en skyddsfaktor för barnen, medan brister i 
hemmiljön är en riskfaktor22. De föräldrar i Lunds kommun som behöver stöd i sitt 
föräldraskap erbjuds två olika föräldrastödsprogram, den ena heter Komet 
(KOmmunikationsMETod) och den andra heter Cope. Föräldrarna träffas i grupp för 
att utbyta erfarenheter med andra föräldrar samtidigt som de får praktiska övningar av 
gruppledarna att pröva hemma mellan träffarna23. Syftet är att ge föräldrar verktyg att 
förstå och hantera sitt barns beteende och stärka dem i sitt föräldraskap. Ett viktigt 
syfte är också att skapa stödjande nätverk24. Föräldrautbildningsprogrammen är gratis 
för föräldrar som bor i Lunds kommun och har barn i åldrarna 3-12 och 13-18 år och 
ca 50 föräldrar går utbildningen varje år. I dagsläget erbjuder inte kommunen 
barnvakt under utbildningen vilket kan påverka deltagandet för föräldrar som saknar 
möjligheten att få barnvakt25. 

Förskolebibliotek 
Lunds kommun startade år 2011 ett helt unikt projekt med förskolebibliotek för att 
främja barns språkutveckling och lust att läsa. Projektet är nu permanent verksamhet 
och år 2018 ska samtliga kommunala förskolor erbjudas att tillsammans med 
folkbiblioteket starta ett förskolebibliotek. 
Skolan har ett tydligt uppdrag att på alla nivåer utveckla och stödja barn och elever i 
deras språkutveckling. Det handlar både om att utöka ordförrådet men också att 
kompensera de barn som inte blir lästa för hemma. Största chansen att kompensera 
för dåligt ordförråd är i förskola och under de första åren i grundskolan eftersom 
skillnaden barn emellan uppstår tidigt26. 
Syftet med de första förskolebiblioteken som startade år 2011 var att bättre anpassa 
biblioteksverksamheten efter förskolornas behov och i enlighet med den verksamhet 
de bedriver utifrån läroplanen. Förskolorna inreder själva sina bibliotek och får bidrag 
för att kunna köpa in böcker. Alla förskolebibliotek har en barnbibliotekarie knuten till 
sig och på varje förskola utses ett läsombud som får fortbildning kring betydelsen 

22 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, www.mfof.se/foraldrastod/
23 Broschyrer; Komet – Ett föräldrautbildningsprogram för att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och 
barn samt COPE – en kostnadsfri kurs för föräldrar i Lund socialförvaltningen, Lunds kommun
24 www.svenskacope.se
25 Samtal med Anne Hansen på socialförvaltningen.
26 Ordförrådets betydelse för läsning, Christina Wiklund, Linköpings univeritet, www.old.liu.se, 171205

http://www.old.liu.se/
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av böcker och läsning för barns språkutveckling. Barnbibliotekarierna kan även 
komma till föräldramöten för att berätta om barn språkutveckling och vikten av att 
läsa för barnen. En viktig del i satsningen är även att uppmuntra föräldrar till 
högläsning genom att erbjuda bokpåsar på förskolorna som föräldrarna kan använda 
för att låna hem böcker. Förskolebiblioteken i Lund är unika och har fått stor nationell 
uppmärksamhet. Resultaten visar att förskolebiblioteken ökar lusten att läsa och når 
lundabor som inte har en tradition att läsa t.ex. barn och föräldrar med 
invandrarbakgrund27. 

Analys 
Pedagogernas utbildningsnivå är avgörande för kvaliteten i förskolan. En utmaning 
inom förskolan är en minskad skolpeng vilket kan påverka verksamheten genom större 
barngrupper och/eller färre pedagoger per barn och/eller att korttidsvikarier inte 
alltid tas in vid pedagogernas frånvaro. Detta kan, förutom sämre möjligheter att hålla 
en hög kvalitet och hög måluppfyllelse i verksamheten, även påverka möjligheten att 
behålla kompetent personal och locka nya rekryteringar. Det behövs även ett samlat 
grepp kring rekrytering där barn- och skolförvaltningen hjälper till i 
rekryteringsprocessen för att hjälpa den enskilda förskolan och bidra till ökad 
likvärdighet gällande personalens utbildningsnivå mellan förskolorna. 

11 procent av barnen mellan 1 och 5 år i Lund deltar inte i förskolan. Det behövs en 
analys av vilka flickor och pojkar som inte deltar. Forskningen visar att det är framför 
allt barn från resurssvaga familjer som inte deltar och deltagande i förskolan är mest 
gynnsamt för barn från socioekonomiskt svaga förhållanden. Vetenskapsrådet föreslår 
uppsökande verksamhet för att nå de familjer som inte har sina barn i förskolan.

Ett arbete med att förbättra jämlikheten mellan förskolorna gällande personalens 
utbildningsnivå har påbörjats i den nya barn- och skolförvaltningen. I texten ovan 
hänvisas till Vetenskapsrådets analys av jämlikhet utifrån socioekonomi inom 
förskolan som kan vara till hjälp i arbetet. 
Några exempel på tidiga insatser som är bra för alla barn men extra viktiga för vissa 
barn är de förskolebibliotek som kommer att finnas på alla förskolor i Lund samt 

27 Folkbiblioteken Lund, hemsida https://biblioteksportalen.lund.se/web/arena/forskolebibliotek

https://biblioteksportalen.lund.se/web/arena/forskolebibliotek
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arbetet med lekvärdesfaktor på förskole- och skolgårdar som är extra relevant när det 
förtätas i en redan kompakt stad. 

Föreliggande utredning föreslår att barn i ekonomisk utsatthet ska vara ett prioriterat 
område i det fortsatta arbetet med folkhälsa och social hållbarhet i Lund. En viktig 
förutsättning för ett framgångsrikt arbete är att i högre grad fortsätta samarbeta över 
förvaltningsgränserna för att möjliggöra ett riktat stöd för socioekonomiskt utsatta 
grupper. Familjecentralen som kommer att öppna i Lund kommer kunna bli en viktig 
mötesplats som skapar bättre förutsättningar för ett samlat stöd till särskilt utsatta 
grupper med riktade insatser som t ex föräldrastöd. Utvärderingar av familjecentraler 
visar även att fler familjer i utsatthet upptäcks. Familjecentraler är bra för alla 
föräldrar men särskilt bra för familjer med högre grad av socioekonomisk utsatthet. 
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Kunskaper, kompetenser och utbildning
Det här kapitlet bygger på kommissionen för jämlik hälsas text om målområdet och 
beskriver verksamheter, resultat och goda exempel från Lund. Kapitlet avslutas med 
en analys.

Kommissionen för jämlik hälsa
Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. En låg utbildningsnivå 
och en låg social position i samhället ökar risken för ohälsa och hälsomässigt 
ogynnsamma livsvillkor. Att utveckla människors kompetenser och kunskaper genom 
lärande och utbildning är därför centralt för att uppnå en god och jämlik hälsa28. 

Skolan ska vara likvärdig. Det innebär att skolan ska genom sitt kompensatoriska 
uppdrag kompensera för elevers olika förutsättningar och hjälpa elever med behov av 
stöd att klara målen. Trots detta har barn från en mer privilegierad bakgrund avsevärt 
lägre risk att misslyckas i skolan än jämnåriga från familjer med lägre socioekonomisk 
position. I Sverige är det föräldrarnas utbildning som har det starkaste sambandet med 
barnens betyg, medan familjens inkomst har mindre betydelse 29.

Andelen flickor och pojkar med gymnasiebehörighet har minskat nationellt. Den 
minskande graden gymnasiebehöriga kan enligt Skolverket till stor del förklaras av att 
andelen elever som invandrat efter sju års ålder (efter ordinarie skolstart) har ökat, 
och att dessa elevers resultatutveckling är sämre än övrigas. Som nämns ovan finns 
även ett tydligt samband mellan elevers studieresultat och föräldrarnas 
utbildningsbakgrund. Av de elever som gick ett nationellt högskoleförberedande 
program eller yrkesprogram och vars föräldrar hade eftergymnasial utbildning tog 75 
procent examen på tre år. Motsvarande andel för elever med gymnasieutbildade 
föräldrar var 62,6 procent respektive 34,5 procent för elever vars föräldrar hade högst 
förgymnasial utbildning30. En slutförd gymnasieutbildning har en avgörande betydelse 
för ungdomars chanser och möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden31. 

28 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
29 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
30 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
31 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
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Kommissionen för jämlik hälsa gör bedömningen att skolsegregationen, med de stora 
skillnader mellan elevers förutsättningar som följer, är ett av de största hindren för 
likvärdighet i det svenska utbildningssystemet. Med skolsegregation menas att flickor 
och pojkar med samma familjebakgrund går i samma skolor, åtskilt från flickor och 
pojkar med annan familjebakgrund. Det omfattar även till exempel att elever med 
utländsk respektive svensk bakgrund i dag ofta går i skilda skolor. Elevers 
studieförutsättningar avspeglar sig i ökade skillnader i resultat mellan skolor. Studier 
visar att skolsegregationen har ökat i Sverige vilket framför allt kan förklaras av 
tilltagande boendesegregation och det fria skolvalet32.

Under uppväxten (förskoleklass till åk 9) tillbringar flickor och pojkar ca 7 000 timmar 
i skolan och därför kommer skolmiljön att ha stor betydelse för barns och ungas hälsa 
och välbefinnande33. Det finns samband som visar att en god hälsa förbättrar 
skolresultat och dåliga skolresultat försämrar hälsa. Bland dem som hoppar av skolan 
tidigt finns en grupp med betydande hälsoproblem som orsak till svårigheter i 
skolan34. Eftersom skolan är en arena som når alla barn och unga har den en unik 
potential som arena för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Skolan har 
exempelvis en viktig roll i att främja fysisk aktivitet, goda matvanor och att lära ut om 
alkoholens, narkotikans, dopningens och tobakens skadliga effekter. Skolan har också 
ett uppdrag att ge elever kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter både i teori 
och i praktik35. 

Vid sidan av det formella lärandet i utbildningssystemet har den fria tiden stor 
betydelse för individers utveckling av kompetenser och kunskaper i alla åldrar. Fritid 
definieras av ungdomar som den tid de själva disponerar över och som är fri från 
plikter. Många unga deltar i olika typer av aktiviteter och värderar också fritiden högt. 
Möjligheten att delta i fritidsaktiviteter och graden av aktivitet varierar dock36. Barn 

32 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
33 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
34 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
35 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
36 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
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och unga med utländsk bakgrund eller i hushåll med svagare ekonomi deltar i lägre 
grad än andra i organiserade fritidsaktiviteter. I socioekonomiskt utsatta områden 
observeras över lag ett lägre deltagande i fritidsaktiviteter, och framför allt flickor i 
dessa områden uppger i lägre utsträckning än pojkar att de trivs med sin fritid37. 
Skolan har en viktig roll för att introducera olika fritidsaktiviteter genom att samarbeta 
med lokalt föreningsliv, idrottsföreningar och kommunal verksamhet som kultur- och 
musikskola38.

Kommissionen för jämlik hälsa föreslår att kommunerna/skolhuvudmannen:
 Skapar ett likvärdigt utbildningssystem.
 Motverkar skolmisslyckanden genom att tidigt identifiera elever som inte klarar 

kunskapsmålen och tidigt erbjuda adekvat stöd.
 Utvecklar skolan som hälsofrämjande arena genom att arbeta främjande och 

förebyggande med gemenskap och trygghet, måltiden som en del av 
undervisningen, daglig fysisk aktivitet och rörelse, 

 Använder skolan som en arena för att introducera fritidsaktiviteter och 
föreningsliv för barn och unga.

Kunskaper, kompetenser och utbildning i Lunds kommun
Ansvaret för verksamheten inom förskola, grundskola och skolbarnsomsorg i Lunds 
kommun är sedan 1 januari 2018 fördelat mellan barn- och skolnämnden och 
utbildningsnämnden. Den förstnämnda ansvarar för förskolorna och grundskolorna 
och den sistnämnda ansvarar för gymnasieskolorna. 60 procent av gymnasieeleverna i 
Lund kommer från andra kommuner. I texten nedan redovisas om resultaten bygger 
på statistik från de elever som bor i Lund eller går på gymnasieskolan i Lund. 

I Lund, precis som på nationell nivå, finns det skillnader i skolresultat utifrån stadsdel, 
kön, mellan elever med utländsk och svensk bakgrund samt utifrån föräldrarnas 
utbildningsbakgrund. Att följa och motverka skillander i skolresultat är en viktig del i 
arbetet med ett socialt hållbarhet Lund.

37 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
38 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
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Behörighet till gymnasiet
Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet är generellt hög i Lunds 
kommun. 
Om man jämför Lunds stadsdelar skiljer det tolv procent mellan den stadsdelen med 
högst andel, Torns glesbygd 98 procent, och den stadsdelen med lägst andel behöriga, 
Klostergården 86 procent39. 
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Figur 6. Andel (%) behöriga till gymnasiet 2013-2015. Uppdelat efter stadsdelar (2016). Källa: 
Skånedatabasen, SCB.

Behörigheten till gymnasiet för elever i årskurs 9 skiljer sig även åt beroende på om 
eleven har svensk eller utländsk bakgrund. I genomsnitt för åren 2014-2016 är 95,6 
procent av eleverna boende i Lund med svensk bakgrund behöriga till gymnasiet vilket 
kan jämföras med 75,4 procent behöriga bland elever som är utrikes födda. 
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Figur 7. Behörighet till gymnasiet för elever årskurs 9 utifrån utrikes respektive svensk bakgrund. Källa 
Skånedatabasen, SCB

39 Skånedatabasen, SCB, elever boende i Lund
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Andelen flickor och pojkar med behörighet till gymnasiet i årskurs 9 skiljer sig även åt 
beroende på vilket kön eleverna har. I genomsnitt för åren 2014-201640 är 93,7 
procent av flickorna boende i Lund behöriga till gymnasiet, och 91,4 procent av 
pojkarna. Medelmeritvärdet för läsåret 2016/2017 är något lägre för hela Lund än 
föregående läsår. Gällande meritvärdet finns det däremot skillnader mellan könen, 
flickor 268,9 och pojkar 236,9. Lund följer i detta avseende den nationella trenden och 
resultatet skiljer sig inte från gruppen större städer41.

Även föräldrarnas utbildningsnivå spelar roll för flickornas och pojkarnas meritvärde. 
Skillnaden i medelmeritvärde, för de kommunala skolorna i Lund, mellan gruppen 
vars föräldrar har högst gymnasial utbildning och gruppen med eftergymnasial 
utbildning är större (54,9 poäng) jämfört med skillnader som finns nationellt (46,0 
poäng). Det är också stor skillnad mellan skolorna i kommunen42.

Revisionen i Lund granskade år 2016 kommunens arbete med stöd till barn från 
resurssvaga förhållanden. Resultatet visar att: 

 det finns strukturella skillnader avseende skolornas och skolförvaltningarnas 
förutsättningar utifrån föräldrarnas utbildningsnivå, 

 dessa skillnader generellt slår igenom i skolresultaten (vilket är i linje med 
skolforskningen), samt 

 skolor med många elever med lågutbildade föräldrar underpresterar i 
förhållande till vad som kan förväntas43. 

Diagrammet nedan visar att elever i Lund med föräldrar som har högst förgymnasial 
utbildning/gymnasial utbildning får i snitt nästan 55 poäng lägre än elever vars 
föräldrar har eftergymnasial utbildning. Det som är anmärkningsvärt är att 
skillnaderna i skolresultat beroende på föräldrarnas utbildningsnivå är större i Lund 
än i rikets kommunala skolor.

40 Skånedatabasen, SCB, elever boende i Lund
41 Nulägesbeskrivning, november 2017, Lunds kommun
42 Nulägesbeskrivning, november 2017, Lunds kommun
43 Revisionsrapport 2016, Granskning av kommunens arbete med stöd till barn från resurssvaga förhållanden, 
EY Building a better workning world.
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202 248,8 -46,8

Figur 8. Elevers meritvärde utifrån föräldrarnas utbildningsnivå. Källa: BSN Öster, Årsanalys 2016

I Lund finns en resursfördelningsmodell för förskola, grundskola och fritidshem som 
ska kompensera för elevers olika förutsättningar. Behoven skattas mellan skolor 
baserat på ett antal bakgrundsvariabler som har visat sig ha signifikant betydelse för 
elevers måluppfyllelse på grupp- och organisationsnivå. Bakgrundsvariablerna är kön, 
om/när eleven invandrat, högsta utbildning för vårdnadshavare, ekonomiskt bistånd 
samt familjeförhållande. 

Yrkesprogram, modersmålskurser och introduktionsprogram
Vid Lunds kommunala gymnasier har andelen avgångselever som tagit examen från 
yrkesprogram ökat successivt de senaste tre åren och är nu uppe i 82,3 procent för 
läsåret 2015/2016 vilket är fem procent lägre än riksgenomsnittet för yrkesprogram. 
När det gäller de elever som läser modersmålskurser på gymnasienivå når i princip alla 
elever minst godkänt betyg, och den genomsnittliga betygspoängen är generellt hög.
För de elever som läser på introduktionsprogram var det läsåret 2015/2016 ca en 
tredjedel som nådde målet med utbildningen. Detta är en minskning från förra läsåret, 
men variationerna är stora över tid beroende på små elevgrupper44. 

Behörighet till högskolan
Till skillnad från behörigheten till gymnasiet är det fler elever med utländsk bakgrund 
än svenskfödda elever som är behöriga till högskolan. Det kan förklaras med att de 
elever som inte kommer in på gymnasiet inte finns med i statistiken för behörighet till 
högskolan och att många elever i Lund med utländsk bakgrund går t.ex. International 
Baccalaureate med goda resultat. I genomsnitt för åren 2014-201645 är 93,0 procent av 
eleverna boende i Lund med svensk bakgrund behöriga till högskola, av elever födda i 

44 Årsredovisning 2016, utbildningsförvaltningen
45 Skånedatabasen, SCB, Uppgifterna bygger på ett genomsnitt av behöriga och icke behöriga till högskola som 
är 19 år boende i Lunds kommun. Genomsnitt för åren 2014-2016. 
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Sverige med någon av föräldrarna födda utomlands är 95,9 procent behöriga och av 
utrikes födda elever är 96,0 procent behöriga. Det skiljer 2,7 procent mellan flickor 
och pojkar. I genomsnitt 2014-201646 är 95,3 procent av flickorna boende i Lund 
behöriga till högskola och 92,6 procent av pojkarna. 

Utbildningsnivån i kommunen
Lund är den kommun i Sverige som har den näst högsta utbildningsnivån. 69 procent 
av den vuxna befolkningen har någon form av eftergymnasial utbildning 2016 och 
nivån ligger konstant över tiden47. Utbildningsnivån i stadsdelarna utifrån mer än 
treårig eftergymnasial utbildning i kommunen illustreras i diagrammet nedan.
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Figur 9. Andel (%) vuxna (25-64 år) med eftergymnasial utbildning som är 3 år eller längre. Uppdelat 
efter stadsdelar (2016).
Mål inom grund- och gymnasieskolan
Skolförvaltningarna har ett antal mål som är relevanta för social hållbarhet och 
folkhälsa. Bland annat finns mål kring skillnad i meritvärde mellan elever utifrån 
föräldrars utbildningsbakgrund, skillnader i pojkars och flickors meritvärde samt att 
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom att främja hälsa och ta 
hänsyn till varje elevs behov och förutsättningar.
Måluppfyllelsen mäts bland annat i LUNK som är en årlig elevundersökning som 
riktar sig till elever i grundskolan åk 5 och 8 samt gymnasiet årskurs 2. 

46 Skånedatabasen, SCB, Uppgifterna bygger på ett genomsnitt av behöriga och icke behöriga till högskola som 
är 19 år boende i Lunds kommun. Genomsnitt för åren 2014-2016.
47 Nulägesbeskrivning, Lunds kommun, november 2017.
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Gymnasieeleverna ingår även i Region Skånes folkhälsoenkät Barn och unga48. 
Måluppfyllelsen mäts bland annat genom frågor kring självskattad hälsa, stress i 
skolan, trygghet och kränkningar samt elevhälsa och redovisas under rubrikerna nedan 

49.

Psykisk ohälsa och stress 
Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. Den 
enskilt största gruppen återfinns dock bland unga kvinnor i åldern 18-24 år. Barn och 
unga vuxna som tidigt får psykiatriska diagnoser som depression och ångestsyndrom 
ökar risken för självmord och att uppnå en betydligt lägre utbildningsnivå än de som 
inte varit sjuka50. Bland barn och unga är skolan ofta den största källan till stress, men 
även att ständigt vara uppdaterad och tillgänglig på sociala medier är en vanliga 
stressfaktorer. Region Skånes folkhälsorapport barn och unga visar på ett signifikant 
samband för pojkar och flickor i alla årskurser mellan att ofta känna sig stressad i sin 
vardag och överdriven mobilanvändning (definitionen omfattar både upplevelse av 
besvär och försakande av annat)51.

Barn- och skolnämndens samt utbildningsnämndens utvecklingsmål om stress i skolan 
mäts i LUNK. Frågorna ställs till elever i både åk 5 och 8 samt gymnasiet åk 2. De två 
senaste åren har andelen elever i både åk 5 och 8 ökat som känt sig stressad i skolan 
pga av skoluppgifter efter skoltid (ex. läxor, prov och inlämningar). Åtgärder som görs 
för att minska elevernas upplevelser av stress är exempelvis läxhjälp eller tid att göra 
klart uppgifter i skolan och läx- och provschema. Elevhälsan bidrar också med 
hälsofrämjande insatser. Barn- och skolförvaltningen (Lund stad) har ett samarbete 
med psykologiska institutionen om elevers upplevelse av stress i skolan52. Resultaten 
av forskningen kommer att presenteras under 2018.

48 Hälsoanalys 2017, UN 2017/0424, utbildningsförvaltningen
49 Årsanalys 2016, utbildningsförvaltningen
50 Utveckling av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna – till om med 2016, Socialstyrelsen, 2017
51 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
52 Lunds kommuns delårsrapport augusti, Barn- och ungdomsnämnd Lund Öster
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Figur 11. Andel elever som känt sig stressad i skolan under det senaste halvåret”. Källa: LUNK

Samtliga elever på gymnasieskolan åk 2 får svara på hur ofta de har känt sig stressade i 
skolan och hur ofta de har känt sig stressade av skoluppgifter efter skoltid under det 
senaste halvåret. Eleverna får också ange hur ofta man talar om hur man kan minska 
stressen i skolan, vad skolan kan göra för att åtgärda stress samt om de får hjälp med 
studieteknik och planering. 
Diagrammet nedan visar att flickor är betydligt mer stressade än pojkar och elever på 
högskoleförberedande program är mer stressade än elever på yrkesprogram. 
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Figur 10. Andel elever som känt sig stressade i skolan varje dag eller flera gånger i veckan under de 
senaste 6 månaderna. Källa: LUNK

Sammantaget är elever i årskurs 2 i gymnasiet betydligt mer stressade än 
språkintroduktionselever. Utbildningsförvaltningens sammanfattning av resultaten i 
LUNK 2017 visar på ett möjligt samband mellan hur ofta eleverna är stressade och om 
det finns en dialog om stresshantering på skolan. De elever som uppgett att de sällan 
är stressade av skoluppgifter efter skoltid skattar sin hälsa som bättre och trivs bättre i 
skolan än övriga. Lärares återkoppling har också ett positivt samband med elevers 
stress. Både lärare och elevhälsan engageras i olika åtgärder för att minska stress och 
för att hjälpa eleverna att hantera stressiga perioder. Detta sker både inom ramen för 
undervisningen och i riktade insatser53. 

Självskattad hälsa 
En enkel fråga om hur man mår i allmänhet ger en helhetsbild av hur människor 
upplever sin hälsa, och när tonåringar svarar på denna fråga väger de in både fysiska, 
psykiska och sociala aspekter54. Ungdomar som säger sig ha en dålig hälsa rapporterar 
lägre allmänt välbefinnande, sämre skolprestationer, större svårigheter att få vänner 
och sämre levnadsvanor jämfört med jämnåriga som säger sig ha en bra hälsa. Dessa 
ungdomar löper även en ökad risk för att ha svårt att försörja sig som vuxna55. 

Region Skånes folkhälsoenkät visar att den självskattade hälsan har sjunkit för flickor 
och pojkar i både Lund och Skåne. I Skåne har flickornas värde sjunkit från 80,3 till 66 
procent och pojkarnas har sjunkit från 87,1 till 81,3 procent. Diagrammet nedan visar 
att andelen flickor som upplever att de har en god självskattad hälsa i Lund har sjunkit 
från 78,6 procent år 2012 till 63,1 procent år 2016. Även pojkarnas resultat har 
försämrat mellan mättillfällena från 86,4 procent till 81,1 procent.

53 Hälsoanalys 2017, UN 2017/0424, Lunds kommun, utbildningsförvaltningen 
54 Socialstyrelsen.se, Indikator självskattad hälsa, Hämtat 180122
55 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
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Figur 12. God självskattad hälsa. Åk 2 Gymnasiet. Källa: LUNK

Elevers trygghet 
En klar majoritet av eleverna på grundskolan svarar att de känner trygghet på 
lektioner och på raster (se diagrammet nedan).
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Figur 13. Andel elever som instämmer helt/instämmer ganska mycket på frågor kring trygghet Källa: 
LUNK

Även utbildningsnämnden följer flickornas och pojkarnas upplevelse av trygghet. På 
frågeområdet Trygghet i Skolenkäten som handlar om upplevd trygghet på skolan och 
i kontakten med andra elever och lärare, är resultatet i paritet med tidigare år. 
Indexvärdet för alla gymnasieskolor utom för gymnasieskolan Vipan (index 7,5) ligger 
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över riksgenomsnittet på 8,3. Alla skolor bedriver ett arbete för att främja gemenskap, 
kamratskap och motverka intolerans och kränkningar56. 

Kränkningar och diskriminering 
Enligt läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan ska alla som arbetar i skolan 
upp-märksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och 
förhindra diskriminering och kränkande behandling av individer och grupper. Det 
förebyggande arbetet är en del av värdegrundsarbetet i skolan som syftar till att 
förankra respekten för alla människors lika värde. En värdegrundsportal har lanserats 
som kan ge stöd till alla skolformer i sitt förebyggande arbete med konkreta aktiviteter 
som riktar sig direkt till lärare och elevhälsopersonal.

I Skolenkäten inom frågeområdet som rör förhindrandet av kränkningar har alla 
gymnasieskolor i Lund (utom gymnasieskolan Vipan) högre indexvärden jämfört med 
riksgenomsnittet på 7,1. Resultatet i Skolenkäten visar också att lärares och elevers 
uppfattning om huruvida vuxna reagerar om någon elev blir kränkt, och om det 
bedrivs ett förebyggande arbete på skolan stämmer överens i hög grad57.

Elevhälsan 
Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling 
och hälsa. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas och hinder för att 
uppnå målen ska undanröjas. Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade 
uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot 
kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, 
jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning58.
Både nationellt och i Lund erbjuds varje elev minst tre hälsobesök under skoltiden 
varav ett ska erbjudas i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Vid 
hälsobesöken ingår ett individuellt samtal om hälsa, livsstil, utveckling och social 
situation.

56 Lunds kommuns årsredovisning 2016, Utbildningsförvaltningen
57 Hälsoanalys 2017, UN 2017/0424, Lunds kommun, utbildningsförvaltningen
58 www.skolverket.se, 2017-12-05

http://www.skolverket.se/
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Rörelse i skolan 
Kommissionen för jämlik hälsa rekommenderar huvudmännen för skolan att införa 
daglig idrott. Det gynnar den motoriska utvecklingen, psykiska hälsan och 
koncentrationsförmågan. Det visar en ny avhandling på fortsättningen av 
Bunkefloprojektet. Även elevernas skolprestationer och testresultat förbättrades. 
Pojkarnas betyg ökade och innebar att andelen pojkar som uppnådde 
gymnasiebehörighet ökade med sju procent. Vid en uppföljning sju år senare hade 
både flickorna och pojkarna högre benmassa, bättre muskelstyrka och risken för 
övervikt och fetma minskade under såväl barn- och ungdomsåren som senare i 
vuxenlivet59. 

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för 
hela skoldagen. Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att lämna förslag som syftar 
till mer rörelse under skoldagen för alla elever. Uppdraget ska slutredovisas i januari 
201960. Svenska elever har rätt till 500 timmar schemalagd idrott vilket är mindre än 
elever har i många andra europeiska länder61. Varje rektor kan bestämma om utökning 
av timplanen62. Ett exempel på det är Fäladsgården i Lund som har utökat med två 
timmar per vecka. Regeringen föreslår från och med år 2019 en förstärkning av antalet 
undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa med 100 timmar63. 

Fritiden, idrott och kultur
Som nämns i texten ovan är fritiden viktig för individens utveckling av kompetenser 
utanför det formella lärandet i skolan och barn i hushåll med svagare ekonomi deltar i 
lägre grad än andra. Revisorerna i Lunds kommun har granskat kultur- och 
fritidsnämndens arbete med stöd till barn från resurssvaga förhållanden. Utifrån 
granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kultur- och fritidsnämnden att 
analysera behovet och göra insatser för barn och elever utifrån faktorer som 
föräldrarnas och barnens hälsa, föräldrarnas utbildningsnivå och 
arbetsmarknadssituation samt studieresultat. Kultur- och fritidsnämnden svarar i 

59 Jesper Fritz Physical Activity During Growth - Effects on Bone, Muscle, Fracture Risk and Academic 
Performance, Lunds universitet, 2017, ISBN 978-91-7619-384-6
60 www.regeringen.se, Uppdrag om mer rörelse i skolan, diarienummer U2018/01430/S
61 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
62 Jesper Fritz “Physical Activity During Growth - Effects on Bone, Muscle, Fracture Risk and Academic 
Performance” vid Lunds universitet, 2017, ISBN 978-91-7619-384-6
63 www.regeringen.se, Samling för daglig rörelse, hämtat 180201
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yttrandet att de inte gör någon analys utifrån uppväxtförhållanden eftersom de inte 
har tillgång till information om enskilda individers uppväxtförhållanden. Nämnden 
hänvisar däremot till arbetet med en värdegrund som gäller alla föreningar som tar 
emot stöd från förvaltningen i form av bidrag, där barn och unga utgör en stor och 
viktig målgrupp64. 

De senaste åren har medvetenheten om sociala skillnader ökat inom kultur- och 
fritidsförvaltningen i Lund. Under 2016 startade bland annat en mobil 
ungdomsverksamhet som möter ungdomar på fritiden och har ett tydligt 
hälsofrämjande fokus. Den öppna ungdomsverksamhet kompletteras med ett par 
mötesplatser som är placerade i områden där den största andel unga som revisionen 
hänvisar till bor65. Även fältgruppen i Lund arbetar uppsökande men deras målgrupp 
är ungdomar i åldern 12-16 år som är i behov av att bryta negativa normbrytande 
beteende. Fältgruppen möter ungdomarna efter skolan och verkar som en länk mellan 
ungdomarna och övriga samhällsinstanser i syfte att förbättra uppväxtvillkoren för 
unga i Lund66. 

Kultur- och fritidsvaneundersökning som kommer att presenteras sommaren 2018 har 
utvecklats sedan 2012 för att möjliggöra en analys av vissa sociala bakgrundsvariabler. 
Under 2018 kommer vuxna bland annat att få svara på frågor om utbildningsnivå, 
inkomst och boendeform. Möjligheten att ingå i nationella studier undersöks för att på 
sikt kunna få mer kunskap om socioekonomins betydelse för deltagande i kultur och 
fritid i Lund. Det är även en förutsättning för att kunna jämföra Lund med andra 
svenska städer.
 
Inriktningen för biblioteken i Lunds kommun beskrivs i biblioteksplanen. Som 
biblioteksstad har Lund goda förutsättningar, med höga besöks- och utlåningssiffror 
och en stark bildningstradition. Enligt bibliotekslagen ska barn och unga, personer 
med funktionsnedsättning, personer som tillhör de nationella minoriteterna och 
personer som har annat modersmål än svenska, särskilt prioriteras i bibliotekens 

64 www.lund.se, bidrag, stöd och stipendier, Hämtat 180208
65 Verksamhetsuppdrag för den öppna ungdomsverksamheten i Lund, med tillhörande plan för uppföljning och 
utvärdering 2016-01-21, Lunds kommun
66 Samtal med företrädare på ComUng

http://www.lund.se/
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verksamhet. I biblioteksplanen finns tre inriktningsmål som har tydlig koppling till 
folkhälsa och social hållbarhet:

 Tillgänglighet - bibliotekens verksamhet ska fungera och vara tillgänglig för 

alla. 

 Likvärdighet - oavsett bostadsort, bakgrund och förutsättningar ska 
användarna ha tillgång till folkbibliotek av hög kvalitet. 

 Delaktighet - biblioteksanvändarna ska ges möjlighet att medverka i och ha 
inflytande över verksamhetens utformning och innehåll.

En ny trend inom biblioteksverksamheten är att bedriva så kallade popup-bibliotek 
och biblioteksbussar. På det visar kan folkbiblioteken nå nya målgrupper som inte av 
tradition besöker biblioteken och verka för bildning och läsning67. 
Även i förslaget till Lunds nya kulturpolitiska program som kommunfullmäktige ska ta 
ställning till under 2018 finns en ökad medvetenhet kring skillnader i deltagande 
utifrån bland annat socioekonomiska förutsättningar hos lundaborna. I programmet 
lyfts vikten av ökad tillgänglighet, synlighet och allas möjlighet att delta i 
kulturaktiviteter samt vikten av att analysera vilka faktorer som verkar inkluderande68.
För att uppnå de nationella målet om alla barns och ungas rätt till kultur finns en 
kulturgaranti för Lunds förskolor och skolor. Den innebär att alla flickor och pojkar 
som går i förskoleklass samt årskurs 2, 5 och 8 garanteras en kulturupplevelse via 
förskolan/skolan. Då arrangemangen inte befinner sig på gångavstånd från 
förskolan/skolan är transporten gratis för elever och deras lärare69.

Lunds kommuns kulturskola har kulturell och konstnärlig verksamhet efter skoltid för 
barn och ungdomar. Kulturskolan ger undervisning i bland annat musikinstrument, 
sång, bild, dans, teater och skrivande. Köerna till aktiviteterna är långa och 
anmälningsavgiften är mellan 1100 kr och 3000 kr/läsår och att hyra instrument 
kostar 475 kr/termin70. Kulturskolan riktar även gratis verksamhet genom bidrag från 
Statens Kulturråd mot barn och unga i Lunds kommun som inte redan tar del av 
Kulturskolans kursutbud. Bland annat erbjuds helg- och lovverksamhet samt 

67 Biblioteksplan för Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 23 november 2017.
68 Kommunpolitiskt program för Lunds kommun, remissversion november 2017
69 www.lund.se, Hämtat 2017-12-03
70 www.lund.se, 2017-12-05
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sommarkollo. Totalt har omkring 2 100 barn och unga deltagit i någon av de 
verksamheter som drivits med bidragsmedel under 2017. De flesta av de projekt som 
genomfördes under 2017 var samarbeten med andra delar av kultur- och 
fritidsförvaltningen. Antalet kommuner som väljer att inte ta ut någon avgift alls ökar i 
antal. Under 2016 hade 16 kommuner en avgiftsfri kulturskola71.

Goda exempel från Lund 
Det första exemplet är hämtat från den delen av rubriken som handlar om utbildning 
och är det arbete som bedrivs på ComUng för att förebygga att unga personer hoppar 
av skolan. Det andra exemplet är hämtat från den delen av rubriken som handlar om 
kunskaper och kompetenser och beskriver är en universell insats med gratis 
lovaktiviteter för flickor och pojkar.
 
Unga som varken studerar eller arbetar 
Andelen unga som varken arbetar eller studerar i Sverige var år 2016 omkring 131 500 
flickor och pojkar i åldern 15–29. Antalet som varken studerar eller arbetar är jämt 
fördelat mellan könen och har varit relativt konstant de senaste 10–15 åren72. 
Bristande motivation till skolgång och svårigheter att följa undervisningen är en 
riskfaktor för frånvaro, vilket kan leda till försämrade resultat och ännu mer frånvaro. 
SKL (Sveriges kommuner och landsting) pekar i sin guide Vänd frånvaro till närvaro 
särskilt på vikten av goda relationer mellan elever och föräldrar för ett framgångsrikt 
närvaroarbete73. Enligt delbetänkandet Det handlar om oss – ung som varken arbetar 
eller studerar krävs det ett systematiskt förebyggande arbete och insatser bör ske så 
tidigt som möjligt vid upptäckt av ett problem och så tidigt som möjligt i barnens liv. 
Det finnas ett tydligt behov av att samverka kring unga som varken arbetar eller 
studerar, inte minst då ansvar för stödet är fördelat mellan många olika aktörer och 
olika politikområden74.

I centrala Lund ligger ComUng som är till för ungdomar i åldrarna 16-24 år som 
varken arbetar eller studerar. Målet med verksamheten är att ge unga ökad 

71 www.skl.se, Myter om kultur- och musikskolorna, 
72 Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar, Inger Ashing, SOU 2017;9
73 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
74 Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar, Inger Ashing, SOU 2017;9

http://www.skl.se/


37

anställningsbarhet. I enlighet med vad som rekommenderas i delbetänkandet som 
nämns ovan samarbetar flera förvaltningar (socialförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen) och Arbetsförmedlingen i Lund på 
ComUng. Ungdomarna kan få stöd från arbetsmarknadskonsulenter, fritidsledare, 
studie- och yrkesvägledare samt arbetsförmedlare. ComUng erbjuder även deltagarna 
möjlighet till friskvård och sociala aktiviteter eftersom många ungdomar utan 
sysselsättning vänder på dygnet och försämrar sina levnadsvanor gällande bland annat 
kost och motion75. 

Utbildningsförvaltningen har en medarbetare på ComUng som arbetar med ett 
uppdrag kopplat till Skolverkets förtydligade av kommunernas ansvar att följa upp alla 
flickor och pojkar i kommunen mellan 16 och 20 år som inte fullföljt sin utbildning på 
nationella program i gymnasieskolan. I Lund är det 188 unga (88 flickor och 100 
pojkar) i åldrarna 16 – 20 år som varken arbetar eller studerar. Uppdraget innebär att 
kommunerna ska jobba preventivt med ungdomar som riskerar att hoppa av och 
meddela frånvaro eller avhopp till hemkommunen. Det innebär också att kommunen 
ska kontakta och kartlägga de ungdomar som inte har någon sysselsättning för att 
erbjuda studie- och yrkesvägledning och individuella åtgärder. Som en extra åtgärd 
har Lunds kommun gått in i EFS-projektet (Europeiska Socialfonden) Griffin PlugIn 
vilket innebär extra resurser att arbeta med målgruppen76. Projektet är treårigt och 
inriktat mot ungdomar i åldern 16-24 år. Den övergripande målsättningen är att höja 
kvalitén inom gymnasieskolan så att fler erhåller en gymnasieexamen och att fler 
elever slutför sina studier. Målsättningen är att sprida medvetenhet och kunskap om 
avbrottsproblematiken och bidra till strategisk påverkan både nationellt och 
internationellt77. Personalen på ComUng bekräftar att fullständiga gymnasiebetyg 
väsentligt underlättar möjligheten att få ett arbete. 

När det gäller frånvaro och skolk på Lunds gymnasieskolor ökar den totala frånvaron 
med stigande ålder, dvs. att den är högst i årskurs 3 på gymnasiet. Vårdnadshavare 
meddelas automatiskt om elevers närvaro så länge de är under 18 år. Skolorna är 
skyldiga att rapportera olovlig frånvaro till CSN vilket kan leda till att elever får 

75 Samtal med företrädare för UngCom
76 Lunds kommuns årsanalys 2016, utbildningsförvaltningen
77 Kommunförbundet Skånes hemsida, www.kfsk.se
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studiemedlet indraget78. I Sverige får ca 7,9 procent av gymnasieeleverna indraget 
studiemedel på grund av skolk under läsåret 2016/17 vilket kan jämföras med 5,0 
procent av flickorna och pojkarna som går gymnasiet i Lund79.

Lov-i-Lund
År 2017 tog Lunds kommun del av de 200 miljoner kr som regeringen avsatte för att 
göra det möjligt för barn i åldrarna 6–15 år att delta i gratis aktiviteter under 
sommarlovet. Syftet med det statliga bidraget var bland annat att främja flickors och 
pojkars integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med 
olika social bakgrund. 

Lunds kommun tog del av 1, 47 miljoner kr, ett belopp som baserades på statistik över 
antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd. Satsningen kallades Lov i Lund och 
under sommarlovet 2017 anordnades över 400 aktiviteter som till exempel fiske, 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter simning och pyssel. Totalt deltog drygt 10 000 
flickor och pojkar i aktiviteterna och det var jämn fördelning mellan könen. Varje 
fredag anordnades Superfredag i stadsparken som beskrivs som en mindre festival. 
Målgrupperna för Lov i Lund var flickor och pojkar som lever i socioekonomiskt 
utsatta områden, nyanlända barn samt barn med olika funktionsvariationer. De tre 
fokusområdena var Klostergården, Linero och Norra Fäladen. De valdes ut på grund 
av att majoriteten av de familjer i Lund som tar emot försörjningsstöd bor i områdena. 
Det fjärde fokusområdet inkluderade Södra Sandby, Dalby, Veberöd och Genarp. 

Lov i Lund var ett samarbete mellan socialförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen och skolförvaltningarna. Andra viktiga aktörer i Lov i Lund var 
lokala föreningar och Kulturskolan som nått flera tusen barn och unga som av 
tradition inte deltar i kulturskolans verksamhet. Under sommarlovet fanns även ett 
samarbete med polisen som prioriterade att regelbundet komma förbi aktiviteterna. 
Minskad skadegörelse och färre antal mindre grova brott under sommarlovet kunde 
Polisen härleda bland annat till sommarlovsverksamheten. I arbetet med nyanlända 
anställdes vägledare via flyktingenheten som arbetade uppsökande för att nå barn och 

78 Lunds kommun, utbildningsförvaltningens årsanalys 2016
79 www.csn.se, Fortsatt hög andel elever som får studiebidraget indraget på grund av skolk, Publicerat 170713
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unga som inte deltog. Deras språkkunskap gjorde att aktiviteterna kunde nå många 
fler lundabor. Barns och ungdomars delaktighet och inflytande var viktigt både inför 
och i utvärderingen av sommarlovssatsningen.

Analys 
Psykisk ohälsa bland barn och unga är en nationell utmaning som är ytterst aktuell 
även i Lund. 73 procent av flickorna och 69 procent av pojkarna upplever stress i 
skolan och andelen flickor i åk 2 i gymnasiet som upplever att de har en god 
självskattad hälsa har sjunkit från 78,6 procent år 2012 till 63,1 procent år 2016. Det 
pågår forskning inom barn- och skolförvaltningen och flera initiativ på enskilda skolor 
kring psykisk ohälsa men det saknas en målsättning och en samlad analys som 
omfattar hela kommunen. Det finns ett starkt stöd i forskningen för att fysisk aktivitet 
och rörelse har positiva effekter på stress och psykisk ohälsa. En handlingsplan som är 
kopplad till Lunds folkhälsopolicy bör tas fram tillsammans med berörda förvaltningar 
och aktörer i syfte att ge förslag på hur den psykiska hälsan kan öka och stressen hos 
eleverna minska genom bland annat att öka den fysiska aktiviteten och rörelsen i 
skolan. 

Elevhälsan är en viktig aktör i det förebyggande arbetet och har ett särskilt uppdrag 
kopplat till nyanländas hälsa. I flertalet vetenskapliga studier har det visat sig att 
nyanlända flyktingar har ett generellt sett sämre hälsotillstånd än infödda svenskar, 
det gäller såväl fysisk som psykisk hälsa. Varje rektor ansvarar för fördelning av 
resurser till målgruppen men det saknas kunskap om huruvida stödet till gruppen 
generellt är likvärdigt och tillräckligt i Lunds skolor.

Ytterligare en utmaning är de skillnader i behörighet till gymnasiet utifrån framför allt 
föräldrarnas utbildningsnivå och huruvida eleven är född i Sverige eller utomlands. 
Bland flickor och pojkar som är födda i Sverige är det drygt 20 procent fler som är 
behöriga till gymnasieskolan jämfört med de som är födda utomlands och bland flickor 
och pojkar som har föräldrar med eftergymnasial utbildning är det 21 procent fler som 
är behöriga till gymnasieskolan jämfört med de vars föräldrar har gymnasieutbildning 
som högsta utbildningsnivå. Däremot är det endast 2,3 procent som skiljer utifrån kön 
vilket kan jämföras med nationella siffror där pojkarnas skolresultat i genomsnitt 
uppnår 90 procent av flickornas. 
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De senaste åren har medvetenheten om sociala skillnader ökat inom kultur- och 
fritidsförvaltningen. Det visar sig bland annat i formuleringar kring socioekonomi, 
jämlikhet och barn med försörjningsstöd i biblioteksplanen, beskrivningen av den 
öppna ungdomsverksamheten och kultur- och fritidsvaneundersökningen. Det visar 
sig även i nya arbetssätt som till exempel att erbjuda gratis lovverksamhet för flickor 
och pojkar och att kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter att finnas där 
lundaborna finns genom bland annat popup-bibliotek och mobila fritidsgårdar. Nu får 
fler lundabor tillgång till och möjlighet att delta i kommunens utbud av kultur och 
fritid. Insatserna är bra för alla lundabor men extra viktiga för särskilt utsatta grupper 
som tidigare inte deltagit. Samtidigt som medvetenheten ökar ökar också behovet av 
mer kunskap om kopplingen mellan hälsa/social hållbarhet och kultur och fritid. Det 
som framför allt saknas idag är en analys av vilka lundabor som inte deltar.

Lunds kommuns kulturskola har en avgift som kan verka exkluderade för barn som 
lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Att delta i undervisning i till exempel 
musikinstrument, sång, bild, dans, teater och skrivande kostar mellan 1100 kr och 
3000 kr/läsår och att hyra instrument kostar 475 kr/termin80. Bidragen från Statens 
Kulturråd är en förutsättning för att barn som lever i ekonomisk utsatthet ska ha 
tillgång till den kommunala musikskolan. Flera kommuner har valt att ha en helt 
avgiftsfri kulturskola. 

Ett sätt att få mer kunskap om socioekonomiska skillnader i staden är att komplettera 
de lokalt utformade undersökningarna som LUNK och kultur- och 
fritidsvaneundersökningen med regionala och nationella undersökningar som Region 
Skånes Folkhälsoenkät Barn och unga och Ung Livsstil. Studierna kan även ge ett 
bättre underlag för socioekonomisk analys och skapa förutsättningar för att jämföra 
Lunds resultat med andra kommuner.

Ett förslag till prioriterat område för det fortsatta arbetet med folkhälsa och social 
hållbarhet är barn och unga med psykisk ohälsa och stress eftersom den psykiska 
ohälsan och stressen ökar bland hela gruppen barn och unga i Lund. Att känna sig 
stressad i skolan får särskilt stora konsekvenser för de barn och unga som även har 

80 www.lund.se, 2017-12-05
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annan typ av stress tex ekonomisk stress. Det är viktigt med ett förebyggande arbete 
eftersom att andelen barn med psykisk ohälsa som uppnår gymnasiekompetens är 
betydligt färre än de som inte har psykisk ohälsa. En slutförd gymnasieutbildning har i 
sin tur en avgörande betydelse för ungdomars möjligheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden, få en inkomst och en god hälsoutveckling.
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Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Under den första rubriken sammanfattas kommissionens text om målområdet och 
redovisas kunskap om kopplingen mellan arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
och hälsa. Därefter redovisas Lunds resultat och statistik samt goda exempel på 
förebyggande verksamheter i Lunds kommun. Kapitlet avslutas med en analys.

Kommissionen för jämlik hälsa
Sambandet mellan arbete eller sysselsättning och god hälsa är väl belagt i såväl svensk 
som i internationell forskning. Förvärvsarbete är för de flesta människor den viktigaste 
källan till försörjning och ett viktigt fundament för människors identitet och sociala 
liv. Arbete har också stor betydelse för möjligheten till delaktighet och inflytande i 
samhället. Att ha ett arbete, men även goda arbetsförhållanden och god arbetsmiljö är 
faktorer som bidrar till vår hälsa.81

Arbetslöshet ökar risken för olika former av riskbruk (alkohol, rökning, narkotika etc.), 
psykisk ohälsa, insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar samt att avlida i förtid. 
Arbetslöshet påverkar hälsan, men hälsan påverkar också risken för arbetslöshet82. 

Arbetsförmedlingen identifierar fyra grupper som särskilt utsatta på arbetsmarknaden. 
Drygt 70 procent av de inskrivna på Arbetsförmedlingen återfinns i dessa utsatta 
grupper. Det är kvinnor och män som:

 saknar gymnasieutbildning,
 är födda utanför Europa,
 har funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och
 är äldre83.

Sambandet mellan arbetslöshet och utbildningsnivå är mycket tydligt – ju högre 
utbildning desto lägre arbetslöshet. Oavsett utbildningsnivå är arbetslösheten 
betydligt högre för utrikes än inrikes födda. Särskilt problematisk är situationen för 
personer som är födda utanför Europa och som saknar gymnasieutbildning84. 

81 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
82 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
83 Det handlar om jämlik hälsa – utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
84 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
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En nedsatt arbetsförmåga i relation till både arbetets fysiska och psykiska krav är 
väsentligen vanligare bland de som har en förgymnasial utbildning än de som har en 
längre utbildning. Det finns också en tydlig könsskillnad med nästan dubbelt så många 
arbetsrelaterade sjukfall bland kvinnor som bland män (130 respektive 69 per 1 000 
anställda). Detta förklaras i stor utsträckning av höga sjuktal inom delar av offentlig 
sektor, t.ex. vård och omsorg85. 

Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö i Lunds kommun 
Under denna rubrik presenteras statistik och resultat från Lund.

Arbetslöshet i Lund
Generellt är arbetslösheten låg i Lunds kommun. Totalt var 4,0 procent av Lunds 
befolkning arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 2016. Det är bättre än i Skåne 
län (7,4 procent) och Riket (6,0 procent). Det finns dock skillnader mellan 
stadsdelarna. Det skiljer 4,8 procent mellan den stadsdelen med högst andel som varit 
arbetslösa sju månader eller mer det senaste året (Linero 6,1 procent) och den 
stadsdelen med lägst andel (Torns glesbygd 1,4 procent). Det finns även vissa 
skillnader mellan könen där 2,3 procent av kvinnorna är öppet arbetslösa (Skåne 3,5 
procent) och 1,2 procent är i program (Skåne 3,2 procent). Av männen i Lund var 2,8 
procent öppet arbetslösa (Skåne 4,3 procent) och 1,6 (3,9 procent) i program. 
Arbetslösheten är lägre i Lund än i Skåne för båda könen.

Lunds ungdomar (18-24 år) har lägre arbetslöshet än Skånes och rikets ungdomar. 
2016 var totalt 2,3 procent av Lunds ungdomar öppet arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd. Det kan jämföras med motsvarande andel i Skåne där siffra var 8,6 
procent och riket 7,1 procent. Även fördelat på kön har Lunds ungdomar en lägre 
arbetslöshet. 

Lund Skåne Riket 

85 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
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Arbetslöshet 
totalt

2,3 8,6 7,1

Unga kvinnor 1,7 6,9 5,6

Unga män 3,0 10,3 8,5

Figur 14. Ungdomsarbetslöshet (omfattar öppen arbetslöshet och program), andel, i Lund, Skåne och 
riket fördelat på kön. Källa SCB

Diagrammet nedan visar att det finns skillnader i arbetslösheten i Lund beroende på 
om man är född i Sverige eller utrikesfödd86. Den öppna arbetslösheten (dvs ej 
aktivitetsstöd) var 2,4 procent av befolkningen i åldern 18-64 år, varav 1,5 procent av 
födda i Sverige var öppet arbetslösa och 5,2 utrikes födda var arbetslösa. Det fanns 
små skillnader mellan könen. I gruppen unga (18-24 år) var 1,2 procent öppet 
arbetslösa, varav 0,9 procent födda i Sverige och 2,8 procent utrikes födda. Något fler 
unga män än unga kvinnor var öppet arbetslösa i Lund.

Lund totalt Svenskfödd 
Lund

Utlandsfödd 
Lund

Totalt (18-64 
år)

2,4 1,5 5,2

Man 2,6 1,8 5,3
Kvinna 2,2 1,2 5,0
Totalt (18-24 
år)

1,2 0,9 2,8

Ung man 1,5 1,2 4,2
Ung kvinna 0,8 0,6 4,2

Figur 15. Öppen arbetslöshet, andel, 18-64 år i Lund, Skåne och riket fördelat på kön och 
utländsk/svensk bakgrund. Källa SCB

Förvärvsarbetande i Lund
Bland kvinnor och män i åldern 15-74 år är 65,5 procent i sysselsättning (siffrorna 
omfattar studenterna) vilket kan jämföras med 67,8 procent i riket. I Lunds kommun 
finns det skillnader mellan andelen förvärvsarbetande per stadsdelar även när man 

86 Källa: SCB
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bortser från studerande. Det skiljer 20 procent mellan den stadsdelen med högst andel 
förvärvsarbetande, Vallkärra/Stångby 89 procent, och stadsdelen med lägst andel, 
Norra Fäladen 69 procent. 

Figur 16. Andel (%) Förvärvsarbetande av befolkningen, 25-64 år, ej studerande. Uppdelat efter 
stadsdelar (2015).
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Figur 17. Förvärvsarbetande Födda i Sverige och Utrikes födda, 25-64 år ej studerande, Andel i 
procent. 2015.

Skillnaden mellan de två grupperna förvärvsarbetande födda i Sverige och födda 
utomlands är störst i Tuna, 43,1 procent, och lägst i Vallkärra/Stångby, 14,8 procent. 
Totalt i Lunds kommun är skillnaden 25,9 procent. Skillnaden mellan de två 
grupperna förvärvsarbetande kvinnor födda i Sverige och födda utomlands är störst i 
Tuna, 43,5 procent, och lägst i Vallkärra/Stångby, 13,6 procent. Totalt i Lunds 
kommun är skillnaden 27,5 procent. Skillnaden mellan de två grupperna 
förvärvsarbetande män födda i Sverige och födda utomlands är störst i Tuna, 42,8 
procent, och lägst i Gunnesbo, 14,8 procent. Totalt i Lunds kommun är skillnaden 
24,2 procent.

Sysselsättning ur ett jämställdhetsperspektiv i Lund
Sysselsättningen är hög i Sverige och bland kvinnor exceptionellt hög ur ett 
internationellt perspektiv. Arbetsfördelningen mellan könen är dock ojämställd. 
Exempelvis tar skånska kvinnor ut 75 procent av föräldraledigheten och 64 procent av 
ledighet för tillfällig vård av barn (VAB). I Lund tar männen ut marginellt mer 
föräldraledighet och VAB än de skånska männen (se diagram nedan). 

kvinnor
 70%

män
 30%

UTTAG AV FÖRÄLDRAPENNING I LUND

Figur 18. Uttag av föräldraledighet uppdelat på kön. Källa: Kvinnor och män i Skåne 
2017, Länsstyrelsen Skåne
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kvinnor
 62%

män
 38%

VAB (VÅRD AV SJUKT BARN) I LUND

Figur 19. Uttag av vab (vård av sjukt barn) i Lund utifrån kön. Källa: Kvinnor och män i 
Skåne 2017, Länsstyrelsen Skåne

Kvinnor som grupp utför även mer hem- och omsorgsarbete än män. Deltidsarbete är 
vanligare bland kvinnor, dels på grund av mer omfattande omsorgsansvar, men också i 
hög utsträckning på grund av ofrivillig deltid vilket genererar en annan problematik 
med lägre lön och lägre pensioner. År 2016 arbetade 68 procent av de skånska 
kvinnorna heltid jämfört med 87 procent av männen.

Ett gott exempel från Lund
I Lunds kommun pågår ett ständigt arbete för att minska sjukskrivningar. Bland annat 
kan insatser på vård- och omsorgsförvaltningen nämnas där ca 10 procent av 
medarbetarna var sjukskrivna år 2016. En analys av sjukfrånvaron på förvaltningen 
under 2016 visade bland annat att det var vanligare att de yngre hade psykosociala 
diagnoser och de äldre medarbetarna var det mer förekommande med fysiska 
problem. I syfte att öka frisknärvaron kommer vård- och omsorgsförvaltningen att 
arbeta med insatser utifrån:

 Tidiga signaler – på de deltagande enheterna utses teamledare som hjälper 
enhetscheferna att upptäcka tidiga signaler på att någon medarbetare behöver 
stöd. Enhetscheferna kommer få utbildning i en ny dialogmodell som ska 
användas vid alla medarbetarsamtal samt vid det första samtalet vid tidiga 
signaler. Den här nya dialogmodellen har fokus på hälsa och har använts 
framgångsrikt i andra organisationer.
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Konsulter handleder projektledaren, står för utbildningsinsatser till chefer samt 
utbildar i en ny samtalsmodell. Tydliga riktlinjer för vad chefen ska göra vid 
tidiga signaler kommer tas fram.

 Fysisk ohälsa hos äldre medarbetare - En arbetsterapeut har anställts under 
projekttiden för att arbeta med hälsokartläggningar, individuella mål, 
gruppmål, träning, sömn, hälsa, livsstil och stress. Arbetsterapeuten kommer 
att arbeta för att stärka de äldre medarbetarnas fysik och med de yngre i 
förebyggande syfte. 

 Psykisk ohälsa hos yngre - En utbildningssatsning startar till hösten för 
medarbetare upp till 35 år. 

 Rehabprocessen - Ett nytt IT-system avseende rehab kommer att 
implementeras under hösten i syfte att göra rehabprocessen tydligare. 

Ett av målen med arbetet är att hitta nya arbetssätt som kan implementeras efter 
projekttiden. Därför har vård- och omsorgsförvaltningen ingått ett avtal med 
Högskolan i Kristianstad som kommer följa projektet och skriva en slutrapport efter 
projekttiden87.

Analys
Generellt är arbetslösheten låg i Lunds kommun. Totalt sett var 4,0 procent av Lunds 
befolkning arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 2016. Det är bättre än i Skåne 
län (7,4 procent) och riket (6,0 procent). Det finns dock skillnader mellan 
stadsdelarna och utifrån födelseland gällande arbetslöshet. Koppling till social 
hållbarhet. När det gäller förvärvsarbetande skiljer det 20 procent mellan den 
stadsdelen med högst respektive lägst andel. Bland kvinnor och män som är födda i 
Sverige är det 25,9 procent fler som förvärvsarbetar jämfört med personer som är 
födda utomlands. Även ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i Lunds ungdomar är lägre 
än Skånes och rikets ungdomar. 2016 var totalt 2,3 procent av Lunds ungdomar öppet 
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd jämfört med 8,6 procent i Skåne och 7,1 
procent i riket.
I Lund tar männen ut 30 procent av föräldraledigheten och 38 procent av VAB vilket 
är marginellt mer än de skånska männen.

87 Samtal med HR-avdelningen på vård- och omsorgsförvaltningen
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Inkomster och försörjningsmöjligheter
Under den första rubriken sammanfattas kommissionen för jämlik hälsas text om 
målområdet. Under rubriken Inkomster och försörjningsmöjligheter i Lund 
presenteras Lunds resultat och statistik. Därefter lyfts två goda exempel på 
förebyggande verksamheter i Lunds kommun. Kapitlet avslutas med en analys.

Kommissionen för jämlik hälsa
Inkomster och försörjningsmöjligheter är ett centralt område för att uppnå jämlik 
hälsa. Sambandet mellan inkomster och hälsa är väl belagt i såväl svensk som 
internationell forskning och i de flesta sammanhang betraktas det som en av de 
viktigaste faktorerna för skillnader i hälsa. 

Ju högre inkomsterna är, åtminstone i de lägre inkomstskikten, desto friskare är man. 
Sambandet mellan inkomster och hälsa bildar en kedja av orsakssamband: från 
uppväxtvillkor och utbildningsnivå till position på arbetsmarknaden, arbetsvillkor och 
inkomster. I denna kedja kan också beteende med betydelse för uppkomst av 
hälsoproblem (rökning, övervikt m.m.) samt hanteringen av dem (benägenheten att 
söka medicinsk hjälp eller bekosta medicin och behandling) ingå. Människor med låga 
inkomster lever inte lika länge som de med höga inkomster och dessutom påverkas 
livslängden av yrkesposition – om man har ett arbetar- eller tjänstemannayrke. 
Inkomster är en viktig faktor för det som benämns den sociala gradienten för hälsa, 
vilket illustreras i figuren nedan88.

88 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
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Figur 20. Hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen. Ju sämre social position, desto sämre hälsa och 
tvärtom. Man talar om en ”social gradient” bland befolkningen. Källa Malmökommissionen 

Inkomster och ekonomiska resurser är viktiga för människors liv och hälsa genom att 
påverka både människors materiella standard och deras handlingsutrymme. Rent 
konkret innebär detta att hälsan påverkas negativt när ekonomin begränsar en persons 
eller familjs möjligheter att leva hälsosamt, men också av stress kring att få ekonomin 
att gå ihop eller att av ekonomiska skäl inte kunna delta i samhällsliv och aktiviteter 
som man önskar89.

Gapet mellan de allra rikaste respektive fattigaste har ökat inom OECD-länderna. Det 
gäller även för Sverige, där den negativa utvecklingen har gått snabbare än i 
jämförbara länder. Andelen relativt fattiga i Sverige har nästan fördubblats under den 
senaste tjugo åren90. I FN:s Agenda 2030 finns ett mål om minskad ojämlikhet (mål 10 
är att minska ojämlikheten inom och mellan länder). Det omfattar att till 2030 
successivt uppnå och upprätthålla en högre inkomsttillväxt än det nationella 
genomsnittet för de 40 procent av befolkningen som har lägst inkomst. I 
budgetpropositionen för 2017 framgår att regeringen har för avsikt att ta fram en 
handlingsplan för att nå detta mål och att följa utvecklingen utifrån denna91. Även 
finansdepartementet konstaterar i den senaste fördelningspolitiska redogörelsen för 
2017 att den ekonomiska standarden för de svenska hushållen har utvecklats positivt 
för de allra flesta, men att gapet mellan de allra rikaste och fattigaste samtidigt ökat. 
År 2015 hade gruppen sammanboende utan hemmaboende barn högst standard. Lägst 
standard hade grupperna utrikes födda med kort vistelsetid i Sverige, ensamstående 
kvinnor med barn och ensamstående pensionärer92.

Inkomstskillnaderna präglas även av tydliga könsskillnader. Inte minst på 
arbetsmarknaden är detta tydligt. Kvinnor har genomgående lägre lön (och därmed 
även pension och andra sociala förmåner) än män. År 2014 var löneskillnad mellan 
män och kvinnor 13,2 procent. Om man i beräkningen tar hänsyn till ålder, yrke, 

89 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
90 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
91 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
92 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
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utbildning och sektor mellan kvinnor och män återstår en ”oförklarad” skillnad på 5 
procent. Ytterligare en aspekt som påverkar kvinnors inkomst är att kvinnor i mycket 
högre grad än män arbetar deltid. 2014 arbetade 30 procent av alla sysselsatta kvinnor 
i åldern 20–64 år deltid. Motsvarande siffra för män var 11 procent. Särskilt vanligt är 
deltidsarbete i kvinnodominerade branscher som offentliga välfärdstjänster93.

Kommissionen för jämlik hälsa lyfter i sitt slutbetänkande vikten av att nå barnfamiljer 
med låg ekonomisk standard. En stor mängd studier visar att det finns goda skäl att 
bekämpa barnfattigdom och socioekonomisk marginalisering av barnfamiljer eftersom 
sambanden mellan familjeekonomi och barns kognitiva utveckling är väl belagda94.

Inkomster och försörjningsmöjligheter i Lunds kommun
Den genomsnittliga årsinkomsten i Lund för personer som är 20 år eller äldre var år 
2016 296,3 tkr vilket kan jämföras med 300 tkr i Sverige. De skillnader i inkomst som 
finns på nationell nivå finns även i Lund avseende geografi och kön. Om man jämför 
de stadsdelar i Lund med högst respektive lägst medelinkomst skiljer det cirka 
129 000 kr i årsmedelinkomst. Medelinkomsten i Klostergården utgör 69 procent av 
medelinkomsten i Vallkärra/Stångby.
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Figur 21. Medelinkomst bland vuxna (25-64 år, ej studenter). Uppdelat efter stadsdelar (2015). 
Medelinkomsten är i detta diagram baserad på förvärvsinkomst.

När statistiken delas upp efter kön kvarstår de geografiska skillnaderna. Det skiljer 
cirka 95 000 kr mellan stadsdelarna med högst respektive lägst medelinkomst för 

93 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
94 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
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kvinnor i Lund. Medelinkomsten bland kvinnor i Klostergården utgör 73 procent av 
medelinkomsten bland kvinnor i Järnåkra/Nilstorp. Motsvarande skillnad för männen 
är cirka 161 700 kr mellan stadsdelarna med högst respektive lägst medelinkomst. 
Medelinkomsten bland män i Klostergården utgör 65 procent av medelinkomsten 
bland män i Vallkärra/Stångby. 

Diagrammet nedan visar på skillnaderna mellan kvinnors och mäns årsmedelinkomst 
inom samma stadsdel. I Tuna har kvinnorna 130 000 kr mindre i medelinkomst än 
männen i samma stadsdel. Kvinnorna i Klostergården har 42 600 kr mindre i 
medelinkomst än männen i samma stadsdel. I Tuna motsvarar kvinnors medelinkomst 
72 procent av mäns medelinkomst. I Klostergården motsvarar kvinnors medelinkomst 
86 procent av mäns medelinkomst. 
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Figur 22. Skillnad i kronor mellan kvinnors och mäns, (25-64 år, ej studerande) medelinkomster. Uppdelat efter 
stadsdelar (2015).

Försörjningsstöd i Lund
Nivån på försörjningsstödet till enskilda i Lund avgörs av riksnormen tillsammans 
med skäliga kostnader för vissa andra behov. Riksnormen tar bland annat hänsyn till 
hur många personer som finns i hushållet, ålder på barn och skolungdomar och om 
vuxna är ensamstående eller sammanboende. Riksnormen innehåller kostnader för 
bland annat livsmedel, kläder och skor, fritid och lek samt TV-avgift95. 

I Lund hade i genomsnitt 1000 hushåll per månad försörjningsstöd under 2017 vilket 
utgör 2,9 procent av befolkningen. Det kan jämföras med 4,2 procent i riket. Det var 

95 Socialstyrelsen, riksnormen för försörjningsstöd 2018, Dnr 3.8-30469/2017
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1144 kvinnor och män och bland de 305 barnfamiljer som hade ekonomiskt bistånd i 
Lund fanns 606 flickor och pojkar i november 2017. Mer om barnfattigdom och att 
växa upp med försörjningsstöd finns att läsa under det första kapitlet Det tidiga livets 
villkor. Diagrammet nedan visar långtidsarbetslösheten det vill säga kvinnor och män 
25-64 år som har varit öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst 6 
månader i Lund. Ökningen finns i hela landet och beror på att nyanlända som fått 
uppehållstillstånd och är inskrivna i etableringsstöd ingår i statistiken.

Figur 23. Långtidsarbetslösheten det vill säga kvinnor och män 25-64 år som har varit öppet arbetslösa 
eller i program med aktivitetsstöd i minst 6 månader i Lund.

Arbetsmarknadsinsatser inom kommunen
När en individ beviljas försörjningsstöd av Lunds kommun skapas även en 
handlingsplan i samarbete mellan individen, socialsekreteraren och en 
arbetsmarknadskonsulent för att individen genom arbete eller utbildning ska bli 
självförsörjande igen. Att hitta en lämplig arbetsplats sker i nära samarbete med 
arbetsförmedlingen. Kommunen har även ett vägledningscentrum med studie- och 
yrkesvägledning för vuxna, vuxenutbildning, IPS-verksamhet för unga med psykisk 
ohälsa och sommarpraktik för ungdomar. Det finns även en rad 
arbetsmarknadsinsatser i samverkan med andra aktörer96. 
Kommunen har ett aktivitetsansvar för unga i åldern 16-20 år som har hoppat av, inte 
har kommit in på ett gymnasieprogram eller gått ut ett gymnasieprogram med 
ofullständiga betyg. Aktivitetsansvaret innebär att informera den unga om att 
karriärvägledare finns, kartlägga den ungas behov och önskemål samt erbjuda 
aktivitet. Läs mer om ComUng under kap. 2.

96 Lokal överenskommelse för Lund mellan Arbetsförmedlingen Lund och Lunds kommun.



55

Ett gott exempel från Lund
År 2016 minskade för första gången på tio år antalet personer med behov av 
försörjningsstöd i Lunds kommun. Resultatet kan delvis härledas till en stark 
konjunktur, vilket minskat antalet nya ansökningar. Dock har konjunkturen mindre 
påverkan på det antal personer med långvarigt försörjningsstöd, då de i stor 
utsträckning på grund av ohälsa och sjukdom står långt ifrån arbetsmarknaden. Lunds 
kommun har under flera år haft många individärenden med långvarigt 
försörjningsstöd som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av komplex 
problematik. För att kunna hjälpa fler i den gruppen fick FINSAM i Lund under år 
2015 i uppdrag av socialförvaltningen att genomföra en förstudie. Syfte var att 
säkerställa att individens behov av hälsofrämjande och sociala stödåtgärder blev 
tillgodosedda. Socialsekreterarna fick i uppdrag att identifiera alla individärenden 
mellan 18-65 år med sjukdom, ohälsa och nedsatt arbetsförmåga och som hade helt 
eller kompletterande försörjningsstöd. 478 personer bedömdes tillhöra målgruppen 
varav 54 procent var kvinnor och 46 procent var män. Antalet barn som blev berörda 
har inte undersökts. 

I förstudien identifierades stora brister i hanteringen av individärenden vilket innebar 
att många hamnat i fel åtgärd, gick miste om rehabiliteringsinsatser och/eller rätt 
ersättningar från de olika stödsystemen samt att vägen till självförsörjning blev längre. 
Det saknades rutiner för handläggning och samverkan mellan relevanta 
samhällsinstanser. Framförallt fanns stora brister í att ha individen i fokus. När 
förstudien var klar startade projektet Kaosam (Kartläggning av arbetsförmåga och 
ohälsa i samverkan) i oktober 2015. I Kaosam har Lunds kommun varit projektägare 
och vuxenpsykiatrin i Lund, vårdcentralerna Norra Fäladen och Måsen, 
Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen har varit samverkansparter. Projektet har 
bidragit till att fler personer med mycket långvarigt försörjningsstöd fick rätt insatser 
och i relativt många fall blev självförsörjande genom arbete, studier eller genom sjuk-
och aktivitetsersättning. Det goda resulterat har även uppmärksammas nationellt97.

97 Slutrapport Kaosam, socialförvaltningen Lunds kommun, 2017
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39%

21%

33%

7%
Självförsörjande med lön, CSN 
mm  61
Självförsörjande med sjuk-och 
aktivitetsersättning 34
Sjuk-och aktivitetsersättning med 
kompl. Försörjningsstöd 52
Avslutade av andra skäl

Vid uppföljning sep. 2016 var 158 av 478 personer 
färdigutredda och avslutade

Figur 24. Resultat av projektet Kaosam i Lund.

Analys 
Lund har en låg andel av befolkningen försörjningsstöd (2,9 procent år 2017). 
Utmaningen i arbetet är att stärka barnperspektivet och prioritera de ca 600 flickor 
och pojkar som lever i hushåll med försörjningsstöd. Barn som lever i familjer i 
långvarigt försörjningsstöd är en tydlig riskgrupp för ohälsa98. I Lund saknas det ett 
systemiskt arbetssätt och ett samlat stöd från berörda förvaltningar som skola, individ- 
och familjeomsorgen samt kultur och fritid till gruppen familjer i ekonomisk utsatthet. 
De generella insatserna i Lund skulle även kunna stärkas genom till exempel 
gratisaktiviteter eller sänkta avgifter så att fler kan delta. Det är bra för alla barn i 
Lund men särskilt viktiga för ekonomiskt utsatta barn. 

När en nyanländ person fått uppehållstillstånd och 24 månader framåt har 

arbetsförmedlingen ett samordnande ansvar för etableringen på arbetsmarknaden. 
Under den tiden har personen även rätt till etableringsersättning från 
Försäkringskassan, därefter går försörjningsansvaret över till kommunen. För att hitta 
arbete eller studier samt för att förebygga arbetslöshet och försörjningsstöd krävs att 
samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen i Lund stärks.  

98 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-Arbetsformedlingen/Etablering-av-nyanlanda.html
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Boende och närmiljö
Detta kapitel utgår från kommissionen för jämlik hälsas text om målområdet. 
Resultatet från Lund är uppdelat på sociala och fysiska egenskaper av boende och 
närmiljön. I kapitlet lyfts två goda exempel på förebyggande verksamheter i Lunds 
kommun, arbetet med förskole- och skolgårdar samt Brunnshög. Kapitlet avslutas med 
en analys.

Kommissionen för jämlik hälsa
Boende och närmiljö är ett centralt område för att uppnå jämlik hälsa. En integrerad 
och trygg boendemiljö främjar hälsa på såväl individ-, som områdes- och 
befolkningsnivå. Hur städer och bostadsområden är utformade påverkar hur vi 
arbetar, lever, umgås och förflyttar oss, vilket i sin tur påverkar hälsan99. En trygg och 
trivsam boendemiljö är ett grundläggande mänskligt behov som Sverige har förbundit 
sig till genom internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Enligt 
regeringsformen ska varje kommun skapa förutsättningar för att alla kommuninvånare 
ska kunna leva i goda bostäder och främja ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen100. Vid brist på bostäder blir konsekvenserna särskilt påtagliga 
för grupper som är nya på bostadsmarknaden eller har en svag ekonomisk situation. 
De hänvisas till boenden med hög exponering för olika riskfaktorer i boendet och 
närmiljön, och genom detta ökar risken för ohälsa, sjukdom och en ojämlik hälsa. 

Kommissionen för jämlik hälsa föreslår bland annat att kommunen:
 verkar för att tillgodose bostadsbehov hos de med svag ställning på 

bostadsmarknaden och når sociala mål genom att använda sociala klausuler i 
offentlig upphandling

 verkar för att det finns en likvärdig tillgång till privat och offentlig service 
såsom skola, gemensamhetslokaler, butiker och närhet till grönområden,

 verkar för blandade upplåtelseformer och överbrygga barriärer i den fysiska 
strukturen för att åstadkomma kontakter mellan olika delar av en stad,

 arbetar vräkningsförebyggande och tar fram strategier mot hemlöshet,
 utvecklar sociala konsekvensanalyser i kommunal planering

99 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
100 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
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 prioriterar tillgång till och underhåll av grönområden med god kvalitet nära 
bostäder utan tillgång till egen trädgård

 följer Boverkets allmänna råd för friytor och goda utemiljöer i anslutning till 
fritidshem, grundskolor och förskolor

 följer exponering för riskfaktorer som buller och luftföroreningar och 
hälsofrämjande miljöer med koppling till socioekonomi.

I Lunds kommun utgör social hållbarhet ett av fem prioriterade fokusområden och har 
definierats ur ett stadsplaneringssammanhang på följande sätt:

 Arbeta för alla invånares möjlighet till ett gott och jämlikt vardagsliv.
 Verka för en jämlik fördelning av resurser mellan olika delar av staden och 

kommunen.
 Arbeta för delaktighet och engagemang hos invånarna101.

Ett bostadsområde har enligt Kommissionen för jämlik hälsa fysiska och sociala 
egenskaper som både kan orsaka ohälsa och verka hälsofrämjande. Till de fysiska 
egenskaperna räknas bland annat luftkvalitet i och utanför bostaden, bullerstörning 
från trafik och grannar samt tillgång till naturvärden, kultur och service nära bostaden. 
De sociala egenskaperna kan vara de boendes tillit till varandra och deras sociala 
deltagande, grad av social integration samt normer och värderingar.102 De sociala och 
fysiska egenskaperna i boendemiljön presenteras under rubrikerna nedan. 

Sociala egenskaper
Samhällsplaneringen kan utforma bostadsområden så att sociala kontakter, social 
kontroll och tillit möjliggörs (eller förhindras)103. Under denna rubrik om sociala 
egenskaper i boende och närmiljö beskrivs tillit, trygghet och brottsförebyggande 
arbete. 

Tillit 
Den mellanmänskliga tilliten i Sverige är bland den högsta i hela världen. I vilken 
utsträckning människor känner tillit varierar dock. Kvinnor känner generellt något 

101 Lunds kommuns ekonomiska verksamhetsplan för 2014-2018
102 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
103 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
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mer tillit till andra människor än män, (61 respektive 48 procent), personer med hög 
utbildning mer än de med låg (73 respektive 47 procent) och personer som 
förvärvsarbetar mer än de som är arbetslösa (65 respektive 42 procent). Skillnader i 
tillit är därmed påtagliga mellan boendeområden med olika socioekonomisk 
struktur104. Nivån av tillit till andra människor hänger även ihop med skillnader i 
hälsa; 79 procent av de som bedömer sin hälsa som bra känner hög tillit jämfört med 
endast 33 procent av de som uppfattar sin hälsa som dålig105.

God samhällsplanering genom en diversifierad lägenhetsfördelning, blandade 
upplåtelseformer och goda mötesplatser kan åstadkomma miljöer som uppmuntrar till 
möten mellan människor och skapar tillit. Även genom att överbrygga barriärer i den 
byggda strukturen kan man skapa kontakt mellan människor i olika delar av staden. 
Mötesplatser som kollektivtrafiken, dit ”alla” kommer, och lokalisering av 
samhällsservice är en viktig aspekt för möten mellan människor och för att skapa 
förutsättningar för ett jämlikt vardagsliv. Även skolan är ett exempel på en kontaktyta 
med stor potential för möten mellan människor med olika erfarenheter106. En viktig 
anledning till att skapa förutsättningar för ökad tillit är att destruktiva handlingar som 
t.ex. våld bottnar i känslor av utanförskap, diskriminering och maktlöshet. 

I Region Skånes folkhälsoenkät Vuxna (18-80 år) samt Barn och Unga 
(gymnasieelever i årskurs 2) ställdes frågan om man kan lita på de flesta människor. 
Resultatet visar till skillnad från den nationella undersökningen att både flickorna och 
kvinnorna i Skåne och Lund kände lägre tillit än pojkarna och männen. 57 procent av 
flickorna i Lund kände låg tillit till andra människor vilket kan jämföras 51,5 procent 
bland pojkarna. Samma tendens fanns bland ungdomarna i Skåne med 69,1 procent 
för flickorna och 62,8 procent bland pojkarna107. Bland vuxna i Lund är tilliten något 
högre för både kvinnor och män jämfört med ungdomarna. Tilliten är lägre i Skåne än 
i Lund oavsett om man jämför ålder eller kön.

104 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
105 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
106 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
107 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
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Kön Lund 
(procent)

Skåne 

Kvinna 28,4 37,3
Man 27,7 37,1
Flicka (gy 
åk2)

57 69,1

Pojke (gy 
åk2)

51,5 62,8

Figur 25. Låg tillit till andra, källa Region Skånes folkhälsoenkät år 2012 vuxna och år 2016 barn och 
unga.

Trygghet och brottsförebyggande arbete
Den faktiska och upplevda tryggheten påverkar vår möjlighet att vara delaktiga i 
samhället. Brottsförebyggande rådet (Brå) mäter årligen tryggheten i befolkningen i 
enkäten Nationella trygghetsundersökningen (NTU). Undersökningen behandlar 
frågor om utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och 
erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Polisen genomför årligen både en 
nationell och en lokal mätning av trygghet, förtroende och utsatthet. Resultaten visa att 
Lund är en mycket trygg kommun att bo i. Lund har ett trygghetsindex på 1, 46 på en 
6-gradig skala där noll är totalt trygghet och sex är total otrygghet. Generellt finns det 
endast små geografiska skillnader i kommunen. Det enda resultat där Lund har höga 
siffror är Oro för att utsättas för sexuella angrepp eller våldtäkt där 24 procent av 
kvinnorna svarat att de ”Känner oro ganska ofta” eller ”Känner mycket oro” jämfört 
med 19 procent i riket108. 

I Lund bedrivs ett gediget brottsförebyggande arbete som bygger på ett strukturerat 
samarbete mellan berörda aktörer på flera olika nivåer. Det långsiktiga samarbetet 
inom det brottsförebyggande området samordnas i Lunds brottsförebyggande råd, 
LBRÅ. I rådet, som leds av kommunstyrelsens ordförande, finns förutom politisk 
representation, förvaltningschefer (social-, kultur- och fritids-, teknisk, utbildnings-, 
skol-, service- och stadsbyggnadsförvaltningen), bolag (Lunds kommunala 

108 www.polisen.se, Medborgarundersökning NTU Lokal 2017, Polisregion syd

http://www.polisen.se/
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fastighetsbolag och räddningstjänsten) samt polisen, brottsofferjouren, PRO och AF-
bostäder. Till rådet finns en arbetsgrupp kopplad som verkställer besluten i rådet. 
Lunds Brå är även styrgrupp till sociala insatsgruppen som bland annat tar fram 
handlingsplaner för att hjälpa unga individer som riskerar att utveckla en kriminell 
livsstil eller som vill hoppa av ett kriminellt nätverk. Kommunen (socialförvaltningen, 
kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och skolförvaltningarna samt 
utbildningsförvaltningen) och polisen samarbetar i arbetet109.

Lunds kommun har ett nära samarbete med polisen och andra aktörer i det 
brottsförebyggande arbetet. Arbetet utgår från en samverkansöverenskommelse 
mellan Lunds kommun och närpolisområdet Lund. I överenskommelsen definieras en 
gemensam problembild, parternas uppdrag samt roller och ansvar i syfte att minska 
brottsligheten och öka tryggheten i Lund. De prioriterade områdena i 
överenskommelsen är:

 Trygghetsskapande åtgärder
 Brott i nära relationer
 Brott mot äldre
 Satsning på ungdomar
 Alkohol och andra droger

Aktuella åtgärder finns beskrivna i en åtgärdsplan för 2014 - 2018. Med utgångspunkt 
i samverkansöverenskommelsen skrivs även medborgarlöften som syftar till att bygga 
förtroende för polisen och kommunen och att engagera och involvera medborgare i 
trygghetsarbetet tillsammans med lokalsamhällets aktörer. Ett av medborgarlöftena 
2017 var att Lund ska vara en trygg plats för unga. Medborgarlöftet togs fram i 
samarbete mellan olika förvaltningar inom Lunds kommun, Räddningstjänsten Syd 
och lokalpolisområde Lund.

Den mer operativa brottspreventionen samordnas i veckovisa samverkansmöten hos 
polisen, där representanter från de berörda förvaltningarna deltar, samt 
räddningstjänsten och kommunens vaktbolag. Denna samverkansgrupps arbetar styrs 
av rådande lägesbild.

109 Social instasgrupp – en arbetsmetod för att motverka ungdomskriminalitet i samverkan mellan Lunds 
kommun och Närpolisområde Lund 
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Fysiska egenskaper
Faktorer i utomhusmiljön av fysisk karaktär som påverkar hälsan är bland annat 
luftkvalitet, buller samt tillgång till grönytor och service110. Boendemiljöns kvalitet är 
särskilt väsentlig för de invånare som inte har möjlighet att röra sig långt hemifrån, 
utan i vardagen är beroende av en god närmiljö. Barn, funktionsnedsatta personer och 
äldre är några exempel111.

Det pågår ett arbete på stadsbyggnadskontoret med att visualisera resultaten av 
mätningar i den fysiska boende- och närmiljön genom kartor över Lund. Kartorna 
kommer även att kompletteras med socioekonomiska faktorer för att bidra som 
underlag till prioriteringar inom arbetet med social hållbarhet och stadsplanering. 

Luftkvalitet
Vägtrafik är en gemensam källa till såväl luftföroreningar som buller och effekterna av 
exponeringen förefaller adderas till varandra. Luftkvaliteten i Sverige har blivit mycket 
bättre de senaste 20–30 åren men luftföroreningarna ligger fortfarande över de nivåer 
som ger oönskade hälsoeffekter. Exponering för luftföroreningar i den allmänna 
miljön har vid de nivåer som förekommer i Sverige t.ex. visats ge en ökad risk för 
astma, hjärtinfarkt och lungcancer samt graviditetskomplikationer. Luftföroreningar 
utomhus kommer bland annat från trafik, uppvärmning, långväga transporter och 
industriprocesser. Exponeringen för luftföroreningar i Skåne har visats vara högre för 
personer med kort utbildning och som är födda utanför Sverige/Norden. Lund 
avvikelser dock från detta mönster med en omvänd fördelning. 

Miljöförvaltningen i Lund har under 2016 utfört kontinuerliga luftkvalitetsmätningar i 
taknivå och gatunivå. De mätningar som utförts visar att inga halter har överskridit 
årsmedelvärdena för miljökvalitetsnormerna112.  

110 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
111 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
112 Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för åren 1990-2016



63

Buller 
Trafik, ventilation, grannar och restauranger är de vanligaste källorna för vad som 
kallas samhällsbuller. Långvarig exponering av buller som framkallar stressreaktioner 
har enligt studier visat sig öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt huvudvärk och 
trötthet. Även barn påverkas då man har sett högre halter av stresshormon och högre 
blodtryck hos barn från bullriga områden jämfört med barn från tysta. För barn på 
skolor med höga bullernivåer har negativa effekter på arbetsprestationer och inlärning 
kunnat påvisas. Städer med fler än 100 000 invånare ska upprätta så kallade 
strategiska bullerkartor och beräkna hur många invånare som exponeras för olika 
bullernivåer, samt ta fram ett åtgärdsprogram113. 

Enligt en kartläggning som genomfördes 2016 exponeras ca 20 000 lundabor för 
skadliga ljudnivåer (över 55 dBA ekvivalentnivå) från vägtrafiken och cirka 6 000 från 
tågtrafiken. Det är en minskning av antal personer som utsätts för buller med totalt 
10 000 personer sedan 2011. Enligt åtgärdsprogrammet 2019-2023 ska barnens 
utemiljö på förskolor och skolor prioriteras och boende på vissa särskilt hårt 
trafikerade kommunala gator i Lund kan få bidrag från kommunen för att byta fönster 
eller bygga bullerskärm utomhus114. En av de föreslagna åtgärderna under dem förra 
programtiden var att utreda bullernivån i parker, på rekreationsområden samt skol- 
och förskolegårdar för väg- och järnvägsbuller. Två utredningar av bullernivåer har 
genomförts som visar att 38 av 190 skol- och förskolegårdar hade potentiella 
bullerproblem och fem har väldigt höga bullervärden. För att bullerkartläggningen ska 
bidra till ett socialt hållbart Lund bör de kompletteras med en socioekonomisk analys. 
Miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret kommer att 
följa upp genomförda åtgärder med en utvärdering i slutet av programperioden år 
2018115.

För att leva upp till höga krav på att producera lägenheter i Lund byggs nu många 
flerfamiljshus på bullerutsatta lägen. Av plan- och byggförordningen framgår att 
bostäder ska ha avskiljbara utrymmen för bland annat sömn och vila med ljudnivåer 
som inte överstiger 25 dB. Men i Boverkets byggregler finns dock undantag från 
kravet på avskiljbarhet för sömn och vila för bland annat studentbostäder och bostäder 

113 Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023, Remissversion 2018-02-19
114 Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023, Remissversion 2018-02-19
115 www.lund.se, buller, hämtat 171201

http://www.lund.se/
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om högst 35 m2. Ett stort antal små lägenheter planeras att byggas i Lund med 
undantag gällande bullernivåer116. 

Tillgång till grönområden
Samhällsplaneringen har stor betydelse för att underlättar hälsosamma levnadsvanor. 
Det handlar bland annat om tillgång till grönområden, natur och att med gång- och 
cykeltrafik stimulera vardagsmotion, lek och fysisk aktivitet. Studier visar att miljöer 
som anpassats för att gynna till exempel fotgängare och cyklister genererar högre 
fysisk aktivitet hos befolkningen. Det gäller alltså inte bara organiserad träning och 
motion, utan även vardagliga aktiviteter som lek eller transport117. Lunds kommun har 
genom LundaMaTs en uttalad strategi för att prioritera fotgängare och cyklister i 
transportsystemet. Resultatet av en medveten satsning på cyklister har bland annat 
uppmärksammats av Cykelfrämjandet som år 2014, 2016 och 2017 utsett Lunds 
kommun till årets cykelkommun. 

Att ha grönområden och natur nära bostaden (inom cirka 300 meter) är en skyddande 
faktor för hälsan. Trivseln i bostadsområdet ökar och den skillnad som annars finns i 
trivsel i bostadsområdet mellan boende i eget hus (högre trivsel) och i flerfamiljshus 
(lägre trivsel) är påtagligt mindre då man har tillgång till sådana värden118. Enligt 
SCBs jämförelse av tillgängligheten på grönytor i olika svenska städer ligger Lund i 
botten med ca 50 procent grönyta och en hög andel hårdgjord yta (ca 45 %). I 
LundaEKO framkommer att alla som bor i tätorterna ska kunna nå en mindre grönyta 
(s.k. gröning) inom 200 meter från bostaden och en närpark inom 300 m från 
bostaden. De största områdena med höga naturvärden återfinns i de östra 
kommundelarna med bland annat Vombsänkan och Sjö- och åslandskapet vid 
Romeleåsen119.

Integrerat bostadsområde och boendesegregation 
Med hjälp av samhällsplanering kan man skapa förutsättningar för integration och 
motverka segregationen. Boverket definierar ett integrerat bostadsområde som ett 

116 www.boverket.se, utrymme för sömn och vila, hämtat 180209
117 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
118 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
119 Grön infrastruktur och ekosystemtjänster, Grön infrastruktur - arenan för ekosystemtjänster Hållbar stadsutveckling som 
bidrar till en god livskvalitet för alla, Lunds kommun, en inledande del i arbetet med Lunds nya översiktsplan PM9

http://www.boverket.se/


65

område som har jämlika förutsättningar att nå service, skola, kollektivtrafik, 
grönområde och tillgång till rekreation. En avgörande faktor för integrerade 
bostadsområden är placering och utveckling av välfungerande skolor. Tillgång till 
andra samhällsfunktioner som sjukvård, bibliotek, socialtjänst, polis och annan service 
som affärer är förutsättningar för trivsel, trygghet och hälsa. Att det finns naturliga 
mötesplatser och tillgång till kultur- och fritidsmöjligheter har betydelse för om 
bostadsområdet är integrerat120.

Motsatsen till integrerat bostadsområde är segregation som står för en rumslig 
åtskillnad mellan olika befolkningskategorier som baseras på:

 socioekonomisk bakgrund (inkomst-, yrkes- eller utbildningsbakgrund), 
 etnicitet (nationalitet, etnisk härkomst eller religion) eller 
 demografi (åldersgrupper, hushållstyper och kön)121. 

I praktiken visar sig segregationen i att människor med olika bakgrund bor i olika 
områden, går i olika skolor och arbetar på olika arbetsplatser eller inom olika yrken. 
Det är dock viktigt att poängtera att det inte är ett bostadsområde, en stadsdel eller en 
skola som är segregerade utan hela kommunen eftersom segregation kräver motpoler 
för att existera. Segregation innebär inte bara en åtskillnad mellan grupper utan också 
att de olika grupperna har olika status. Boendesegregationen tenderar dessutom att 
resultera i att de mest resurssvaga hushållen koncentreras till de minst attraktiva 
bostadsområdena, där de får en betydligt sämre välfärdsutveckling än invånare i andra 
delar av staden122. I syfte att minska segregationen när det gäller brottslighet, upplevd 
trygghet, arbetslöshet, skolresultat, trångboddhet, samhällsservice och delaktighet har 
regeringen utvecklat ett långsiktigt reformprogram för åren 2017-2025123. Det finns 
även möjlighet för kommuner att söka statliga medel för att motverka segregation. 

I en mätning som Dagens Samhälle gjorde 2016 av segregationen i samtliga 
kommuner rankades Lund på plats 124 av 190 kommuner (plats 1 var mest 
segregerad). Enligt mätningen minskar segregationen i Lund mellan 2005 och 2015 

120 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
121 Jämlikhetsrapporten 2017 - skillnader i livsvillkor i Göteborg
122 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
123 www.regeringen.se, Långsiktigt reformprogram för minskad segregation år 2017-2025
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avseende hur jämt fördelad grupperna svensk respektive utländsk bakgrund var mellan 
två geografiska delområden inom en kommun. Resultatet kan ha ändrats då Lund tagit 
emot drygt 1800 nyanlända mellan åren 2015-2017. 

Förtätning i Lund
Lund är en stad med tätt mellan husen men med en tydlig ambition att ytterligare 
förtäta staden. Vid förtätning av städer anser Kommissionen för jämlik hälsa att det är 
angeläget att prioritera bevarande av och tillgänglighet till grönstruktur med god 
kvalitet. Det är särskilt viktigt nära bostäder utan tillgång till egen trädgård. Förskolor 
och grundskolor bör planeras så att en tillräckligt stor gårdsyta med ostört läge säkras 
liksom att de har god luftkvalitet. Dessa aspekter bör även vägas in när ny 
infrastruktur planeras, samt undvika att infrastruktur med negativ miljöpåverkan 
hamnar i de områden som redan är hårt belastade124. Syftet med förtätningen i Lund 
har en social hållbarhetsdimension genom att bland annat: 

 länka samman tätorternas delar 
 stärka mötesplatser 
 skapa blandade områden med fler bostäder och arbetsplatser
 utveckla tätorternas gröna värden
 skapa trygga och överblickbara rum
 bostäder prioriteras i kollektivnära lägen125.

Trafiksäkerhet 
Trafiksäkerhet är en viktig aspekt av boende- och närmiljön. I Lund är de oskyddade 
trafikanterna och kollektivtrafiken normgivande, och den privata motortrafiken får 
anpassas så långt det är möjligt till deras krav och behov. Det stämmer väl överens 
med Kommissionen för jämlik hälsas intensioner. Lunds arbete med transportsystem 
som finns beskrivet i LundaMaTs III (MiljöAnpassat TransportSystem) och har två 
syften, dels att transportsystemet ska vara ekonomiskt‐, socialt‐ och miljömässigt 
hållbart, dels att minska olyckorna och att uppnå målen i nollvisionen. 

124 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
125 Förtätning i Lund, PM5, vad vill vi uppnå med förrättning i Lund?/förtätningspotentional 2050, positiva 
effekter och utmaningar/ framgångsfaktorer fem nedslag, en inledande del i arbetet med alunds nya översiktsplan



67

Cyklister 
Cyklisterna är den till antalet mest olycksdrabbade trafikantgruppen i Lunds kommun. 
Totalt skadades 1707 cyklister under 2011‐2015 och ålderskategorin 20‐24 år är mest 
skadeutsatt. Antalet skadade var jämt fördelat mellan könen och cykelhaveri, olämpligt 
lastad cykel och halka på snö/is anges oftast som orsak till de inträffade 
singelolyckorna. Ett av målen i LundaMaTs är att antalet svårt skadade och dödade i 
trafiken ska minska med 25 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2030 (avser 
polisrapporterade trafikskadade). År 2005 kom en lag om obligatorisk 
cykelhjälmsanvändning för barn under femton år. Enligt folkhälsoenkäten Barn och 
unga ökar cykelhjälmsanvändningen bland de yngre barnen medan de äldre barnen 
oftast avstår från cykelhjälm. Vid den senaste undersökningen uppgav cirka nio 
procent av eleverna i årskurs nio och knappt fem procent på gymnasiet i Skåne att de 
alltid eller nästan alltid använder cykelhjälm126.

Fotgängare
I Lund finns en fotgängarstrategi som gäller för åren 2014-2018 som syftar till att lyfta 
fram fotgängaren som ett eget trafikslag med egna krav och behov, samt att ge 
fotgängarfrågor större utrymme i den kommunala verksamheten. 

Totalt har 1228 fotgängare skadats i Lunds kommun under 2011‐2015. Det är en 
kraftig ökning av antalet skadade fotgängare jämfört med föregående mätperiod. Till 
viss del förklaras denna ökning av att polis och sjukhus blivit bättre på att rapportera 
in olyckor. Äldre kvinnor var den grupp som var mest utsatt för olyckor. Halka vid 
vinterväglag, ojämn beläggning och uppstickande stenar anges ofta som orsak till 
singelolyckorna. Mer än hälften av olyckorna sker på gång‐ och cykelbanor. Av det 
totala antalet personer som skadas i trafikolyckor utgörs ca 20 procent av äldre 
personer. 

Biltrafik 
Riksdagen beslutade år 1997 om en nollvision som innebär en vägtrafik där ingen 
människa dödas eller skadas allvarligt. Lunds kommun har antagit nollvisionen som 
sitt mål för trafiksäkerheten. Tekniska förvaltningens rapport om den aktuella 

126 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
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trafikmängder och trafikolyckor visar att i slutet på 2000-talet nåddes etappmålet för 
nollvisionen med 21 svårt skadade eller döda.

Trötthet, att fordonsförare kör berusade eller drogade samt använder mobiltelefon i 
trafiksituationen är en vanliga olycksorsaker. Förekomsten av alkohol, illegala droger 
och läkemedel bland omkomna förare gällande åren 2006‐2011 i Sverige var 31,2 
procent127. 

Hemlöshet och trångboddhet
Den brist som finns på bostäder är särskilt påtaglig för grupper som är nya på 
bostadsmarknaden såsom unga och nyanlända, men även personer som saknar 
anställning, har missbruksproblem och psykisk ohälsa128. Det är kommunerna som 
genom socialtjänstlagen är ansvariga för att hemlösa personer i Sverige får stöd och 
hjälp. Bostadsbristen innebär många gånger dyra lösningar för kommuner med 
kostnader för hotell och tillfälliga lösningar. För barnfamiljer i hemlöshet får tillfälliga 
lösningar särskilt stora konsekvenser för barnens hälsa och välbefinnande. Täta 
adressbyten och brutna kontaktnät leder dessutom ofta till försämrade skolresultat och 
försvårar för kamratrelationer och fritidssysselsättningar för barnen. Kompensatoriska 
åtgärder som tillgång till mötesplatser, fritids- och kulturaktiviteter, läxhjälp m.m. kan 
spela en viktig roll. 

Personer som befinner sig i hemlöshet är ingen homogen grupp och gruppens 
sammansättning har förändrats. Allt fler blir hemlösa på grund av låga inkomster och 
dålig förankring på bostadsmarknaden snarare än på grund av sociala problem. 
Boverket har analyserat etableringshinder på bostadsmarknaden och pekar på att 
bristen på hyresrätter med låg hyra framstår som det mest betydande hindret och det 
näst viktigaste är svårigheten att låna pengar till bostadsköp. Det tredje viktigaste är 
olika krav som hyresvärdar ställer i form av fast inkomst, en årsinkomst tre gånger 
hyran är vanligt – ett krav som cirka 1,3 miljoner svenskar inte uppfyller. 
Kommissionen för jämlik hälsa menar att samarbetet mellan socialtjänsten och det 
allmännyttiga bostadsföretaget är en nyckelfråga i arbetet med att motverka 
hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden för ekonomiskt svaga hushåll.

127 Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 2018‐2021
128 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
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I Lunds kommun finns en handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten. 
Handlingsplanen har 16 insatsområden och omfattar bland annat en kartläggning av 
hemlösheten i Lund. Syftet med kartläggningen är bland annat att skapa en grund för 
att kunna göra insatser i tidiga skeden. Handlingsplanen stämmer väl överens med 
Kommissionen för jämlik hälsas rekommendationer för kommuners förebyggande 
arbete mot hemlöshet och omfattar bland annat:

 hyresgarantier (syftet är att underlätta för personer med hinder att få 
förstahandskontrakt att få ett eget hyreskontrakt)

 barnperspektivet (ambitionen är att inga barn i Lunds kommun ska vräkas, vara 
bostadslösa eller bo på hotell/vandrarhem)

 samverkan med privata fastighetsägare, Lundafastigheter och LKF 
 samarbeta med universitet, högskolor och civilsamhället.

Den 1 oktober 2017 var 77 vuxna personer, 43 kvinnor och 34 män, hemlösa i Lund. 
Det är en ökning med 1 person från kartläggningen ett år tidigare. Däremot har 
antalet inrapporterade hemlösa barn ökat från 22 till 43 flickor och pojkar på ett år. 
Den största minskningen av antal hemlösa finns i åldersgruppen 21-30, som tidigare 
varit den grupp med flest antal hemlösa. Det kan delvis förklaras med att 
socialförvaltningen har arbetat vräkningsförebyggande genom att säkerställa att 
ungdomar från 16 år, som kommer i kontakt med socialförvaltningen registreras i 
bostadskö hos Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) och andra fastighetsägare. 
LKF:s nybyggnationer av mindre lägenheter har även bidragit till minskningen av 
hemlösa i denna åldersgrupp129.

Kön Antal 
Kvinna 43
Man 34
Barn 43

Figur 26. Hemlöshet i Lund. Källa socialförvaltningen, okt. 2017.

129 Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun 2018-2022, Dnr SO 2017/0164
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Av de hemlösa flickorna och pojkarna bor samtliga med minst en förälder och 
majoriteten bor på hotell eller vandrarhem. Socialförvaltningen arbetar aktivt för att 
barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden och på hotell och vandrarhem ska hitta 
annan varaktig boendelösning. I arbetet med att minska och motverka hemlöshet sätts 
alltid barns bästa i främsta rummet. Den vanligaste boendelösningen för kvinnor är 
hotell- eller vandrarhemsboende och akutboende för männen. Det är värt att notera 
att 47 procent av kvinnorna och 49 procent av männen har oklar eller ingen social 
problematik som angiven orsak till hemlösheten. Den vanligaste orsaken till hemlöshet 
bland männen är missbruks- och/eller psykisk problematik (51 %)130.
 
Trångboddhet 
Enligt Statistiska centralbyråns normer för trångboddhet definieras ett hushåll som 
trångbott om det finns fler än två personer per sovrum - kök och vardagsrum 
oräknade. Sambor och gifta antas dela ett sovrum. Det är sedan länge känt att utrikes 
födda, barnfamiljer och hushåll med låga inkomster är överrepresenterade i 
trångboddhetsstatistiken131. Trångboddhet är i vissa områden också förknippad med 
hälsoaspekter som bl.a. astma, trötthet och huvudvärk till följd av undermåligt 
underhåll av bostäderna. Ett aktivt tillsynsarbete är extra viktigt i områden med hög 
trångboddhet132. 

I Lund finns en handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet som omfattar 
ett förebyggande arbete mot trångboddhet bland de hushåll med barn som är aktuella 
inom socialförvaltningen. Syftet är att minimera risken för att barnfamiljer blir 
hemlösa eller tvingas bo på hotell. Den screening som genomfördes 2014 visar att 46 
hushåll är trångbodda i Lund. Sammanlagt är det 87 kvinnor och män och 152 flickor 
och pojkar som bor i de trångbodda hushållen. Att vara barn i ett hem där man är 
trångbodd är problematiskt. I kartläggningen har föräldrar samt personal från 
barnomsorg och skola uttryckt oro för barnens möjligheter att kunna studera i 
hemmet utan att störas av andra syskon. Sömnproblematik är något som lyfts fram där 
barnen ofta har svårigheter att somna eller att de äldre barnen tvingas vara tysta för 
att inte störa dem som sover. Barnen har svårt att bjuda hem vänner på fritiden då det 

130 Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2017, Dnr SO 2017/0174
131 www.boverket.se, Trångboddhet i storstadsregionerna, 2016, ISBN 978-91-7563-419-7
132 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55

http://www.boverket.se/
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inte finns plats för lek i bostaden. Barnen hamnar lättare i bråk då de inte kan dra sig 
tillbaka och få egen tid och lugn och ro. De vuxna kan inte heller dra sig undan för att 
få tid för sig själva och även de vuxna hamnar lättare i konflikt med varandra.

Ålder Antal 
Barn 152
Vuxna 87

Figur 27. Trångboddhet, Källa socialförvaltningen, nov. 2014

Goda exempel från Lunds kommun
Under denna rubrik lyft två goda exempel på verksamheter som arbetar med tidiga 
insatser för att främja hälsan hos befolkningen i Lunds kommun. Arbetet med 
förskole- och skolgårdar bygger på nationell kunskap och är ett samarbete mellan flera 
förvaltningar. Det andra exemplet är Brunnshög som är ett stadsutvecklingsprojekt 
med social hållbarhet i fokus.

Skolgårdar och förskolegårdar i Lunds kommun
Förskole- och skolgårdarna är troligtvis de utemiljöer som används allra intensivast av 
kommunens invånare. Tillgången till en skolgård och förskolegård med tillräcklig yta, 
en miljö som stimulerar till både lek, fysisk aktivitet och samtal är viktig för barnens 
motoriska och kognitiva utveckling. Detta är särskilt viktigt för de barn som inte i 
övrigt har tillgång till en god fysisk utemiljö. Det finns dessutom studier som talar för 
att det är särskilt viktigt för pojkars inlärning133. 

År 2015 släppte Boverket ett Allmänt råd som beskriver vad plan- och bygglagen 
menar med tillräcklig friyta för förskolegårdar och skolgårdar. Samtidigt gav 
myndigheten ut en vägledning som presenterar forskning och goda exempel inom 
området. Med inspiration från Boverkets allmänna råd och problematiken i Lund med 
minskande ytor för skolgårdar och förskolegårdar vid förtätning startade ett 
förvaltningsövergripande arbete som har resulterat i ett verktyg, så kallade 
lekvärdesfaktorer. Verktyget ska fungera som stöd vid planering, utformning och 
bygglov av nya förskolor samt en hjälp vid upprustning av befintliga förskolegårdar. 
Byggnadsnämnden och servicenämnden har godkänt 

133 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
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Lekvärdesfaktorerna/verktyget134. Även i Lunds kommuns förslag till grönprogram 
lyfts vikten av att förskole- och skolgårdar utformas tillsammans med barnen och följer 
de lagkrav om 40 m2/barn och en totalyta på 3000 m2 som ska garanteras barnens 
utemiljö135. Arbetet med gårdarna är ett exempel på en förebyggande insats (social 
investering) som genomförs tidigt i ålder och som erbjuds alla barn men är extra viktig 
för särskilt utsatta grupper.

Brunnshög
I nordöstra delen av Lund växer den nya stadsdelen Brunnshög upp runt de två 
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. I Brunnshög kan det på sikt komma att 
bo och arbeta uppemot 40 000 personer. På området kommer det att byggas 
flerfamiljshus, radhus, studentbostäder, förskolor, kontor och området kommer att få 
god tillgång till samhällsservice och grönområden. I Brunnshög kommer gång- och 
cykeltrafik att vara prioriterat och med slutstationen för den nya spårvägen kommer 
kommunikationen med Lunds centrala delar att var god. 

En stor andel av de inflyttade kommer att ha internationell bakgrund, såväl 
specialister som nyanlända. Så mycket som 25 procent av hyresbostäderna kommer att 
anvisas till bostäder för sociala ändamål. En annan stor andel kommer att vara 
gästarbetare som bor på långtidshotell och studenter. En stor utmaning på området är 
att många boende kommer att ha svaga lokala sociala nätverk, något som kan leda till 
otrygghet när många flyttar in samtidigt. Därför är social hållbarhet högt prioriterat i 
planeringen av den nya stadsdelen med fokus på tillit, trygghet och social 
sammanhållning. Ett delprojekt kommer att fokusera på Brunnshögstorget. Genom att 

betrakta torget och omgivande byggnader som en helhet och inte enskilda fastigheter 
kan projektet skapa stadsrum och lokaler där människor med olika erfarenheter och 
socioekonomisk tillhörighet kan mötas. Innovativa lösningar ska utvecklas för att de 
delade rummen (utomhus och inomhus) ska ge fler tillgång till mer service, 
mötesplatser och möjligheter att upptäcka, skapa och odla intressen och affärsidéer. 
Trygghetsskapande åtgärder kommer finnas på torget och de delade rummen för att 

134 Föredrag av Emma Dalqvist (Markentreprenad) på Barnrättskommittén 171215 
135 Grönprogram för Lunds kommun UTKAST
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de ska upplevas som trygga, attraktiva och inkluderande. Målet med projektet är en 
socialt integrerad stadsdel där lösningar skapas tillsammans med de boende136.

Analys
Lunds kommuns befolkning växer och kommer att fortsätta växa enligt kommunens 
befolkningsprognos, som sträcker sig fram till 2029. Det innebär att fler kan bo och 
arbeta i Lund. Det innebär också ett ökat behov av grönområden, förskolor och skolor 
med tillräckliga friytor på gårdarna för lek, fysisk aktivitet och grönska. Detta kan vara 
svårt att få till vid förtätning. En hel del av de ytor som planeras att förtätas är 
dessutom grönområden för det befintliga bostadsbeståndet. Barnens utemiljö är 
framför allt viktigt för barn som bor i flerfamiljshus eller inte har tillgång till trädgård. 
En annan utmaning med förtätning är att den ofta sker på bullerutsatta områden. Med 
de nya undantagen som gör det möjligt att bygga små lägenheter och 
studentlägenheter utan tyst sida i bullerutsatta områden finns det en risk att redan 
utsatta grupper blir ännu mer utsatta. Vid förtätning är det också viktigt att ha med 
segregationsproblematiken så att det inte byggs för socialt utsatta grupper i redan 
utsatta områden och vice versa. Men förtätning innebär också en möjlighet att binda 
ihop tätorterna bättre så att de blir tryggare och mer integrerade, vilket framkommer i 
nya översiktsplanen.

Det finns ett stort intresse för sociala frågor i stadsbyggnaden och för att öka 
kunskapen kommer stadsbyggnadsförvaltningen att under hela 2018 fokusera på social 
hållbarhet i sin fortbildningsserie Lyftet. Det pågår också ett arbete med att visualisera 
sociala frågor i kartor för att få kunskap om hur bland annat buller och samhällsservice 
som förskolor, vårdcentral, kollektivtrafik mm är fördelat över staden. Kartorna har 
bland annat kunnat visa att kvinnor i Genarp generellt har en låg inkomst, ingen 
vårdcentral och dålig förbindelse med kollektivtrafik. Kartorna har också kunnat visa 
att t.ex. delar av Norra Fäladen, Linero och Råbylund har längre till regional 
kollektivtrafik vilket innebär sämre koppling till regional arbetsmarknad.

136 Ansökan till Vinnova, utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering 2018, projekttitel Bridge the 
gaps
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I Lund finns ett väl utvecklat samarbete mellan bland annat kommunen, polisen och 
räddningstjänsten i det brottsförebyggande arbetet. Det är en viktig anledning till att 
Lund är en trygg stad att vistas och bo i.
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Levnadsvanor
I detta kapitel sammanfattas kommissionens text om målområdet som avgränsats till 
levnadsvanorna tobaksrökning, narkotikaanvändningen, alkoholkonsumtion, fysisk 
aktivitet och matvanor samt Lunds resultat och statistik. Resultatet från Lund är 
framför allt hämtade från Region Skånes folkhälsoenkät Barn och unga 2016 som 
omfattar alla elever som går årskurs 2 på Lunds gymnasieskolor, d.v.s. inte bara 
lundabor. I det sista kapitlet beskrivs arbetet med Trygg krog som är ett gott exempel 
på ett samverkansprojekt i Lund. Kapitlet avslutas med en analys.

Kommissionen för jämlik hälsa 
Levnadsvanor är ett centralt område för att uppnå jämlik hälsa. Val av livsstil och 
hälsobeteende kan förefalla vara något man väljer själv, men det är inte fullt så enkelt. 
En bra start i livet, en trygg och stimulerande boendemiljö, möjlighet till försörjning 
samt goda arbetsvillkor är bara några exempel på faktorer som ökar våra 
förutsättningar att göra hälsosamma val och leva hälsosamma liv. Det finns starka 
samband mellan levnadsvanor och socioekonomisk status och många riskbeteenden är 
vanligare i utsatta grupper137.

När människors egna resurser att göra hälsosamma val inte räcker till är det välfärdens 
uppgift att kompensera för skillnader i handlingsutrymme och möjligheter bland 
befolkningen. Eftersom levnadsvanor baseras på inlärda beteenden som ofta grundas 
redan i unga år är barn och unga en viktig målgrupp. Enligt Kommissionen för jämlik 
hälsa bör ett strategiskt arbete på området levnadsvanor utgå från att:

 Begränsa tillgängligheten till hälsoskadliga produkter. Det kan omfatta 
prissättningen, bestämmelser för hur, när och till vem varor som alkohol och 
tobak får säljas samt regler kring var och när man får bruka alkohol och tobak.

 Öka tillgängligheten till hälsofrämjande produkter, miljöer och aktiviteter. 
Tillgänglighet till grönområden, cykelvägar och idrottsanläggningar kan öka 
den fysiska aktiviteten i vardagen och kan påverkas via stadsplanering. (Läs 
mer under Boende och närmiljö)

 Stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med levnadsvanor i 
välfärdens organisationer för att utjämna sociala skillnader i hälsa. Inom skolan 

137 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
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kan det omfatta kvaliteten på maten och måltidens roll samt rörelse och fysisk 
aktivitet.

ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak)
Inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT) finns en strategi för 
regeringens arbete. Målet är Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade 
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. 
Ambitionen i strategin är att jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven ska genomsyra 
ANDT-arbetet mot bakgrund av regeringens mål om att sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation. Strategin innehåller sex delmål som omfattar:
1) minska tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak, 
2) minska antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och 
tobak eller debuterar tidigt med alkohol,
3) reducera antalet som utvecklar skadligt bruk eller beroende bland unga och äldre, 
4) ökad tillgänglighet och mer individanpassat stöd till dem som utvecklat beroende, 
5) minska antalet dödsfall samt, 
6) att verka för en folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt138.

Strategin tar tydligt utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer och betonar att ett 
strukturerat, långsiktigt, målinriktat, tvärprofessionellt och sektorsövergripande arbete 
på samhällets alla nivåer krävs för att nå målet. Inom ramen för arbetet med ANDT-
strategin har regeringen även ställt sig bakom målet om ett Rökfritt Sverige 2025 
(Tobacco Endgame), ett opinionsbildningsprojekt som syftar till att kraftigt minska 
rökningen till 2025139.

Tobaksrökning, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor är de levnadsvanor 
som tillsammans ligger bakom 80 procent av alla hjärtsjukdomar och stroke, såväl som 
30 procent av alla cancerfall. Av den anledningen har Kommissionen för jämlik hälsa 
begränsat sin text till nämnda levnadsvanor som även utgör rubrikerna i texten nedan. 
Texten om Lund har kompletterats med narkotika- och snusanvändning.

138 www.regeringen.se, En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020, 
hämtat 2018-02-05
139 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
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Tobaksrökning och snusanvändning
Alla som röker skadas av sin rökning och rökning har effekt på i stort sett alla 
kroppens organsystem. Varannan rökare dör i förtid och förlorar i genomsnitt tio år av 
sin förväntade livslängd. Tobaksrökning är skadligt inte bara för rökaren själv utan 
också för den som exponeras för andras tobaksrök. Enligt den nationella 
folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor har andelen svenskar som röker dagligen 
minskat, men det finns tydliga skillnader i rökning mellan olika grupper. Kvinnor 
röker i något större utsträckning än män (10 respektive 8 procent) men andelen som 
röker varierar främst mellan grupper med olika socioekonomisk position. Bland 
personer med eftergymnasial utbildning är det betydligt färre som är dagligrökare (5 
procent) än bland personer med endast förgymnasial utbildning (12 procent) 140. 
Bland skånska skolelever påverkas rökdebut av om betydelsefulla personer i barnets 
omgivning röker. I samtliga årskurser är det mycket vanligare att mamma, pappa eller 
någon annan person i den närmaste sociala omgivningen röker bland barn som själva 
är rökare, än bland barn som inte röker. Allra störst är skillnaden bland flickor i 
årskurs 6 där 95 procent av rökarna har minst en förälder eller någon annan nära 
person i sin omgivning som röker141. 

Tobaksutredningen har tagit fram ett förslag till ett utvidgat rökförbud på vissa 
allmänna platser som omfattar uteserveringar, entréer till lokaler och andra allmänna 
utrymmen, t.ex. utomhusområden avsedda för kollektivtrafik, inhägnade platser 
utomhus avsedda för idrottsutövning samt lekplatser142. Lagändringarna föreslås träda 
i kraft den 1 januari 2019143.

I Lunds kommun har andelen som röker minskat bland både flickor och pojkar som 
går andra året på gymnasiet mellan 2012 och 2016. Bland flickorna är det 26,8 procent 
som röker vilket är en minskning med 6,7 procent. Bland pojkarna är det 25,1 procent 
som röker vilket är en minskning med 4,8 procent. Jämfört med ungdomar i Skåne är 

140 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
141 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
142 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
143 www.regeringe.se, Lag om tobak och liknande produkter
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det två procent fler av Lunds ungdomar som röker144. 10 procent av pojkarna i 
gymnasiets årskurs 2 i Lunds kommun uppgav år 2016 att de snusar. Motsvarande 
andelar bland flickorna var 1,4 procent. Det är 4,6 procent färre av pojkarna 0,1 
procent fler av flickorna som snusar i Lunds kommun jämfört med andelen i Skåne145. 
Diagrammet nedan visar att den totala tobakskonsumtionen hos flickor och pojkar i 
Lund har minskat mellan åren 2012 och 2016.
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Figur 28. Total tobakskonsumtion hos flickor och pojkar i Lund åren 2012 och 2016.
Källa: Folkhälsoenkät Barn och unga i Skåne 2016.

I Lund uppger 5 procent av kvinnorna och 11 procent av männen att de röker ibland. 
När det gäller snusning så uppger 4 procent av kvinnorna och 10 procent av männen 
att de snusar dagligen146.

I Lunds kommun gäller sedan 1 augusti 2010 rökfri arbetstid för alla anställda. 
Företagshälsovården erbjuder gruppverksamhet för anställda i kommunen som vill 
sluta röka eller snusa. Även skolorna är rökfria vilket enligt tobakslagen innebär att 
alla lokaler och skolans område utomhus som barn och unga använder ska vara rökfria.

144 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
145 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
146 Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten, År 2013-2016
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Kontrollköp är en metod som kommuner kan använda i sin tillsyn av alkohollagen, 
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Förenklat innebär 
det att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att handla 
folköl, tobak eller läkemedel utan legitimation147. I Lund genomfördes 72 kontrollköp 
av tobak under 2017. Vid 19 tillfällen (26 %) kunde köp genomföras utan att personen 
behövde visa legitimation. Det var både stora och små återförsäljare som bröt mot 
lagen och resultatet är jämförbart med andra kommuner148.

Det finns ett starka samband mellan rökning och cannabis bland ungdomar. 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, gör en årlig 
drogvaneundersökning bland svenska skolelever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. 
Av 2011 års undersökning framgår att på
gymnasiet hade 39 procent av de rökande/snusande pojkarna använt narkotika, 
vanligen cannabis. Bland tobaksfria pojkar i gymnasiets årskurs 2 var det endast 7 
procent som använt
narkotika. Bland flickorna i samma ålder var motsvarande siffror 27 respektive 4 
procent. Rökande och snusande ungdomar var också i betydligt större utsträckning än 
andra jämnåriga storkonsumenter av alkohol149.

Narkotika 
Användning av cannabis är något vanligare bland män än kvinnor i alla åldersgrupper. 
Knappt 8 procent av unga mellan 16-24 år i Sverige har använt cannabis någon gång 
det senaste året. Cannabisbruk i Sverige avtar efter man är 35 år. Det finns inget 
tydligt mönster gällande utbildnings- eller inkomstnivå. I CANs (Centralförbundet för 
alkohol och narkotika) nationella rapport från 2015 framkommer att bland de elever 
som angett att de någon gång använt narkotika var cannabis det vanligaste preparatet. 
Cannabis försämrar tankefunktioner som minne, uppmärksamhet, 
koncentrationsförmåga samt analys- och planeringsförmåga. Tonåringar är mer 
sårbara än vuxna för cannabis skadliga effekter, men då utvecklingen ofta är smygande 
kan förändringar av bl.a. tankeverksamhet och känslor vara svåra att upptäcka både för 

147 www.folkhalsomyndigheten.se, hämtat 180222
148 Samtal med Tillståndsenheten i Lunds kommun
149 Cannabis – om spridningen, skadeeffekterna, sambanden med tobak och hur missbruk kan förebyggas. 
Folkhälsomyndigheten 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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användaren och för omgivningen150. Tyngre missbruksproblematik är nära förknippat 
med en utsatt situation. Denna grupp är ofta socialt marginaliserad genom t.ex. 
hemlöshet och obefintliga kopplingar till arbetsmarknaden151.

Av Region Skånes folkhälsorapport Barn och unga framgår det att det är 4,1 procent 
fler ungdomar i Lund som använt narkotika det senaste året jämfört med genomsnittet 
för regionen. Det är 2,3 procent fler flickor och 5,9 procent fler pojkar än i regionen. 
Andelen som använt narkotika det senaste året har minskat för båda könen. 
Diagrammet nedan visar att det är fler flickor och pojkar som både någonsin provat 
narkotika och haft möjlighet att prova narkotika i Lund jämfört med snittet i Skåne. 
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I Lund genomförs regelbundet avloppsvattenmätning i syfte att redovisa förekomsten 
av
cannabis, amfetamin och kokain. Under perioden 7 december till 13 december år 2016 
genomfördes två avloppsvattenmätningar i Lunds kommun. Resultatet visar att 
cannabis nyttjas betydligt mer frekvent än amfetamin och kokain. Cannabis 
uppmättes till 3900 doser vid första tillfället och 4500 doser vid andra tillfället. Det 
innebär att cannabisnyttjandet har ökat något från 2015. Resultatet visar dock inte att 

150 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
151 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
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det är 3900 respektive 4500 olika invånare utan antalet doser totalt. Det vill säga att 
samma person kan ha registrerats mer än en gång. En dos cannabis motsvarar 125 mg. 
Cannabis är betydligt vanligare än både amfetamin (7 doser/dag) och kokain (1 
dos/dag). 

Under 2018 kommer Lund att få en Maria-mottagning. Till mottagningen kan flickor 
och pojkar som är under 25 år vända sig om de har problem med alkohol och/eller 
andra droger. Information, rådgivning och behandling är kostnadsfri. Även närstående 
till någon under 25 år med ett missbruk kan få stöd152.

Alkoholkonsumtion 
Berusningsdrickande är förknippat med flera negativa hälsoeffekter. Riskbruk av 
alkohol har starka samband med alla folksjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, 
diabetes och cancer. Alkohol används ofta för att dämpa ångest, men en hög 
konsumtion av alkohol ökar risken för både depression och ångest. Förutom direkta 
hälsofaror kan alkohol kopplas till en stor andel av våldsbrott, drunkningsolyckor, 
bränder, fall och trafikolyckor. Alkoholberoende och missbruk kan också få 
omfattande negativa sociala konsekvenser som förlust av familj och försörjning. 17 
procent av Sveriges befolkning dricker så mycket alkohol att det medför en ökad risk 
för fysiska, psykiska och sociala skadeverkningar, så kallad riskkonsumtion. Andelen 
riskbrukskonsumenter är högre bland män (20 procent) än bland kvinnor (13 
procent). Flickor och pojkar till föräldrar som har en riskkonsumtion av alkohol är 
extra utsatta ur hälsosynpunkt med en klar överrisk för självmord, olyckor, våld och 
eget missbruk i vuxen ålder. Sedan 2004 har alkoholkonsumtionen bland yngre 
minskat samtidigt som den ökat något hos äldre. Medelintaget av alkohol är högre i 
grupper med hög socioekonomisk position men alkoholrelaterad dödlighet och 
missbruk är vanligare bland grupper med lägre socioekonomisk position153.

Tonåringar tål alkohol sämre än vuxna. Alkoholanvändning bland tonåringar 
samvarierar med andra riskbeteenden som drogmissbruk, skolproblem och oskyddat 
sex och en hög alkoholkonsumtion under ungdomsåren ökar risken för 

152 Årsredovisning Lunds kommun, Socialnämnden 2016
153 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
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alkoholberoende i vuxen ålder. Forskning visar att barn som blir bjudna på alkohol av 
sina föräldrar dricker sig oftare berusade. Föräldrar bjuder sina döttrar och söner lika 
ofta på alkohol och blir mer generösa ju äldre ungdomarna blir154.

Region Skånes folkhälsoenkät Barn och Unga visar att 84,1 procent av flickorna och 
79,3 procent av pojkarna i åk 2 bland Lunds gymnasieelever har druckit alkohol det 
senaste året. I både Skåne och Lund är trenden att färre elever dricker alkohol. 
Andelen har minskat från 87,3 procent för flickorna och 86,7 procent för pojkarna 
mellan åren 2012 och 2016, vilket illustreras i diagrammet nedan.

Gy åk 2
2012
Lund
Pojke

Gy åk 2
2016
Lund
Pojke

Gy åk 2
2012
Lund
Flicka

Gy åk 2
2016
Lund
Flicka

75

80

85

90

Druckit alkohol, 12 m

Figur 29. Andelen elever åk. 2 på gymnasiet som har druckit alkohol det senaste 12 månaderna.

Det är 2,8 procent fler av Lunds ungdomar som har druckit alkohol det senaste året 
jämfört med regionen, varav 5,3 procent fler av flickorna och 0,2 procent av 
pojkarna155. Ett positivt resultat är att det är 7,0 procent färre i Lund som anger att 
föräldrar köper ut alkohol jämfört med regionen. Bland språkintroduktionseleverna är 
det mycket få som uppger att de druckit alkohol så att de blivit berusade under det 
senaste halvåret.

Både kommissionen för jämlik hälsa och den nationella ANDT-strategin lyfter vikten 
av att begränsa tillgängligheten till alkohol156. För att få servera alkoholdrycker krävs 
serveringstillstånd enligt alkohollagen. I Lunds kommun är det tillåtet att dricka 

154 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
155 Gymnasiet årskurs 2. Folkhälsorapport barn och unga, Region Skåne 2016.
156 www.polisen.se/lagar-och-regler/alkohol, hämtat 180222
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alkohol på allmän plats. Varje kommun bestämmer själv i vilka områden, och 
eventuellt under vilka tider, det är förbud mot alkoholförtäring på offentlig plats. 
Fördelen med ett alkoholförbud är bland annat att polisen kan beslagta alkohol från 
personer som uppträder olämpligt. Tillståndsenheten i Lund samarbetar med 
restaurangbranschen, studentorganisationerna och andra myndigheter, för att bidra 
till att ansvarsfull alkoholservering och trygghet för alla som besöker dem. De utbildar 
serveringspersonal för att förhindra diskriminering och att det förekommer servering 
av alkohol till minderåriga eller berusade gäster. Därutöver arbetar de aktivt med att 
motverka att oseriösa aktörer förknippas med Lunds nöjesliv157.

Fysisk aktivitet och matvanor
Låg fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor har koppling till de flesta 
folksjukdomar och fysisk aktivitet har även ett samband med psykiskt välbefinnande. 
Låg fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor är vanligare bland grupper med låg 
socioekonomisk position och får genomslag i stora skillnader i livslängd och risk för 
kronisk sjukdom158.

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har på regeringens uppdrag tagit fram 
ett underlag med förslag till åtgärder för att främja hälsa som är relaterad till matvanor 
och fysisk aktivitet. I rapporten framkommer att det är möjligt att främja hälsosamma 
matvanor och fysisk aktivitet på befolkningsnivå, men insatserna behöver vara 
långsiktiga och riktas både till individer och till deras sociala och fysiska miljö. Viktiga 
aktörer och samhällsstrukturer i ett sådant arbete är skola och förskola, arbetsplatser, 
hälso- och sjukvården, närområdet, föreningslivet, livsmedelskedjan och omsorgen. 
Sådana insatser är även en förutsättning för att nå hållbarhetsmål 3 i Agenda 2030 
som bland annat handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja 
välbefinnande159.

Fysisk aktivitet
Ungefär halva den vuxna befolkningen når den rekommenderade fysiska 
aktivitetsnivån för att upprätthålla en god hälsa. Ytterligare 40 procent har en riskabelt 

157 www.lund.se, hämtat 180222
158 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
159 Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk 
aktivitet, Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket

http://www.lund.se/
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låg fysisk aktivitetsnivå. Även stillasittande i sig har på senare tid uppmärksammats 
som en stor hälsorisk. Barn med högskoleutbildade föräldrar idrottar i större 
utsträckning än barn till föräldrar med endast gymnasieutbildning. Likaså idrottar 
barn till ensamstående i mindre utsträckning än barn till sammanboende föräldrar. 
Flickor med invandrarbakgrund är den grupp som idrottar i minst utsträckning160.

Barn och unga i åldersgruppen 6-17 år behöver sammanlagt minst 60 minuters fysisk 
aktivitet dagligen med ökad puls och andning för att uppnå hälsovinster. Ny forskning 
i Bunkefloprojektet visar vilka positiva effekter fler timmar av skolämnet idrott och 
hälsa kan medföra. I projektet fick en studiegrupp av elever (födda åren 1991 och 
1992) 45 minuters daglig fysisk aktivitet från det att de började grundskolan till och 
med årskurs 9. Elevernas utveckling följdes och jämfördes med en kontrollgrupp som 
fått idrottsundervisning vid två tillfällen i veckan. Resultaten visade att daglig idrott 
inte bara förbättrade barnens motorik utan också deras skolprestationer. Ytterligare 
studier visar att ökad fysisk aktivitet har en positiv effekt på ungdomars självkänsla161. 

Region Skånes folkhälsoenkät Barn och unga visar att pojkar rör sig mer än flickor och 
yngre elever rör sig mer än äldre elever. Andelen med övervikt och fetma är större 
bland elever som rör sig mindre än 30 minuter per dag jämfört med elever som rör sig 
mer än så oavsett ålder och kön. Sambanden är statistiskt signifikanta för pojkar och 
flickor i alla årskurser162. I Lunds kommun är det bara 27,8 procent av flickorna och 
38,1 procent av pojkarna som når upp till den rekommenderade nivån av 60 minuter 
fysisk aktivitet per dag. Lunds flickor och pojkar i åk 2 på gymnasiet rör sig 7,6 
procent mindre än jämnåriga i regionen. Flickorna rör sig 3,8 procent mindre och 
pojkarna 11,5 procent mindre än regionen. Andelen som når upp till den 
rekommenderade nivån har minskat för båda könen sedan 2012. Lunds ungdomar har 
även 6,7 procent (flickorna 8,3 % och pojkarna 5,0 %) sämre resultat i deltagandet i 
skolidrotten än regionen. 

160 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
161 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
162 Folkhäsoenkät barn och unga
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I Lunds idrottspolitiska program från år 2012 identifieras fysisk inaktivitet som ett 
utvecklingsområde. Programmet har ett uttalat hälsofrämjande förhållningssätt och 
riktar sig till alla lundabor med inriktning på barn och ungdomar i åldern 7-20 år. I 
programmet står det: Det är viktigt att främja en god hälsa för alla medborgare. För 
att få bäst hälsoeffekt måste insatser i högre grad riktas mot socioekonomiskt svaga 
grupper. Ökar tillgängligheten till fysisk aktivitet för dessa grupper skapas också goda 
förutsättningar för alla att vara fysiskt aktiva och därmed må bättre. Det är angeläget 
att aktivt arbeta för att motverka användandet av alkohol, narkotika, dopingmedel och 
tobak för både motionärer och för föreningsaktiva163.

Kultur- och fritidsförvaltningen genomför årliga trendanalyser. Den som gjordes 2016 
visar att Lund följer den nationella trenden att många föreningar tappar medlemmar 
och spontanidrottsplatser växer fram i allt snabbare takt. Dagens träning är ofta gratis 
och kravlös genom att den inte sker på bestämda dagar eller tider. Gym som alltid har 
öppet blir fler och attraherar dagens livsstil. Man startar grupper på nätet och på 
arbetsplatser. Man bestämmer träff och möts i parken eller på utegym164. 

Matvanor
Det finns en positiv association mellan hög socioekonomisk position och mer 
hälsosamma matvanor som delvis kan förklara skillnader i sjukdomsförekomst och 
dödlighet mellan olika socioekonomiska grupper. Föräldrarnas, speciellt mammans, 
utbildning har betydelse för barnens matvanor. Matvanor påverkas i stor utsträckning 
av kostnader, de med lägre inkomster tenderar att äta mer av energitäta, näringsfattiga 
livsmedel och mindre av hälsosamma livsmedel som
t.ex. grönsaker och fisk165.

Barn och ungdomar behöver få i sig tillräckligt med näring för att kunna växa, hålla sig 
friska samt orka prestera och koncentrera sig. Samtidigt är det viktigt att inte få i sig 
mer energi än man förbrukar eftersom det på sikt leder till övervikt och fetma. Allsidig 
kost på regelbundna tider samt tillräckligt med frukt och grönt är basen för 
hälsosamma matvanor. De ungdomar som regelbundet äter frukost har oftare 

163 Idrottspolitiskt program, Lunds kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2012-04-26
164 Kultur- och fritidsförvaltningens omvärldsrapport 2016, Lunds kommun
165 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
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hälsosammare levnadsvanor än de med oregelbundna frukostvanor. I årskurs nio och 
på gymnasiet i Skåne är det bara drygt varannan flicka som äter frukost varje dag, 
andelar har minskat sedan föregående undersökning år 2012. Konsumtionen av 
sötsaker (godis/choklad) är störst bland flickor i de två äldsta årskurserna där drygt 20 
procent av flickorna äter sötsaker nästan varje dag eller oftare, vilket kan jämföras med 
cirka 17 procent bland pojkar i samma ålder. Pojkar dricker å andra sidan mer läsk och 
andra sockrade drycker än flickor. I gymnasiets årskurs 2 dricker mer än var femte 
pojke dessa drycker nästan varje dag eller oftare (23 procent), jämfört med 15 procent 
bland jämnåriga flickor166.

Lunds unga har i genomsnitt ett bättre resultat än regionens ungdomar avseende 
regelbundna måltidsvanor och de äter grönsaker flera gånger dagligen. Flickorna gör 
det i större utsträckning än pojkarna. Pojkarna har marginellt bättre regelbundna 
matvanor än regionens medan flickorna har 3,3 procent bättre resultat än regionens 
flickor.

Skolan har en viktig roll när det gäller främjande av goda matvanor. Skolverket lyfter 
till exempel upp fördelarna med schemalagda luncher. Stressen kring måltiden 
minskar när den inte är kopplad till en rast. Skollunchen är betydelsefull för elevernas 
möjligheter att ta till sig undervisningen och skolledningen har ett ansvar för att skapa 
hälsosamma attityder kring måltiden167.

Övervikt och fetma
Fetma påverkar hälsan negativt och medför ofta sämre livskvalitet. Barn med fetma 
har ökad risk att utveckla insulinresistens, leverpåverkan, hjärt-kärlsjukdom och 
ortopediska problem. Eftersom fetma är svårbehandlad när den väl uppkommit är det 
viktigt med förebyggande insatser. Barn med fetma utsätts också oftare för mobbning 
jämfört med normalviktiga barn168.
De senaste decennierna har övervikt och fetma ökat så mycket bland barn och vuxna 
runtom i världen att man talat om en global fetma-epidemi. Ungefär hälften av 

166 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
167 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
168 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne – en undersökning om barns och ungdomars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa, Region Skåne 2016
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Sveriges befolkning uppskattas i dag lida av övervikt eller fetma. 
Folkhälsomyndighetens årliga enkät visar att andelen personer i Sverige med fetma 
har ökat något under de senaste tio åren och var cirka 15 procent bland både kvinnor 
och män 2016. Ökningen har skett i de äldre åldersskikten. Bland låginkomsttagare är 
fetma nästan dubbelt så vanligt som bland höginkomsttagare (19 respektive 10 
procent)169.

I Lund är 11,3 procent av flickorna och 11,8 procent av pojkarna i årskurs 2 på 
gymnasiet överviktiga och 2 procent lider av fetma. Det är en ökning av andelen med 
både övervikt och fetma för båda könen mellan undersökningsåren 2012 och 2016. 

Kön Lund Undersökningsår Lund Övervikt Lund Fetma Lund
Pojke 2012 10,8 1,1
Pojke 2016 11,8 2,1
Flicka 2012 5,8 1,4
Flicka 2016 11,3 2
Kön Skåne Undersökningsår Skåne Övervikt Skåne Fetma Skåne
Pojke 2012 16,9 4,6
Pojke 2016 17,2 4,4
Flicka 2012 9,6 2,3
Flicka 2016 11,5 2,5

Figur 30. Övervikt och fetma i Lund och Skåne. Källa: Region Skånes folkhälsoenkät Barn och unga i 
Skåne 2016.

Lunds ungdomar har ett bättre resultat när det gäller övervikt och fetma än regionens 
ungdomar.

Ett gott exempel från Lund
För att öka tryggheten och säkerheten på Lunds serveringsställen startade Lunds 
kommun år 2013 ett samarbete mellan kommunen, krögare, nationer, kårer, 
studenthälsan, räddningstjänsten och polisen.  Projektet kallas Trygg krog och syftar 
till att öka kunskapen om alkohol, narkotika och sexuella övergrepp för att öka 
säkerhet och trygghet för personer som arbetar på eller besöker serveringsställen i 
Lund. Det förebyggande arbetet utgår från att en trygg krogmiljö sparar 
samhällsresurser och bidrar till att stärka Lunds varumärke.

169 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
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Trygg krog anordnar kontinuerliga möten där bland annat statistik kring våld i 
offentlig miljö, risker med överservering och kommunens och räddningstjänstens 
tillsynsarbete diskuteras. Det är totalt 19 serveringsställen med i Trygg krog. Bland 
annat Tegners Matsalar, Restaurang Stortorget, café Ariman och de flesta av Lunds 
universitets studentnationer. Antalet serveringsställen som vill vara med i Trygg krog 
ökar hela tiden och utvärderingarna visar att krögare och anställda på nationerna 
uppskattar att få kunskap om bland annat ansvarsfull servering, trygghetsarbetet i 
Lunds kommun, ANDT och tillsynsarbetet. Även relationerna mellan 
krögarna/anställda på nationerna och anställda inom polisen, räddningstjänsten och 
kommunen har blivit bättre.

Analys
Levnadsvanorna är ett av förslagen till prioriterat område i det fortsatta arbetet för 
folkhälsa och social hållbarhet i Lund för att det är ett område där Lund avviker 
negativt jämfört med Skåne gällande alkohol, tobak, narkotika och stillasittande. Bland 
flickorna är det 26,8 procent och bland pojkarna är det 25,1 procent som röker i åk 2 
bland Lunds gymnasieelever. 84,1 procent av flickorna och 79,3 procent av pojkarna 
har druckit alkohol det senaste året. I både Skåne och Lund är trenden sedan 2012 att 
färre elever röker och dricker alkohol. När det gäller narkotika har 23,9 procent av 
killarna använt narkotika det senaste året och 51,5 procent har haft möjlighet att 
prova. I Lunds kommun är det endast 27,8 procent av flickorna och 38,1 procent av 
pojkarna som når upp till den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet per dag. Även 
det resultatet är sämre än snittet för Skåne. 

Det finns möjlighet för Lunds kommun att använda nationella initiativ och 
utredningar som hävstång i det lokala arbetet med levnadsvanorna. En motor och 
inspirationskälla till minskat tobaksbruk skulle kunna vara att (precis som 174 
nationella organisationer varav ett 40-tal kommuner) ställa sig bakom Ett rökfritt 
Sverige 2025 eller att införa de förslag på begränsat tobaksbruk som 
Tobaksutredningen föreslår. När det gäller fysisk aktivitet och matvanor kan 
Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets kunskapsunderlag bidra till 
evidensbaserade metoder. Att införa daglig fysisk aktivitet och rörelse i skolan är något 
som forskningen visat har positiva effekter på bland annat psykisk ohälsa som är en 
stor utmaning för Lunds kommun.
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Kommissionen för jämlik hälsa menar att kommunen behöver begränsa 
tillgängligheten till hälsoskadliga produkter genom bland annat regler kring var och 
när man får bruka alkohol och tobak. I Lund är alkoholbruk på allmän plats inte 
reglerat i kommunens ordningsstadgar. Polisen kan däremot ingripa om en person 
som är under 20 år dricker på allmän plats eller om någon person uppträder störande. 
Lund är en av få kommuner som inte har reglerat alkoholbruk på allmän plats. 

En utmaning för Lund är den höga andelen unga kvinnor och män som använder 
narkotika. Detta sammanfaller med att Polisens narkotikaförebyggande arbete inte är 
så aktivt just nu. En av anledningarna är att polisen har fått prioritera om sina 
resurser. Det innebär att polisens gatulangningsgrupp inte är aktiv och att polisen inte 
är med i det förebyggande arbetet riktat till gymnasieskolorna som omfattar både 
samtal med elever och föräldrar. 
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Kontroll, inflytande och delaktighet
Under den första rubriken i detta kapitel sammanfattas Kommissionens text om 
målområdet. I detta kapitel presenteras framför allt Lunds arbete med inflytande och 
delaktighet snarare än statistik och resultat. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
arbetet med ungdomsdelaktighet som ett gott exempel på ett arbete med social 
hållbarhet och jämlik hälsa i kommunen. Kapitlet avslutas med en analys.

Kommissionen för jämlik hälsa
Kontroll över sitt eget liv, tillit till andra, inflytande och delaktighet i samhället är 
centrala områden för att uppnå jämlik hälsa. Forskning visar att det finns tydliga 
kopplingar mellan dessa faktorer och individers och gruppers hälsoutveckling. Låg 
tilltro till sig själv och till sin omgivning påverkar kroppen indirekt genom att 
uppgivenhet och mer ogynnsamma levnadsvanor och direkt genom ökad risk för 
stroke och hjärtinfarkt170. Sannolikheten är större bland personer med lägre 
socioekonomisk position att uppleva mindre gemenskap med andra samt sämre 
kontroll och inflytande över sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället i 
stort171. Delaktighet och deltagande kan mätas på flera sätt bland annat genom social 
gemenskap, valdeltagande till riksdagen och engagemang i det civila samhället.

Kommissionen för jämlik hälsa gör bedömningen att insatser inom området bör 
fokusera på att:

 Främja ett mer jämlikt deltagande i demokratin, 
 Främja ett mer jämlikt deltagande i civilsamhället, 
 Stärka arbetet för de mänskliga rättigheterna och motverka diskriminering och 

annan kränkande behandling samt främja frihet från hot och våld, 
 Främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
 Individer och grupper som i lägre utsträckning än andra har möjlighet till 

kontroll, inflytande och delaktighet bör vara särskilt prioriterade målgrupper.

170 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
171 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
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Kontroll, inflytande och delaktighet i Lund
Delaktighet och deltagande
I 2014 års Demokratiutredning konstateras att demokratin i Sverige är djupt 
förankrad, men att det politiska inflytandet inte är jämnt fördelat. Klyftan mellan de 
som deltar och de som inte deltar har vidgats. År 2014 skilde exempelvis 
valdeltagandet i riksdagsvalet mellan hög- och lågutbildade cirka 15 procent. 
Valdeltagandet är också lägre bland ensamstående, låginkomsttagare, arbetare, 
arbetslösa samt unga och utrikes födda. De som aktivt deltar i politiska partier är i 
huvudsak välutbildade och socioekonomiskt resursstarka personer172. 

Lund har ett relativt högt valdeltagande till kommunfullmäktige med 85 procent i det 
senaste valet 2014 jämfört med valdeltagandet i Skåne län som låg på 81 procent. Det 
är en ökning med drygt en halv procent jämfört med föregående val 2010. Det finns 
dock skillnader i valdeltagandet mellan de olika valdistrikten i Lund. Det skiljer 34,7 
procent mellan valdistriktet med högst valdeltagande (Vallkärra) 91,6 procent, och 
valdistriktet med lägst valdeltagande (Norra Fäladen Kämnärsrätten SÖ) 56,9 
procent. Av de fyra valdistrikt som har lägst valdeltagande ligger två på Norra Fäladen, 
ett på Linero och ett på Väster. 
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172 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
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Figur 32. Valdeltagande Lunds kommun, kommunal val 2014, valdistrikt 2014.

Medborgarundersökning i Lund
Kommunfullmäktige i Lund följer lundabornas möjlighet till delaktighet genom ett 
index baserat på 18 frågor kring tillgänglighet för medborgarinformation. Frågorna 
som ställs består bland annat av möjligheter att lämna medborgarförslag, öppna 
nämndsmöten, tillgänglighet till förtroendevalda på webben samt forum för 
medborgardialog. Lunds värde för 2015, 2016 och 2017 är 72 procent vilket är bättre 
än gruppen större städer. Lunds resultat kan förklaras med att medborgardialogerna 
blivit bättre. 

Medborgardialog i Lund
I Lunds kommuns strategi för medborgardialog står det att Genom medborgardialog 
förnyas och vitaliseras den representativa och lokala demokratin. Medborgardialog 
innebär att förtroendevalda och tjänstepersoner söker upp medborgarna för att få reda 
på vad de tycker, tänker och har för värderingar i olika frågor173. I regeringens 
Demokratiutredning lyfts vikten av att det blir tydligt för medborgarna vilka 
möjligheter till påverkan som dialogerna ger. 

Ett exempel på medborgardialog är den som pågår i Genarp under namnet Fokus 
Genarp. Dialogerna pågår under 2016-2018 och syftar till att Genarp ska vara en 
attraktiv boendeort som kan erbjuda mångsidig service, handel och ett varierat utbud 
av olika aktiviteter. Totalt har cirka 825 Genarpbor deltagit i dialogen och flera 
arbetsgrupper har bildats som kommer att jobba med aktuella frågor för Genarp174. 

Deltagande i och samverkan med civilsamhället 
Att vara del i ett socialt sammanhang, ingå i sociala nätverk, att känna delaktighet och 
bli sedd och hörd är centrala skyddsfaktorer för hälsan. Långvarig ofrivillig ensamhet 
däremot är bland vuxna en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning, och en 
större riskfaktor än fetma och fysisk inaktivitet. Att uppleva gemenskap kan ses som 
en huvudsaklig anledning till att människor söker sig till det civila samhället. 

173 Lunds kommuns strategi för medborgardialog, Antagen av KF den 28 april 2016, § 99
174 www.lund.se, Fokus Genarp, 171218

http://www.lund.se/
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Deltagande i civilsamhällesorganisationer är vanligare bland välutbildade och 
socioekonomiskt resursstarka personer 175. 

Under år 2018 kommer ett förslag till en överenskommelse mellan Lunds kommun 
och idéburen sektor i Lund att arbetas fram. Syftet med överenskommelsen är att 
stärka samverkan, bidra till att öka föreningars och enskilda lundabors engagemang 
samt stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som 
opinionsbildare176.

Ungdomspolitiskt program i Lund
Lunds kommun har en stark tradition av att arbeta med ungdomsinflytande och har 
vid flera tillfällen utsetts till årets ungdomskommun. I Lunds kommun utgår arbetet 
med ungdomsfrågor från det nationella målet för ungdomspolitiken i Sverige Att alla 
ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och 
inflytande över samhällsutvecklingen. Den långsiktiga strategiska inriktningen för 
arbetet anges i ett ungdomspolitiskt program. Ansvaret för det ungdomspolitiska 
arbetet i kommunen delas av alla nämnder och bolag och samordnas av kultur- och 
fritidsnämnden. Lunds kommun har valt att även inkludera 12-åringar i 
ungdomspolitiken. 

Under de kommande åren ska tre områden särskilt utvecklas i Lunds kommun. För det 
första måste Lunds kommun utveckla arbetet med att ge alla ungdomar lika 
möjligheter att utvecklas och uttrycka sig oavsett bakgrund eller förutsättningar. 
Ungdomar med begränsade ekonomiska resurser, utrikesfödda tjejer, unga HBTQ-
personer och ungdomar med funktionsvarianter ska prioriteras. För det andra behöver 
arbetet med ungdomars delaktighet och inflytande i Lunds kommun stärkas. För det 
tredje behöver kunskapen öka, både hos kommunala verksamheter och hos ungdomar 
själva om vilka faktorer som särskilt främjar hälsan både på strukturell och individuell 
nivå.

175 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
176 Förslag till överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen sektor, UTKAST
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Diskriminering
Resurser i form av kontroll, inflytande och delaktighet samt handlingsutrymme kan 
begränsas av diskriminering, våld, hot och andra typer av kränkningar av individer och 
grupper. Insatser krävs därmed både för att främja kontroll, inflytande och delaktighet 
och för att motverka faktorer som inverkar negativt på människors möjligheter att 
påverka sina egna liv och samhället i stort177. 

En viktig aspekt som påverkar individens kontroll och inflytande är självupplevd 
diskriminering. Den nationella folkhälsorapporten Hälsa på lika villkor visar att nära 
35 procent av unga med funktionsnedsättning upplever att de blivit diskriminerade på 
grund av sitt funktionshinder någon gång jämfört med 17 procent bland övriga. Var 
tredje kvinna mellan 16–29 år har upplevt diskriminering på grund av kön under de 
senaste tre månaderna (vid mättillfället). Nio procent av de som ansåg sig ha upplevt 
diskriminering gjorde det på grund av sin etnicitet. Fler män än kvinnor har upplevt 
diskriminering på grund av etnicitet178. 

Alla förskolor och skolor är enligt skollagen och diskrimineringslagen skyldiga att se 
till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av 
barn och elever179. 
I november 2016 granskade revisionen båda barn- och skolnämnderna i Lunds 
kommun avseende rutiner och arbete med likabehandling, diskriminering och 
kränkande behandling. Granskningsresultatet visar att det finns stora skillnader 
mellan skolnämndernas rutiner och arbete. 

Sverige har anslutit sig till och skrivit under flertalet av FNs konventioner om 
mänskliga rättigheter (MR). I de mänskliga rättigheterna ingår till exempel rätten att 
inte bli diskriminerad, yttrandefriheten, barns och kvinnors rättigheter, tanke- och 
religionsfriheten, urfolkens rättigheter, rätten till utbildning och rätten till hälsa. 
Hösten 2017 beslutade kommunstyrelsen att Lund ska bli en MR-stad. Det innebär i 
korta drag att kommunen tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna i varje beslut som 

177 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47
178 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
179 www.skolverket.se
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rör medborgarna och att människor ges möjlighet att delta i de beslut som påverkar 
dem180.

Social oro 
Social oro med våld och destruktiva handlingar bottnar ofta i bristande känsla av 
delaktighet, med känslor av utanförskap, diskriminering, frustration och maktlöshet181. 
Den sociala oron är idag synlig bland annat genom stenkastning mot polis, 
räddningstjänst och ambulans i samband med räddningsinsatser på flera orter i landet. 
Incidenterna har förekommit i samband med ungdomsbråk, vandalisering och anlagda 
bränder (främst bilbränder) i förorter till Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala. 
Liknande händelser har också uppstått i mindre städer. Med sociala medier kan oron 
uppstå och spridas mycket snabbt. En internationell händelse kan skapa oro lokalt och 
en lokal händelse kan få internationell spridning182.

Våld i nära relation
Andelen utsatta som någon gång i sitt liv blivit utsatt för fysiskt våld uppgår till 15 
procent för kvinnor och 8 procent för män. Minst 150 000 barn bor i hushåll där det 
förekommer våld, knappt hälften av dem upplever återkommande våld i hemmet. 
Mörkertalen bedöms även vara stora eftersom våldsbrotten i nära relation sällan 
polisanmäls183. Att utsättas för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld kan bidra till ökad 
risk för olika former av psykisk och fysisk ohälsa, på kort och på lång sikt. Exempelvis 
är riskbruk av alkohol dubbelt så vanligt bland kvinnor och män som har varit utsatta 
för allvarligt sexuellt eller fysiskt våld jämfört med dem som inte varit utsatta. Även 
risken för självskadebeteende och symtom på posttraumatisk stress ökar markant. 
Barns utsatthet är påtaglig. 

På kriscentrum i Lund samordnas arbetet med våld i nära relation. Kriscentrum är en 
öppen mottagning som erbjuder bland annat samtal till vuxna kvinnor och män som är 
utsatta för våld i nära relation eller utövar våld samt barn som bevittnar eller upplever 
våld i nära relation. Det krävs ingen remiss för att komma till Kriscentrum, det är 

180 Struktur för Lunds arbete med mänskliga rättigheter, UTKAST
181 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete, SOU 2016:55
182 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Social oro ur ett kommunalt perspektiv, Åke Jacobsson, Ulf 
Nilrud, Prospero, 2014, ISBN 978-91-7383-442-1 
183 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, 
SOU 2017:47



96

kostnadsfritt och inga journaler skrivs. Tack vare detta är tröskeln att söka hjälp lägre 
och kvinnor, män och barn som lever med våld kan söka sig dit innan problematiken 
gått så långt184.
 
Det systematiska arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck 
berör alla förvaltningar och utgår från styrdokument Strategi mot våld i nära 
relationer. Grunden är allas lika värde i enlighet med konventionen om mänskliga 
rättigheter, barnkonventionen och det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld 
mot kvinnor ska upphöra. Särskilt utsatta grupper som personer med 
funktionsnedsättning, personer med missbruksproblematik, äldre personer, HBTQ-
personer och personer med bristande kunskap i svenska prioriteras. 

Kriminalstatistik från BRÅ visar att antalet barnmisshandelfall där offret är bekant 
med förövaren har ökat i Lund mellan åren 2014 och 2016.

Figur 33. Barnmisshandel 0-17 år av (bekant med offret), antal, Källa: kriminalstatistik för Lund (BRÅ)

Diagrammet nedan visar att antalet anmälda brott i nära relation minskar i Lund. 
Samtidigt ökar antalet sökande till mottagningen på Kriscentrum kraftigt. År 2016 
startade 79 barn och 184 vuxna från Lunds kommun en kontakt med Kriscentrum. Av 
de vuxna var ca 76 procent kvinnor.

Figur 34. Totalt antal brott i nära relation i Lund åren 2014-2016. Källa: Kriminalstatistik för Lund 
(BRÅ)

184 Samtal med representant på Kriscentrum

2014 2015 2016
Barnmisshandel 0-
17 år (bekant med 
offret), antal

162 169 201

2014 2015 2016
Totalt antal brott i 
nära relation

402 397 341
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Till Barnahus kommer barn och unga, upp till 18 års ålder, som utsatts för eller 
bevittnat våld (i nära relationer) eller sexuella övergrepp (oberoende av relation till 
förövaren). Barnahus möter även barn som utsatt ett annat barn för sexuella 
handlingar. Syftet med verksamheten är att i en trygg miljö låta barn som blivit utsatta 
för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen och slippa slussas runt mellan 
olika myndigheter. När en anmälan om våld eller övergrepp kommer in till 
socialtjänsten eller polisen samlas barnahusteamet; socialtjänsten, barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP), polis, åklagare och barnläkare på Barnahus för att planera 
hur arbetet ska gå vidare med ärendet. 

Ett gott exempel från Lunds kommun
Lund uppmärksammas nationellt för det arbete som bedrivs kring 
ungdomsdelaktighet och har flera gånger tagit emot priset som Sveriges 
ungdomskommun. De mest uppmärksammade delarna av ungdomspolitiken är 
ungdomstingen, inflytandecaféerna, elevrådsdagarna samt bidragsformen stöd till 
ungas egen organisering. 
Ungdomstingen genomförs två gånger per termin och är ett forum där unga mellan 12 
och 25 år samlas för att engagera sig, påverka och diskutera frågor som är viktiga för 
unga i Lund. Ungdomstinget planeras och genomförs av unga själva. Dagen innehåller 
föreläsningar, workshops och möjlighet att träffa unga från skolor i hela Lund och 
föreningar som jobbar både i Lund och i hela Sverige. Forumet är öppet för alla unga i 
Lunds kommun och sker på skoltid. Målet är att unga ska få mer inflytande i 
kommunen, i alla frågor som rör ungdomar185. I Lund finns även så kallade 
Inflytandecaféer som vänder sig till ungdomar som går i särskola. Inflytandecaféerna 
kom till för att öka antalet representanter från särskolan på Ungdomstinget. 
Inflytandecaféerna genomförs alltid ett par dagar innan och har samma tema som 
Ungdomstingen. På caféerna används metoden grafisk facilitering som innebär att 
ungdomarnas åsikter ritas upp på en jättestor illustration186. Den tredje delen av 
Lunds framgångsrika arbete med delaktighet är elevrådsdagarna. Till elevrådsdagarna 
bjuds ca 100 unga rådsaktiva från Lunds alla skolor in. De deltar i workshops och 
föreläsningar som har fokus på skolan eller annat aktuellt för elevdemokratin. Även 
politiker och tjänstepersoner som jobbar med skolfrågor bjuds in för dialog. Tack vare 

185 www.lund.se, Ungdomspolitiken, hämtat 180215
186 www.lund.se, Ungdomspolitiken, hämtat 180215

http://www.lund.se/
http://www.lund.se/
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ett aktivt arbete tillsammans med ungdomarna finns en god inblick i vilka frågor som 
är viktiga för ungdomar i Lund. Bland annat är psykisk hälsa, trygghet, skolan, rasism 
och HBTQ viktiga frågor. Den sista delen av ungdomsinflytande är det stöd som unga 
kan söka till egen organisering inom kultur, idrott och samhällsengagemang. Det som 
är speciellt är att alla fritidsledare på mötesplatserna i Lund är utbildade att stötta 
unga i att starta en förening och hur man gör för att söka bidragen. Det har lett till att 
Lund har flera nystartade föreningar och en stor ökning av aktiviteter som skapas av 
unga för andra unga187.

Analys 
En nationell utmaning som även lyfts i det ungdomspolitiska programmet i Lund är 
att valdeltagandet, tilltron till demokratin och upplevelsen av att kunna påverka 
politiska beslut är lägre för personer med låg socioekonomi jämfört med de med hög 
socioekonomi. Den nationella Demokratiutredningen beskriver det ojämlika 
inflytandet och deltagandet som ett hot mot demokratin. I Lund skiljer det 34,7 
procent mellan det valdistrikt med högst respektive lägst valdeltagande. Det saknas 
dock kunskap om och en analys av vilka lundabor som inte deltar aktivt i demokratin, 
något som skulle kunna ligga till grund för prioriteringar av åtgärder. 
Demokratiutredningen föreslår bland annat att organisationer i det civila samhället 
ges förutsättningar att engagera grupper som annars inte deltar. 

Ungdomsdelaktigheten skulle kunna utvecklas genom en central överenskommelse 
som syftar till att öka politikernas deltagande och rektorernas möjliggörande för fler 
elever att delta i demokratiaktiviteter för ungdomar. En högre delaktighet i de 
inflytandeforum som anordnas i kommunen hade kunnat bidra till ett mer jämlikt 
deltagande och inflytande. Eftersom personer under 18 år inte ges möjlighet att rösta i 
lokala och nationella val, behövs kommunens arbete som en särskild väg in i den lokala 
demokratin för unga. 

En annan utmaning i demokratiarbetet i Lund är hur de synpunkter som samlas in 
genom medborgardialoger och ungdomsaktiviteter ska leda till inflytande i en fråga. 
Inom ungdomsdemokratiarbetet skrivs minnesanteckningar från ungdomstingen och 

187 Samtal med tjänsteperson på kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-02-26
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inflytandecaféerna ut av ungdomarna och lämnas ut till politikerna innan 
kommunfullmäktiges sammanträden. Syftet är att politikerna ska få kunskap om vilka 
frågor som ungdomarna tycker är viktiga. 
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Nyanlända i Lunds kommun
Kommunens mottagande av nyanlända handlar om att erbjuda boende och ge 
möjlighet att etablera sig i det svenska samhället genom studier, arbete och 
fritidsaktiviteter. Det mesta sker i den ordinarie verksamheten eller i föreningslivet. 
Det finns även ett stort engagemang hos lundaborna att delta i mottagandet av 
nyanlända. I Dalby finns exempelvis en grupp frivilliga bybor som arbetar för att de 
nyinflyttade ska känna sig välkomna och för att underlätta för dem att bli en del av det 
svenska samhället. För att få fler nyanlända i praktik eller arbete i kommunens 
verksamheter deltar Lunds kommun i ett FINSAM-projekt tillsammans med 
Arbetsförmedlingen. Bland annat har barn- och skolförvaltningen, vård- och 
omsorgsförvaltningen och serviceförvaltningen anställt personer på s.k. Extratjänster 
under 2017.

Bosättningslagen som trädde i kraft i mars 2016 innebär att alla kommuner i Sverige 
är skyldiga att ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd och erbjuda dem en 
bostad och en inledande samhällsintroduktion. Den nya lagen avser att ge en mer 
rättvis fördelning av nyanlända i landets kommuner och samtidigt förbättra 
nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. I tabellen 
nedan visas antalet nyanlända i Lund fördelat på anvisade från Migrationsverket, 
ensamkommande barn och övriga till Lunds kommun. Under de ”övriga” är det 
framför allt vuxna som själva valt att bosätta sig i Lund och ensamkommande barn och 
unga som under året fått uppehållstillstånd.

Figur 31. Antal mottagna flyktingar i Lunds kommun 2012-2018.
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Generellt om hälsa
Hälsa är en viktig förutsättning för en framgångsrik etablering. Flertalet vetenskapliga 
studier visa att nyanlända flyktingar har ett generellt sett en sämre fysisk som psykisk 
hälsa än infödda svenskar. Det beror främst på att många av de asylsökande kvinnorna 
och männen som kommer till Sverige har svåra upplevelser bakom sig som trauma och 
separation188. Enligt Socialstyrelsen mår uppskattningsvis 20-30 procent psykiskt 
dåligt. Även bland nyanlända barn, speciellt ensamkommande barn, är psykisk ohälsa 
vanligt189. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att kartlägga 
asylsökande och nyanlända barns psykiska hälsa i samband med undersökningen om 
skolbarns hälsovanor. Uppdraget ska slutredovisas i januari 2019190. Det är framför 
allt landstingen som ansvarar för hälso- och sjukvården. Kommunen ansvarar bland 
annat för elevhälsan och på kommunens boenden finns information om och särskilda 
satsningar på utvalda delar inom hälso- och sjukvården som till exempel på sexuell 
hälsa.  

Resultatet i LUNK 2017 bekräftar tidigare forskning och visar att 
språkintroduktionseleverna (SPRI-eleverna) mår sämre än elever i Gy åk 2. 
Fritextsvaren vittnar om att oro och ovisshet över sin egen eller sin familjs situation 
påverkar hela tillvaron, både i skolan och hemma. För att hjälpa eleverna undervisar 
skolsköterskorna nyanlända elever i sitt eget mående för att de ska förstå och kunna 
hantera sina reaktioner. Den förebyggande insatsen kallas Hälsoskola för nyanlända. 
För att hjälpa de elever som har behov av särskilda psykologiska insatser har ett 
samarbete på utbildningsförvaltningen mellan enheten för medicinskt ledningsansvar 
och psykiatrins första linje inletts. Alla som arbetar med nyanlända har erbjudits 
utbildning om Traumamedveten omsorg191. Många elever på SPRI-programmet som 
röker. På Polhemskolan finns därför tillgång till informationsmaterial om 
rökavvänjning på flera olika språk genom projektet Tobacco EndGame – find your 
reason för nyanlända (läs mer under rubriken Levnadsvanor och tobak)192. 

152 Slutrapport S2015/06414/FS (SKL DNR 16/03142), Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända, 
Nationell spridning av insatser från förstudien om positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända. 
189 www.regeringen.se, Bättre hälsa nyckel för etablering av nyanlända, 180109
190 www.regeringen.se, Uppdrag avseende skolbarns hälsovanor, S2017/01227/FS
191 Hälsoanalys 2017, LUNK
192 Samtal med Ingrid Månsson Sandborgh, skolsköterska Polhemskolan

http://www.regeringen.se/
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Boende 
I Lunds kommun är det på grund av brist på bostäder en utmaning att hitta 
bostadslösningar till de nyanlända. För att klara uppgiften arbetar kommunen med 
flera olika lösningar. Bland annat kommer tillfälliga bostäder i form av modulbostäder 
för de familjer som kommer genom så kallad anvisning från Migrationsverket att 
byggas på Väster och Linero i Lund, Veberöd och Dalby193. Totalt blir det 96 
lägenheter för ca 300 personer. Det finns en medvetenhet kring att det ur en 
integrationssynpunkt inte är den mest optimala lösningen att bosätta många 
nyanlända på samma ställe. För att motverka segregation ska ett socialt koncept 
prövas på Linero, ett pilotprojekt som kallas för Livskonceptet. Projektet har ett 
tydligt barnperspektiv och är ett samarbete mellan Lunds kommun, LKF, Rädda 
Barnen, MKB Fastigheter AB, IKEA Retail Sverige och Archifunture (designbyrå). 
Modulerna kommer att inredas med möbler och produkter som ska skapa en positiv 
inomhusmiljö för barnens utveckling och utomhusmiljön ska uppmuntra barnen till 
fritid, lek och rekreation och vara så attraktiv att den besöks av barn från närområdet. 
En trygghetssamordnare är anställd för att hjälpa till med att skapa olika möten mellan 
de boende och föreningar och grannar, med flera. Projektet ska utvärderas av Malmö 
högskola i syfte att utarbeta en metod för mottagande som kan spridas till andra 
kommuner 194.

Fortsatta prioriteringar
Forskningen visar att ensamkommande barns etablering generellt fungerar bra. Enligt 
anställda på socialförvaltningen kan det framför allt förklaras med att 
ensamkommande flickor och pojkar får påbörja sin etablering direkt när de kommer 
till Sverige genom att de placeras i en kommun, får en boendeplacering och kan 
påbörja skolarbete. En riskgrupp inom de nyanlända är barnen som kommer med sina 
föräldrar. De får vänta på uppehållstillstånd i Migrationsverkets anläggningsboenden 
och har där begränsade möjligheter att få sina behov tillgodosedda. En viktig insats för 
de barn som är nyanlända i Lund är att de får ingå i ordinarie verksamheter inom 
bland annat skolan, fritiden, kulturen och arbetslivet, istället för att hitta särlösningar 
till denna grupp. Ett bra exempel är de gratisaktiviteter som erbjuds genom Lov i 
Lund. Barnen i denna grupp riskerar att växa upp i hushåll med låg inkomst/bidrag 

193 Dragning av Sara van Lunteren (Lundafastigheter) på Barnrättskommittén 171215
194 www.lund.se, 180109

http://www.lund.se/
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som kan nås av familjecentralen med riktade insatser och bli en del av det prioriterade 
området barn i ekonomisk utsatthet.

Studenters hälsa 
Lunds universitet är Sveriges mest attraktiva studieort och i Lund finns 42 000 
studenter195. Lund har ovanligt många studenter som kommer direkt från gymnasiet 
och många flyttar hemifrån för första gången. De har därför andra förutsättningar än 
övriga ungdomar i Lund.

Under universitetsperioden präglas livet av ytterligare ansvar och press att lyckas 
vilket ökar risken för psykisk ohälsa, depression och alkoholmissbruk196. CSN (centrala 
studiestödsnämnden) genomför vart annat år en undersökning av studerandes 
ekonomiska och sociala situation på regeringens uppdrag. Rapporten visar att 
studerandegruppen som helhet är en mycket heterogen grupp där livssituationen 
skiljer sig kraftigt åt beroende på till exempel ålder, kön och ekonomisk situation. 
Äldre studerande har exempelvis oftare barn, studerar på lägre utbildningsnivåer och 
utan studiemedel. Samtidigt som äldre studerande upplever att studiesituationen och 
den ekonomiska situationen har blivit sämre, upplever de inte att de mår sämre än 
yngre. Yngre studerande har en mer positiv syn på studiesituationen och den 
ekonomiska situationen men upplever oftare än äldre studerande olika typer av 
hälsobesvär. Att ofta känna sig stressad är mycket vanligt bland yngre studerande. 
Undersökningen visar att trots att många studenter upplever sin allmänna hälsa som 
bra upplever 90 procent olika former av hälsobesvär. De vanligaste hälsobesvären är 
stress (74 procent) och att ofta känna sig trött och hängig (63 procent). Upplevelsen 
av stress är högre hos studenter på eftergymnasial nivå där 75 procent anger att de 
ofta är stressade jämfört med 57 procent på grundskolenivå. De som upplever den 
ekonomiska situationen som god är mindre stressade och känner sig mindre trötta och 
hängiga än de som upplever den ekonomiska situationen som dålig197.

195 www.lu.se, om universitetet, hämtat 180206
196 Ongoing university studies and the risk of suicide: a register-based nationwide cohort study of 5 million 
young and middle-aged individuals in Sweden, 1993–2011, Takami Lageborn, Ljung mfl.
197 Studerandes sociala och ekonomiska situation 2015, www.csn.se, hämtat 180206

http://www.lu.se/
http://www.csn.se/
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Studenthälsan på Lunds universitet
Studenter som behöver få stöd och hjälp med bekymmer som kan påverka studierna 
kan vända sig till studenthälsan. Studenthälsans arbete är både behandlande och 
förebyggande. Vanliga anledningar till att studenter söker sig till studenthälsan är till 
exempel stress, prestationsångest, oro, alkoholproblem eller sömnsvårigheter. Utöver 
individuella samtal erbjuds bland annat föreläsningar och gruppsamtal. Under 2017 
erbjöds till exempel föreläsningar om mindfulness och ätstörningar samt kurser om att 
organisera studierna och stress/levnadsvanor. 
Under 2017/18 pågår en förbättring av arbetet med att möta studenter som upplever 
problem med alkohol- och/eller cannabisbruk genom ett nätverk med nationerna. På 
sikt kommer studenthälsan även kunna drogtesta studenter som söker hjälp med 
studierna för att inför en utredning utesluta att droganvändning är orsaken till 
problemen. Under 2018 kommer Lunds universitet att presentera en ny 
studentbarometer. Syftet är att få kunskap om vilka behov studenterna har gällande 
bland annat studenthälsan.

Det sociala livet
Den studiesociala verksamheten utanför studierna har ett stort utbud av aktiviteter 
och utförs av studentnationer, -kårer och Akademiska Föreningen. Majoriteten av 
nationernas aktiviteter utgörs av matservering och pubar, men kompletteras av bland 
annat idrottsverksamhet, nationstidningar och bostäder. Nationerna i Lund är 
beroende av intäkterna från alkoholförsäljningen och konkurrerar om studenterna 
genom sina fester och aktiviteter. Nationerna får nationsstöd från Lunds universitet 
för att anordna alkoholfria aktiviteter och nästa alla nationer ingår i projektet Trygg 
krog (läs mer s 70).
En hög alkoholkonsumtion är en hälsorisk bland studenter. I en studie bland drygt 7 
000 svenska studenter som bland annat IQ genomförde 2017 framkom att alkohol 
betraktades som en självklar del av studentlivet. I studien framkom också att 
berusningsdrickande var betydligt vanligare i de yngre åldersgrupperna jämfört med 
de äldre. 37 procent av männen och 29 procent av kvinnorna uppfyllde kriteriet för 
riskbruk av alkohol. Nästan var tredje hade dessutom presterat sämre i sina studier för 
att de druckit alkohol dagen innan. Hög alkoholkonsumtion och berusningsdrickande 
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ökar i sin tur risken för negativa konsekvenser såsom våld, olyckor, skador, sexuellt 
risktagande och alkoholberoende198.

Internationella studenter
Lunds universitet har en tydlig internationell profil och varje år kommer fler än 2000 
internationella utbytesstudenter till Lund från något av partneruniversiteten som 
finns i mer än 70 länder199. Studentbarometern till de internationella studenterna 
visar att kombinationen av höga levnads- och boendekostnader samt små möjligheter 
till extrajobb vid sidan av studierna gör att den ekonomiska situationen är ansträngd 
för många. Universitet har ett fadder- och mentorsprogram som de internationella 
studenterna upplever är viktigt för att skapa sociala relationer. Det finns dock ett 
behov av att sprida information om stöd- och serviceverksamheterna som 
studenthälsan till de internationella studenterna200.

Boende
Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets 
studentstäder för att garantera studenter en trygg och hållbar bostadssituation under 
hela studietiden. Rapporten visar att bostadsbristen i Lund innebär ett stort problem 
inte minst för internationella studenter som ofta blir extra påverkade av 
bostadsbristen. Det blir allt vanligare att internationella studenter tackar nej till 
utbildning i Lund då de inte får någonstans att bo201. 
Det finns tre stora studentbostadsförmedlare i Lund. I Lund finns det en tradition att 
hyra ut sin bostad i andrahand eller ha en inneboende student. 

198 Berusningsdrickande i studentlivet, 2017, IQ
199 www.lu.se, om universitetet, hämtat 180206
200 Resultatsammanställning International Student Barometer 2013
201 SFS Bostadsrapport 2017, Boendesituationen för landets studenter

http://www.lu.se/


Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum
2018-06-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 177 Möjligheten för Lund att bli en MR 
stad.

Dnr KS 2016/0675

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07 att samverka med Raoul 
Wallenberg institutet för att utveckla ett systematiskt arbete med 
mänskliga rättigheter i Lunds kommun, samt att utarbeta kriterier för en 
MR-stad med målsättningen att Lund ska utnämna sig till en MR-stad.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 att återremittera ärendet till 
kommunkontoret för att ytterligare utreda följande: förtydliga vad 
utnämningen av Lund som MR-stad kommer att innebära konkret för 
våra verksamheter, att utreda vilka kostnader förslaget kan innebära för 
kommunens förvaltningar samt att precisera hur de 200 tkr som föreslås 
avsättas för kunskapshöjande insatser kommer att användas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2018 dnr KS 2016/0675
Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2018 dnr KS 2016/0675
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2018 dnr KS 2016/0675

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Ulf Nymark (MP), Anders Almgren (S), Mia Honeth (L) och Hanna 
Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till struktur för Lunds 
arbete med mänskliga rättigheter i enlighet med kommunkontorets 
förslag,
att finansiering ska ske inom kommunstyrelsens ram samt
att föreslå kommunfullmäktige utnämna sig till MR stad
 
Hans-Olof Andersson (SD) och Börje Hed (FNL) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
 
Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum
2018-06-20

Justerare Utdragsbestyrkande

 
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl yrkande.
 
Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Elin Gustafsson (S), Björn 
Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Mia Honeth (L), 
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD) röstar Ja.
 
Hans-Olof Andersson (SD) och Börje Hed (FNL) röstar Nej.
 
Christer Wallin (M) och Mats Helmfrid (M) avstår från att rösta.
 
Omröstningen utfaller med 9 Ja-röster mot 2 Nej-röster och 2 som avstår.
 
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Elin Gustafssons (S) 
m.fl yrkande.  

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anta förslaget till struktur för Lunds arbete med mänskliga 

rättigheter i enlighet med kommunkontorets förslag,
att utnämna sig till MR stad

Kommunstyrelsen beslutar
att finansiering ska ske inom kommunstyrelsens ram.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil 177/01.

Protokollsanteckningar
M: Vi kommer att ta ställning till förslaget till kommunfullmäktiges 
sammanträde.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum
2018-06-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer
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Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-06-20 klockan 15.00–22.40

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 158-165, §§ 168-206, närvarar inte §§ 
166-167 pga jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 158-165, §§ 168-172, §§ 174-206, 
närvarar inte §§ 166-167 och § 173 pga jäv
Elin Gustafsson (S), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga jäv
Björn Abelson (S), tjänstgör som ordförande § 166
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 158-183, tjänstgör som ordförande § 167, kl 15:00-
20:50 
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga 
jäv
Philip Sandberg (L), §§ 158-173, kl 15:00-18:20
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 166-167, 
kl 15:00-22:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§ 
166-167, kl 15:00-16:40
Birger Swahn (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) § 166, för 
Christer Wallin (M) § 173 samt för Mats Helmfrid (M) §§ 184-206
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 174-206
Caroline Ljungqvist (FI), tjänstgör för Elin Gustafsson (S) § 166

Ersättare Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 15:00-20:55

Övriga Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 15:00-17:30

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 158-206

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 27 juni 2018 kl 09:00

Underskrifter



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018, 

ärende 19. Möjligheten för Lund att bli en MR stad. Dnr KS 2016/0675 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande. Det var dock 9 av 13 ledamöter i 

kommunstyrelsen som röstade bifall, så beslutet gick igenom.  

Om det behövs konkreta åtgärder från kommunens sida för att se till att de 

mänskliga rättigheterna efterlevs så är vi med på det, men det här projektet 

syftar knappast till det, utan är bara ännu ett brandingprojekt som kostar 

stora skattemedel. Det kanske inte ens är kommunens 

varumärkesbyggande detta handlar om, utan enskilda politikers?  Ingen har 

kunnat visa vilken konkret nytta detta projekt gör.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-06-20 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-06-20

Paragrafer § 158-206

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-28 Datum då anslaget tas ned 2018-07-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2018-05-21 KS 2016/0675

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

Ulrika Dagård

 0734 – 15 09 30

ulrika.dagard@lund.se

Kommunstyrelsen

Möjligheten för Lund att bli en MR stad
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07 att samverka med Raoul 
Wallenberg institutet för att utveckla ett systematiskt arbete med 
mänskliga rättigheter i Lunds kommun, samt att utarbeta kriterier för en 
MR-stad med målsättningen att Lund ska utnämna sig till en MR-stad.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 att återremittera ärendet till 
kommunkontoret för att ytterligare utreda följande: förtydliga vad 
utnämningen av Lund som MR-stad kommer att innebära konkret för 
våra verksamheter, att utreda vilka kostnader förslaget kan innebära för 
kommunens förvaltningar samt att precisera hur de 200 tkr som föreslås 
avsättas för kunskapshöjande insatser kommer att användas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2018 dnr KS 2016/0675 
Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2018 dnr KS 2016/0675
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2018 dnr KS 2016/0675

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Ett strukturerat och systematiskt arbete med 
mänskliga rättigheter gynnar barn. 

Ärendet
Återremiss
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-02 att återremittera ärendet till 
kommunkontoret för att ytterligare utreda följande: förtydliga vad 
utnämningen av Lund som MR-stad kommer att innebära konkret för 
våra verksamheter, att utreda vilka kostnader förslaget kan innebära för 
kommunens förvaltningar samt att precisera hur de 200 tkr som föreslås 
avsättas för kunskapshöjande insatser kommer att användas.
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Kommunkontorets svar
Strukturerat arbete med mänskliga rättigheter i Lund
Att arbeta strukturerat, systematiskt och övergripande med mänskliga 
rättigheter och att vara en MR-stad, innebär också, förutom det interna 
arbetet, att kommunen arbetar utåtriktat och försöker samverka med 
idéburen sektor, näringsliv, universitet, enskilda medborgare och andra 
aktörer för att utveckla arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och 
kommunal nivå. Ett utåtriktat arbete med samverkan är något som Lunds 
kommun redan gör idag inom ett flertal områden kopplat till mänskliga 
rättigheter såsom inkludering, flyktingmottagandet, barnrättsarbetet, 
nationella minoriteter, funktionhinder området, med flera. Ett utåtriktat 
arbetssätt är även väl implementerat inom andra verksamhetsområden i 
Lunds kommun såsom det miljöstrategiska arbetet, näringslivsarbetet, 
stadsplanering, socialt arbete, med flera. 

Strukturerat arbete med mänskliga rättigheter i verksamheten
Utvecklingen av ett strukturerat arbete med mänskliga rättigheter, som 
innebär att Lund kan utnämna sig till en MR-stad, är en vidareutveckling 
av Lunds redan framgångsrika och välutvecklade arbete med barns 
rättigheter som Lund får stor uppmärksamhet för. Både nationellt och 
internationellt hör olika institutioner av sig till kommunen och vill 
komma på studiebesök för att ta del av vårt ambitiösa barnrättsarbete. 
Därför är styrprocessen för ett strukturerat arbete med mänskliga 
rättigheter uppbyggd på samma sätt som vårt redan pågående arbete med 
barns rättigheter och bygger på samma principer, det vill säga: 

 Ett program ska arbetas fram som övergripande beskriver vilka 
principer som ligger till grund för Lunds kommuns arbete med 
mänskliga rättigheter. 

 Kopplat till programmet ska en handlingsplan tas fram med mål 
och aktiviteter/åtgärder som beskriver inriktningen för 
kommunens arbete med mänskliga rättigheter under en 
fyraårsperiod.

 Kunskapshöjande insatser om mänskliga rättigheter ska 
genomföras för medarbetare och förtroendevalda för att vi ska 
kunna implementera ett människorättsbaserat arbetssätt i 
verksamheten.

 Barnrättskommittén föreslås omvandlas till en kommitté för 
mänskliga rättigheter, med uppdrag att arbeta för att strukturen 
med mänskliga rättigheter implementeras och följs upp utifrån 
programmet och handlingsplanen. Kommittén ska bestå av 
representanter för alla förvaltningar, precis på samma sätt som 
barnrättskommittén gör idag. 
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Ovanstående struktur lägger grunden för implementeringen av ett 
systematiskt och strukturerat arbete med mänskliga rättigheter och ett 
människorättsbaserat arbetssätt som gör att Lund kan utnämna sig till en 
MR-stad. 
Att exakt förutse vad implementeringen av ett strukturerat arbete med 
mänskliga rättigheter innebär för verksamheterna går inte att precisera. 
Den största skillnaden är att vi, genom att implementera strukturen för 
mänskliga rättigheter också får möjlighet att arbeta systematiskt och 
sammanhållet med flera perspektiv av mänskliga rättigheter såsom 
HBTQ frågor, barns rättigheter, rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, rättigheter för nationella minoriteter, våld i nära 
relationer, jämställdhet, arbete mot diskriminering, med flera. På så sätt 
kan arbetet med mänskliga rättigheter optimeras och samordnas med 
arbetet med social hållbarhet/folkhälsa eftersom områdena är 
sammankopplade och bidrar till graden av tillit, delaktighet och 
demokrati i ett samhälle, samt bidrar till jämlika livsvillkor för alla. 
Det människorättsbaserade arbetet som verksamheterna ska 
implementera med utgångspunkt från strukturen för mänskliga 
rättigheter, innebär att verksamheterna, precis som de redan gör idag 
avseende barnrättsarbetet, ska kartlägga sina verksamheter utifrån ett 
människorättsperspektiv och utvärdera vad man redan gör bra idag och 
undersöka vilka områden/processer som behöver förbättras. 
Kartläggningen lägger grunden för ett människorättsbaserat arbetssätt 
som innebär att verksamheterna blir medvetna om vilka perspektiv av 
mänskliga rättigheter som påverkar deras arbete och utvecklar arbetssätt 
utifrån det. 
Den föreslagna kommittén för mänskliga rättigheter ska arbeta på samma 
sätt som barnrättskommittén, men med ett vidare perspektiv på 
mänskliga rättigheter och med ett utökat ansvar för utbildningsinsatser 
och uppföljning och analys. 
För att kunna göra ovanstående behövs utbildningsinsatser för anställda, 
chefer och förtroendevalda. Se avsnittet för utbildningsinsatser. 

Kostnader för förvaltningarna 
Kommunkontoret gör bedömningen att det inte kommer att innebära 
några ytterligare kostnader för förvaltningarna med ett strukturerat arbete 
med mänskliga rättigheter och om Lund utnämner sig till MR-stad. De 
medel som behöver avsättas till implementeringen av strukturen för 
mänskliga rättigheter är avsedda för att utbilda Lunds förtroendevalda, 
chefer och medarbetare i mänskliga rättigheter och att arbeta 
människorättsbaserat. Den eventuella merkostnad som det kan tillkomma 
för verksamheterna är när någon deltar i utbildningsinsatser. 
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Utbildningsinsatser
De 200 tkr som föreslås avsättas ska användas till följande 
utbildningsinsatser:

 Två större utbildningstillfällen ska genomföras under 2019 där 
förtroendevalda, chefer och anställda erbjuds att delta i en 3 
timmars lång och övergripande utbildning om mänskliga 
rättigheter. Allt enligt samma utbildningskoncept som tidigare 
arrangerats avseende utbildningar kring barnrättsarbetet.

 Kommittén för mänskliga rättigheter ska ta fram ett 
utbildningspaket under 2019 att erbjuda 
förvaltningarna/avdelningarna för att de ska kunna kartlägga sina 
verksamheter och implementera ett människorättsbaserat 
arbetssätt. Paketet ska innehålla en webbaserad 
utbildningsplattform samt visst tryckt material.

 Förvaltningarna ska dessutom årligen kunna ansöka om medel om 
från kommittén för mänskliga rättigheter för att kunna genomföra 
utbildningar för sin personal avseende mänskliga rättigheter och 
för att kunna implementera ett människobaserat arbetssätt. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att anta förslaget till struktur för Lunds arbete med mänskliga 
rättigheter i enlighet med kommunkontorets förslag, 

att i budget för 2019-2021 avsätta 200 tkr för år 2019 och därefter 
50 tkr årligen för kunskapshöjande insatser samt för kommittén för 
mänskliga rättigheters arbete samt 

att utnämna sig till MR stad

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till: samtliga nämnder och styrelser



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum
2018-05-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 132 Möjligheten för Lund att bli en MR stad
Dnr KS 2016/0675

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07 att samverka med Raoul 
Wallenberg institutet för att utveckla ett systematiskt arbete med 
mänskliga rättigheter i Lunds kommun, samt att utarbeta kriterier för en 
MR-stad med målsättningen att Lund ska utnämna sig till en MR-stad.
Kommunkontoret har tillsammans med övriga förvaltningar genomfört 
en kartläggning av Lunds nuvarande arbete med mänskliga rättigheter. 
Detta för att lämna förslag till en struktur som bidrar till ett systematiskt 
arbete med mänskliga rättigheter för att Lund på sikt ska kunna utnämna 
sig till MR-stad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2018
SKL plattform för policy- och verksamhetsutveckling - Mänskliga 
rättigheter på lokal och regional nivå
Kommunkontorets beslut den 7 september 2016 dnr KS 2016/0675
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2016 dnr KS 2016/0675.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Hanna Gunnarsson (V), Anders Almgren 
(S) och Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att anta förslaget till struktur för Lunds arbete med mänskliga rättigheter i 
enlighet med kommunkontorets förslag,
att i budget för 2019-2021 avsätta 200 tkr för år 2019 och därefter 50 tkr 
årligen för kunskapshöjande insatser samt för kommittén för mänskliga 
rättigheters arbete samt
att utnämna Lund till MR stad.
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.
 
Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), 
Börje Hed (FNL) och Mattias Horrdin (C) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att förtydliga vad 
utnämningen av Lund som MR-stad kommer att innebära konkret för 
våra verksamheter, att utreda vilka kostnader förslaget kan innebära för 
kommunens förvaltningar samt att precisera hur de 200 tkr som föreslås 
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Sammanträdesdatum
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Justerare Utdragsbestyrkande

avsättas för kunskapshöjande insatser kommer att användas.
I andra hand yrkas avslag på förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår återremissen.
 
Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
 
Ja för avslag på återremissyrkandet.
Nej för bifall till återremissyrkandet.
 
Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Elin Gustafsson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar 
Ja.
 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Mattias 
Horrdin (C), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och Hanna 
Gunnarsson (V) röstar Nej.
 
Omröstningen utfaller 6 Ja-röster mot 7 Nej-röster.
 
Kommunstyrelsen beslutar således bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att förtydliga vad 

utnämningen av Lund som MR-stad kommer att innebära konkret 
för våra verksamheter, att utreda vilka kostnader förslaget kan 
innebära för kommunens förvaltningar samt att precisera hur de 
200 tkr som föreslås avsättas för kunskapshöjande insatser kommer 
att användas.
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Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, FörNyaLund, Sverigedemokraterna, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 132/01-03.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-02 KS 2018/0029

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-05-02 klockan 15.00–20.45

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 116-129, §§ 131-137, närvarar ej § 
130 pga jäv, kl 15:00-20:30
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande § 130 samt §§ 
138-141
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 116-129, §§ 131-141, närvarar ej § 130 
pga jäv
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD), §§ 116-135, §§ 137-141, närvarar ej § 136 pga 
jäv

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) § 130 samt §§ 
138-141
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) § 130
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C)
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Hans-Olof Andersson (SD) 
§ 136

Ersättare Kenth Andersson (S)
Yanira Difonis (MP), kl 15:00-16:10
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-16:30

Justerare Mats Helmfrid (M)

Paragrafer § 116-141

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 9 maj 2018 kl 11:00
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Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Mats Helmfrid (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-05-02

Paragrafer § 116-141

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-11 Datum då anslaget tas ned 2018-06-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 maj 2018, 

ärende 17: ”Möjligheten för Lund att bli en MR stad Dnr KS 

2016/0675” 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande.  

 

Möjligheten att bli MR-stad togs upp i KS redan 7 september 2016. Vi 

yrkade då  

 

att kommunkontoret skulle få i uppdrag att utreda om, och i så fall på 

vilket sätt, mänskliga rättigheter kränks i Lunds kommun, och 

att om det konstateras att brott mot de mänskliga rättigheterna föreligger, 

ska kommunkontoret ta fram förslag till åtgärder mot detta. 

 

Detta yrkande föll tyvärr. Nu har ärendet kommit en bit längre, men i 

ärendets handlingar finns fortfarande inget konkret om vilken funktion det 

skulle fylla för Lund och dess invånare att bli MR-stad. Det står utförligt i 

kommunkontorets tjänsteskrivelse om att ”övergripande strukturer behöver 

utvecklas…” och ”Kunskapshöjande insatser om mänskliga rättigheter 

behöver generellt genomföras som riktar sig till tjänstepersoner, chefer och 

förtroendevalda”.  

 

Det står ”för att implementera ett människorättsbaserat arbetssätt behöver 

respektive verksamhet kartlägga på vilket sätt mänskliga rättigheter berör 

den egna verksamheten”. Detta är det närmaste tjänsteskrivelsen kommer 

att säga något om verkliga behov, men de eventuella behoven konkretiserar 

inte här heller. Det kan ju mycket väl finnas behov av arbete med att se till 

att de mänskliga rättigheterna efterlevs i Lunds kommun, men då måste vi 

ha kännedom om var det brister, så att vi sätter in åtgärder rätt!  

 



Vi anslår inte pengar till något där det inte görs trovärdigt att pengarna är 

väl använda. Det finns en risk att Lunds kommun riskerar att endast berusa 

sig med retorik och byråkrati genom denna form av beslut. Även alliansen 

var tveksamma i detta ärende, och drev tillsammans med vänsterpartiet 

igenom en återremiss. De hade dock avslag som andrahandsyrkande.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-05-02 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 





 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-02 

 
 
Ang Möjligheten för Lund att bli en MR stad (Dnr: KS 2016/0675) 
 
Vi anser att beslutsunderlaget saknar flera viktiga perspektiv och därmed kräver ytterligare 

beredning och handläggning. Bland annat saknas en bra konsekvensbeskrivning av vad 

utnämningen som MR-stad innebär rent konkret för kommunens förvaltningar. Inte heller har 

kommunstyrelsen fått redovisat en tydlig beräkning av eventuella kostnader som utnämningen 

kan medföra. Att ta på sig ett så pass betydelsefullt ansvar kanske innebär nya utgifter och då 

är det av förklarliga skäl nödvändigt att kommunstyrelsen får klarlagt detta före ett beslut. I 

förslaget till beslut ska kommunstyrelsen även avsätta 200 000 kronor för så kallade 

”kunskapshöjande insatser”. Exakt vilka dessa insatser är och vad de i så fall faktiskt kostar är 

en fråga vi vill ha mer information om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 

 

 

 

 

Mattias Horrdin (C)  Torsten Czernyson (KD) 

 

 

 

Börje Hed (FöNyL) 
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Ulrika Dagård

0734 – 15 09 30

ulrika.dagard@lund.se

Kommunstyrelsen

Möjligheten för Lund att bli en MR stad
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07 att samverka med Raoul 
Wallenberg institutet för att utveckla ett systematiskt arbete med 
mänskliga rättigheter i Lunds kommun, samt att utarbeta kriterier för en 
MR-stad med målsättningen att Lund ska utnämna sig till en MR-stad.
Kommunkontoret har tillsammans med övriga förvaltningar genomfört 
en kartläggning av Lunds nuvarande arbete med mänskliga rättigheter. 
Detta för att lämna förslag till en struktur som bidrar till ett systematiskt 
arbete med mänskliga rättigheter för att Lund på sikt ska kunna utnämna 
sig till MR-stad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2018 
SKL plattform för policy- och verksamhetsutveckling - Mänskliga 
rättigheter på lokal och regional nivå
Kommunkontorets beslut den 7 september 2016 dnr KS 2016/0675
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2016 dnr KS 2016/0675.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Ett strukturerat och systematiskt arbete med 
mänskliga rättigheter gynnar barn.

Ärendet

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07 att samverka med Raoul 
Wallenberg institutet för att utveckla ett systematiskt arbete med 
mänskliga rättigheter i Lunds kommun, samt att utarbeta kriterier för en 
MR-stad med målsättningen att Lund på sikt ska utnämna sig till en MR-
stad.
Kommunkontoret har tillsammans med övriga förvaltningarna genomfört 
en kartläggning av Lunds nuvarande arbete med mänskliga rättigheter för 
att lämna förslag till en struktur som bidrar till ett systematiskt arbete 
med mänskliga rättigheter.
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Vad är mänskliga rättigheter?
Sverige har anslutit sig till och skrivit under flertalet av FN konventioner 
om mänskliga rättigheter. Ansvaret för att tillämpa de mänskliga 
rättigheterna i Sverige delas mellan staten, landstingen och kommunerna. 
Kommuner har ansvar för social välfärd, grund- och gymnasieskola, 
förskola och äldreomsorg och har därför ansvar för att skydda och främja 
de mänskliga rättigheterna på lokal nivå. 
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller alla. De slår fast att 
alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och 
lika i värde och rättigheter. Mänskliga rättigheter reglerar förhållandet 
mellan staten och enskilda. De utgör en begränsning av statens makt över 
individen och slår fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen. 
Mänskliga rättigheter syftar till att alla människor ska få möjlighet att 
leva ett drägligt liv. Därför inkluderar mänskliga rättigheter regler om 
människors möjlighet att överleva, såsom föda och husrum, människors 
rätt till sina innersta tankar och trosuppfattningar, skydd för familjen, 
frihet från tortyr och slaveri, rätt till utbildning, yttrandefrihet och att 
delta i landets styrelse.
Att arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter på kommunal nivå 
innebär bland annat att det finns en övergripande inriktning för arbetet 
med mänskliga rättigheter, styrande dokument samt en modell för 
uppföljning och analys. Ett människorättsbaserat arbetssätt på lokal nivå 
innebär att verksamheter vet och har kunskap om vilka mänskliga 
rättigheter verksamheten ansvarar för, har mål som relaterar till 
mänskliga rättigheter och fokuserar på verksamhetsområden som berör 
människor som har ett svagt skydd för att få sina mänskliga rättigheter 
tillgodosedda.  

Vad är en MR-stad?
En MR-stad kännetecknas av att kommunen, företag och organisationer 
tillämpar internationella normer för mänskliga rättigheter genom att vidta 
positiva åtgärder för att säkerställa att mänskliga rättigheter skyddas. 
Människor ska också ges möjlighet att förstå och hävda sina rättigheter 
och delta i beslut som påverkar dem. Att vara en MR-stad handlar om att 
utveckla principer och att systematiskt arbeta med MR-frågor i 
organisationen. Även det utåtriktade arbetet präglas av ett MR-perspektiv 
och invånarna, föreningar, företag och andra är inkluderade i arbetet.
Det finns ett antal MR-städer runt om i världen. Exempel på MR-städer i 
Europa är Graz, Nürnberg, Barcelona, York och Utrecht. 
Kännetecknande för Grazs arbete som MR-stad är att staden har tagit 
fram en deklaration som bland annat innebär att staden ska, i alla 
handlingar och beslut, utgå från de mänskliga rättigheterna. Dessutom 
arbetar staden systematiskt med mänskliga rättigheter genom att årligen 
utvärdera och följa upp sitt arbete med mänskliga rättigheter. Staden har 
ett MR-råd där det, förutom representanter för staden, också ingår 
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företrädare för föreningar och näringslivet. Graz är, liksom Lund, med i 
ECCAR (European Coalition of Cities against Racism).
Det finns ingen internationell ackreditering för en stad som utnämner sig 
själv som MR-stad. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 
tillsammans med Raoul Wallenberg institutet med flera, tagit fram en 
plattform för policy- och verksamhetsutveckling av mänskliga rättigheter 
på lokal och regional nivå. Plattformen innehåller kriterier för vad som 
kännetecknar en MR-stad i Sverige, se beskrivning nedan.

Kriterier för en MR-stad
SKL:s kriterier för en MR-stad belyser en kommuns, landstings och 
regions uppdrag som samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör och 
arbetsgivare och beskriver vad som är viktigt att sträva efter för en MR-
stad:
1. Ett lokalsamhälle där alla tar ett aktivt ansvar för att förverkliga 

mänskliga rättigheter och i detta samarbetar med det civila samhället 
och andra aktörer.

2. Kunskap och medvetenhet om de mänskliga rättigheterna hos 
förtroendevalda, tjänstepersoner, medborgare och det civila 
samhället.

3. Ett åtagande att införliva mänskliga rättigheter i formella riktlinjer, 
rutiner och aktiviteter för att på så sätt i allt högre grad respektera, 
skydda och främja de mänskliga rättigheterna.

4. Att synliggöra de dilemman och eventuella konflikter som uppstår 
när de olika rättigheterna ska förverkligas.

5. Att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och 
främjas vid tecknandet av kommunala kontrakt och andra rättsliga 
avtal.

6. Att utveckla lämpliga mekanismer för att regelbundet följa upp och 
kommunicera resultat.

SKL:s plattform och kriterier har fungerat som grund för förslag till 
struktur för ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter i Lunds 
kommun.
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Kartläggning
Kommunkontoret har genomfört en kartläggning av Lunds nuvarande 
arbete med mänskliga rättigheter tillsammans med förvaltningarna. 
Arbetet inleddes hösten 2017 genom ett gemensamt uppstartsmöte 
tillsammans med Raoul Wallenberg institutet, Lunds universitet och 
SKL. Därefter har förvaltningarna kartlagt sitt arbete med mänskliga 
rättigheter genom att bland annat göra en genomlysning av hur respektive 
förvaltning arbetar med Lunds kommuns styrdokument som styr det 
nuvarande arbetet med mänskliga rättigheter. De styrdokument som finns 
idag som berör området för mänskliga rättigheter är: Folkhälsopolicy, 
Integrationspolitiskt program, Lunds kommuns strategi och 
handlingsplan för nationella minoriteter, Lunds kommuns strategi för 
medborgardialog, Plan för delaktighet och jämställdhet för personer med 
funktionsnedsättning, Strategin Barnets bästa, Strategi mot våld i nära 
relationer 2017-2022 och Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och 
likabehandling. 

Med utgångspunkt från kartläggningens resultat behöver följande 
genomföras för att utveckla ett systematiskt och enhetligt arbete med 
mänskliga rättigheter i Lund. 
Lunds kommun arbetar i dagsläget framgångsrikt med mänskliga 
rättigheter inom flera områden. Ett exempel på det är arbetet med barns 
rättigheter där flera förvaltningar har utbildade barnrättstrateger och 
barnrättspiloter. Barnkonsekvensanalyser görs också inför varje ärende 
som ska beslutas av nämnder. Dock är inte arbetet med mänskliga 
rättigheter tillräckligt systematiserat i Lund. Det finns styrdokument som 
täcker in specifika konventioner och områden av mänskliga rättigheter 
som förvaltningarna arbetar efter, men arbetet behöver utvecklas och bli 
mer enhetligt för att möta kriterierna för en MR-stad. Det finns därför ett 
behov av ett mer målstyrt och systematiskt övergripande arbete med 
mänskliga rättigheter som inkluderar analys, struktur för genomförande, 
uppföljning och utvärdering av mål och insatser för att mäta effekter av 
åtgärder. 
En övergripande struktur behöver utvecklas vilket bland annat innebär att 
ett överordnat styrande dokument behöver arbetas fram. Programmet ska 
fungera som ett paraplydokument för alla områden som berör mänskliga 
rättigheter, samt även inkludera de områden av mänskliga rättigheter som 
Lund arbetar med idag. Programmet ska beskriva hur arbetet med 
mänskliga rättigheter ska prioriteras, organiseras och vilken inriktning 
arbetet ska ha. 
Arbetet inom social hållbarhet/folkhälsa bör samordnas tillsammans med 
arbetet med mänskliga rättigheter för att att uppnå synergieffekter. 
Kunskapshöjande insatser om mänskliga rättigheter behöver generellt 
genomföras som riktar sig till tjänstepersoner, chefer och 
förtroendevalda. För att implementera ett människorättsbaserat arbetssätt 
behöver respektive verksamhet kartlägga på vilket sätt mänskliga 
rättigheter berör den egna verksamheten.  
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En utökad samverkan behöver utvecklas mellan förvaltningarna och 
mellan andra samhällsaktörer så att de olika delarna av Lunds arbete med 
mänskliga rättigheter blir tydligare, både för förtroendevalda, chefer och 
medarbetare. En utökad samverkan med universitet och högskolor 
behöver också inledas för att utveckla arbetet med följeforskning och 
utvärdering kring mänskliga rättigheter.

Sammanfattning
Kartläggningen visar att Lunds kommun arbetar framgångsrikt med 
mänskliga rättigheter inom flera områden, men det finns ett behov av en 
övergripande struktur och ett systematiskt och sammanhållet arbete med 
mänskliga rättigheter för att Lund ska kunna utnämna sig till en MR-stad.  
För att kunna föra ihop alla områden av mänskliga rättigheter såsom 
rättigheter för HBTQ personer, för barn, för personer med 
funktionsnedsättning, för nationella minoriteter, våld i nära relationer, 
jämställdhet, arbete mot diskriminering till ett enhetligt arbete är det 
viktigt att det finns förutsättningar som definierar vilka mål som ska 
uppnås och vilka effekter som är önskvärda. Därför föreslås följande 
struktur för ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter i Lund.

Förslag till struktur för ett systematiskt arbete med 
mänskliga rättigheter

Lunds kommuns vision
Ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter och att Lunds kommun 
utnämner sig till en MR-stad bidrar till att uppnå intentionen i Lunds 
vision Lund skapar framtiden – med kunskap, öppenhet och innovation. 
Genom att utveckla våra verksamheter till att arbeta systematiskt med 
mänskliga rättigheter och genom att involvera medborgare, idéburen 
sektor och andra aktörer i det arbetet vill vi bidra till mer kunskap, 
öppenhet och delaktighet för att kunna skapa hållbara lösningar och möta 
framtidens utmaningar. 
 
Program och handlingsplan för mänskliga rättigheter
Ett program ska arbetas fram som övergripande beskriver vilka principer 
som ligger till grund för Lunds kommuns arbete med mänskliga 
rättigheter och som bland annat beskriver vilka rättigheter och 
skyldigheter alla som bor, arbetar och vistas i Lunds kommun har 
(rättighetsbärare) och vilka rättigheter och skyldigheter Lunds kommun 
har (skyldighetsbärare) i rollen som samhällsaktör, demokratiaktör, 
välfärdsaktör och arbetsgivare. 
Programmet ska beskriva hur arbetet med alla områden av mänskliga 
rättigheter så som rättigheter för HBTQ personer, för barn, för personer 
med funktionsnedsättning, för nationella minoriteter, våld i nära 
relationer, jämställdhet, arbete mot diskriminering, med flera bedrivs 
systematiskt och enhetligt. Det innebär att programmet kommer att 
utgöra ett ramverk för de områden av mänskliga rättigheter som Lunds 
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styrdokument berör idag och ska fungera som ett ”paraply” för Lunds 
systematiska arbete med mänskliga rättigheter. 

Existerande styrdokument för mänskliga rättigheter (strategier, program 
och handlingsplaner) ska inkorporeras i programmet och på sikt ersättas. 
Programmet ska även tydliggöra vilka specifika områden förvaltningarna 
redan arbetar med som är lagstyrda och där mänskliga rättigheter redan 
finns som en del i befintlig lagstiftning.
Kopplat till programmet ska en handlingsplan tas fram med mål och 
aktiviteter/åtgärder som beskriver inriktningen för kommunens arbete 
med mänskliga rättigheter under en fyrårsperiod. Uppföljningsbara 
indikatorer ska identifieras som är kopplade till målen. Handlingsplanen 
ska följas upp vart fjärde år.

Mänskliga rättigheter och social hållbarhet
Social hållbarhet och mänskliga rättigheter är starkt sammankopplade 
och hänger ihop med graden av tillit, delaktighet och demokrati i ett 
samhälle. Därför ska arbetet med social hållbarhet/folkhälsa samordnas 
tillsammans med arbetet med mänskliga rättigheter för att undvika 
suboptimering och för att uppnå synergieffekter. 

Kunskapshöjande insatser och människorättsbaserat 
arbetssätt
Kunskapshöjande insatser om mänskliga rättigheter ska genomföras för 
medarbetare och förtroendevalda för att vi ska kunna implementera ett 
människorättsbaserat arbetssätt i verksamheten,

Ett människorättsbaserat arbetsätt innebär att vi vet och har kunskap om 
vilka mänskliga rättigheter våra verksamheter ansvarar för, har mål som 
relaterar till mänskliga rättigheter och fokuserar på verksamhetsområden 
som berör personer som har ett svagt skydd för att få sina mänskliga 
rättigheter tillgodosedda. Därför ska vi kartlägga våra verksamheter för 
att identifiera vilka mänskliga rättigheter som berör arbetet med 
målsättningen att implementera ett människorättsbaserat arbetssätt. 

Samverkan och dialog
Vi behöver främja och utveckla samverkan mellan våra förvaltningar och 
med övriga aktörer i Lunds kommun såsom enskilda kommuninvånare, 
idéburen sektor, universitet och näringsliv, för att utveckla Lunds arbete 
med mänskliga rättigheter och Lund som MR-stad. En utökad samverkan 
med universitet och högskolor ska utvecklas för att kunna bedriva 
följeforskning och utvärdering kring mänskliga rättigheter och konceptet 
MR-stad.
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Vi ska även ge enskilda medborgare och grupper av medborgare 
möjlighet att kunna påverka och ha inflytande över beslut som berör dem 
för att kunna tillgodogöra sig sina mänskliga rättigheter.

Kommitté för mänskliga rättigheter
I Lunds kommun finns idag en Barnrättskommitté som består av 
representanter för samtliga av kommunens förvaltningar. 
Barnrättskommittén har som uppdrag att följa och utveckla 
barnrättsarbetet i Lund med utgångspunkt från strategin Barnets bästa. 
Barnrättskommittén föreslås omvandlas till en kommitté för mänskliga 
rättigheter, med uppdrag att arbeta för att ett systematiskt arbete med 
mänskliga rättigheter implementeras och följs upp i Lunds kommun 
utifrån policyn och handlingsplanen. Kommittén ska bestå av 
representanter för alla förvaltningar.

Kommittén ska även ha i uppdrag att initiera utbildningsinsatser om 
mänskliga rättigheter, arbeta för att motverka diskriminering och 
uppmärksamma brister i samhället som gör att grupper med svagt skydd 
blir utsatta, samt främja människors möjligheter att få sina rättigheter 
tillgodosedda på likvärdiga villkor. 

Uppföljning och analys
Uppföljning och analys är en förutsättning för att vi ska kunna bedöma 
om insatser och åtgärder ger de önskvärda effekterna och att vi når 
uppsatta mål. Det gäller såväl redan implementerat arbete, som insatser 
som prövas med målsättningen att implementeras. Därför ska en modell 
för uppföljning och analys arbetas fram för att följa upp Lunds arbete 
med mänskliga rättigheter med utgångspunkt från program och 
handlingsplanen. Förutom uppföljning av kvalitativa mål ska även 
handlingsplanens indikatorer följas upp.

Ekonomiska konsekvenser
Medel behöver avsättas årligen för kunskapshöjande insatser om 
mänskliga rättigheter i Lunds kommun och för kommittén för mänskliga 
rättigheters arbete.

Kommunkontorets kommentar
Kommunstyrelsen har beslutat att samverka med Raoul Wallenberg 
institutet för att utveckla ett systematiskt arbete med mänskliga 
rättigheter i Lunds kommun, samt att utarbeta kriterier för en MR-stad 
med målsättningen att Lund ska utnämna sig till en MR-stad.
Kommunkontoret har efter kartläggningen haft avstämningar med Raoul 
Wallenberg institutet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Efter 
avstämningarna kan kommunkontoret konstatera att Lund med föreslagen 
struktur kan utnämna sig till MR stad.
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Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anta förslaget till struktur för Lunds arbete med mänskliga 

rättigheter i enlighet med kommunkontorets förslag, 

att i budget för 2019-2021 avsätta 200 tkr för år 2019 och därefter 
50 tkr årligen för kunskapshöjande insatser samt för kommittén för 
mänskliga rättigheters arbete samt 

att utnämna sig till MR stad

 

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
planeringschef

Beslut expedieras till: Samtliga nämnder och styrelser
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 179 Utveckling av Stadshallens innehåll 
och framtida roll

Dnr KS 2016/0962

Sammanfattning
I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt servicenämnden att 
ta fram underlag för beställning enligt konceptet ”Från finrum till 
vardagsrum” med möjlighet att utveckla till ”Spegla hela Lund”.
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2018 att återremittera ärendet 
till kommunkontoret med uppdrag att presentera en förtydligad, hållbar 
och ekonomiskt realistisk affärsmodell och en preciserad investering- och 
underhållsplan för att visa potentiella hyreskostnader för stadshallen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 maj 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2018 § 76
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2018

Yrkanden
Anders Almgren (S), Mia Honeth (L), Börje Hed (FNL) och Ulf Nymark 
(MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter förslag från den politiska 
styrgruppen fastställa driftsform och operatör, principiell gestaltning och 
driftskalkyl,
att  bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser 
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för 2019-
2021 samt
att kommunstyrelsen på detta sätt genom sin politiska styrgrupp med stöd 
av serviceförvaltningen blir beställare av projektet hos servicenämnden,
Kommunstyrelsen beslutar därutöver att styrgruppen ska adjungera en 
representant vardera från de partier i kommunfullmäktige som annars inte 
är representerade i arbetet.
 
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson 
(C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja projektmedel med 70 
Mkr för renovering av Stadshallen
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Justerare Utdragsbestyrkande

att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen på detta sätt genom 
sin politiska styrgrupp med stöd av serviceförvaltningen blir beställare av 
projektet hos servicenämnden.
att    styrgruppen ska adjungera en representant vardera från de partier i 
kommunfullmäktige som annars inte är representerade i arbetet.
 
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att Stadshallen drivs av kommunen i förvaltningsform, genom Kultur-och 
fritidsförvaltningen
att bifalla att-sats 2, om projektmedel och investeringskostnad
att styrgruppen ska adjungera en representant vardera från de partier i 
kommunfullmäktige som annars inte är representerade i arbetet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl förslag.
 
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 förslag.
 
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
 
Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl förslag.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl förslag.
 
Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Elin 
Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Mia Honeth 
(L) och Börje Hed (FNL) röstar Ja.
 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-
Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.
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Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster.
 
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Anders Almgrens (S) 
m.fl yrkande. 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter förslag från den politiska 

styrgruppen fastställa driftsform och operatör, principiell 
gestaltning och driftskalkyl,

att bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser 
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för 2019-
2021 samt

att kommunstyrelsen på detta sätt genom sin politiska styrgrupp med 
stöd av serviceförvaltningen blir beställare av projektet hos 
servicenämnden,

 

Kommunstyrelsen beslutar
att    styrgruppen ska adjungera en representant vardera från de partier i 

kommunfullmäktige som annars inte är representerade i arbetet.

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 179/01-02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-06-20 klockan 15.00–22.40

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 158-165, §§ 168-206, närvarar inte §§ 
166-167 pga jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 158-165, §§ 168-172, §§ 174-206, 
närvarar inte §§ 166-167 och § 173 pga jäv
Elin Gustafsson (S), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga jäv
Björn Abelson (S), tjänstgör som ordförande § 166
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 158-183, tjänstgör som ordförande § 167, kl 15:00-
20:50 
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga 
jäv
Philip Sandberg (L), §§ 158-173, kl 15:00-18:20
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 166-167, 
kl 15:00-22:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§ 
166-167, kl 15:00-16:40
Birger Swahn (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) § 166, för 
Christer Wallin (M) § 173 samt för Mats Helmfrid (M) §§ 184-206
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 174-206
Caroline Ljungqvist (FI), tjänstgör för Elin Gustafsson (S) § 166

Ersättare Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 15:00-20:55

Övriga Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 15:00-17:30

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 158-206

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 27 juni 2018 kl 09:00

Underskrifter
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Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-06-20

Paragrafer § 158-206

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-28 Datum då anslaget tas ned 2018-07-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018, 

ärende 21. Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll (KF) 

Dnr KS 2016/0962 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

det yrkande som lades av Christer Wallin, (M). Det yrkandet satte en lägre 

kostnad för projektet än det yrkande som gick igenom. Stadshallen 

behöver inte byggas om helt, den behöver renoveras.  

 

För Sverigedemokraterna 2018-06-20 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-20 

 
Ang Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll (Dnr: KS 
2016/0962) 
 

Stadshallen är en centralt belägen och välkänd byggnad i Lunds stadskärna. Redan idag håller 

olika verksamheter till i byggnaden, till exempel Kulturskolan. Vi har tidigare tagit ställning 

för en renovering av Stadshallen och går därför inte med på att bevilja medel till några andra, 

större projekt. Skälen till vårt ställningstagande finns redovisade i tidigare reservationer 

rörande ärendet. 

 

Vi vill uppmärksamma att befintliga verksamheter i Stadshallen, till följd av de nya planerna 

för Stadshallen, kommer att tvingas bort utan möjlighet att återvända. Dessa ska flyttas till 

Folkparken, med konsekvensen att även den byggnaden måste rustas upp för ansenliga 

belopp. 

 

Vi reserverar oss med anledning av ovanstående till förmån för våra yrkanden. 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Wallin (M)  Inga-Kerstin Eriksson (C) 

 

 

 

 

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

046-3596398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Utveckling av Stadshallens innehåll och 
framtida roll
Sammanfattning
I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt servicenämnden att 
ta fram underlag för beställning enligt konceptet ”Från finrum till 
vardagsrum” med möjlighet att utveckla till ”Spegla hela Lund”.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2018 att återremittera ärendet 
till kommunkontoret med uppdrag att presentera en förtydligad, hållbar 
och ekonomiskt realistisk affärsmodell och en preciserad investering- och 
underhållsplan för att visa potentiella hyreskostnader för stadshallen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 maj 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2018 § 76
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2018

Barnets bästa
Ärendet berör barn. En workshop har hållits med ungdomar för att ta reda 
på deras syn på Stadshallens användning. Barn och unga har nytta av att 
det finns lokaler som kan användas för olika typer av aktiviteter och detta 
har beaktats i ärendet. 

Ärendet
I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt servicenämnden att 
ta fram underlag för beställning enligt konceptet ”Från finrum till 
vardagsrum” med möjlighet att utveckla till ”Spegla hela Lund”.

Kommunstyrelsen har lagt fast utvecklingen för byggnaden i en målbild: 
Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en 
attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds 
tillväxt.
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Uppdraget
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2018 att återremittera ärendet 
till kommunkontoret med uppdrag att presentera en förtydligad, hållbar 
och ekonomiskt realistisk affärsmodell och en preciserad investering- och 
underhållsplan för att visa potentiella hyreskostnader för stadshallen. 

Innehåll 
Stadshallen idag är en etablerad arena för en rad olika möten och 
kulturella aktiviteter. Detta kommer enligt konceptet;” från finrum till 
vardagsrum” fortsatt vara så och kunna öka i både kvalitet och kvantitet.
 Utifrån pågående diskussioner gällande etablering av andra anläggningar 
för möten i Lund har Stadshallen en position av att vara lundabornas 
plats för deltagande i möten och aktiviteter. Det är den arena där man 
själv musicerar, träffas för politiska möten, för våra gymnasieskolor att 
ha event, att visa upp konstnärliga alster och ta del av utställningar, samt 
möjliggör för aktörer utifrån att presentera sin verksamhet på olika sätt.

Med respekt för detta i en framtida utveckling kan och bör huset leverera 
mer och bättre. Att tillföra serveringsmöjligheter i form av en restaurang 
i före detta Turistbyrån med uteservering på Stortorget är ett konkret 
exempel på något som påverkar och möjliggör huset att utvecklas till att 
en modern mötesplats. Genom att strategiskt planera för aktiviteter för 
alla åldrar och målgrupper utifrån olika segment, barnteater, symfonisk, 
musik, festivaler, event, större och mindre möten under veckans alla 
dagar, kommer intäktsmöjligheter initieras, flödena öka och stadskärnan 
levandegöras. Att huset utrustas med ytor för ”pop-up” aktiviteter som 
till exempel små scener för lunchmusik, poesiuppläsning och spontana 
samtalsplatser för studenter på olika nivåer att träffas, tillförs något som 
det finns ett stort uttalat behov av idag. En innehållsdiskussion utifrån 
dessa definierade möjligheter/behov kommer föras enligt beskrivning 
med eventuell operatör. Om Stadshallen blir en ren kommunal 
angelägenhet kommer samma behov utifrån satt målbild, dialog med 
olika målgrupper och identifierade möjligheter/behov ligga till grund för 
verksamheten i en denna driftsform.

Affärsmodell 
Konceptet för ”nya” Stadshallen bygger på en mångfald av verksamheter 
som använder lokalerna nästan dygnet runt. För att vårda, driva och 
utveckla det av kommunen bestämda konceptet tillsammans med 
fastighetsägaren behövs en huvudansvarig professionell organisation som 
benämns operatör. 

Det kan jämföras med en konferens- eller hotelloperatör som tar så 
övergripande ekonomiskt ansvar för att anläggningen drivs och fungerar 
som man avtalat med fastighetsägaren. Kommunen kan genom 
exempelvis kultur- och fritidsförvaltningen driva verksamheten i 
Stadshallen som operatör.
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Upphandling av operatör
En upphandling av operatör (tjänstekoncessionsupphandling enligt 
LOU)föreslås genomföras. Upphandlingen delas upp i två faser med 
tillämpning av konkurrenspräglad dialog. Under fas ett ställs förfrågan, 
anbud tas in och en dialog i konkurrens förs med anbudsgivarna för att få 
fram gränsdragningar och avtalsvillkor i konceptet för en operatör.

Under upphandlingsprocessen av operatör utvecklas - i samverkan 
mellan intressenterna, service- samt kultur- och fritidsförvaltningen de 
slutliga detaljerna, ansvars- och kostnadsfördelning samt övriga 
gränsdragningar, samarbeten och annat för det slutliga avtalet mellan 
parterna.

När den slutliga kostnaden för operatören är beräknad fastställs den i ett 
tjänstekoncessionsavtal. Därefter övergår ansvaret på den aktör som 
utsetts till operatör. Ett operatörsavtal är mer komplext än avtal om 
kontor och handel och därför finns inga standardavtal. Alla former 
förekommer såsom omsättningsbaserade hyresavtal till rena 
managementavtal. Avtalstiden är normalt mycket längre för att det just är 
komplext. Avtalskonstruktionen beror på fastighetsägarens önskan, 
parternas olika kompetens och resursstyrning, byggnadernas specifika 
förutsättningar, risker och engagemang.

När det gäller offentliga byggnader har det tidigare inte varit tydligt hur 
en liknande roll handlas upp. Det har förtydligats i ny lag 2017. 
Operatören och fastighetsägare tecknar avtal om vad som ska gälla och 
bestämmer då även de ekonomiska villkoren och drivkrafterna för bägge 
parter.

Underhållsplan
Stadshallens stora underhållsbehov (underhållsskuld) påverkar i mycket 
hög grad kostnaden. Byggnaden har ett eftersatt underhåll, kostnaden för 
det eftersatta underhållet är beräknat till 100 mnkr. I projektet ingår inte 
underhåll avseende byte av tak, fönster och renovering av fasad, då det 
enligt underhållsplanen inte behöver åtgärdas ännu. Dessa kostnader är 
därför inte med i hyreskalkylen. I underhållsplanen framgår när t ex tak 
bör bytas. Löpande underhåll bekostas av fastighetsägaren och ska 
normalt täckas av hyresintäkterna. 
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Renovering- och ombyggnad
Kostnaden för renovering 1:1 är uppskattad till ca 100 mnkr vilket ger en 
årlig kostnad om 13 mnkr. Kostnaden för renovering- och ombyggnad 
1:1++ för konceptet från finrum till vardagsrum är uppskattad till ca 155 
mnkr vilket ger en årlig kostnad om 17 mnkr. 

I båda alternativen ingår ny golvuppbyggnad i konsertsal och sessionssal, 
ny stolsinredning i konsertsalen, nya ytskikt, nya/renoverade hissar, 
toaletter, nya tekniska installationer (vvs, el, styr, kyla, larm), nytt 
miljörum, uppdatering av skyddsrum samt oförutsett/risk. En del av 
åtgärderna krävs för att säkerställa myndighetskrav vid ombyggnation. 

I alternativet 1:1++ ingår dessutom restaurang med kök, fler hissar, 
utökade WC-faciliteter, större förrådsutrymmen, utrymningstrappa 
kontorshus, utökad renovering utifrån operatörens önskemål samt ny 
passage mellan Botulfsplatsen och Stadshallens foajé.

Hyreskostnad 
I dag är hyresintäkterna 8 mnkr/år (självkostnadshyra). Nuvarande 
hyresintäkter täcker inte fastighetens kostnader. Investeringskostnader på 
100 miljoner ger en preliminär hyra på 13 mnkr/år. Investeringskostnader 
på 155 mnkr ger en preliminär hyra på 17 mnkr/år.

Enligt tidiga utredningar antas en marknadsmässig hyra för en operatör 
ligga på 10-12 mnkr. Detta innebär ökad kostnad för kommunen på 5-7 
mnkr. Denna intäktsförlust behöver hanteras i kommunens budgetprocess 
för kommande år.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter förslag från den politiska 

styrgruppen fastställa driftsform och operatör, principiell 
gestaltning och driftskalkyl,

att bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser 
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för 2019-
2021 samt

att kommunstyrelsen på detta sätt genom sin politiska styrgrupp med 
stöd av serviceförvaltningen blir beställare av projektet hos 
servicenämnden.

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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§ 76 Utveckling av Stadshallens innehåll 
och framtida roll

Dnr KS 2016/0962

Sammanfattning
Ärendet om utveckling av stadshallen har initierats inom ramen för 
centrumlyftet med anledning av att byggnaden interiört är i stort behov 
av renovering, modernisering och uppfräschning. Den 1 november 2017 
beslutade kommunstyrelsen att fastställa målbilden ”Stadshallen ska vara 
del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna 
med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt!”. Med 
utgångspunkt i kommunstyrelsens beslut redovisas hur arbetet planeras 
att bedrivas samt ges förslag på kompletterande åtgärder som behöver 
vidtas inom ramen för projektet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2018, § 82.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2018.
Kommunstyrelsens beslut den 1 november 2017 § 336.
Kommunstyrelsens beslut den 23 maj, § 209.

Anföranden
Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Emma Berginger (MP) och Hans-Olof Andersson 
(SD) yttrar sig.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) och Emma Berginger (MP) yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter förslag från den politiska 
styrgruppen fastställa driftsform och operatör, principiell gestaltning och 
driftskalkyl, 
att bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser 
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för 2019-
2021, samt 
att kommunstyrelsen på detta sätt genom sin politiska styrgrupp med stöd 
av serviceförvaltningen blir beställare av projektet hos servicenämnden. 
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) 
och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att presentera 
en förtydligad, hållbar och ekonomiskt realistisk affärsmodell och en 
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preciserad investering- och underhållsplan för att visa potentiella 
hyreskostnader för stadshallen.
För det fall återremissyrkandet faller yrkar Christer Wallin (M) avslag på 
förslaget.
Emma Berginger (MP) och Elin Gustafsson (S) yrkar avslag på 
återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss mot avslag på 
detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på yrkandet om återremiss
Nej för bifall till detsamma
Omröstningen utfaller enligt följande:
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Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll
Ledamöter Parti Kret

s
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt

Lennart Prytz                           (S)       Alla                                              X    
Christina Sjöström                      (MP)      Alla                                              X    
Holger Radner                           (L)       Alla                                              X    
Bo Kjellberg                            (SD)      Alla                                              X   
Marie Henschen                          (FNL

)     
Alla                                              X    

Jan Annerstedt                          (FNL
)     

Alla      Andreas Irestål                         X    
Ulf Nilsson                             (L)       Alla                                              X    
Lars V Andersson                        (C)       Alla                                              X   
Agneta  Lindskog                        (KD)      Alla      Ljiljana Lipovac                        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      Klara Twete                             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      Rune Granqvist                          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      Fredrik Ljunghill                       X   
Mats Helmfrid                           (M)       Alla                                              X   
Jeanette Olsson                         (S)       Alla      Eva S Olsson                            X    
Eleni Rezaii Liakou                     (S)       Alla                                              X    
Dragan Brankovic                        (SD)      Alla      Gunilla  Hedlund 

Mikulasek              
X   

Yanira Difonis                          (MP)      Alla                                              X    
Mats Hansson                            (SD)      Alla      Carl Sjöberg                            X   
Anne Landin                             (FNL

)     
Alla                                              X    

Cecilia Barnes                          (L)       Alla      Karl Branzén                            X    
Inger Tolsved Rosenkvist                (L)       Alla      Josefine Temrell                        X    
Anders Jarfjord                         (V)       Alla      Lars A Ohlsson                          X    
Klas Svanberg                           (M)       Alla                                              X   
Louise  Burman                          (M)       Alla                                              X   
Hans-Olof Andersson                     (SD)      Alla                                              X   
Anders Almgren                          (S)       Alla      Mohsen Abtin                            X    
Björn Abelson                           (S)       Alla                                              X    
Jean Niyongabo                          (MP)      Alla                                              X    
Ronny Johannessen                       (M)       Alla                                              X   
Johan Lambreus Mattsson                 (MP)      Alla                                              X    
Mattias Olsson                          (S)       Alla                                              X    
Adrian Borin                            (M)       Alla                                              X   
Anna-Lena Hogerud                       (S)       Alla                                              X    
Cherry Batrapo                          (FI)      Alla                                              X    
Philip Sandberg                         (L)       Alla                                              X    

Transport: 32 18 0 0 0
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Transport: 32 18 0 0 0

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt
Angelica  Svensson                      (V)       Alla                                              X    
Hanna Gunnarsson                        (V)       Alla                                              X    
Peter  Fransson                         (S)       Alla                                              X    
Alexander Wallin                        (M)       Alla                                              X   
Emma Berginger                          (MP)      Alla                                              X    
Fanny Johansson                         (S)       Alla                                              X    
Alexander Lewerentz                     (M)       Alla                                              X   
Teresia  Olsson                         (MP)      Alla                                              X    
Elin Gustafsson                         (S)       Alla                                              X    
Dan Ishaq                               (M)       V                                                 X   
Marit Stigson                           (FI)      Alla                                              X    
Gunnar Brådvik                          (L)       Alla                                              X    
Christoffer Brinkåker                   (SD)      Alla                                              X   
Joakim Månsson Bengtsson                (-)       Alla                                              X    
Felix Solberg                           (M)       V                                                 X   

SUMMA: 42 23 0 0 0

Omröstningen utfaller med 42 ja-röster mot 23 nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således, med stöd av reglerna om 
minoritetsåterremiss, att bifalla Christer Wallins (M) m.fl. 
återremissyrkande.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att 

presentera en förtydligad, hållbar och ekonomiskt realistisk 
affärsmodell och en preciserad investering- och underhållsplan för 
att visa potentiella hyreskostnader för stadshallen.

Reservationer
Ledamöterna från Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 
FörNyaLund reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ledningen
Servicenämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Plats och tid Sessionsalen, Stadshallen, 2018-04-26 klockan 17.00–22.30

Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S), kl. 19.00- 22.30, §§ 74-81
Fanny Johansson (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M), kl. 17.00-20.55, §§ 69-76
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M), kl. 17.00-20.55, §§ 69-76
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M)
Alexander Lewerentz (M)
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-), kl. 18.20-22.30, §§ 74-81
Teresia Olsson (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Mia Honeth (L), kl. 17.00- 20.55, §§ 69-76
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
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Justerare Utdragsbestyrkande

Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Marit Stigson (FI)
Torsten Czernyson (KD)

Tjänstgörande ersättare Klara Twete (S), tjänstgör för Monica Molin (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Anders Almgren (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S) §§ 69-
73
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M) §§ 77-81
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Adrian Borin (M) §§ 77-81
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Joakim Månsson Bengtsson (-
) §§ 69-73
Karl Branzén (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L)
Josefine Temrell (L), tjänstgör för Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Christoffer Karlsson (L), tjänstgör för Mia Honeth (L) §§ 77-81
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic 
(SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)
Andreas Irestål (FNL), tjänstgör för Jan Annerstedt (FNL)
Ljiljana Lipovac (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD)

Ersättare Joakim Twete (S), kl. 17.35-22.30
Mats Nilsson (S), kl. 17.20-22.30
Sofie Lemontzis (MP)
Dennis Svensson (MP)
Nita Lorimer (V)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Stefan Andersson (FI)
Daniel Beckman (FI)
Zoltán G Wagner (KD), kl. 17.00-20.55

Justerare Christina Sjöström (MP)
Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 69-81

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 7 maj 2018 kl. 09.00
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Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare
Pernilla Ardhe

Ordförande
Lennart Prytz (S)

Justerare
Christina Sjöström (MP) Ulf Nilsson (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-04-26

Paragrafer § 69-81

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-07 Datum då anslaget tas ned 2018-05-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Pernilla Ardhe
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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

Utveckling av Stadshallens innehåll och 
framtida roll
Sammanfattning
Ärendet om utveckling av Stadshallen har initierats inom ramen för 
centrumlyftet med anledning av att byggnaden interiört är i stort behov av 
renovering, modernisering och uppfräschning. För att ta tillfället i akt att 
få ut mer och få fler möjligheter till utveckling av verksamheten och bidra 
till centrumutveckling har ett visionsarbete genomförts. Ett koncept 
benämnt ”Från finrum till vardagsrum” har tagits fram.

I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt servicenämnden att 
ta fram underlag för beställning enligt konceptet ”Från finrum till 
vardagsrum” med möjlighet att utveckla till ”Spegla hela Lund”. 

Den 1 november 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att fastställa 
målbilden: 

”Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en 
attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds 
tillväxt!”.

 I utvecklingen av Stadshallen ingår också att hitta en organisationsform 
som gör det möjligt att långsiktigt skapa en mer levande mötesplats.

Med utgångspunkt i Kommunstyrelsens beslut den 1 november 2017 
redovisas hur arbetet planeras att bedrivas samt ges förslag på 
kompletterande åtgärder som behöver vidtas inom ramen för projektet. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2018 
Kommunstyrelsens beslut den 1 november 2017 § 336
Kommunstyrelsens beslut den 23 maj, § 209.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Barn och unga har ett intresse av att det finns lokaler 
som är möjliga att använda för olika typer av aktiviteter och detta har 
beaktats i ärendet. Bland annat har workshop hållits med ungdomar för att 
ta reda på deras syn på Stadshallens användning.
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Ärendet

Idén med Stadshallen
Redan när Stadshallen skapades av Klas Anshelm fanns en idé om ett nytt 
hus för kultur och möten på platsen intill Rådhuset och Stortorget. Med 
mottot ”Lunda torg” vann han idétävlingen 1961. Med ett förslag 1994 
vann Peter Torudd med idén att ytterligare förstärka Stadshallens innehåll 
men den gången genomfördes endast tekniska förbättringar. 

Det är nu dags för en genomgripande renovering av Stadshallen. I 
samband med det finns möjlighet att göra Stadshallen komplett som plats 
och byggnad med fokus på kultur och möten mellan människor. Under 
2016 genomfördes ett visionsarbete om byggnadens framtida användning 
liksom dialoger med medborgare och näringsliv. Underlaget formade 
grunden för det framtagna konceptet.

Konceptet – Kultur och möten i fokus
Kommunstyrelsen har i maj 2017 fastställt konceptet för Stadshallen med 
formuleringen Från finrum till vardagsrum vilket innebär en viss 
utveckling av byggnaderna, tillägg med restaurang/café, en flexibel 
användning av sessionssalen och uppgradering av t ex ventilation för att 
kunna öka antalet personer i de större salarna. 

Stadshallen är en viktig pusselbit i utvecklingen av Lunds stadskärna och 
en del i sammanhanget från Konsthallen och Mårtenstorget, 
Botulfsplatsen, Saluhallen till Rådhuset och Stortorget med Stadshallen. 
Rätt utnyttjad kan byggnaden vara motorn i utvecklingen med fokus på 
kultur och möten mellan människor. 

Med justeringar och förtydliganden av grundkonceptet beskrivs stommen 
för konceptet enligt följande:

Stadshallens verksamheter och lokaler ska stödja varandra för att uppfylla 
målbilden. Huset ska öppnas upp mer än det varit tidigare för att uppfattas 
som ett välkomnande och levande hus med verksamhet och aktiviteter  
under fler timmar på dygnet.

Konceptet består av flera verksamhetsdelar med särskilda inriktningar. De 
inriktningar som i detta skede klarlagts är kultur, möten,”social motor”, 
restaurant/cafe och butiker. Initialt kvarstår garageplatserna som en del av 
intäkterna för huset men ska successivt utvecklas till att stödja konceptet 
med kultur och möten mellan människor.     

Stadshallen ska vara fylld med musik, teater, humor, dans, utställningar, 
konferenser, möten, arrangemang och festivaler. Lokalerna ska stödja 
innehållet. Konsertsalen ska vara ett musikrum utrustat med modern 
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teknik för en mångfald av musikupplevelser och framträdanden. Kultur- 
och fritidsförvaltningens nuvarande evenemang, konserter och 
arrangemang för unga och amatörer är en självklar del i husets händelser 
även med det nya konceptet. Sessionssalen ska göras mer flexibel för att, 
förutom politiska möten och liknande aktiviteter, också kunna användas 
för olika framträdanden.

Stadshallen ska vara en naturlig mötesplats för Lundaborna i byggnadens 
olika delar som t ex restaurang/café, bar och minibibliotek. Huset ska 
också kunna användas för alla typer av möten och konferenser med 
kulturella förtecken.  Den ska kunna vara ett alternativ när Lund 
Convention Bureau erbjuder lokaler för olika ändamål i Lund.

Garaget ska utnyttjas för byggnadens service och teknik och är förberett 
för att kunna utvecklas för verksamheter i framtiden. 

Målbilden
Utifrån konceptet har kommunstyrelsen fastställt en målbild för 
Stadshallen under november 2017. Den lyder: 
”Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en 
attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds 
tillväxt.”

Centrumutveckling
Begreppet mötesplats i målbilden omfattar Stadshallen, Stortorget liksom 
Konsthallen, Saluhallen och Botulfsplatsen. I den mån Rådhuset i en 
framtid kommer att kunna användas även av externa aktörer kan den 
också komma att ingå i bilden.
Platserna utanför byggnaden (torg och gator) är viktiga att ha med i den 
fortsatta utvecklingen. Oavsett hur man väljer att gå vidare så kommer 
Stadshallens och Rådhusets utveckling att påverka de centrala delarna i 
utvecklingen av Lunds stadskärna. 
Planeringen av Stortorgets framtida utseende har påbörjats och påverkas  
av vilket innehåll byggnaderna ges.

Rådhuset 
Kommunkontoret kommer att lämna Rådhuset i september 2018. Det 
frigörs då ytor i huset. Att införliva Rådhuset i projektet skulle skapa 
ytterligare utvecklingsmöjligheter för att möjliggöra Stadshallen som 
motor i centrum. I den marknadsdialog som redovisas längre ner i denna 
skrivelse har detta lyfts fram.

För närvarande finns ett behov av Rådhuset i den egna organisationen, för 
möten, representation mm. Lunds kommun har en omfattande verksamhet 
med besök såväl internationellt som nationellt vilket kräver tillgång till 
vissa lokaliteter. För det fall Rådhuset ska ingå så är det i en senare etapp.
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Marknadsdialog
För att känna av marknaden med syfte att finna lösningar för den framtida 
driften av Stadshallen genomförde Lunds kommun en marknadsdialog, en 
sk Request for information (RFI) under januari 2018.  Med dialogen ville 
Lunds kommun konkret få mer kunskap och kontakt med aktörer med ett 
långsiktigt intresse att vara operatör för Stadshallens verksamheter och 
drift. Två intressenter lämnade in förslag. Dessa har gjort en fördjupad 
muntlig presentation av sina tankar och idéer. Förslagen innehåller idéer 
av olika slag. Det krävs dock ytterligare genomarbetning för att ta 
ställning till genomförbarheten av förslagen. 
Nedan redovisas några av de synpunkter som framkommit i 
marknadsdialogen: 

1. Verksamheten bör delas in i särskilda 
block/inriktningar/driftsdelar.

2. Alla verksamhetsdelar ska tillsammans stödja konceptet.
3. Större flexibilitet ska möjliggöras av befintlig area i byggnaden.
4. Ökad nyttjandegrad är nödvändig för att öka hyresintäkterna.
5. Många aktiviteter ska kunna pågå samtidigt och nästan dygnet 

runt.
6. Verksamhetens styrning bör delas in i två faser där den första är 

utvecklingsskedet och den andra implementeringen av 
huvudoperatör

7. Byggnadens gestaltning är en stor tillgång och behöver en förnyad 
helhetsidé.

8. Byggnaden ska kunna anpassas till konceptets och 
verksamheternas framtida behov.

9. Projektet är komplext och ska utvecklas över tid stegvis i dialog 
med inblandade.

10. Rådhuset är en viktig del för konceptet och bör ingå på sikt.
11. Reception för byggnaden är viktigt.
12. En operatör måste ges förutsättningar att få ekonomi i konceptet.

Affärsmodell 
Lunds kommun bör fortsatt äga fastigheten och på sikt är det önskvärt att 
verksamheten drivs av en huvudansvarig extern operatör med kompetens 
att driva denna typ av anläggning. En upphandling av operatör 
(tjänstekoncessionsupphandling enligt lagen om offentlig upphandling, 
LOU) ska i så fall genomföras. 

Mot bakgrund av förestående renovering och ombyggnad är en sådan 
upphandling komplex.
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Upphandlingen bör därför delas upp i två faser med tillämpning av 
konkurrenspräglad dialog.  Under fas 1 ställs förfrågan, anbud tas in och 
en dialog i konkurrens förs med anbudsgivarna för att få fram 
gränsdragningar och avtalsvillkor i konceptet för en operatör. 

Fastighetsägare

Verksamhetsdel Verksamhetsdel Verksamhetsdel Verksamhetsdel

Projektledning/operatör

Bild: Affärsmodellen under fas 1 – utveckling.

I fas 2 övergår ansvaret på den aktör som utsetts till operatör. Alternativet 
till extern aktör som operatör är att kommunen genom kultur- och 
fritidsnämnden eller annan del av den kommunala verksamheten själv 
driver verksamheten i Stadshallen. 

Bild: Affärsmodell fas 2

Fördelarna med en extern operatör har identifierats som följande:

1. Extern kompetens och erfarenhet tillförs som inte finns inom 
kommunen. En extern operatör kan se helheten med ”andra ögon” för 
platsens framtid.

2. Ny kunskap om marknaden tillförs kontinuerligt genom andra 
uppdrag.

3. Möjligheten att få ett överskott i verksamheten utgör en motor för en 
driven operatör

4. Det blir kostnadseffektivt för kommunen med ett avtal.
5. Tydligheten med en avtalspart.
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6. En kommun kan inte driva vissa typer av konkurrensutsatt 
verksamhet.

Operatör med fokus på kultur 
Under fas 1 föreslås Serviceförvaltningen ha ansvar för samtliga avtal, 
fastighetsdrift, ekonomi, tekniskt underhåll, lokalvård, med mera. 
Operatören har i detta skede en konsultativ roll men har också ansvar för 
den dagliga driften av den verksamhet som bedrivs i huset i enlighet med 
det uppdrag som getts. En strategisk plan tas fram i samarbete med 
operatör, serviceförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. 

Därefter, under fas 2, övergår ansvaret till den operatör som innehar 
uppdraget enligt upphandlingen och bedriver beslutat koncept. 

Verksamhetsdelar
Konceptet för Stadshallens utveckling innehåller flera inriktningar med 
olika förutsättningar och behov. Det är viktigt att mötesplatsens olika 
verksamheter stödjer varandra i sitt innehåll. Marknadsdialogen har gett 
fördjupad kunskap om förutsättningarna för att driva önskat koncept. 
Verksamhetsdelar som bör finnas med är rubricerade med; butiker, nöje, 
mat, kultur, möten, social motor (ej bestämt vad än) och garage. 

Bild: Verksamhetsdelar under utvecklingsfasen – fas 1

Lunds kommun ska vara styrande för verksamhetens inriktning och för 
vilka som hyr lokalerna. Samverkan mellan fastighetsägare och operatör 
liksom med verksamheterna är mycket viktigt för att modellen ska vara 
hållbar långsiktigt utifrån konceptet ”Från finrum till vardagsrum”.

Ekonomi
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Finansiering
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat servicenämnden 12 mnkr för 
framtagande av förstudier, utredningar och projektering av Stadshallen. 
Serviceförvaltningen har upprättat en projektkalkyl. Kalkylen utgår från 
konceptet Från finrum till vardagsrum. Det innebär att delar av garaget 
ingår eftersom garaget ska kunna användas bland annat för förråd, 
toaletter, kök och installationer. Projekteringen har dock gjorts med 
förutsättningen att konceptet kallat Speglar hela Lund ska vara en 
möjlighet i framtiden. Det har inte medfört några särskilda kostnader i 
nuläget, men viss hänsyn har tagits vid dimensionering och placering. 

Kalkylen utvisar en beräknad kostnad om ca 175 mnkr (inklusive redan 
beviljade 12 mnkr). När upphandling av konsulter, entreprenör och 
operatör är genomförda kan kostnaderna säkerställas. Stadshallens stora 
underhållsbehov (underhållsskuld) påverkar i mycket hög grad kostnaden.

Finansieringen av projektet föreslås ske genom tilldelning av: 
 Investeringsmedel
 Driftsmedel

Investeringsmedel 
Projektkostnaden för ombyggnad och anpassning är uppskattad till ca 155 
mnkr (inkl redan beviljade 12 mnkr). I kostnaden ingår bl a nya hissar, 
kök som möjliggör restaurang, ny golvuppbyggnad i konsertsal och 
sessionssal, utökade WC-faciliteter, förnyade tekniska installationer, 
större förrådsutrymmen, nya ytskikt, miljörum, uppdatering av skyddsrum 
samt oförutsett/risk. En del av åtgärderna erfordras för att säkerställa 
personsäkerhet och myndighetskrav. Av den totala investeringskostnaden 
utgör ca 115 mnkr sådana nödvändiga åtgärder.

Driftsmedel 
Hyresbortfall och borttagna parkeringsplatser och utredningar är 
uppskattade till totalt ca 20 mnkr under perioden 2019-2021. 

Tidplan
Efter upphandlingstiden i september beräknas projektering och förarbeten 
börja under hösten 2018. Byggnadsarbeten kan tidigast påbörjas under 
kvartal 1 - 2019. I tidplanen har inte tagits hänsyn till handläggningstider 
för andra myndigheter eller eventuella överklaganden. 
Det är inte uteslutet att delar av projektet kan komma att genomföras i 
etapper, särskilt avseende butiksdelarna. 
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Fastighetens ekonomi
I december 2017 initierade servicenämnden ett ärende om s k 
bidragsfastigheter. Bakgrunden är att det finns fastigheter som förvaltas 
av servicenämnden som inte har förutsättningar att få sina kostnader 
täckta av marknadsmässiga hyror. Ärendet är under beredning till 
kommunstyrelsen.
Beräkningar har utvisat att Stadshallen är en sådan fastighet som sannolikt  
inte har förutsättningar att få sina kostnader täckta av externa hyror. 
Byggnaden är av stort kulturellt och arkitektoniskt värde och bör därför 
betraktas som en sk bidragsfastighet.
Kommunens totala självkostnadshyra/årshyra efter utveckling till 
konceptet Från finrum till vardagsrum beräknas till cirka 17 mnkr 
(exklusive Rådhuset och personalresurser för att driva verksamheten).
I projektet har inte planerat underhåll avseende byte av tak, fönster och 
renovering av fasad tidigarelagts. Det innebär att dessa kostnader inte är 
med i hyreskalkylen. 

I nuvarande hyresintäkter för 2018, 8 mnkr (självkostnadshyra), har 
behovet av framtida större underhållskostnader inte beaktats.

Risker
Ovan har utmaningar rörande tidplan, hyror, finansiering och upphandling 
berörts. Härutöver kan i korthet bland annat följande risker redovisas:

 ROT-projekt (renovering, om- och tillbyggnadsprojekt) är svåra 
att förutse ekonomiskt och tekniskt. Kalkylerna och villkoren blir 
säkrare ju mer fakta som kommer fram i projektprogrammet.

 Intresse från marknaden att vara operatör saknas.
Om avtal inte tecknas med extern operatör ska alternativ lösning 
tas fram internt i kommunen. 

 En för kommunen ovanlig affärsmodell och intern resursbrist.

 Arkeologi (bl a håltagning för hissar)

En arkitektonisk pärla
Under arbetet med Från finrum till vardagsrum har det blivit allt mer 
tydligt att det är möjligt att utveckla Stadshallen och samtidigt behålla de 
arkitektoniska värdena. Stadshallen, som firar 50-års jubileum under 
2018, och som fungerar som kulturellt och demokratiskt nav, är väl värd 
alla ansträngningar som nu görs för att bibehålla den internationella 
dragningskraft som den har och samtidigt utveckla den för de nästa 50 
åren. Som centrummotor har den förutsättningar att påverka stadslivet för 
långt tid framöver. 
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 Kommunkontorets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Att ge Servicenämnden i uppdrag att genomföra åtgärder i Stadshallen i 
enlighet med tidigare beslut om målbild och konceptet ”Från 
finrum till vardagsrum” samt påbörja anbudsupphandlingar.

Att ge Servicenämnden i uppdrag att utveckla beskriven affärsmodell 
med huvudansvarig extern operatör, samt påbörja 
anbudsupphandling av densamma.

Att bevilja projektmedel med 163 mnkr varav 143 mnkr avser 
investeringskostnad och 20 mnkr särskilda driftsmedel för 2019-
2021.

Att investeringsmedel och driftsmedel överförs från kommunstyrelsen 
till servicenämnden med motsvarande belopp

Att avstämning om projektet ska göras kontinuerligt med 
kommunstyrelsens arbetsutskott där även kultur- och 
fritidsnämndens och servicenämndens presidier bjuds in.

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Pål Svensson
Servicedirektör

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
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§ 180 Kulturpolitiskt program för Lunds 
kommun 

Dnr KS 2017/1140

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 mars 2018 att godkänna 
upprättat förslag till kulturpolitiskt program för Lunds kommun samt 
översända detta till kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 mars 2018 § 35
Kultur – och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2018
Förslag till ungdomspolitiskt program den 15 mars

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till kulturpolitiskt program för Lunds 
kommun.
 
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) 
och Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera med uppdrag att utreda vad det får för konsekvenser att 
avskaffa verksamhetsuppdragen samt vilka konsekvenser det får för det 
fria kulturlivet med osund konkurrens från kommunen
I andra hand yrkas att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till 
kulturpolitiskt program att gälla för kultur- och fritidsnämnden, samt
 
att uppdra åt kommunkontoret att ta fram förslag på principer för hur och 
på vilken nivå olika övergripande policydokument ska beslutas i Lunds 
kommun.
 
Elin Gustafsson () och Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på 
återremissyrkandet.
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på ärendet.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Christer Wallins (M) m.fl 
återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
 
Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
 
Ja för avslag på återremissyrkandet.
Nej för bifall till återremissyrkandet.
 
Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Elin 
Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (S) och Hans-Olof 
Andersson (SD) röstar Ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (L), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) röstar Nej.
 
Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster.
 
Kommunstyrelsen beslutar således att avslå återremissyrkandet.
 
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sak och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
 
Omröstning begärs.
 
För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag 
ställer ordföranden proposition på dessa opch finner att kommunstyrelsen 
bifaller Christer Wallins (M) m.fl yrkande som motförslag.
 
Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.
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Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.
 
Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Elin 
Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar Ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (L), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) röstar Nej.
 
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
 
Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster mot 6 Nej-röster och 1 som avstår 
från att rösta.
 
Med ordförandens utslagsröst beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande. 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna upprättat förslag till kulturpolitiskt program för Lunds 

kommun

Reservationer
Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna, 
Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 180/01-02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige,
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-06-20 klockan 15.00–22.40

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 158-165, §§ 168-206, närvarar inte §§ 
166-167 pga jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 158-165, §§ 168-172, §§ 174-206, 
närvarar inte §§ 166-167 och § 173 pga jäv
Elin Gustafsson (S), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga jäv
Björn Abelson (S), tjänstgör som ordförande § 166
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 158-183, tjänstgör som ordförande § 167, kl 15:00-
20:50 
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga 
jäv
Philip Sandberg (L), §§ 158-173, kl 15:00-18:20
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 166-167, 
kl 15:00-22:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§ 
166-167, kl 15:00-16:40
Birger Swahn (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) § 166, för 
Christer Wallin (M) § 173 samt för Mats Helmfrid (M) §§ 184-206
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 174-206
Caroline Ljungqvist (FI), tjänstgör för Elin Gustafsson (S) § 166

Ersättare Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 15:00-20:55

Övriga Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 15:00-17:30

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 158-206

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 27 juni 2018 kl 09:00

Underskrifter
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Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-06-20

Paragrafer § 158-206

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-28 Datum då anslaget tas ned 2018-07-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018, 

ärende 22. Kulturpolitiskt program för Lunds kommun (KF) Dnr KS 

2017/1140 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande. Vi har varit kritiska mot förslaget till 

kulturpolitiskt program sedan det först kom till KS. Det innehåller mest 

meningslösa fraser. När organisationer producerar stora mängder policy- 

och programdokument som detta, så är det oftast bara ett symptom på brist 

på verklig vision och ledarskap inom organisationen.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-06-20 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-20 

 
Ang Kulturpolitiskt program för Lunds kommun (Dnr: KS 2017/1140) 
 

Alliansen anser att det hade varit önskvärt att få utrett konsekvenserna av avskaffade 

verksamhetsuppdrag, samt vilka konsekvenser det skulle få för det fria kulturlivet att utsättas 

för osund konkurrens från kommunen. Eftersom vårt återremissyrkande inte bifölls, yrkade vi 

i andra hand att det kulturpolitiska programmet enbart ska gälla för kultur- och 

fritidsnämnden. Vi menar att det vore mer lämpligt att programmet reglerar nämndens arbete 

med kulturfrågor, snarare än att det utgör ett övergripande policydokument för samtliga 

kommunens verksamheter. 

 

Vi reserverar oss till förmån för våra yrkanden i kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 

 

 

 

Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2018-04-26 KS 2017/1140

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

046-3596398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Kulturpolitiskt program för Lunds kommun
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 mars 2018 att godkänna 
upprättat förslag till kulturpolitiskt program för Lunds kommun samt 
översända detta till kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 mars 2018 § 35
Kultur – och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2018
Förslag till kulturpolitiskt program den 15 mars 2018

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Det kulturpolitiska programmet berör i hög grad barn 
och unga i Lunds kommun genom att de utgör en central målgrupp för 
den kommunalt finansierade kulturverksamheten. Barns och ungas rätt 
till kultur är en prioriterad fråga i såväl den nationella och regionala 
kulturpolitiken som i förslaget till kulturpolitiskt program för Lunds 
kommun. 

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i mars 2017 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program för Lunds kommun. 
Arbetet med att ta fram ett första förslag har pågått under perioden mars 
– oktober 2017. Den 16 november 2017 beslutade kultur- och 
fritidsnämnden att skicka ut ett förslag till nytt kulturpolitiskt program på 
remiss till berörda.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att programmet har mottagits 
positivt. Förändringar i den nya versionen inriktar sig framför allt på 
förtydliganden av generella tankegångar och formuleringar. 
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Det kulturpolitiska programmet utgår från tre principer: 

 Kulturens egenvärde 
Kultur har i alla tider fungerat som ett sätt för mänskligheten att uttrycka 
sig och skapa mening i tillvaron. Kulturen har ett eget inneboende värde, 
vilket innebär att den inte behöver rättfärdigas, utan att den finns till i sin 
egen rätt. Kulturpolitiken syftar till att skapa möjligheter för alla i Lund 
att utöva, uppleva och uttrycka det som väcker lust och intresse. 
Därigenom skapas samtidigt viktiga mervärden inom andra 
samhällsområden. Kulturen kan till exempel utgöra en kraft när det gäller 
att skapa social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt ökad 
förståelse och stärkt dialog mellan människor. Inom områden som 
demokrati, integration, turism, tillväxt, lärande och hälsa kan kultur bidra 
till nya perspektiv och ökad kvalitet. Kultur är också viktigt för Lunds 
identitet och för att göra kommunen attraktiv och angelägen, både för de 
egna invånarna och för omvärlden. Det finns ingen motsättning mellan 
kulturens egenvärde och nytta. Dock är det viktigt att betona att det är i 
egenvärdet, som Lunds kommuns kulturpolitik tar sin utgångspunkt. 

 Kulturens självständighet 
För att kulturella uttryck ska fungera som en kraft i demokratin och 
samhällsutvecklingen krävs kulturell och konstnärlig frihet. Politiken 
skapar förutsättningar för kultur och konstnärlig verksamhet och fattar 
inte beslut om det konstnärliga innehållet. Detta ska i stället formas fritt 
av varje verksamhet, förening eller fristående kulturaktör. 

 Kommunens roll som möjliggörare 
Nämnder och bolag inom Lunds kommun har olika ansvarsområden, men 
också ett gemensamt ansvar och uppdrag att utveckla Lund i enlighet 
med kommunens gemensamma långsiktiga vision (se bilaga). I detta 
tvärsektoriella arbete utgör kulturen en central del. Kommunens främsta 
uppgift är att stödja och möjliggöra utövandet och upplevelsen av 
kulturell och konstnärlig verksamhet, att göra kulturupplevelser 
tillgängliga i hela Lund för så många som möjligt samt att säkerställa att 
den offentligt finansierade kulturverksamheten håller hög kvalitet. 
Kommunen ska tillhandahålla en väl fungerande kulturell infrastruktur, 
till exempel i form av scener, lokaler och platser samt synliggöra utbudet 
och skapa förutsättningar för samverkan, samordning och 
kommunikation. Kommunen står också för olika former av ekonomiskt 
stöd och konsultativa insatser. För att komplettera det befintliga utbudet 
bedriver kommunen kulturverksamhet i egen regi samt skapar 
plattformar för att möjliggöra för fler aktörer att bidra till ett kulturliv 
med både bredd och spets. 
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Kommunkontorets kommentar
Förslaget till kulturpolitiskt program är väl genomarbetat och genomtänkt 
och utgår såväl från Lunds lokala kontext inom kulturområdet, de 
regionala och nationella kulturpolitiska målen, samt betydelsefulla 
omvärldsfaktorer. Programmet beskriver Lunds roll i att stärka den 
kulturella infrastrukturen och att fortsätta att främja innovation såväl i det 
konstnärliga innehållet som i organisering av verksamheten. Programmet 
genomsyras av ett starkt inkluderande perspektiv och beskriver 
övergripande att kultur och kulturverksamheter ska vara tillgängliga för 
alla.
Det kulturpolitiska programmet kommer att utgöra ett viktigt strategiskt 
styrdokument för att utveckla kulturens roll som en del av 
samhällsutvecklingen i Lund. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till kulturpolitiskt program för Lunds 

kommun

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige, 
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 35 Kulturpolitiskt program för Lunds 
kommun
Dnr KU 2017/0138

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade under mars 2017 att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program för 
Lunds kommun. Arbetet med att ta fram ett första förslag har pågått 
under perioden mars-oktober 2017. Den 16 november 2017 beslutade 
kultur- och fritidsnämnden att skicka ut ett förslag till nytt kulturpolitiskt 
program på remiss med sista svarsdatum den 9 februari 2018. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har nu tagit ställning till alla inkomna 
synpunkter och omarbetat programmet till en ny version. Sammantaget 
har programmet mottagits positivt. Förändringar i den nya versionen 
inriktar sig framför allt på förtydliganden av generella tankegångar och 
formuleringar.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2018 
Reviderat förslag till kulturpolitiskt program för Lunds kommun, 
den 6 mars 2018
Sammanställning av remissvar, den 6 mars 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 november 2017, § 146
Barnchecklista, den 16 november 2017

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar att nämnden ska ajournera sig för 
överläggning.

Elin Gustafsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska besluta att på sidan sex i 
programmet under rubriken ”Kommunens roll som möjliggörare” i tredje 
punkten ersätta den sista formuleringen med följande: 
”För att komplettera, utan att tränga ut, de fria kulturaktörernas utbud 
bedriver kommunen kulturverksamhet i egen regi och skapar plattformar 
för att möjliggöra för fler aktörer att bidra till ett kulturliv med både 
bredd och spets, inte bara inne i staden utan i hela kommunen. 
Kommunen samverkar kring detta med de fria kulturaktörerna och 
stärker därmed såväl utbud som aktörer.”
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Birger Swahn (M) yrkar att nämnden ska besluta att
fastställa kulturpolitiskt program med utgångspunkt att det skall utgöra 
underlag för kultur- och fritidsnämndens fortsatta arbete med 
kulturfrågor, i samverkan med övriga nämnder.

Peter Bergwall (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar bifall till Elin 
Gustafssons (S) yrkande.

Birger Swahn (M) yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L) yrkande.

Gunnar Brådvik (L) yrkar bifall till Birger Swahns (M) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Elin 
Gustafsson (S) om att nämnden ska ajournera sig för överläggning. 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med detsamma.

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger: yrkande från 
Elin Gustafsson (S) med flera om att nämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag samt yrkande från Gunnar Brådvik (L) om att nämnden ska 
besluta att ändra en formulering under rubriken ”Kommunens roll som 
möjliggörare” inkluderat yrkande från Birger Swahn (M) om att 
programmet ska fastställas av nämnden.

Ordföranden ställer inledningsvis proposition på yrkande från Elin 
Gustafsson (S) med flera om att bifalla förvaltningens förslag samt 
yrkande från Birger Swahn (M) med flera om att nämnden ska fastställa 
det kulturpolitiska programmet med utgångspunkt att det skall utgöra 
underlag för kultur- och fritidsnämndens fortsatta arbete med 
kulturfrågor i samverkan med övriga nämnder. Ordföranden ställer 
proposition på de två yrkandena och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera. Ordföranden 
ställer därefter proposition på Gunnar Brådviks (L) yrkande om ändrad 
formulering under rubriken ”Kommunens roll som möjliggörare” samt 
yrkande från Elin Gustafsson (S) om att avslå detsamma och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med det senare. Votering begärs.

Ordföranden fastställer följande voteringsordning:

Den som vill bifalla yrkande från Elin Gustafsson (S) om att avslå 
Gunnar Brådviks (L) yrkande röstar ja.

Den som vill bifalla yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera röstar 
nej.
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Elin Gustafsson (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter 
Bergwall (MP), Julius Eberhard (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) 
röstar ja.

Birger Swahn (M), Adrian Borin (M), Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar 
Andersson (C) och Zoltán G Wagner (KD) röstar nej.

Med sex ja-röster gentemot fem nej-röster beslutar kultur- och 
fritidsnämnden att bifalla yrkande från Elin Gustafsson (S).

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till kulturpolitiskt program för Lunds 

kommun samt översända detta till kommunfullmäktige för 
fastställande

Reservationer
Birger Swahn (M), Adrian Borin (M), Gunnar Brådvik (L) och Sven 
Ingmar Andersson (C) reserverar sig mot fattat beslut till förmån för egna 
yrkanden samt inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 2. Zoltán G 
Wagner (KD) reserverar sig mot fattat beslut till förmån för egna 
yrkanden.

Protokollsanteckningar
Elin Gustafsson (S) och Peter Bergwall (MP) för följande anteckning till 
protokollet:
”Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna anser att det 
kulturpolitiska programmet vid fastställande ska ersätta de befintliga 
verksamhetsuppdragen.”
Sengül Köse Lindqvist (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i förvaltningens förslag. Feministiskt 
initiativ önskar ett tydligt genusperspektiv i kulturprogramdokumentet 
och mätbara mål i handlingsplanerna vad gäller genusperspektiv och 
mångfald.”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-15 KU 2018/0073

Justerare Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen, 

2018-03-15, klockan 17.30–20.25

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)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Erik Dahlén (C)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Mats-Ola Nilsson, utvecklingsstrateg, §§ 31-36
Johannes Björk, enhetschef, §§ 31-36
Rickard Persson, enhetschef, §§ 31-37

Justerare Birger Swahn (M)

Paragrafer §§ 31-44

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-03-22
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Justerare Utdragsbestyrkande

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 2018-03-15

Paragrafer §§ 31-44

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-23 Datum då anslaget tas ned 2018-04-16

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Underskrift
Katarina Franzén





Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2)
Kultur Diarienummer

2018-03-15 KU 2017/0138

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

Lina Heimer

046-35 99 072

lina.heimer@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturpolitiskt program för Lunds kommun
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i mars 2017 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program för Lunds kommun. 
Arbetet med att ta fram ett första förslag har pågått under perioden mars-
oktober 2017. Den 16 november 2017 beslutade kultur- och 
fritidsnämnden att skicka ut ett förslag till nytt kulturpolitiskt program på 
remiss med sista svarsdatum den 9 februari 2018. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har nu tagit ställning till alla inkomna 
synpunkter och arbetat om programmet till en ny version. Sammantaget 
har programmet mottagits positivt. Förändringar i den nya versionen 
inriktar sig framför allt på förtydliganden av generella tankegångar och 
formuleringar.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2018 
(denna skrivelse) 
Reviderat förslag till kulturpolitiskt program för Lunds kommun, 
den 6 mars 2018
Sammanställning av remissvar, den 6 mars 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 november 2017, § 146
Barnchecklista, den 16 november 2017

Barnets bästa
Det kulturpolitiska programmet berör i hög grad barn och unga i Lunds 
kommun genom att de utgör en central målgrupp för den kommunalt 
finansierade kulturverksamheten. Barns och ungas rätt till kultur är en 
prioriterad fråga i såväl den nationella och regionala kulturpolitiken som 
i förslaget till kulturpolitiskt program för Lunds kommun. En 
barnkonsekvensanalys har gjorts i bifogad barnchecklista.

Ärendet
Lunds kommuns senaste kulturpolitiska strategi antogs av 
kommunfullmäktige år 2008. Sedan dess har samhället förändrats och 
riksdagen har beslutat om nya kulturpolitiska mål. 
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Kultur Diarienummer

2018-03-15 KU 2017/0138

Kultur- och fritidsnämnden beslutade därför om riktlinjer för 
framtagande av ett nytt kulturpolitiskt program i mars 2017.  
Syftet med programmet är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling 
inom det kulturpolitiska området, medverka till att förverkliga de 
nationella och regionala kulturpolitiska målen samt bidra till att realisera 
kommunens vision. Programmet ska utgöra ett långsiktigt strategiskt 
dokument, som beskriver hur Lunds kommun arbetar med kulturpolitiska 
frågor samt vilken inriktning verksamheten ska ha från och med 
halvårsskiftet 2018. Programmets intentioner kommer att konkretiseras 
genom treåriga handlingsplaner, varav den första gäller för perioden 
2019-2021, som tas fram av kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan 
med berörda förvaltningar.
Framtagandet av förslaget till kulturpolitiskt program har skett under 
perioden mars till oktober 2017. Arbetet har letts av kultur- och 
fritidsdirektören. Processen har inkluderat flera förvaltningar, fristående 
kulturaktörer och externa samarbetspartners. Lundabornas synpunkter om 
Lunds kulturutbud har inhämtats genom en medborgarundersökning 
våren 2017. Åsikter från unga om framtidens kulturverksamheter har 
inhämtats i samverkan med Lunds ungdomsting och inflytandecaféer. 
Under perioden december 2017 till februari 2018 har förslaget varit ute 
på remiss hos kommunens nämnder och andra intressenter. Programmet 
har också publicerats på kommunens webbplats tillsammans med en 
uppmaning till allmänheten att ha synpunkter på innehållet. Sammantaget 
har programmet mottagits positivt. Förändringar i den nya versionen 
inriktar sig framför allt på förtydliganden av generella tankegångar och 
formuleringar. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att godkänna upprättat förslag till kulturpolitiskt program för Lunds 

kommun samt översända detta till kommunfullmäktige för 
fastställande

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Annika Eklund
kulturchef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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1. Inledning 

Om det kulturpolitiska programmet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i mars 2017 att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att 

ta fram ett förslag till nytt kulturpolitiskt program för Lunds kommun. Syftet med programmet är att 

skapa en långsiktigt hållbar utveckling inom det kulturpolitiska området, medverka till att förverkliga 

de nationella och regionala kulturpolitiska målen samt bidra till att realisera kommunens vision: Lund 

skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet (läs mer om målen och visionen i bilagan).  

Ansvaret för att kulturen ska bli en kraft i kommunens utvecklingsarbete delas av alla kommunala 

nämnder. Det kulturpolitiska programmet ska också vara vägledande i kommunens samverkan med 

aktörer utanför den kommunala organisationen, till exempel civilsamhället, näringslivet och 

akademin.  

Det kulturpolitiska programmet anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet med kultur 

i Lunds kommun. Konkreta insatser eller åtgärder tas senare fram i en handlingsplan av kultur- och 

fritidsförvaltningen i samverkan med berörda förvaltningar. Centralt för genomförandet är fortsatt 

dialog både inom den kommunala organisationen och med externa samverkansparter.  

Hur programmet har tagits fram 

Framtagandet av det kulturpolitiska programmet har skett under perioden april-oktober 2017. 

Processen har letts av kultur- och fritidsdirektören. För att driva och samordna arbetet har det 

funnits en arbetsgrupp bestående av kulturchefen och två utvecklingsstrateger på kultur- och 

fritidsförvaltningen. Till denna arbetsgrupp har knutits en referensgrupp bestående av verksamheten 

kulturs ledningsgrupp samt en kulturutvecklare.   

Samtliga medarbetare inom kultur har fått tillfälle att arbeta fördjupat med att ta fram underlag till 

programmet. Processen har också innefattat dialog med tjänstemän från barn- och skolförvaltning 

Lunds stad, tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret, vård- och omsorgsförvaltningen och 

socialförvaltningen. Dialogmöten har genomförts med externa samarbetspartners, såsom Lunds 

universitet, Lunds universitets studentkårer, Region Skåne, Svenska kyrkan, de lokala 

studieförbunden och fristående kulturaktörer. Ungas synpunkter om kultur har inhämtats i 

samverkan med Lunds ungdomsting och inflytandecaféer. Lundabornas synpunkter på Lunds 

kulturutbud har inhämtats genom en medborgarundersökning våren 2017. 

Under perioden december 2017-februari 2018 har en första version av det kulturpolitiska 

programmet varit utskickat på en bred remissrunda till kommunala nämnder och bolag, externa 

samverkansparter, studieförbund samt föreningar/aktörer som har mottagit projekt- och/eller 

verksamhetsbidrag för publika arrangemang inom kultur 2017. Programmet har också publicerats på 

kommunens webbplats tillsammans med en uppmaning till allmänheten att tycka till om innehållet. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har därefter tagit ställning till alla inkomna synpunkter och har 

arbetat om programmet till en ny version. 
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Definitioner 

Kultur: Lunds kommuns kulturpolitiska program utgår från ett brett kulturbegrepp. Det innefattar 

uttryck, utövare och verksamheter inom eller mellan de olika konstarterna (såsom dans, teater, 

scenkonst, bild- och formkonst, design, musik, film och litteratur), kulturarvet (såsom arkiv, museer, 

kulturminnen och kulturmiljöer), gör-det-själv-kultur och populärkulturella uttryck, fortbildning och 

bibliotek. 1 

Kulturaktörer: Individer, institutioner, företag, grupper eller organisationer där kultur är den 

huvudsakliga delen av verksamheten. 

Kulturella och kreativa näringar: Branscherna arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, 

mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism, besöks-/evenemangsnäring och 

upplevelsebaserat lärande. 

Amatörkultur: Alla former av icke-yrkesmässiga aktiviteter, som kan relateras till någon av de 

etablerade konstarterna.  

Professionell kultur: Yrkesmässig verksamhet och/eller verksamhet av hög konstnärlig kvalitet, som 

bedrivs av kulturaktörer med relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom sitt 

kulturområde.  

Kulturarv: Immateriella och/eller materiella spår och uttryck från det förflutna, som tillskrivs värde 

och används i samtiden, till exempel föremål, traditioner, språk, historiska lämningar, kulturmiljöer, 

kulturuttryck och kulturlandskap. 

2. Omvärlds- och närvärldsfaktorer 

Omvärldsfaktorer 

Den strategiska inriktningen för kulturpolitiken i Lunds kommun tar sin utgångspunkt i den nationella 

och regionala kulturpolitiken samt i Lunds kommuns vision (se bilaga), men också i den allmänna 

ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen i samhället. Följande omvärldsfaktorer bedöms vara 

särskilt viktiga att förhålla sig till: 

 Globaliseringen i samhället medför att länder, företag, organisationer, teknik, vetenskap, 

massmedier och kultur blir allt mer sammanflätade och beroende av varandra. Genom 

sociala medier och ett ökat resande får människor mer kontakt med andra och kan ofta 

känna större samhörighet med en internationell grupp än med det egna landet eller den 

egna kommunen.  

 Den digitala utvecklingen med snabba förändringar inom medier och digital teknik ger nya 

förutsättningar att skapa, ta del av och förmedla kultur. Det växande digitala utbudet gör att 

fler målgrupper kan få tillgång till kultur, men det leder också till digitala klyftor mellan 

användare och icke-användare och till växande skillnader i vilken kultur människor tar del av. 

                                                           
1 Den långsiktiga inriktningen för biblioteksverksamheten beskrivs i Lunds kommuns biblioteksplan. 
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Fler och fler människor blir producenter av innehåll och det blir allt vanligare att publiken är 

medskapande.  

 De kulturella och kreativa näringarna växer och får större betydelse för den ekonomiska 

tillväxten och samhällets utveckling. Detta är branscher som präglas av en stor rörlighet, där 

innovatören eller kreatören inte behöver vara beroende av en specifik plats eller ort för att få 

sitt arbete utfört. Rörligheten ställer bland annat krav på en digital infrastruktur, som möter 

de förändrade behoven.  

 De socioekonomiska skillnaderna ökar i regionen. Skånes regionala utvecklingsstrategi Det 

öppna Skåne 2030 (2014) pekar bland annat på utmaningar när det gäller skillnader i 

medellivslängd och hälsa kopplat till utbildningsnivå, sysselsättning, boendemiljö, kön, 

etnicitet, levnadsvillkor och levnadsvanor.  

Närvärldsfaktorer 

Det finns också lokala faktorer som kännetecknar och påverkar kulturområdet i Lund och som ligger 

till grund för den strategiska inriktningen: 

 Invånarna i Lund har en generellt hög utbildningsnivå och ett stort kulturintresse. Här finns 

ett aktivt kulturliv, som kännetecknas av såväl bredd som spets, och som inkluderar 

studentlivet med sin rika tradition av kulturutövande.  

 I Lund finns en unik koncentration av vetenskap, forskning och innovativa företag. Med de 

nya forskningsanläggningarna ESS och MAX IV kommer Lund som kunskaps- och 

innovationscentrum få ytterligare internationell tyngd.  

 Kulturhistoriskt har Lund haft stor betydelse, bland annat som politiskt och religiöst centrum 

i Skandinavien under tidig medeltid. 

 Med sin medeltida stadskärna, sina kullerstensgator, korsvirkeshus och snart 900-åriga 

domkyrka är Lund ett attraktivt turistmål, som årligen lockar ett stort antal besökare från 

hela världen, och där kulturarvet är ständigt närvarande i stadsmiljön. 

 Genom sitt läge i Öresundsregionen har kulturverksamheter i Lund en potentiell publik, som 

är många gånger större än det antal personer som bor inom kommunens gränser. 

Inpendlingen till kommunen är stor i förhållande till dess storlek, Lunds folkmängd är 16 000 

personer större under arbetstid än på kvällar och helger. På motsvarande sätt kan 

lundaborna ta del av ett stort utbud av kulturinstitutioner och upplevelser på nära avstånd, 

till exempel i Malmö och Köpenhamn.  

 Demografin förändras genom att antalet kommuninvånare förväntas öka kraftigt under de 

kommande åren. Framför allt är det äldre och barn i förskole- och grundskoleåldern som 

kommer att bli fler. Den globala oron bidrar till att andelen lundabor med rötter i andra 

länder ökar. En konsekvens av dessa förändringar blir att behovet av kommunens stöd och 

service förväntas öka i högre takt än tidigare.  

 Idag lever cirka fem procent av barnen i Lund i hushåll, som någon gång under året har 

mottagit ekonomiskt bistånd. Andelen barn i långvariga biståndshushåll är cirka två procent.  

Kulturverksamheten måste förhålla sig till vad lokala socioekonomiska skillnader innebär för 

målgruppers olika resurser och behov. 
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3. Strategisk inriktning 

Vägledande principer 

Lunds kommuns kulturpolitiska arbete utgår från följande tre principer: 

 Kulturens egenvärde  

Kultur har i alla tider fungerat som ett sätt för mänskligheten att uttrycka sig och skapa 

mening i tillvaron. Kulturen har ett eget inneboende värde, vilket innebär att den inte 

behöver rättfärdigas, utan att den finns till i sin egen rätt. Kulturpolitiken syftar till att skapa 

möjligheter för alla i Lund att utöva, uppleva och uttrycka det som väcker lust och intresse. 

Därigenom skapas samtidigt viktiga mervärden inom andra samhällsområden. Kulturen kan 

till exempel utgöra en kraft när det gäller att skapa social, ekonomisk och miljömässig 

hållbarhet samt ökad förståelse och stärkt dialog mellan människor. Inom områden som 

demokrati, integration, turism, tillväxt, lärande och hälsa kan kultur bidra till nya perspektiv 

och ökad kvalitet. Kultur är också viktigt för Lunds identitet och för att göra kommunen 

attraktiv och angelägen, både för de egna invånarna och för omvärlden. Det finns ingen 

motsättning mellan kulturens egenvärde och nytta. Dock är det viktigt att betona att det är i 

egenvärdet, som Lunds kommuns kulturpolitik tar sin utgångspunkt.  

 

 Kulturens självständighet 

För att kulturella uttryck ska fungera som en kraft i demokratin och samhällsutvecklingen 

krävs kulturell och konstnärlig frihet. Politiken skapar förutsättningar för kultur och 

konstnärlig verksamhet och fattar inte beslut om det konstnärliga innehållet. Detta ska i 

stället formas fritt av varje verksamhet, förening eller fristående kulturaktör.  

 

 Kommunens roll som möjliggörare 

Nämnder och bolag inom Lunds kommun har olika ansvarsområden, men också ett 

gemensamt ansvar och uppdrag att utveckla Lund i enlighet med kommunens gemensamma 

långsiktiga vision (se bilaga). I detta tvärsektoriella arbete utgör kulturen en central del. 

Kommunens främsta uppgift är att stödja och möjliggöra utövandet och upplevelsen av 

kulturell och konstnärlig verksamhet, att göra kulturupplevelser tillgängliga i hela Lund för så 

många som möjligt samt att säkerställa att den offentligt finansierade kulturverksamheten 

håller hög kvalitet. Kommunen ska tillhandahålla en väl fungerande kulturell infrastruktur, till 

exempel i form av scener, lokaler och platser samt synliggöra utbudet och skapa 

förutsättningar för samverkan, samordning och kommunikation. Kommunen står också för 

olika former av ekonomiskt stöd och konsultativa insatser. För att komplettera det befintliga 

utbudet bedriver kommunen kulturverksamhet i egen regi samt skapar plattformar för att 

möjliggöra för fler aktörer att bidra till ett kulturliv med både bredd och spets. 
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Utvecklingsområden  

Följande stycke beskriver fem områden som Lunds kommun särskilt ska utveckla under de 

kommande åren för att leva upp till sina kulturpolitiska ambitioner, möta omvärldens förväntningar 

och hantera de allt snabbare förändringarna i samhället. Varje stycke avslutas med en lista över 

prioriteringar för respektive område. 

 

Stärkt kulturell infrastruktur 

I Lund finns alla förutsättningar för att skapa ett öppet och kreativt kulturklimat. Här finns 

experimentlusta, en vilja att upptäcka nytt och många unga invånare på liten yta. Det fria kulturlivet, 

som inkluderar kulturutövare på såväl amatörmässig som professionell nivå, och den livaktiga 

studentkulturen verkar sida vid sida med civilsamhället genom till exempel studieförbund, föreningar 

och ideella krafter. Även Lunds universitet, Svenska kyrkan och andra trossamfund är aktiva och 

tongivande kulturaktörer. För att alla delar ska kunna agera tillsammans och berika varandra krävs en 

fungerande kulturell infrastruktur, det vill säga ett sammanhållet system av platser, lokaler, aktörer 

samt stöd- och samverkansformer som tillsammans möjliggör utövandet och upplevelsen av kultur.  

Särskilt angeläget i den fortsatta utvecklingen av Lund som kulturstad är att säkerställa den 

långsiktiga tillgången till fysiska mötesplatser, i form av både platser och lokaler, som är anpassade 

för nutidens och framtidens uttrycksformer. Att se kultur som ett samhällsbyggnadselement, som 

utgör en naturlig och integrerad del av stadsutvecklingen är strategiskt viktigt, både för kulturlivets 

utveckling och för kommunens attraktivitet som bostads- och besöksort. Nya modeller behöver 

utvecklas i dialog mellan kommunala förvaltningar, fastighetsägare och kulturutövare för att 

tillgodose lokalbehovet på lång sikt, där Lunds kommun i första hand ska utveckla och underhålla 

befintliga lokaler samt se över möjligheter till ökat samutnyttjande. I områden där kommunen växer 

och förtätas behöver det också skapas förutsättningar för kulturen att komma in tidigt i plan- och 

byggprocesser. 

Årligen återkommande evenemang i det offentliga rummet erbjuder mötesplatser och arenor för 

lundabor och besökare att utöva och uppleva kultur. Även tillfälliga festivaler, föreställningar och 

utställningar utgör värdefulla kontaktytor, liksom spontankulturella aktiviteter på gator och torg. 

Lunds kommun ska tillsammans med det lokala kulturlivet skapa förutsättningar för ett rikare och 

mer varierat kulturutbud på offentliga platser i alla delar av kommunen.  

Därför ska Lunds kommun 

 låta ett kulturperspektiv genomsyra alla delar av stads- och samhällsplaneringen, 

 säkerställa en god tillgång till ändamålsenliga och i alla avseenden hållbara lokaler och 

mötesplatser med god geografisk spridning, som kan förändras i takt med 

befolkningsstrukturen och samhällets behov, 

 skapa förutsättningar för kulturaktörer att skapa oväntade möten genom att förlägga fler 

arrangemang utomhus i det offentliga rummet, 

 fortsätta att utveckla kommunens bibliotek som offentliga arenor och möjliggörare av 

kulturell verksamhet, i enlighet med kommunens biblioteksplan, 

 utveckla en infrastruktur för att attrahera, planera och genomföra nationella och 

internationella kulturevenemang på ett genomtänkt och professionellt sätt, 
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 skapa förutsättningar för en mångfald av gränsöverskridande samarbeten att förverkligas 

inom Lunds kulturliv genom att verka för en stärkt samverkan mellan olika offentliga 

sektorer, den privata och den ideella sektorn samt mellan professionella yrkesutövare och 

amatörutövare, 

 vidareutveckla strukturer för att synliggöra kulturaktiviteter av vikt och allmänintresse som 

äger rum i Lund. 

 

Fortsatt innovation  

Nytänkande och experimentlusta är kännetecknande för Lund. Kommunens vision betonar 

innovation, problemlösande och om att genom öppenhet och tillit hitta hållbara lösningar på dagens 

och morgondagens utmaningar. Atmosfären är i hög grad internationell och här finns en unik 

koncentration av vetenskap, forskning och innovativa företag. Detta märks i hög grad i kommunens 

arbete med kulturverksamheter och kulturella och kreativa näringar. Kulturen är en av de sektorer 

som arbetar konstant och medvetet med innovation, såväl när det gäller det konstnärliga innehållet 

som i sätten att organisera sig och bedriva verksamhet.  

För att kulturen ska fortsätta att vara en central drivkraft i kommunens utveckling behöver dess 

betydelse och potential lyftas fram och vidareutvecklas tillsammans med andra samhällssektorer. 

Den kreativitet, idérikedom och kompetens som finns inom kulturområdet kan bidra till ökad kvalitet 

i till exempel skolan och äldreomsorgen samt ge nya perspektiv i övergripande planerings- och 

utvecklingsprocesser. På så sätt blir kulturen en viktig motor i Lunds kommuns arbete med att hitta 

hållbara lösningar på morgondagens utmaningar.  

Digitaliseringen, i kombination med den ökande internationaliseringen och Lunds läge i 

Öresundsregionen, medför att lokala kulturverksamheter idag ofta riktar sig till en regional, nationell 

och internationell publik. Nya vägar öppnas för tillgängliggörande, dialog och nätverksbyggande, där 

globala nätverk och gränsöverskridande samarbeten berikar det lokala – och vice versa.  

Att förutse allt snabbare samhällsförändringar är inte alltid möjligt, men det går att påverka 

förutsättningarna att hantera dem. Lunds kommun behöver fortsätta att stimulera nya uttryck och 

idéer, bedriva aktiv omvärldsbevakning och kontinuerligt analysera behoven av 

kompetensutveckling. Ett dynamiskt och föränderligt kulturliv förutsätter också en öppenhet för att 

fler definitioner av kultur, som utmanar de traditionella, kan växa fram. 

Därför ska Lunds kommun 

 intensifiera samarbetet kring forskning och kunskapsutveckling inom kulturområdet, 

 synliggöra och verka för att kreativa kompetenser bidrar till att höja kvaliteten inom andra 

sektorer och till innovativa lösningar i arbetet med långsiktigt hållbar stads- och 

samhällsutveckling, 

 ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att utveckla innehållet i stadens 

kulturverksamheter, 

 främja och bedriva nyskapande kulturverksamhet ur ett regionalt, nationellt och 

internationellt perspektiv, 
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 verka för fortsatt innovativa lösningar inom konstområdet, till exempel genom djärva och 

nyskapande satsningar inom utställningsverksamhet och offentlig konst, 

 vara lyhörd för signaler i om- och närvärlden och fånga upp såväl trender inom 

kulturområdet som tendenser, vanor och behov hos olika målgrupper genom kontinuerlig 

omvärldsbevakning, 

 främja och stimulera nya och experimentella sätt att synlig- och levandegöra Lunds samlade 

kulturarv i samtidskulturen. 

 

Demokrati och mångfald 

Lund är en internationell kommun, präglad av kulturell mångfald. Här bor och verkar människor från i 

stort sett hela världen, närmare en fjärdedel av invånarna har utländsk bakgrund och här utövas ett 

stort antal religioner. Dessutom byter Lund en betydande andel av sin befolkning varje år. Denna 

mångfald ska bejakas och speglas i ett mångsidigt, dynamiskt och internationellt kulturliv.  

Kulturpolitiken i Lund behöver värna de befintliga målgrupper, som idag bär upp stora delar av det 

lokala kulturlivet. Det är personer som med stort intresse, nyfikenhet och engagemang både deltar i 

och utövar kulturverksamhet på regelbunden basis. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att 

det fortfarande finns betydande skillnader i människors kulturvanor och möjligheter att ta del av 

kultur. Detta kan till exempel bero på faktorer som geografiska avstånd, att kapaciteten i 

verksamheterna inte är tillräcklig, bristande fysisk tillgänglighet eller ekonomiska förutsättningar.  

Kulturutbudet i Lund ska innehålla bredd, spets och genomgående ha hög kvalitet. Alla som bor och 

vistas i kommunen ska ha likvärdiga förutsättningar att uppleva och utöva sin idé om kultur. Visionen 

för Lund är en plats där olikheter berikar och där människor kan vara sig själva. Kulturpolitiken ska 

bidra till att människor i hela kommunen upplever de offentligt finansierade kulturverksamheterna 

som välkomnande, inkluderande och tillgängliga för alla. Det samlade utbudet ska ha en tillräcklig 

bredd för att alla ska kunna finna något som är angeläget och relevant.  

Mångfald ska också prägla arbetet med Lunds kulturarv. Det innebär att de kulturhistoriska avtrycken 

i form av byggnader, platser och landskap ska vara en del av kulturen i samtiden. Att hämta kraft i 

historien för att tillsammans med andra skapa framtiden är också något som betonas i kommunens 

vision. Kulturarvet ökar förståelsen för Lunds identitet, både i det förflutna och i den framtida 

utvecklingen. Det fortsatta arbetet med Lunds kulturarv behöver bedrivas med en öppenhet för olika 

perspektiv och förhållningssätt för att öka dess relevans hos alla, oavsett bakgrund och 

förutsättningar.  

Därför ska Lunds kommun 

 arbeta strategiskt för att göra kulturverksamheten synlig och tillgänglig för alla oavsett 

bakgrund och förutsättningar, 

 möjliggöra ett varierat kulturutbud där det finns plats för såväl det publikt breda som det 

smala,  

 främja och stimulera ett rikt och varierat amatörkulturliv samt uppmärksamma 

amatörkulturens betydelse för såväl utövarna som det omgivande samhället, 
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 utnyttja kulturens kraft i arbetet med demokratiutveckling, integration, tillgänglighet och 

mångfald genom att skapa arenor för yttrandefrihet och samhällsdebatt, 

 kontinuerligt analysera vilka faktorer som verkar inkluderande respektive exkluderande när 

det gäller människors deltagande i kulturverksamheter,  

 främja och bedriva ett kulturpedagogiskt arbete med hög kvalitet som en integrerad del av 

all kulturverksamhet, 

 verka för en ökad interkulturell förståelse och kunskap inom kommunala verksamheter och 

bland fristående kulturaktörer, 

 erbjuda lundaborna goda möjligheter att tycka till om och påverka de offentligt finansierade 

kulturverksamheternas utbud och tillgänglighet,  

 utveckla arbetet med att göra Lunds samlade kulturarv synligt, angeläget och tillgängligt, så 

att det blir en angelägenhet för fler. 

 

Professionellt kulturliv 

I Lund finns goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för barn och ungdomar, som vill utöva 

kultur och eget skapande. Dessutom erbjuder den unika studentkulturen många olika möjligheter för 

unga utövare att växa och utvecklas inom konstarterna. För att kommunen ska kunna behålla sina 

talanger och locka till sig nya måste personer, som vill satsa på en professionell karriär inom 

kulturlivet uppleva sig ha goda förutsättningar att vidareutbilda sig och bedriva sin yrkesverksamhet 

här. En god kulturell infrastruktur är en grundläggande förutsättning för detta, liksom möjligheter till 

yrkesmässig utveckling och fördjupning.  

Kulturutövare och entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar behöver få förutsättningar att 

mötas, experimentera och tänka nytt. Därför är det viktigt att Lunds kommun fortsätter att stödja 

och vidareutveckla nätverk, kluster, plattformar och inkubatorer, där olika aktörer inom samma eller 

närliggande branscher har möjlighet att dela erfarenheter, korsbefrukta varandra och vidareutveckla 

idéer. Det kan i sin tur bidra till att personer, som vill ägna sig åt konst och kultur stannar kvar i Lund 

eller söker sig hit utifrån. 

Det ska också vara lätt att som publik ta del av ett professionellt kulturliv. Ett brett utbud kan 

kompletteras genom att unika uttryck lyfts fram av kommunen själv eller i samverkan med andra 

aktörer. Kommunens vision talar om att lyssna och vara öppen mot världen utanför Lund för att få 

nya perspektiv, odla innovationer, idéer och en stark demokrati. Fler gästspel i Lund och fler 

möjligheter för Lunds kulturliv att gästspela utanför stadens gränser innebär såväl att Lund sätts på 

kartan som att det lokala kulturlivet får nya impulser och kontaktytor. Residensprogram, där 

yrkesverksamma konstnärer och kulturutövare från andra länder bjuds in till längre eller kortare 

arbetsvistelser, är ett möjligt sätt att utveckla konst- och kulturlivet, bidra till ett ökat utbud och till 

fler kontaktytor mellan svenska och internationella kulturutövare.  

Därför ska Lunds kommun 

 verka för att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning inom 

kulturområdet i Lund,  

 använda dialog och kartläggning för att öka kunskapen om kulturutövares villkor och 

möjligheter att utvecklas,  
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 fortsätta att uppmärksamma och skapa goda förutsättningar för befintliga och nya 

entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar genom förmedlande och förstärkande 

insatser, 

 vara lyhörd för mångfalden av kulturaktörer samt vid behov komplettera och utveckla nya 

samverkansformer och stödsystem, 

 uppmärksamma professionella kulturaktörer och unika uttrycksformer, 

 stärka samverkan med akademiska konstnärliga utbildningar, 

 främja utbyten mellan professionella kulturaktörer på regional, nationell och internationell 

nivå. 

 

Barn och unga 

Barns och ungdomars rätt till kultur är en prioriterad fråga i såväl den regionala som den nationella 

kulturpolitiken. Lund har en ung befolkning, med en stor andel invånare under 25 år. Under de 

närmaste åren kommer antalet barn i förskole- och skolåldern att öka kraftigt som en följd av den 

demografiska utvecklingen. För att möta dessa förändringar och upprätthålla en hög kvalitet, bredd 

och tillgänglighet i kulturverksamheter för barn och ungdomar krävs särskilda prioriteringar även i 

den lokala kulturpolitiken.   

Lund är, och ska fortsätta att vara, en plantskola för ung kultur. Att lära genom att lyssna, vara 

nyfiken och skapa är också ett förhållningssätt som betonas i kommunens vision. Skolan har en viktig 

roll när det gäller att förmedla kulturupplevelser, eftersom den når alla barn och unga. Estetik, kultur 

och skapande ingår i förskolans och grundskolans uppdrag enligt läroplanerna. På gymnasienivå finns 

i Lund flera estetiska spetsutbildningar, som lockar elever från andra kommuner att utbilda sig här. 

Efter skoltid erbjuder kulturskolan barn och ungdomar möjlighet att utveckla och lära sig kulturella 

och konstnärliga uttryck. Även den öppna ungdomsverksamheten ska ge ungdomar förutsättningar 

att utifrån sina intressen och drivkrafter utveckla sitt eget skapande.  

Vid sidan om de kommunala verksamheterna erbjuder många fristående kulturaktörer möjligheter 

för barn och ungdomar att ta del av och utöva kultur. En betydande del av det unga kulturlivet i Lund 

är knutet till studentvärlden, där kreativiteten bland annat tar sig uttryck i spex, karnevaler, orkestrar 

och kulturföreningar. Bland professionella kulturutövare finns flera som bedriver barn- och 

ungdomsverksamhet med mycket hög kvalitet och vars kompetens är viktig att bygga vidare på i den 

fortsatta utvecklingen av området.  

Därför ska Lunds kommun 

 säkerställa att barn och ungdomar i Lund även fortsatt ska ha goda förutsättningar att ta del 

av kulturupplevelser, utveckla sin kreativitet och pröva olika estetiska uttryck i sin vardag, 

 säkerställa ett brett utbud som balanserar konstformer och kulturarv och ser till barns och 

ungdomars egna kulturuttryck, 

 stärka och vidareutveckla samverkan mellan förvaltningar, som bedriver verksamhet riktad 

till barn och ungdomar samt andra relevanta parter för att ge alla barn och ungdomar 

möjlighet att utveckla sitt kulturutövande, 

 möjliggöra publik verksamhet på olika nivåer för att barn och ungdomar ska få erfarenheter 

som kulturutövare och kulturella entreprenörer, 
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 fortsätta att utveckla former för att göra barn och ungdomar delaktiga i 

kulturverksamheterna och deras utveckling samt ge dem inflytande i de frågor som berör 

dem, 

 synliggöra och bygga vidare på den höga kompetens inom barn- och ungdomskulturområdet 

som finns hos kulturaktörer i Lund. 

4. Genomförande 

Handlingsplaner 

Det kulturpolitiska programmet är ett vägledande styrdokument för kommunens nämnder. Varje 

berörd förvaltning ska i sina åtaganden väga in programmets intentioner och prioriteringar. Treåriga 

handlingsplaner, varav den första gäller för perioden 2019-2021, ska tas fram av kultur- och 

fritidsförvaltningen i samverkan med berörda förvaltningar. Handlingsplanerna är mer konkreta till 

sin karaktär och ska innehålla beskrivningar av de insatser som tillsammans förutses leda till att 

programmets utvecklingsambitioner uppnås. De ska som minst svara på 

 vad som ska göras 

 vem som ansvarar för genomförandet 

 hur det bidrar till att uppfylla det kulturpolitiska programmets intentioner 

 när det ska vara gjort 

 vem som ansvarar för uppföljning och eventuell revidering. 

Beslut om handlingsplaner fattas av verksamhetschefen för kultur. Handlingsplanerna bryts sedan 

årsvis ned i verksamhetsplaner som kopplas till årsbudgetar2. 

Uppföljning  

Att arbetet som sker följer programmets intentioner säkerställs genom att kultur- och 

fritidsförvaltningen i samverkan med andra berörda förvaltningar följer upp de treåriga 

handlingsplanerna.  

Aktualitetsprövning och revidering 

Det kulturpolitiska programmet beskriver den strategiska inriktningen för det kulturpolitiska arbetet 

från och med 2018. Samhällsutvecklingen, såsom förändringar i kommunens 

befolkningssammansättning och den tekniska utvecklingen, går snabbt. En aktualitetsprövning av 

programmet görs vid behov, antingen på initiativ från kultur- och fritidsnämnden eller kultur- och 

fritidsdirektören. En aktualitetsprövning betyder inte att dokumentet per automatik måste göras om, 

om programmets intentioner fortfarande bedöms vara relevanta och programmet uppfyller sitt syfte 

som strategiskt styrdokument kan det fortsätta att gälla, men ändå ha varit föremål för en översyn.  

                                                           
2 Lunds kulturskola och Lunds konsthall har, vid sidan om handlingsplanerna, separata verksamhetsuppdrag 
som har antagits av nämnden. 
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Bilaga: Utgångspunkter för det kulturpolitiska programmet  

Nationella kulturpolitiska mål  

Målen för kulturpolitiken (prop. 2009:10/3) är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att 
kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.  

För att uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken: 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 
förmågor 

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse 

 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 

 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 

 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.  

På kulturområdet finns det även riksdagsbundna mål inom litteratur och läsfrämjande, inom film, 
arkitektur, formgivning och design, inom arkivområdet samt inom kulturmiljöområdet.  

 

Regionala kulturpolitiska mål och strategier 

Den regionala kulturplanen för Skåne (2015) är ett samverkansdokument, som har formats i samtal 

med regionens kommuner, dess kulturliv och den idéburna sektorn. Kulturplanen innehåller två 

kulturpolitiska mål:  

 Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets.  

 Alla har möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser.  

De övergripande kulturpolitiska strategierna är: 

 stärkt kulturell infrastruktur 

 förbättrade villkor för konstnärligt skapande 

 ökad tillgång och tillgänglighet till kulturlivet 

 utveckla kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga 

 öka samverkan mellan kultur och andra samhällsområden/politikområden 

 stimulans av det interregionala, internationella och interkulturella samarbetet 

 stärkt dialog inom kultursektorn 

 stärkt kunskapsutveckling och forskning 

 ökad användning av digitaliseringens möjligheter 

 utvecklad regional samverkan med den idéburna sektorn. 

Prioriterade målgrupper för den regionala kulturpolitiken är barn och unga samt nationella 

minoriteter. 

 



14 

Vision och förhållningssätt för Lunds kommun 

 

Lunds kommuns vision, som antogs av kommunfullmäktige i april 2017, beskriver ett önskvärt 

framtida tillstånd, både för platsen och för organisationen Lunds kommun. Visionen sammanfattas i 

rubriken ”Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet”. De förhållningssätt som 

ska prägla arbetet enligt visionen är lyssna, lära och leda:  

 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. 

 

Strategi för barnets bästa  

Barns rättigheter är särskilt prioriterade i Lunds kommun genom att kommunfullmäktige har antagit 

Barnets bästa – en strategi för att stärka barnets rättigheter. Den innebär att barns rättigheter ska 

beaktas vid alla kommunala beslut. I besluten ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn 

påverkas och hur barns bästa har beaktats. En barnrättskommitté har uppdraget att följa och 

utveckla arbetet för att genomföra strategin. 
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 181 Ungdomspolitiskt program för Lunds 
kommun 

Dnr KS 2017/1130

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 mars 2018 att godkänna 
upprättat förslag till ungdomspolitiskt program för Lunds kommun samt 
översända detta till kommunfullmäktige för fastställande samt att det 
ungdomspolitiska programmet vid fastställande ska ersätta de befintliga 
verksamhetsuppdragen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 mars 2018 § 34
Kultur – och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2018
Förslag till ungdomspolitiskt program den 15 mars 2018

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till ungdomspolitiskt program för Lunds 
kommun.
 
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL), Inga-
Kerstin Eriksson (C) och Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till ungdomspolitiskt program med 
utgångspunkt att programmet ska utgöra underlag för kultur- och 
fritidsnämndens arbete med ungdomsfrågor i samverkan med övriga 
nämnder och styrelser.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
 
Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
 
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-06-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.
 
Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Elin 
Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Hans-Olof Andersson (SD) och 
Hanna Gunnarsson (V) röstar Ja.
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mia Honeth (L), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) röstar Nej.
 
Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster.
 
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Elin Gustafssons (S) 
m.fl förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna upprättat förslag till ungdomspolitiskt program för Lunds 

kommun

Reservationer
Torsten Czernyson (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-06-20 KS 2018/0198

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-06-20 klockan 15.00–22.40

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 158-165, §§ 168-206, närvarar inte §§ 
166-167 pga jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 158-165, §§ 168-172, §§ 174-206, 
närvarar inte §§ 166-167 och § 173 pga jäv
Elin Gustafsson (S), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga jäv
Björn Abelson (S), tjänstgör som ordförande § 166
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 158-183, tjänstgör som ordförande § 167, kl 15:00-
20:50 
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga 
jäv
Philip Sandberg (L), §§ 158-173, kl 15:00-18:20
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 166-167, 
kl 15:00-22:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§ 
166-167, kl 15:00-16:40
Birger Swahn (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) § 166, för 
Christer Wallin (M) § 173 samt för Mats Helmfrid (M) §§ 184-206
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 174-206
Caroline Ljungqvist (FI), tjänstgör för Elin Gustafsson (S) § 166

Ersättare Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 15:00-20:55

Övriga Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 15:00-17:30

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 158-206

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 27 juni 2018 kl 09:00

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-06-20 KS 2018/0198

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-06-20

Paragrafer § 158-206

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-28 Datum då anslaget tas ned 2018-07-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2018-04-26 KS 2017/1130

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

046-3596398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Ungdomspolitiskt program för Lunds kommun
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 mars 2018 att godkänna 
upprättat förslag till ungdomspolitiskt program för Lunds kommun samt 
översända detta till kommunfullmäktige för fastställande samt att det 
ungdomspolitiska programmet vid fastställande ska ersätta de befintliga 
verksamhetsuppdragen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 mars 2018 § 34
Kultur – och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2018
Förslag till ungdomspolitiskt program den 15 mars 2018

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Det ungdomspolitiska programmet berör i hög grad 
barn och ungdomar i Lunds kommun, eftersom målgruppen för 
programmet och de prioriteringar som finns i programmet gäller 
ungdomar i åldersspannet 12-25 år. Programmet innehåller förslag till en 
rad prioriteringar, som syftar till att ge alla ungdomar i Lund möjlighet 
att utvecklas och uttrycka sig.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
nytt ungdomspolitiskt program för Lunds kommun. Arbetet med att ta 
fram ett första förslag har pågått under perioden mars-oktober 2017. 
November 2017 beslutade kultur- och fritidsnämnden att skicka ut ett 
förslag till nytt ungdomspolitiskt program på remiss till berörda. 

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att programmet sammantaget har 
mottagits positivt. Förändringar i den nya versionen har inriktat sig 
framför allt på förtydliganden av generella tankegångar och 
formuleringar.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 mars 2018 att godkänna 
upprättat förslag till ungdomspolitiskt program för Lunds kommun samt 
översända detta till kommunfullmäktige för fastställande samt att det 



Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2018-04-26 KS 2017/1130

ungdomspolitiska programmet vid fastställande ska ersätta de befintliga 
verksamhetsuppdragen.

Lunds kommuns ungdomspolitiska program utgår från tre principer: 
 Ett egenvärde och flera mervärden 
Lunds ungdomspolitiska program tar sin utgångspunkt i ungdomars egna 
intressen och drivkrafter och att det finns ett egenvärde i att kunna 
uttrycka och utveckla det som väcker ens lust och intresse. Om detta 
möjliggörs skapas i sin tur flera mervärden som till exempel god hälsa, 
informellt lärande och en levande demokrati. Det finns ingen motsättning 
mellan ungdomspolitikens egenvärde och mervärden. Dock är det viktigt 
att betona att det är i egenvärdet som Lunds kommuns ungdomspolitik tar 
sin utgångspunkt, eftersom det är en förutsättning för att mervärden ska 
uppstå. 

 En kunskapsbaserad ungdomspolitik 
Beslut som rör ungdomar ska baseras på kunskap om och av ungdomar. 
Det innebär att Lunds kommun ska göra regelbundna undersökningar och 
uppföljningar av ungdomars levnadsvillkor, attityder och värderingar. 
Det innebär också att det ungdomspolitiska arbetet ska ta utgångspunkt i 
forskning och kunskap inom området på nationell nivå samt i olika 
metoder och arbetssätt. Fakta ska ligga till grund för alla beslut och 
prioriteringar som rör ungdomar. 

 Ur ungdomars perspektiv 
Ungdomspolitik med utgångspunkt i ungdomars perspektiv innebär att 
Lunds kommun ska arbeta tillsammans med ungdomar för att säkerställa 
att deras röster, erfarenheter och önskemål tas tillvara i kommunala 
verksamheter och processer. Ungdomar ska betraktas som ansvarsfulla 
och aktiva aktörer med rätt att komma till tals i planeringen, 
genomförandet och uppföljningen av insatser som berör dem. 

Kommunkontorets kommentar 
Förslaget till ungdomspolitiskt program är väl genomarbetat och utgår 
ifrån såväl nationella mål som de lokala förutsättningarna för ungdomar i 
Lund. Programmets vägledande principer och utvecklingsområden ger 
goda förutsättningar för att driva utvecklingen av ungdomspolitiska 
frågor och ungdomsverksamheten i Lunds kommun.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till ungdomspolitiskt program för Lunds 

kommun 

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige 



Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum
2018-03-15

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 34 Ungdomspolitiskt program för Lunds 
kommun
Dnr KU 2017/0045

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade under februari 2017 att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt ungdomspolitiskt program för 
Lunds kommun. Arbetet med att ta fram ett första förslag har pågått 
under perioden mars-oktober 2017. Den 16 november 2017 beslutade 
kultur- och fritidsnämnden att skicka ut ett förslag till nytt 
ungdomspolitiskt program på remiss med sista svarsdatum den 9 februari 
2018. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har nu tagit ställning till alla inkomna 
synpunkter och omarbetat programmet till en ny version. Sammantaget 
har programmet mottagits positivt. Förändringar i den nya versionen 
inriktar sig framför allt på förtydliganden av generella tankegångar och 
formuleringar.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2018 
Reviderat förslag till ungdomspolitiskt program för Lunds kommun, 
den 6 mars 2018
Sammanställning av remissvar, den 6 mars 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 november 2017, § 145
Barnchecklista, den 16 november 2017

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget 
att det ungdomspolitiska programmet vid fastställande ska ersätta de 
befintliga verksamhetsuppdragen.

Birger Swahn (M) yrkar avslag till Elin Gustafssons (S) tilläggsyrkande 
och yrkar vidare att nämnden ska fastställa ungdomspolitiskt 
program/program för unga med utgångspunkt att det skall utgöra 
underlag för kultur- och fritidsnämndens fortsatta arbete med 
ungdomsfrågor, i samverkan med övriga nämnder.

Peter Bergwall (MP) yrkar bifall till Elin Gustafssons (S) yrkanden.

Gunnar Brådvik (L) yrkar avslag till Elin Gustafssons (S) yrkanden samt 
bifall till Birger Swahns (M) yrkande.

Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.



Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum
2018-03-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Elin Gustafsson (S) yrkar avslag till Birger Swahns (M) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger: yrkande från 
Elin Gustafsson (S) med flera om att nämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag med tillägget att det ungdomspolitiska programmet vid 
fastställande ska ersätta de befintliga verksamhetsuppdragen, yrkande 
från Birger Swahn (M) med flera om att nämnden ska fastställa 
ungdomspolitiskt program med utgångspunkt att det skall utgöra 
underlag för kultur- och fritidsnämndens fortsatta arbete med 
ungdomsfrågor i samverkan med övriga nämnder samt yrkande från 
Saima Jönsson Fahoum (V) om att bifalla förvaltningens förslag.

Ordföranden ställer inledningsvis proposition på yrkande från Elin 
Gustafsson (S) med flera om att bifalla förvaltningens förslag samt 
yrkande från Birger Swahn (M) med flera om att nämnden ska fastställa 
ungdomspolitiskt program med utgångspunkt att det skall utgöra 
underlag för kultur- och fritidsnämndens fortsatta arbete med 
ungdomsfrågor, i samverkan med övriga nämnder och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med det förstnämnda. Votering begärs.

Ordföranden fastställer följande voteringsordning:

Den som vill bifalla yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera om att 
nämnden ska bifalla förvaltningens förslag röstar ja.

Den som vill bifalla yrkande från Birger Swahn (M) med flera röstar nej.

Elin Gustafsson (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter 
Bergwall (MP), Julius Eberhard (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) 
röstar ja.

Birger Swahn (M), Adrian Borin (M), Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar 
Andersson (C) och Zoltán G Wagner (KD) röstar nej.

Med sex ja-röster gentemot fem nej-röster beslutar kultur- och 
fritidsnämnden att bifalla förvaltningens förslag.

Ordföranden ställer nu proposition på tilläggsyrkande från Elin 
Gustafsson (S) med flera samt yrkande från Birger Swahn (M) med flera 
om att avslå detsamma och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
Elin Gustafssons (S) tilläggsyrkande. Votering begärs.

Ordföranden fastställer följande voteringsordning:

Den som vill bifalla tilläggsyrkande från Elin Gustafsson (S) med flera 
röstar ja.



Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum
2018-03-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Den som vill bifalla yrkande från Birger Swahn (M) med flera om att 
avslå ovanstående yrkande röstar nej.

Elin Gustafsson (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter 
Bergwall (MP), Julius Eberhard (MP) och Saima Jönsson Fahoum (V) 
röstar ja.

Birger Swahn (M), Adrian Borin (M), Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar 
Andersson (C) och Zoltán G Wagner (KD) röstar nej.

Med sex ja-röster gentemot fem nej-röster beslutar kultur- och 
fritidsnämnden att bifalla tilläggsyrkande från Elin Gustafsson (S) med 
flera.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till ungdomspolitiskt program för Lunds 

kommun samt översända detta till kommunfullmäktige för 
fastställande

att det ungdomspolitiska programmet vid fastställande ska ersätta de 
befintliga verksamhetsuppdragen

Reservationer
Birger Swahn (M), Adrian Borin (M), Gunnar Brådvik (L) och Sven 
Ingmar Andersson (C) reserverar sig mot fattat beslut till förmån för egna 
yrkanden samt inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 1. Zoltán G 
Wagner (KD) reserverar sig mot fattat beslut till förmån för egna 
yrkanden.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i tilläggsyrkande från 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet om att det 
ungdomspolitiska programmet ska ersätta de befintliga 
verksamhetsuppdragen. Feministiskt initiativ vill även understryka vikten 
av ett tydligt genusperspektiv i handlingsplaner. Lika möjligheter innebär 
inte likvärdiga möjligheter. Underrubriken Lika möjligheter bör bytas till 
Likvärdiga möjligheter för att understryka det inkluderande arbetet kring 
det ungdomspolitiska programmet.”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten



Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-15 KU 2018/0073

Justerare Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen, 

2018-03-15, klockan 17.30–20.25

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)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Erik Dahlén (C)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Mats-Ola Nilsson, utvecklingsstrateg, §§ 31-36
Johannes Björk, enhetschef, §§ 31-36
Rickard Persson, enhetschef, §§ 31-37

Justerare Birger Swahn (M)

Paragrafer §§ 31-44

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-03-22



Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-15 KU 2018/0073

Justerare Utdragsbestyrkande

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 2018-03-15

Paragrafer §§ 31-44

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-23 Datum då anslaget tas ned 2018-04-16

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Underskrift
Katarina Franzén





Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2)
Kultur Diarienummer

2018-03-15 KU 2017/0045

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

Mats-Ola Nilsson

046-35 52 05

mats-ola.nilsson@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Ungdomspolitiskt program för Lunds kommun
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i februari 2017 att ge förvaltningen 
i uppdrag att ta fram ett nytt ungdomspolitiskt program för Lunds 
kommun. Arbetet med att ta fram ett första förslag har pågått under 
perioden mars-oktober 2017. Den 16 november 2017 beslutade kultur- 
och fritidsnämnden att skicka ut ett förslag till nytt ungdomspolitiskt 
program på remiss med sista svarsdatum den 9 februari 2018. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har nu tagit ställning till alla inkomna 
synpunkter och arbetat om programmet till en ny version. Sammantaget 
har programmet mottagits positivt. Förändringar i den nya versionen 
inriktar sig framför allt på förtydliganden av generella tankegångar och 
formuleringar.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 mars 2018 
(denna skrivelse) 
Reviderat förslag till ungdomspolitiskt program för Lunds kommun, 
den 6 mars 2018
Sammanställning av remissvar, den 6 mars 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 november 2017, § 145
Barnchecklista, den 16 november 2017

Barnets bästa
Det ungdomspolitiska programmet berör i hög grad barn och ungdomar i 
Lunds kommun, eftersom målgruppen för programmet och de 
prioriteringar som finns i programmet gäller ungdomar i åldersspannet 
12-25 år. Programmet innehåller förslag till en rad prioriteringar, som 
syftar till att ge alla ungdomar i Lund möjlighet att utvecklas och 
uttrycka sig. En barnkonsekvensanalys har gjorts i bifogad 
barnchecklista.

Ärendet
Det politiska programmet för unga i Lunds kommun antogs av 
kommunfullmäktige år 2008. Sedan dess har samhället förändrats och 
riksdagen har beslutat om ett nytt ungdomspolitiskt mål. 
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2018-03-15 KU 2017/0045

Kultur- och fritidsnämnden beslutade därför om riktlinjer för 
framtagande av ett nytt politiskt program för unga i mars 2017. 
Syftet med programmet är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling 
inom det ungdomspolitiska området, medverka till att förverkliga det 
nationella ungdomspolitiska målet samt bidra till att realisera 
kommunens vision. Programmet ska utgöra ett långsiktigt strategiskt 
dokument, som beskriver hur Lunds kommun arbetar med 
ungdomspolitiska frågor samt vilken inriktning verksamheten ska ha från 
och med 2018. Förslaget till program innebär också att programmet byter 
namn till Ungdomspolitiskt program för Lunds kommun, så att det tydligt 
och direkt svarar mot ungdomspolitiken som nationellt politikområde.     
Programmets intentioner kommer att konkretiseras genom treåriga 
handlingsplaner, varav den första gäller för perioden 2019-2021, som tas 
fram av kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med berörda 
förvaltningar. 
Framtagandet av förslaget till ungdomspolitiskt program har skett under 
perioden mars till oktober 2017. Arbetet har letts av kultur- och 
fritidsdirektören. Arbetsprocessen har inkluderat flera förvaltningar och 
ungdomars egna synpunkter har inhämtats i samverkan med Lunds 
ungdomsting och inflytandecaféer samt den öppna 
ungdomsverksamheten. 
Under perioden december 2017 till februari 2018 har förslaget varit ute 
på remiss hos kommunens nämnder och andra intressenter. Programmet 
har också publicerats på kommunens webbplats tillsammans med en 
uppmaning till allmänheten att ha synpunkter på innehållet. Sammantaget 
har programmet mottagits positivt. Förändringar i den nya versionen 
inriktar sig framför allt på förtydliganden av generella tankegångar och 
formuleringar. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att godkänna upprättat förslag till ungdomspolitiskt program för Lunds 

kommun samt översända detta till kommunfullmäktige för 
fastställande

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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1. Inledning 

Om det ungdomspolitiska programmet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i februari 2017 att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag 

att ta fram ett förslag till nytt ungdomspolitiskt program för Lunds kommun. Syftet med programmet 

är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling inom det ungdomspolitiska området, medverka till att 

förverkliga det nationella ungdomspolitiska målet på lokal nivå samt bidra till att realisera 

kommunens vision: Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet (läs mer om 

målet och visionen i bilagan). 

Ansvaret för det ungdomspolitiska arbetet i kommunen delas av alla kommunala nämnder, även om 

det är kultur- och fritidsnämnden som samordnar arbetet. Det ungdomspolitiska programmet ska 

också vara vägledande i kommunens samverkan med aktörer utanför kommunens organisation, till 

exempel civilsamhället, näringslivet och akademin.  

Det ungdomspolitiska programmet anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet med 

ungdomsfrågor i Lunds kommun. Konkreta insatser eller åtgärder tas senare fram i en handlingsplan 

av kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med berörda förvaltningar. Centralt för 

genomförandet är fortsatt dialog både inom den kommunala organisationen och med externa 

samverkansparter.  

Hur programmet har tagits fram 

Framtagandet av det ungdomspolitiska programmet har skett under perioden mars-oktober 2017. 

Processen har letts av kultur- och fritidsdirektören. För att driva och samordna arbetet har det 

funnits en arbetsgrupp bestående av tre utvecklingsstrateger och en verksamhetsutvecklare på 

kultur- och fritidsförvaltningen. Arbetsgruppen har arbetat i nära samarbete med kommunens 

ungdomsombud och kommunens barnrättskommitté har fungerat som referensgrupp.   

Samtliga medarbetare inom den öppna ungdomsverksamheten har fått tillfälle att arbeta fördjupat 

med att ta fram underlag till programmet. Processen har också innefattat dialog med tjänstemän från 

barn- och skolförvaltning Lund Öster, utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, vård- och 

omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen samt Lunds Kommuns Fastighets AB. Dialog har också förts 

med det kommunala studentrådet. Ungdomars egna synpunkter har inhämtats i samverkan med 

Lunds ungdomsting och inflytandecafé samt den öppna ungdomsverksamheten. 

Under perioden december 2017-februari 2018 har en första version av det ungdomspolitiska 

programmet varit utskickat på en bred remissrunda till kommunala nämnder och bolag samt några 

särskilt utvalda lokala aktörer med verksamhet som berör ungdomar. Programmet har också 

publicerats på kommunens webbplats tillsammans med en uppmaning till allmänheten att tycka till 

om innehållet. Kultur- och fritidsförvaltningen har därefter tagit ställning till alla inkomna synpunkter 

och arbetat om programmet till en ny version. 
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Vad är ungdomspolitik? 

Den nationella ungdomspolitikens uppgift är att skapa förutsättningar för ungdomar att leva ett bra 

liv. Att ungdomar ska ha ett bra liv kan innebära många olika saker – bland annat handlar det om att 

ha en bra levnadsstandard, att må bra, att kunna påverka sitt eget liv och att ha samma rättigheter 

och möjligheter att delta i samhället som andra grupper har.  

Lunds ungdomspolitiska program tar sin utgångspunkt i ungdomars egna intressen och drivkrafter 

och att det finns ett egenvärde i att kunna uttrycka och utveckla det som väcker ens lust och intresse. 

Forskning visar också att ungdomar som får möjlighet till detta även mår bättre överlag och lär sig 

nya saker. 

Målgruppen för den nationella ungdomspolitiken är åldersgruppen 13-25 år. Lunds kommun har valt 

att även inkludera 12-åringar i ungdomspolitiken, då de ofta i praktiken hamnar mittemellan barn 

och ungdom – till exempel är det många 12-åringar, som inte längre går på fritidshem efter skolan. 

Målgruppen för det ungdomspolitiska programmet för Lunds kommun är därmed alla ungdomar 

mellan 12 och 25 år, som bor i Lund eller vistas i Lund, till exempel genom studier eller arbete.   

Ungdomspolitiken och barnrättspolitiken tangerar varandra. Eftersom barnrättspolitiken innefattar 

alla barn i åldern 0-18 år inryms åldersgruppen 12-18 år både inom ungdoms- och barnrättspolitiken. 

Båda områdena handlar om att barn och ungdomar har rätt att komma till tals i frågor, som rör deras 

eget liv. Samtidigt skiljer sig barnrättspolitiken från ungdomspolitiken genom att den är en 

rättighetspolitik, som särskilt syftar till att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter (se 

bilaga). 

2. Omvärlds- och närvärldsfaktorer 

Omvärldsfaktorer 

Den strategiska inriktningen för ungdomspolitiken i Lunds kommun har sin utgångspunkt i den 

nationella ungdomspolitiken samt i Lunds kommuns vision (se bilaga), men också i den allmänna 

ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen i samhället. Följande omvärldsfaktorer bedöms vara 

särskilt viktiga att förhålla sig till: 

 Globaliseringen i samhället medför att länder, företag, organisationer, teknik, vetenskap, 

massmedier och kultur blir allt mer sammanflätade och beroende av varandra. Genom 

sociala medier och ett ökat resande får ungdomar mer kontakt med varandra och kan ofta 

känna större samhörighet med en internationell grupp än med det egna landet eller den 

egna kommunen.  

 De socioekonomiska skillnaderna ökar i regionen. Skånes regionala utvecklingsstrategi pekar 

bland annat på utmaningar när det gäller skillnader i medellivslängd och hälsa kopplat till 

utbildningsnivå, sysselsättning, boendemiljö, kön, etnicitet, levnadsvillkor och levnadsvanor.1 

Enligt en färsk rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bedömer 

unga bi- och homosexuella sin hälsa som sämre än vad heterosexuella gör. Även ungdomar 

                                                           
1 Det öppna Skåne 2030 (Region Skåne, 2014) 
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med funktionsvarianter och ungdomar, som har ekonomiska svårigheter bedömer sin hälsa 

som sämre.2 

 Den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden3. 

En särskild riskgrupp för psykisk ohälsa är ungdomar som har flytt till Sverige, ensamma eller 

tillsammans med sina vårdgivare.4 

 Kunskaps- och åsiktspolariseringen mellan olika grupper i samhället ökar, vilket delvis 

förstärks av den digitala utvecklingen. Så kallade filterbubblor uppstår när sökmotorer med 

hjälp av algoritmer automatiskt anpassar eller filtrerar innehåll utifrån användarens tidigare 

sökningar och aktiviteter på sociala medier. Det kan göra det lättare att bara interagera med 

personer eller grupper, som stärker den egna uppfattningen eller världsbilden.  

 De senaste 20 åren har ungdomars deltagande i traditionella föreningar med styrelser, 

stadgar och regelbundna tider för aktiviteter minskat. I stället väljer denna grupp att aktivera 

sig och organisera sig på andra sätt, där de får möjlighet att prova många olika saker och byta 

aktivitet och engagemang efter en tid. Många har ett stort samhällsengagemang och samlas 

på olika sätt kring politiska frågor, hjälparbete eller frågor som rör miljö, mångfald och 

jämställdhet. 

Närvärldsfaktorer 

Det finns också lokala faktorer som kännetecknar och påverkar det ungdomspolitiska området i Lund 

och som ligger till grund för den strategiska inriktningen: 

 Invånarna i Lund har en generellt hög utbildningsnivå. Utbildningsväsendet, med 

universitetet och det aktiva studentlivet, präglar staden. Men även gymnasieeleverna sätter 

sin prägel på staden – cirka 60 procent av alla gymnasieelever i Lund kommer från andra 

kommuner. 

 Lund har Sveriges högsta andel ungdomar med fullföljd gymnasieutbildning och tredje lägsta 

andelen ungdomar i åldern 16-24 år, som varken studerar eller arbetar. 

 Andelen gymnasieungdomar, som känner sig stressade, är förhållandevis hög i Lund jämfört 

med andra kommuner i regionen5. Även elever i grundskolan6 och studenter vid Lunds 

universitet7 uppger att de upplever negativ stress i sin vardag. 

 Lund är en internationell kommun, präglad av kulturell mångfald. Här bor och verkar 

människor från i stort sett hela världen, närmare en fjärdedel av invånarna har utländsk 

bakgrund och här utövas ett stort antal religioner.  

 Lunds kommun har en stark tradition av att arbeta med ungdomsinflytande och har vid flera 

tillfällen utsetts till årets ungdomskommun. 

                                                           
2 Ung idag 2017. En fördjupad studie av ungas levnadsvillkor. (MUCF, 2017) 
3 Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. Till och med 2016. (Socialstyrelsen, 2017) 
4 Barn som flytt – en riskgrupp för psykisk ohälsa (Bris rapport 2017:3) 
5 Folkhälsorapport Barn och unga i Skåne, 
http://beslutstod.skane.se/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Accesspoint%2FFolkh%C3%A4lsostatistik%20S
k%C3%A5ne.qvw&host=QVS%40rspapp035&anonymous=true  
6 Lunds kommuns elevenkät (LUNK) 2017 
7 Uppgifter från Studenthälsan vid Lunds universitet 

http://beslutstod.skane.se/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Accesspoint%2FFolkh%C3%A4lsostatistik%20Sk%C3%A5ne.qvw&host=QVS%40rspapp035&anonymous=true
http://beslutstod.skane.se/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Accesspoint%2FFolkh%C3%A4lsostatistik%20Sk%C3%A5ne.qvw&host=QVS%40rspapp035&anonymous=true
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 De geografiska förutsättningarna i kommunen innebär förhållandevis stora avstånd mellan 

tätorten Lund och de östra kommundelarna. Det ställer krav på en fungerande kollektivtrafik 

och på att utbudet av verksamheter för ungdomar anpassas efter förutsättningarna. 

 Demografin förändras genom att antalet kommuninvånare förväntas öka kraftigt under de 

kommande åren. Framför allt är det äldre och barn i förskole- och grundskoleåldern som 

kommer att bli fler. Den globala oron bidrar till att andelen lundabor med rötter i andra 

länder ökar, varav många är ungdomar. En konsekvens av förändringarna blir att behovet av 

kommunens stöd och service förväntas öka i högre takt än tidigare. 

 Lokala socioekonomiska skillnader innebär att ungdomar har olika resurser och behov. Till 

exempel lever cirka fem procent av barn i åldern 0-18 år i Lund i hushåll, som någon gång 

under året har mottagit ekonomiskt bistånd. Andelen barn i långvariga biståndshushåll är 

cirka två procent. 

3. Strategisk inriktning 

Vägledande principer 

Lunds kommuns ungdomspolitiska arbete utgår från följande tre principer: 

 Ett egenvärde och flera mervärden 

Lunds ungdomspolitiska program tar sin utgångspunkt i ungdomars egna intressen och 

drivkrafter och att det finns ett egenvärde i att kunna uttrycka och utveckla det som väcker 

ens lust och intresse. Om detta möjliggörs skapas i sin tur flera mervärden som till exempel 

god hälsa, informellt lärande och en levande demokrati. Det finns ingen motsättning mellan 

ungdomspolitikens egenvärde och mervärden. Dock är det viktigt att betona att det är i 

egenvärdet som Lunds kommuns ungdomspolitik tar sin utgångspunkt, eftersom det är en 

förutsättning för att mervärden ska uppstå.  

 

 En kunskapsbaserad ungdomspolitik 

Beslut som rör ungdomar ska baseras på kunskap om och av ungdomar. Det innebär att 

Lunds kommun ska göra regelbundna undersökningar och uppföljningar av ungdomars 

levnadsvillkor, attityder och värderingar. Det innebär också att det ungdomspolitiska arbetet 

ska ta utgångspunkt i forskning och kunskap inom området på nationell nivå samt i olika 

metoder och arbetssätt. Fakta ska ligga till grund för alla beslut och prioriteringar som rör 

ungdomar. 

 

 Ur ungdomars perspektiv 

Ungdomspolitik med utgångspunkt i ungdomars perspektiv innebär att Lunds kommun ska 

arbeta tillsammans med ungdomar för att säkerställa att deras röster, erfarenheter och 

önskemål tas tillvara i kommunala verksamheter och processer. Ungdomar ska betraktas som 

ansvarsfulla och aktiva aktörer med rätt att komma till tals i planeringen, genomförandet och 

uppföljningen av insatser som berör dem.  
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Utvecklingsområden  

Följande stycke beskriver tre områden som Lunds kommun särskilt ska utveckla under de kommande 

åren för att leva upp till sitt ungdomspolitiska uppdrag, möta omvärldens förväntningar och hantera 

de allt snabbare förändringarna i samhället. Varje stycke avslutas med en lista över prioriteringar för 

respektive område. 

 

Lika möjligheter 

I Lund finns det ett rikt föreningsliv och även goda möjligheter att organisera sig själv utanför 

föreningslivet. Det finns också en stark tradition av ungdomsinflytande och delaktighet i det som rör 

ungdomar. Det innebär att ungdomar i Lund har goda möjligheter att utvecklas och uttrycka sig. 

Samtidigt har alla ungdomar idag inte likvärdiga möjligheter till detta. Till exempel visar nationella 

undersökningar att ungdomar med begränsade ekonomiska resurser, utrikesfödda tjejer, unga hbtq-

personer och ungdomar med funktionsvarianter i lägre utsträckning deltar i föreningslivet. Ungdomar 

vars föräldrar har lägre utbildning och inkomst känner sig mindre delaktiga i samhället och upplever 

att de har sämre möjligheter till inflytande. 

Lunds kommun behöver därför arbeta för att ge alla ungdomar lika möjligheter att utvecklas och 

uttrycka sig – lika möjligheter oavsett bakgrund eller förutsättningar. Verksamheter som riktar sig till 

ungdomar ska kännetecknas av ett inkluderande förhållningssätt. Med inkludering menas ett aktivt 

arbete för att var och en ska känna sig välkommen och kunna bidra till och delta i verksamheten. Det 

kräver ett arbete för både fysisk och social tillgänglighet, det vill säga en förändring av föreställningar 

och strukturer, som står i vägen för jämlika förhållanden och lika möjligheter till deltagande. 

Därför ska Lunds kommun 

 låta jämlikhet, jämställdhet och inkludering genomsyra de verksamheter som riktar sig till 

ungdomar, 

 verka för ungdomars lika möjligheter till utbildning, arbete och bostad, 

 inhämta och sprida kunskap om vilka faktorer som främjar inkludering,  

 utveckla icke utpekande metoder och arbetssätt för insamling av uppgifter för att kunna 

analysera och utveckla jämlika förutsättningar för deltagande, 

 samverka nära med civilsamhället, till exempel föreningar, organisationer, studentliv och 

trossamfund, samt med andra offentliga verksamheter i arbetet med att skapa lika 

möjligheter för alla ungdomar i Lund. 

 

Inflytande och delaktighet 

Genom att ungdomar är delaktiga och har inflytande skapas en känsla av egenmakt hos individen och 

självkänslan höjs. Forskning visar att unga människor som är delaktiga mår bättre, får lättare att 

hantera motgångar och utvecklas i mer positiv riktning än de som inte har fått samma möjlighet. 

Ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet levandegör också demokratin och stärker dess 

legitimitet.     

I Sverige är demokratin väl förankrad och det finns ett starkt intresse hos ungdomar för politik och 

samhällsfrågor. Dessutom visar de flesta ungdomar stark tilltro till de grundläggande demokratiska 
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värderingarna. I Lund finns ambitionen att ungdomar så tidigt som möjligt ska kunna vara med och 

påverka sin egen vardag och livssituation genom skolans elevdemokrati, civilsamhällesorganisationer, 

kommunens inflytandeforum eller genom den öppna ungdomsverksamheten.   

Ändå upplever många ungdomar, även de som är över 18 år och har rösträtt, att de saknar möjlighet 

till inflytande över det politiska beslutsfattandet och att de i viss mån inte är delaktiga i samhället. 

För att alla ungdomar i Lund ska känna delaktighet och uppleva att de har inflytande behöver 

kommunens arbete med inflytande och delaktighet stärkas ytterligare. 

Därför ska Lunds kommun 

 inhämta, samordna och sprida kunskap om metoder och arbetssätt för ungdomars inflytande 

och delaktighet,  

 skapa, utveckla och synliggöra arenor för ungdomars inflytande och delaktighet,  

 stärka kommunens nämnders och förvaltningars arbete med att få in ungdomars perspektiv i 

politiska beslut och utvecklingsprocesser, 

 utveckla kommunens verksamheter för ungdomar tillsammans med ungdomarna själva,  

 stödja ungdomars egen organisering genom coachning och rådgivning, antingen den sker 

inom ramen för föreningslivet eller under friare former, 

 samverka nära med civilsamhället, till exempel föreningar, organisationer, studentliv och 

trossamfund, samt med andra offentliga verksamheter i arbetet med ungdomars inflytande 

och delaktighet. 

 

Hälsa 

Hälsa är ett komplext begrepp som består av många delar som både påverkar och överlappar 

varandra. Å ena sidan kan hälsa helt enkelt vara frånvaro av sjukdom. Å andra sidan kan det beskrivas 

som individens subjektiva upplevelse av sitt välbefinnande på flera olika plan. Det ungdomspolitiska 

programmet definierar hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.  

Att ha god hälsa innebär att ha tillräckligt med resurser för att hantera sociala, fysiska och 

känslomässiga utmaningar och att kunna förverkliga sina personliga mål. För ungdomar handlar 

vardagens krav i stor utsträckning om att klara sin skolgång för att i nästa steg kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden. Att ha ett arbete är en av de viktigaste faktorerna för god livskvalitet och god 

hälsa. Ungdomar som inte genomför en gymnasieutbildning löper kraftigt ökade risker att hamna i 

olika former av utanförskap. Även om denna grupp inte är så stor i Lund innebär kommunens starka 

kunskaps- och studietradition att glappet mellan de grupper som klarar och de som inte klarar sina 

studier kan upplevas som särskilt stort.  

För att stärka ungdomars hälsa krävs engagemang på olika samhällsnivåer. Det handlar både om att 

skapa strukturella förutsättningar och om att påverka individers levnadsvanor och vanor i en positiv 

riktning. Därför behöver insatser som syftar till att förbättra ungdomars hälsa kännetecknas av 

sektorsövergripande samverkan, samordning och många olika former av insatser. Det behövs också 

ökad kunskap, både hos kommunala verksamheter och hos ungdomar själva, om vilka faktorer som 

särskilt främjar hälsan.  

 



9 

Därför ska Lunds kommun: 

 verka för att ungdomar ska ha trygga och hälsosamma boende- och livsmiljöer samt att de 

ska ha kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan, 

 verka för att ge ungdomar goda möjligheter att etablera sig och skaffa utbildning, arbete och 

bostad, 

 vidareutveckla stödet till ungdomar som varken arbetar eller studerar,  

 främja ungdomars möjligheter att utveckla och uttrycka det som väcker lust och intresse, och 

på så sätt skapa förutsättningar för ett lustfyllt informellt lärande, 

 inhämta, samordna och sprida kunskap om vilka faktorer som särskilt främjar hälsa hos 

ungdomar, hur ungdomar själva upplever sin hälsa och vilka ungdomsgrupper som löper 

ökade risker för ohälsa,  

 arbeta för förändrade attityder och värderingar kring psykisk hälsa och ohälsa hos ungdomar, 

 låta ekologisk hållbarhet och ett drogförebyggande förhållningssätt känneteckna 

verksamheter som riktar sig till ungdomar, 

 samverka nära med civilsamhället, till exempel föreningar, organisationer, studentliv och 

trossamfund, samt med andra offentliga verksamheter i arbetet med att stärka ungdomars 

hälsa. 

4. Genomförande 

Handlingsplaner 

Det ungdomspolitiska programmet är ett vägledande styrdokument för kommunens nämnder. Varje 

berörd förvaltning ska i sina åtaganden väga in programmets intentioner och prioriteringar. Treåriga 

handlingsplaner, varav den första gäller för perioden 2019-2021, ska tas fram av kultur- och 

fritidsförvaltningen i samverkan med berörda förvaltningar. Handlingsplanerna är mer konkreta till 

sin karaktär och ska innehålla beskrivningar av de insatser, som tillsammans förutses leda till att 

programmets utvecklingsambitioner uppnås. De ska som minst svara på: 

 vad som ska göras 

 vem som ansvarar för genomförandet 

 hur det bidrar till att uppfylla det ungdomspolitiska programmets intentioner 

 när det ska vara gjort 

 vem som ansvarar för uppföljning och eventuell revidering. 

Beslut om handlingsplaner fattas av kultur- och fritidsförvaltningen. Handlingsplanerna bryts sedan 

årsvis ned i verksamhetsplaner som kopplas till årsbudgetar. 

Uppföljning  

Att arbetet som sker följer programmets intentioner säkerställs genom att kultur- och 

fritidsförvaltningen i samverkan med andra berörda förvaltningar följer upp de treåriga 

handlingsplanerna.  
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Aktualitetsprövning och revidering 

Det ungdomspolitiska programmet beskriver den strategiska inriktningen för det ungdomspolitiska 

arbetet från och med 2018. Samhällsutvecklingen, såsom förändringar i kommunens 

befolkningssammansättning och den tekniska utvecklingen, går snabbt. En aktualitetsprövning av 

programmet görs vid behov, antingen på initiativ från kultur- och fritidsnämnden eller kultur- och 

fritidsdirektören. En aktualitetsprövning betyder inte att dokumentet per automatik måste göras om; 

om programmets intentioner fortfarande bedöms vara relevanta och programmet uppfyller sitt syfte 

som strategiskt styrdokument kan det fortsätta att gälla, men ändå ha varit föremål för en översyn.  
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Bilaga: Utgångspunkter för det ungdomspolitiska programmet  

Mål för den nationella ungdomspolitiken 

Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 

samhällsutvecklingen. 

Vision och förhållningssätt för Lunds kommun 

 

Lunds kommuns vision, som antogs av kommunfullmäktige i april 2017, beskriver ett önskvärt 

framtida tillstånd, både för platsen och för organisationen Lunds kommun. Visionen sammanfattas i 

rubriken ”Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet”. De förhållningssätt som 

ska prägla arbetet enligt visionen är lyssna, lära och leda:  

 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. 

 

Strategi för barnets bästa  

Barns rättigheter är särskilt prioriterade i Lunds kommun genom att kommunfullmäktige har antagit 

Barnets bästa – en strategi för att stärka barnets rättigheter. Den innebär att barns rättigheter ska 

beaktas vid alla kommunala beslut. I besluten ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn 

påverkas och hur barns bästa har beaktats. En barnrättskommitté har uppdraget att följa och 

utveckla arbetet för att genomföra strategin. 
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§ 210 Lokaler för skolidrott och gymnastik
Dnr KS 2016/0265

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 att ge servicenämnden i 
uppdrag att projektera två nya idrottshallar intill Sparbanken Skåne 
Arena (nedan kallad Arenan) för att klara Hedda Andersson 
gymnasieskolas behov av skolidrott. Den ena hallen skulle enligt 
beslutet vara anpassad för gymnastikföreningars behov. Efter 
projekteringen skulle servicenämnden återkomma till 
kommunstyrelsen med underlag för en beställning av de två 
hallarna.

Under planeringen har det inkommit synpunkter från olika 
intressenter:

-          Gymnastikföreningarna anser att det inte är tillräckligt med en 
idrottshall som är anpassad för gymnastik. Därför togs det i dialog 
med gymnastiken fram ett förslag på en hall med tre positioner där 
gymnastik och skolidrotten kunde dela ytor. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade 2018-05-17 att beställa en sådan hall.

-          Arenastiftelsen har önskemål om att utbyggnaden anpassas för 
att ta hänsyn till deras verksamhet och en framtida utbyggnad.

-          Ett externt initiativ har kommit in med ett förslag på en 
evenemangsarena.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-28 bland annat 
att ett förslag på helhetslösning för Arenaområdet inklusive ytor för 
skolidrott skulle tas fram och att ett alternativ skulle redovisas på 
Arenaområdet för gymnastikens  behov i en hall. Det innebär en 
utökning till tre hallar varav en är en dedikerad gymnastikhall.

Serviceförvaltningen har efter dialog med Arenastiftelsen och andra 
intressenter arbetat fram tre alternativ med volymstudier och grovt 
bedömt investeringsutgiften för de tre hallarna. Detta underlag 
behöver ytterligare utredas för att få fram ett beslutsunderlag till 
fullmäktige för beställning av en utbyggnad av Arenan med tre hallar.

Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta om att utöka 
tidigare beslut daterat 2017-12-06 med att servicenämnden får i 
uppdrag att projektera fram en hall dedikerad för gymnastik.

Kommunkontoret föreslår också att kommunstyrelsen ger kultur- 
och fritidsnämnden i samarbete med berörda nämnder i uppdrag att 
ta fram komplett beställningsunderlag för två idrottshallar för 
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skolidrott samt en hall dedikerad för gymnastik enligt 
investeringsprocessen efter projektering.

I det fall kommunstyrelsen väljer att som inriktningsbeslut gå vidare 
med alternativ tre att kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att 
tillsammans med Arenastiftelsen och kommunkontoret utreda och ta 
fram ett underlag som ska ligga till grund för beställningen. 
Utredningen ska belysa om det finns ytterligare behov i de två 
idrottshallarna än skolbehov, som exempelvis konsertlokaler eller 
matcharena med publikkapacitet. Om behov föreligger måste såväl 
ekonomi och finansiering som driftkostnad och intäktsmöjligheter 
belysas. Även eventuella behov av kringytor som kafé/restaurang 
och försäljning behövs utredas. Till utredningen ska merkostnaderna 
jämföras med en vanlig idrottshall. Denna utredning föreslås av 
kommunkontoret att den finansieras med kommunstyrelsens 
reserverade medel för lokaler med upp till 500 tkr. 

Kommunkontoret får i uppdrag att i pågående utredning gällande 
arrangemang och mötesstrategi bedöma behovet av ytterligare en 
hall för arrangemang och möten, som konserter och mässor, vid 
Sparbanken Skåne arena.

Kommunkontoret föreslår även att Servicenämnden får en 
ramförstärkning med 1,2 mnkr för nedlagda tidiga 
utredningskostnader som inte kan användas i kommande projekt. 
Finansiering sker genom kommunstyrelsens reserverade medel för 
lokaler.  

Vidare bifogas i ärendet tre alternativ där kommunstyrelsen har 
möjlighet att ge ett inriktningsbeslut för vidare utredning inför en 
beställning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 augusti 2018.
Volymstudie med investeringsbedömningar, presentation KSau, 
daterat den 13 augusti 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 juni 2018, KS 
2016/0265, §118.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018, 
dnr KU 2018/0151.
Beställningsmall daterad den 17 maj 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beställning den 17 maj 2018, § 66, dnr 
KU 2018/0151.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2017 dnr 
2016/0265.
Kommunstyrelsens beslut den 6 december 2017, § 375 dnr 
2016/0265.
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Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att  beställa en fullt utrustad hall dedikerad för gymnastik samt ge 
servicenämnden i uppdrag att med hög prioritet påbörja 
projektering av två idrottshallar för skolidrottens behov i huvudsak i 
enlighet med alternativ 2 med utbyggnadsmöjlighet för alternativ 3.

Vidare yrkar de att kommunstyrelsen beslutar

att  för ändamålet avsätta 30 mnkr av kommunstyrelsens 
investeringsmedel,

att  i så fall kompletterande utredning erfordras finansieras detta 
med 500 tkr genom kommunstyrelsens reserverade medel för 
tillkommande lokaler, 

att  servicenämnden får en utökad driftram med 1,2 mnkr för 
nedlagda utredningskostnader i projektet och att finansiering sker 
genom kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande 
lokaler. samt 

att  uppdra åt kommunkontoret att, i samverkan med berörda 
förvaltningar, ta fram en konkret driftbudget för det modifierade 
alternativ 2.

 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att  beställa en fullt utrustad hall dedikerad för gymnastik samt ge 
servicenämnden i uppdrag att med hög prioritet påbörja 
projektering av två idrottshallar för skolidrottens behov i huvudsak i 
enlighet med alternativ 2.

Vidare yrkar hon att kommunstyrelsen beslutar

att  för ändamålet avsätta 30 mnkr av kommunstyrelsens 
investeringsmedel,

att  i så fall kompletterande utredning erfordras finansieras detta 
med 500 tkr genom kommunstyrelsens reserverade medel för 
tillkommande lokaler, samt 

att  servicenämnden får en utökad driftram med 1,2 mnkr för 
nedlagda utredningskostnader i projektet och att finansiering sker 
genom kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande 
lokaler.
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Philip Sandberg (L) och Emma Berginger (M) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att  beställa en fullt utrustad hall dedikerad för gymnastik samt ge 
servicenämnden i uppdrag att med hög prioritet påbörja 
projektering av två idrottshallar för skolidrottens behov i huvudsak i 
enlighet med alternativ 2.

Vidare yrkar de att kommunstyrelsen beslutar

att  för ändamålet avsätta 30 mnkr av kommunstyrelsens 
investeringsmedel,

att  i så fall kompletterande utredning erfordras finansieras detta 
med 500 tkr genom kommunstyrelsens reserverade medel för 
tillkommande lokaler, 

att  servicenämnden får en utökad driftram med 1,2 mnkr för 
nedlagda utredningskostnader i projektet och att finansiering sker 
genom kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande 
lokaler. samt 

att  uppdra åt kommunkontoret att, i samverkan med berörda 
förvaltningar, ta fram en konkret driftbudget för det modifierade 
alternativ 2.

 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att  inom Arenaområdet bygga två idrottshallar för skolidrottens 
behov och en hall som är fullt ut anpassad och dedikerad för 
gymnastik i huvudsak i enlighet med alternativ 2, 

att  ge servicenämnden i uppdrag att påbörja projektering med hög 
prioritet för gymnastikhallen, 

att  för ändamålet avsätta 30 mnkr av kommunstyrelsens 
investeringsmedel, samt

att  Servicenämnden får en utökad driftram med 1,2 mnkr för 
nedlagda utredningskostnader i projektet och att finansiering sker 
genom kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande 
lokaler.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl. 
yrkande.
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Omröstning begärs. 

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara 
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på 
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Philip Sandbergs 
(L) m.fl. yrkande ska vara motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:

Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Christer 
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten 
Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) röstar ja.

Philip Sandberg (L), Emma Berginger (MP), Yanira Difonis (MP) och 
Hanna Gunnarsson (V) röstar nej.

Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
 
Med 8 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 som avstår från att 
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Elin 
Gustafssons (S) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att beställa en fullt utrustad hall dedikerad för gymnastik samt ge 

servicenämnden i uppdrag att med hög prioritet påbörja 
projektering av två idrottshallar för skolidrottens behov i 
huvudsak i enlighet med alternativ 2 med utbyggnadsmöjlighet 
för alternativ 3.

Kommunstyrelsen beslutar
att för ändamålet avsätta 30 mnkr av kommunstyrelsens 

investeringsmedel,
att i så fall kompletterande utredning erfordras finansieras detta 

med 500 tkr genom kommunstyrelsens reserverade medel för 
tillkommande lokaler, 

att servicenämnden får en utökad driftram med 1,2 mnkr för 
nedlagda utredningskostnader i projektet och att finansiering 
sker genom kommunstyrelsens reserverade medel för 
tillkommande lokaler. samt 

att uppdra åt kommunkontoret att, i samverkan med berörda 
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förvaltningar, ta fram en konkret driftbudget för det 
modifierade alternativ 2.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD), Philip Sandberg (L), Emma Berginger 
(MP), Yanira Difonis (MP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 210/01

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnden
Arenastiftelsens styrelse
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 7 (8)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-08-15 klockan 15.00–19.40

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

Tjänstgörande ersättare Kenth Andersson (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 218-228
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 207-217, 
kl. 15.00-18.30

Ersättare Lena Fällström (S), kl.15.00-18.15
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Christer Wallin (M)

Paragrafer § 207-228

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 21 augusti 2018, kl 15:00
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Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-08-15

Paragrafer § 207-228

Datum då anslaget sätts upp 2018-08-22 Datum då anslaget tas ned 2018-09-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 15 augusti 

2018, ärende 4: Lokaler för skolidrott och gymnastik Dnr KS 

2016/0265 
 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget yrkande: bifall till fyra av att-satserna från kommunkontoret, 

1,2,3, 6; och avslag till att-satserna 4,5.  

Vi anser alltså att de tre idrottshallarna ska byggas, men att man inte ska 

spekulera vidare när det gäller alternativ 3: att bygga en av hallarna så att 

det går att ha även sådant som konsertevenemang. Nu behövs det snabbt 

tre idrottshallar, och det bästa är att arbetet koncentreras på att få dessa 

färdiga. 

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-08-15 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

    046-35 50 00   kommunkontoret@lund.se www.lund.se 
       

 

 Kommunstyrelsen 

 

Lokaler för skolidrott och gymnastik 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 att ge servicenämnden i uppdrag 
att projektera två nya idrottshallar intill Sparbanken Skåne Arena (nedan 
kallad Arenan) för att klara Hedda Andersson gymnasieskolas behov av 
skolidrott. Den ena hallen skulle enligt beslutet vara anpassad för 
gymnastikföreningars behov. Efter projekteringen skulle servicenämnden 
återkomma till kommunstyrelsen med underlag för en beställning av de 
två hallarna. 
Under planeringen har det inkommit synpunkter från olika intressenter: 

- Gymnastikföreningarna anser att det inte är tillräckligt med en 
idrottshall som är anpassad för gymnastik. Därför togs det i dialog 
med gymnastiken fram ett förslag på en hall med tre positioner 
där gymnastik och skolidrotten kunde dela ytor. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade 2018-05-17 att beställa en sådan hall.  

- Arenastiftelsen har önskemål om att utbyggnaden anpassas för att 
ta hänsyn till deras verksamhet och en framtida utbyggnad.  

- Ett externt initiativ har kommit in med ett förslag på en 
evenemangsarena.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-28 bl a att ett förslag 
på helhetslösning för Arenområdet inkl ytor för skolidrott skulle tas fram 
och att ett alternativ skulle redovisas på Arenaområdet för gymnastikens  
behov i en hall. Det innebär en utökning till tre hallar varav en är en 
dedikerad gymnastikhall.  
Serviceförvaltningen har efter dialog med Arenastiftelsen och andra 
intressenter arbetat fram tre alternativ med volymstudier och grovt 
bedömt investeringsutgiften för de tre hallarna. Detta underlag behöver 
ytterligare utredas för att få fram ett beslutsunderlag till fullmäktige för 
beställning av en utbyggnad av Arenan med tre hallar. 
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta om att utöka 
tidigare beslut daterat 2017-12-06 med att servicenämnden får i uppdrag 
att projektera fram en hall dedikerad för gymnastik.  
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Kommunkontoret föreslår också att kommunstyrelsen ger kultur- och 
fritidsnämnden i samarbete med berörda nämnder i uppdrag att ta fram 
komplett beställningsunderlag för två idrottshallar för skolidrott samt en 
hall dedikerad för gymnastik enligt investeringsprocessen efter 
projektering.  
I det fall kommunstyrelsen väljer att som inriktningsbeslut gå vidare med 
alternativ tre att kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans 
med Arenastiftelsen och kommunkontoret utreda och ta fram ett underlag 
som ska ligga till grund för beställningen. Utredningen ska belysa om det 
finns ytterligare behov i de två idrottshallarna än skolbehov, som 
exempelvis konsertlokaler eller matcharena med publikkapacitet. Om 
behov föreligger måste såväl ekonomi och finansiering som driftkostnad 
och intäktsmöjligheter belysas. Även eventuella behov av kringytor som 
kafé/restaurang och försäljning behövs utredas. Till utredningen ska 
merkostnaderna jämföras med en vanlig idrottshall. Denna utredning 
föreslås av kommunkontoret att den finansieras med kommunstyrelsens 
reserverade medel för lokaler med upp till 500 tkr.   
Kommunkontoret får i uppdrag att i pågående utredning gällande 
arrangemang och mötesstrategi bedöma behovet av ytterligare en hall för 
arrangemang och möten, som konserter och mässor, vid Sparbanken 
Skåne arena.  
Kommunkontoret föreslår även att Servicenämnden får en 
ramförstärkning med 1,2 mnkr för nedlagda tidiga utredningskostnader 
som inte kan användas i kommande projekt. Finansiering sker genom 
kommunstyrelsens reserverade medel för lokaler.    
Vidare bifogas i ärendet tre alternativ där kommunstyrelsen har möjlighet 
att ge ett inriktningsbeslut för vidare utredning inför en beställning.  

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 augusti 2018.  
Volymstudie med investeringsbedömningar, presentation KSau, daterat 
den 13 augusti 2018 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 28 juni 2018, KS 
2016/0265, §118 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018, dnr KU 
2018/0151 
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Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 att ge servicenämnden i uppdrag 
att parallellt projektera två nya idrottshallar intill Sparbanken Skåne 
arena (nedan kallad Arenan) för att klara den nya skolan, Hedda 
Andersson gymnasiets, behov av skolidrott. Den ena hallen skulle enligt 
beslutet vara anpassad för gymnastikföreningars behov. Efter 
projekteringen skulle servicenämnden återkomma till kommunstyrelsen 
med underlag för en beställning av de två hallarna. 

Ärendet initierades av behovet av skolidrottslokaler för den nya 
gymnasieskolan Hedda Andersson och som ersättning för de två små 
idrottshallarna på Svaneskolan.  Behovet av skolidrottslokaler uppstår i 
etapper från 2019. Det sågs tidigt att det var möjligt att samordna 
gymnastikens behov av mer lokaler med utbyggnaden.  

För att ha en möjlighet att klara tidsplanen beslutade kommunstyrelsen 
att utredningen om idrottshallarna skulle inriktas på gällande detaljplan 
intill Arenan.  

För att snabba på processen och kunna erbjuda utbildningsnämnden 
skolidrottslokaler redan till hösten 2020 fick Idala skolans och 
Östervångskolans nya idrottshallar agera förlaga vid utformandet av 
idrottshallen.  Den andra hallen skulle utformas med nya Hyllieskolan i 
Malmö stad som förlaga. Det är en idrottshall som kan ställas om till 
gymnastikhall med hoppgropar som döljs under golven under skoltid och 
mattor som hissa upp i taket.   

Kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och skolförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen har inkommit med lokalprogram över hallarnas 
innehåll. I framtagandet av lokalprogrammet har kultur- och 
fritidsförvaltningen haft dialog med gymnastikföreningarna. 

Efter dialog med gymnastikföreningarna presenterades ett förslag med 
två idrottshallar för skolans behov där den ena hallen hade tre och en halv 
positioner aktivitetsyta. Två positioner skulle då nyttjas för skolans 
idrottsverksamhet under dagtid och resterande en och en halv position 
nyttjas av gymnastikföreningar. Denna lösning skulle innebära att 
gymnastikutrustningen permanent kan stå framme och föreningen slipper 
omställningen av hallen före och efter sina aktiviteter. Med anpassad 
lokal för gymnastik avses i detta fall hallutrustning i form av fasta 
gymnastikredskap, såsom MD-gropar, skumgrop, fasttrack, airtracks, 
tumblinggolv, trampoliner samt trampetuppsättningar. Denna utrustning 
skulle finnas i en och en halv-positionshallen. Även takhöjden skulle 
anpassas till åtta meter för att uppfylla de rekommendationer som alla 
discipliner klarar, förutom trampolin och rytmisk gymnastik som kräver 
tio meter. Tvåpositionshallen skulle få sedvanlig utrustning och linjering. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-28 bl a att ge 
servicenämnden uppdraget att i dialog med berörda nämnder och 
Arenastiftelsen samt övriga intressenter, återkomma med förslag på 
helhetslösning för Arenaområdet inklusive ytan för skolidrotten. 
Uppdraget innefattade också att i dialog med gymnastikföreningarna 
redovisa ett alternativ inom området för gymnastikens behov.  

Serviceförvaltningen har arbetat fram tre alternativa volymstudier som 
förslag utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts viljeinriktning från 
2018-05-28. Volymstudierna har tagits fram i dialog med representanter 
för kommunens verksamheter, företrädare för gymnastikföreningarna, 
Arenastiftelsen och de externa intressenterna som är Johan Wester och 
Jonas Lloyd. Utifrån volymstudierna har enkla och grova antaganden 
gjorts om investeringsutgiften.  

Arbetet med förslagen har skett i högt tempo vilket innebär att de inte är 
helt genomarbetade varför utformningen kan förändras. Förslagen kan 
användas till att ta ett inriktningsbeslut och för att ta ställning till den 
framtida utvecklingen av  Arenaområdet. Alternativen kan användas för 
att ge en grov bedömning av investeringsutgiften för olika anpassningar 
och nivåer av lokaler för publika arrangemang. Investeringsbeloppen är 
således kostnadsbedömningar och inga regelrätta kalkyler. 
 

Alternativ 1 
Serviceförvaltningens första förslag bygger på uppdraget att skapa två 
skolidrottslokaler för skolans behov, som kan nyttjas av föreningslivet 
samt en dedikerad gymnastikhall. De två skolidrottshallarna med fyra 
positioner läggs intill varandra för att skapa en sammanhängande yta 
(dubbelhall). Idrottshallen skulle få en publikkapacitet på cirka 400 
personer.  
Hallen för gymnastik byggs i ett plan med kansli och teorirum på den 
överbyggnad som görs ovan lastutrymmet. 
Investeringsutgiften för detta förslags bedöms i ett tidigt skede till cirka 
260-305 mnkr.  

Alternativ 2 
Det andra förslaget omfattar gymnastik med samlade omklädningsrum, 
teorirum mm på plan 1 och gymnastik och förråd på plan 2. 
Teknikutrymmen har förlagts på ett tredje plan. Skolidrotten i hall 2 och 
3 har en dubbelhall med förråd på plan 1 och plan 2 med övre del 
dubbelhall, möjlighet till enkla läktare och teknikutrymmen.  
Investeringsutgiften bedöms till 265-315 mnkr. 

Alternativ 3 
I det tredje förslaget innehåller plan 1 sammanhängande utökad entréyta 
samt publika ytor som reception, garderober och kiosk. Hall 1 har 
samlade omklädningsrum på entréplan och hall 2 kan indelas i mindre 
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delar med ridåväggar eller öppnas upp helt. Fasta läktare och 
teleskopläktare ingår samt backstage-utrymmen.  Plan 2 innehåller en 
hall för gymnastik, kansli, teorirum och interntrappa. Hall 2 och 3 för 
skolidrott innehåller övre läktare och loger. Det finns generösa 
passageytor, överbyggnad av lastgård, lounger, restaurang mm. Förslaget 
innehåller ett tredje plan som innehåller sammanhängande passageyta 
mellan nya och befintliga hallar, ljus- och ljudutrymmen och fläktrum 
samt loger mellan de höga takbalkarna. 
Kommunkontoret bedömer att detta alternativ kommer ha en längre 
genomförande tid jämfört med alternativ 1 och 2. Både för att det är en 
mer komplex byggnation och för att genomföra nödvändiga utredningar.  
Om detta alternativ väljs är bedömningen att en ny torgbildning och bro 
över Ringvägen är nödvändig. Detta ingår inte i nedan 
kostnadsbedömning utan tillkommer.  
Investeringsutgiften bedöms grovt i detta tidiga skede till 385-430 mnkr.  
Alternativen presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

Kommunkontorets kommentarer 
Kultur- och fritidsnämnden har i samband med EVP-processen påtalat 
behovet av ytterligare lokaler anpassade för gymnastik. Gymnastik är den 
största sporten bland flickor i Lunds kommun. Det finns behov av 
ytterligare lokaler anpassade för gymnastik åt de idag verksamma 
gymnastikföreningarna.  

Lokaliseringsprövning för gymnastikens behov 
Som alternativ till utbyggnad av Arenan har Bollhuset initialt utretts som 
en möjlig placering av idrottshallarna. Bedömningen är att detaljplanen 
inte medger en snabb utbyggnad och därmed är Arenan det snabbaste 
alternativet.  
Det är även möjligt att bygga ut på samma tomt som Hedda Andersson 
gymnasiet planeras på då de två skolidrottshallarna skulle rymmas där. 
Men det bedöms finnas vinster med att samla idrottslokalerna i kluster 
vid Arenan då de kan användas mer flexibelt för andra evenemang. Den 
del av Svaneskolans tomt som inte behövs för själva skolan planeras av 
byggnadsnämnden istället för bostäder. 
Kommunkontoret anser att det är en svaghet att lokaliseringen för 
gymnastikhallen inte har utretts.  Arenan är byggd för att få ett 
samnyttjande av lokalerna till skolundervisning, konferenser, evenemang 
och arrangemang som mässor, konserter och så vidare. Gymnastikens 
lokaler går inte att samordna med annan verksamhet eftersom de är 
dedikerade ytor endast för gymnastikträning. Det är inte möjligt för en 
idrottslärare att nyttja lokalerna för undervisning då detta är 
speciallokaler. Både nyttjare och ledare måste ha kunskap och kompetens 
för att på ett säkert sätt kunna använda lokalen. Satsningen på 
gymnastiklokalen skulle dock kunna möjliggöra att skolorna i 
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närområdet kan skapa profilklasser med tillval gymnastik för gymnaster 
att kunna nyttja hallen med utbildade tränare. 
Kommunkontoret vill påtala att planeringen av Klostergårdens 
idrottsområde där Arenan är placerad ska vara strategisk och långsiktig. 
Det finns begränsat med utrymme och flera idrotter behöver ytterligare 
lokaler. Det bör reserveras mark för ytterligare en isrink intill befintlig 
ishall även om en eventuell utbyggnad för tillfället inte är aktuellt. För 
ishallar finns det samordningsvinster då isen regelbundet ska spolas. Om 
ishallar ligger intill varandra kan ismaskin och personal samnyttjas och 
ger på så sätt lägre driftskostnad.  

Beställningen av projektet 
Kommunkontoret anser att innan projektet kan beställas av 
kommunfullmäktige måste projektet utredas ytterligare. Det underlag 
som finns för vad som ska byggas är enkla volymskisser. Utifrån dessa 
kan antagande om antal kvadratmeter göras och investeringsutgiften 
bedöms sedan utifrån erfarenhet. Beslutsunderlag inför beställning ska 
innehålla behov och investeringsutgift med driftkonsekvenser. Detta kan 
ses som ett riskprojekt då detta är lokaler som kommunen inte normalt 
bygger. Detta ställer krav på att ärendet är väl utrett innan beställning 
sker.  
Kommunkontoret föreslår att  efter projektering ska Kultur- och 
fritidsnämnden genomföra en förnyad beställning.  Först då kan kultur- 
och fritidsnämnden och kommunstyrelsen ta full ställning till projektet i 
sin helhet.  

Konsert- och Evenemangsarena 
I enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-28 har 
kommunen haft dialog med externa intressenter som är Johan Wester och 
arkitekten Jonas Lloyd. De önskar att de tillkommande hallarna ska 
utformas för att klara arrangemang i form av större konserter. De 
idrottshallar som nu planeras  i grundalternativet är möjliga att ställa om 
till mässor med vissa kringytor för besökare och faciliteter som toaletter. 
De ska utformas som en stor hall med 4 positioner. Det innebär två 
fullstora hallar som med vikväggar ska kunna delas in i mindre enheter 
för skolidrotten och föreningsidrotten.   
Om de nya idrottshallarna ska utformas efter de externa intressenternas 
önskemål och förslag och kunna nyttjas för exempelvis konserter bör 
ytterligare utredningar för publikkapacitet liksom utformning av ljud och 
scen genomföras. För att klara konserter måste betydande kringytor 
tillkomma som toaletter, VIP utrymmen, försäljning, restaurangytor, 
utrymning, entréer, backstage, förrådsutrymmen och så vidare. 
Ventilationen måste byggas för att klara tusentals personer istället för ett 
par hundra.  
Kommunkontoret anser att om en satsning på evenemangshall ska 
genomföras vid Arenan bör en analys genomföras för att se om 
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investeringen är motiverad. Det är inte utrett eller beskrivet om det finns 
behov eller underlag för en ytterligare konsertlokal i regionen.  
Utredningen bör svara på hur man löser skolans behov vid evenemangen 
i skolidrottens lokaler på Arenan då det kan innebära att skolan och 
föreningsverksamheten inte kan nyttja anläggningen under den tiden. 
Den befintliga Arenan byggdes för att användas till konserter, 
arrangemang och evenemang. Kommunkontoret anser att den kommande 
utredningen bör svara på om den är ändamålsenlig och om en ny hall kan 
locka konserter till Lund. Utredningen bör involvera arrangörer och 
bolag som anordnar konserter för att se om det läggs fler konserter i 
Malmö, Helsingborg och Kristianstad jämfört med Lund och vad orsaken 
till detta i så fall är.  Investeringen i nuvarande Arena och stiftelsen som 
driver verksamheten har inte utvärderats sedan den stod färdig.  
Alternativ 3 är det alternativ som bäst tillgodoser önskemål från de 
externa intressenterna kring utvecklingen av Arenan. 

Lokaler för arrangemang och evenemang i Lunds 
kommun.  
Det planeras betydande investeringar av både kommunen och privata 
intressenter i publika anläggningar i Lunds kommun. Det planeras en 
anläggning på Brunnshög kallad The Loop. En satsning på Stadshallen är 
beslutad av kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige 
den 30 augusti. Kommunen arbetar även för att ett mötesforum för 
konferenser i extern regi ska komma till stånd vid Lunds C. Utredningen 
bör visa en samlad bild av allt som planeras i konsert- mötes och 
kongressanläggningar för närvarande och kopplas till 
evenemangsstrategin.  
Det finns även befintliga lokaler med viss publikkapacitet, som 
Viktoriastadion, som är byggd för att kunna hantera större arrangemang, 
som eventuellt kan anpassas för konserter.  
På uppdrag av kommunstyrelsen pågår arbete med en 
evenemangsstrategi för Lunds kommun. Ett förslag ska under hösten 
2018 behandlas av kommunstyrelsen. I den bör även utvecklingen av  
Arenan ingå. Kommunkontoret anser att det vore önskvärt att avvakta 
denna utredning innan man beslutar om en inriktning motsvarande 
alternativ 3 så att det finns en konsekvens och strategi för kommunens 
engagemang i olika anläggningar.   

Infrastruktur kopplat till Arenans utveckling 
Stadsbyggnadskontoret har framfört att det vore önskvärt med en 
förbättrad koppling mot stadsparken, befintlig angöring och 
parkeringshuset Arena Park med en gång- och cykelbro över Ringvägen. 
I alternativ 2 och 3 byggs en ny entré ut mot Ringvägen varför en plats, 
till exempel ett Arenatorg, skulle skapa en ny framsida mot stadsparken. 
Alternativ 1 innehåller inte någon ny entré och inga nya 
infrastruktursatsningar krävs. Alternativ 2 har ny entré mot Ringvägen 
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och stadsparken och skulle vinna på åtminstone bättre koppling mot park 
och p-hus med en gång- och cykelbro. Alternativ 3 kräver torg/plats 
framför ny entré som leder in i foajéytorna samt en ny gång- och 
cykelväg. 
Investeringen i ny bro och torg är grovt uppskattad till cirka 15-25 mnkr 
beroende på storlek och kvalitet och ingår inte i servicenämndens ovan 
gjorda bedömningar av investeringsutgiften för de olika alternativen.  

Beställning och beslut 
Det underlag som finns är enkla volymskisser på hur hallarna ska 
placeras samt en beställning från kultur- och fritidsnämnden. Utifrån 
volymskisserna kan ett visst antal kvadratmeter bedömas och en 
investeringsutgift per kvadratmeter kan bedömas. Innan slutligt beslut 
fattas om satsningen bör investeringen vara kalkylerad utifrån  
planritningar där även vissa tekniska konstruktionslösningar finns 
bedömda eller till och med utredda.  
Kommunkontoret bedömer att det är möjligt att utifrån nuvarande 
beslutsunderlag besluta om en inriktning för det fortsatta arbetet. 
Samtliga alternativ innehåller en särskild byggnad för gymnastiken. 
Innan investeringsutgiften är fastställd går det inte att fastställa den 
ekonomiska driftkonsekvensen för Lunds kommun. Finansiering av  
idrottshallarna och lokalerna för gymnastiken sker genom skolpeng och 
lokalbidrag.  
Däremot kan kommunstyrelsen ta ställning till behovet av dedikerade 
gymnastiklokaler och skolidrottshallar och därmed ge servicenämnden i 
uppdrag att gå vidare med den delen som handlar om kommunens behov 
för föreningsliv och lokaler för skolidrott. 
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta om en utökning 
av kommunstyrelsens beslut 2017-12-06. Utökningen består av att 
beställningen ändras från två idrottshallar till tre varav en är dedikerad 
för gymnastik. Detta för att tydligt ge ett uppdrag till berörda i pågående 
process. 
Om kommunstyrelsens vilja är en evenemangshall som ska klara av 
större arrangemang bör kultur- och fritidsnämnden tillsammans med 
Kommunkontoret utreda behovet och ta fram förslag på finansiering och 
driftsekonomin innan utbyggnad av Arenan beställs. Finansiering och 
driftskostnader ska särskilt utredas med inriktning på att 
evenemangsanläggningen ska bära sina egna kostnader. Dialog med 
Arenastiftelsen bör ske i detta arbete. 
Kommunkontoret bedömer att investeringskalkylerna är osäkra. 
Serviceförvaltningen kan bedöma investeringsutgiften för de vanliga 
idrottshallarna baserat på erfarenhet av tidigare byggda idrottshallar. Om 
lokalerna ska användas för ytterligare verksamheter som konserter, 
arrangemang och evenemang saknas jämförelseobjekt.  
För att undvika att utbyggnad ska genomföras i etapper, vilket riskerar att 
bli en mindre god lösning och dessutom dyrare än nödvändigt, är det 
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angeläget att kommunstyrelsen nu beslutar om en inriktning för projektet 
innan någon del genomförs. Upphandling bör ske av helheten. Indelning i 
två eller flera etapper innebär risk för att endast en anbudsgivare finns till 
de senare etapperna. 
Serviceförvaltningen bedömer att de utredningar som nu görs i ett tidigt 
skede och som riskerar att inte kunna användas i kommande projekt 
uppgår till ca 1,2 mnkr. Endast de delar av utredningen som kan 
användas i tillkommande projekt får aktiveras genom 
redovisningsreglerna. Resterande del belastar servicenämndens resultat.  
Kommunkontoret föreslår att servicenämnden ersätts för de 
utredningskostnader som inte kan aktiveras i projektet och att detta 
finansieras med kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande 
lokaler.  
Föreslås att servicenämnden får i uppdrag att påbörja projektering för en 
hall dedikerad för gymnastik och två idrottshallar för skolidrottens behov 
inom Arena-området i huvudsak i enlighet med alternativ 2. För det fall 
kommunstyrelsen anser att alternativ 3 bör utredas vidare får kultur och 
fritidsnämnden i samarbete med kommunkontoret i uppdrag att ta fram 
underlag för beställning. Dialog med Arenastiftelsen ska föras. 
Utredningen som ingår i underlaget ska innehålla analys av och kunna 
svara på behov av konsertlokaler, matcharena mm sam de merkostnader 
som den utökningen innebär. Utredningen ska belysa de ekonomiska 
förutsättningarna för en evenemangsarena. Merkostnaderna jämfört med 
en vanlig idrottshall ska tydliggöras. Arbetet bör bedrivas parallellt med 
framtagandet av evenemangsstrategin. Kultur- och fritidsnämnden ska 
återkomma till kommunstyrelsen med ny beställning med de nya 
förutsättningarna. 
 

Temporära lösningar för skolidrotten 
Idrottslokalerna för Hedda Andersson gymnasiet kommer inte stå klara 
till hösten 2019. Tillfälliga lokaler utreds av serviceförvaltningen. Det 
finns ännu ingen lösning eller kostnad framtagen för detta. 
Servicenämnden ska återkomma med förslag och kostnader för tillfälliga 
lokaler enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-28. 

Kommunkontorets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
  
 
Att     ge servicenämnden i uppdrag att påbörja projektering av två 

idrottshallar för  skolidrottens behov samt en hall dedikerad för 
gymnastik inom Arena-området i huvudsak i enlighet med 
alternativ 2.  
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att för ändamålet avsätta 30 mnkr av kommunstyrelsens 
investeringsmedel. 

 
att      ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att återkomma med ny 

beställning efter projektering.    
 
att för det fall kommunstyrelsen avser att gå vidare med alternativ 3, 

ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans  
kommunkontoret utreda och ta fram ett underlag som ska ligga till 
grund för beställningen. Avstämning med Arenastiftelsen ska ske.   

 
att  kultur- och fritidsnämndens utredning i så fall finansieras med 500 

tkr genom kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande 
lokaler samt 

 
att Servicenämnden får en utökad driftram med 1,2 mnkr för nedlagda 

utredningskostnader i projektet och att finansiering sker genom 
kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande lokaler   

 
 
 Carin Hillåker 
 tf Kommundirektör 

 Henrik Weimarsson 
 Ekonomidirektör.  

 
Beslut expedieras till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Barn- och skolnämnden 
Servicenämnden 
Arenastiftelsens styrelse 
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 



Idrottshallar-Arenautbyggnad
Bilaga KS 180815



Skillnader mellan de 3 alternativen

Lokaler för gymnastik 
och skolidrott i ett 
plan

Förnyat grunduppdrag alt 1 Förnyat grunduppdrag alt 2 Förnyat grunduppdrag 
premium

Lokaler för gymnastik 
och skolidrott i två 
plan med viss 
kapacitet för 
evenemang

Lokaler för gymnastik och 
skolidrott i två plan med 
utökad kapacitet för 
evenemang och 
konsertverksamhet

Fotavtryck på mark 
ca 6670 kvm

Fotavtryck på mark 
ca 7120 kvm

Fotavtryck på mark 
ca 7290 kvm



Möjlig målbild i 3 alternativ

Ingång 
genom
befintlig
huvudentré

Ny Entré.Hall för
Gymna-
stiken

Dubbel
hall

Last-
gård

Bef Parkering/
Angöring

Entréýta

Område reserverat 
för bollplaner.
Möjlig 
expansionsyta för 
idrottsändamål.

Möjlig målbild i 3 alternativ

Ny GC-bro

- En dedikerad hall för 
gymnastik samt två 
hopkopplade 
idrottshallar.

- Gymnastikverksamhet 
med fönster mot 
nordost som skyltar 
verksamheten mot 
parken.

- 2 entréer.
- Förbättrad koppling 

mot Stadsparken, 
befintlig angöring och 
P-hus med gång- och 
cykelbro Centralt 
placerad  lastgård med 
angöring från 
Visselvägen.



Fasad mot Stadsparken

- Fasaden mot Stadsparken skapar en ny framsida på Arenahallarna med möjlighet att 
”skylta” med gymnastikverksamheten mot parken och Ringvägen.

- Entréplats framför den nya byggnaden – leder in i generösa foajéytor.

- Förbättrad koppling mot Stadsparken med gång- och cykelbro samt bättre koppling 
mot befintlig angöring och parkering. 



Godsmottagning och trafik- Inlastning och 
angöring sker från 
en avskild lastgård 
via Visselvägen.

- Lastgård har direkt 
koppling till de nya 
hallarna.

- Godsmottagningen 
är centralt belägen 
även mot befintliga 
hallar.

- Övrig biltrafik 
hänvisas till 
parkering i 
parkeringshus och 
på parkeringsplats       
på andra sidan 
Ringvägen.

Parkering i befintligt p-
hus och på p-plats

Bättre koppling 

mot befintlig 

parkering

Last-
gård



Volymstudie 3 alternativ



Hall 1
Plan 1: Gymnastik, 
omklädningsrum. 
Markplan.

Hall 2 och 3
Plan 1: Dubbelhall, 
omklädningsrum
Plan 2: Övre del 
dubbelhall, möjlig enkel 
läktare, fläktrum.

Övrigt
Plan 1: Lastutrymmen, 
förråd,  entréytor, 
serviceytor
Plan 2: Passageytor, 
teknikutrymmen
      

Alternativ 1



A

A

B

B

Gymnastikhall 8m takhöjd



Hall 1
Plan 1: Samlade 
omklädningsrum, 
teorirum, mm
Plan 2: Gymnastik, förråd 
Plan 3:  Övre del 
gymnastiken, fläktrum

Hall 2 och 3
Plan 1: Dubbelhall, förråd                                                                             
Plan 2: Övre del 
dubbelhall, möjlig enkel 
läktare, fläktrum.

Övrigt
Plan 1: Lastutrymmen, 
förråd,  större entréytor, 
serviceytor
Plan 2: Passageytor, 
teknikutrymmen    

Alternativ 2



A

A

B

B

Plan1:
- Sammanhängande större entréyta
- Hall 1: Gymnastiken upplyft till plan 2 frigör  

funktionsytor som entréytor, samlade 
omklädningsrum för alla hallar, teorisal, mm.

- Hall 2: Hallen kan delas in i mindre delar med  
ridåväggar – eller öppnas upp helt.

- Fasta gradängläktare
- Möjligt att bygga scen.



Plan 2:
- Sammanhängande passage på plan 

2 binder ihop de befintliga 
byggnaderna med de nya.

- Hall 1: Gymnastiken upplyft till plan 
2 . En del med fasta mattor, redskap 
och gropar och en del för fristående 
gymnastik.

- Hall 2 och 3: Möjlighet med enkel 
läktare längs passagen på plan 2.



Teleskopläktare
Teleskopläktare ihopdraget läge, se nedan.

Teleskopläktare kombinerade med fasta läktare frigör golvyta

Alternativ 3



A

A

B

B

Plan1:
- Sammanhängande utökad entréyta samt publika ytor som 

reception, garderober och kiosk.
- Hall 1: Samlade omklädningsrum på entréplan ger 

flexibilitet av användandet.
- Hall 2: Hallen kan delas in i mindre delar med  ridåväggar – 

eller öppnas upp helt.
- Bärning av tak med frispännande långa balkar
- Fasta läktare samt teleskopläktare (ev mobila)
- Backstage-utrymmen, möjlighet till fast scen samt möjlighet 

att bygga scen.



Plan 2:
Hall 1: Gymnastik, kansli, teorirum
interntrappa till plan 1.

Hall 2 och 3: Övre del hall 2 och 3, övre 
läktare, loger.

Övrigt: Generösa passageytor, 
överbyggnad av lastgård  ger plats till 
utökade lokaler, lounger, restaurang inkl
restaurangkök mm

Interntrappa för
gymnastiken

Möjlighet för
Restaurang/ inkl 
/-kök direkt
Koppling till 
godsmottagning

Teorirum för 
gymnastiken på 
kvällar att 
utnyttjas av 
skolan dagtid.



Kostnadsbedömning (grov)
Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

• 260-305 mnkr 265-315 mnkr 385-430 mnkr



Tjänsteskrivelse; kommunkontorets förslag till beslut

Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen besluta:

• Att ge servicenämnden i uppdrag att påbörja projektering av två idrottshallar för skolidrottens behov 
samt en hall dedikerad för gymnastik inom Arenaområdet i huvudsak i enlighet med alternativ 2,

• Att för ändamålet avsätta 30 mnkr av kommunstyrelsens investeringsmedel, 

• Att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att återkomma med ny beställning efter projektering,

• Att för det fall kommunstyrelsen beslutar enligt inriktning i alternativ 3, ge kultur-och fritidsnämnden i 
uppdrag att tillsammans med kommunkontoret utreda och ta fram ett underlag som ska ligga till grund 
för beställning. Avstämning med Arenastiftelsen ska göras,

• Att kultur och fritidsnämndens utredning i så fall finansieras med 500 tkr genom kommunstyrelsens 
reserverade medel för tillkommande lokaler samt

• Att servicenämnden får en utökad driftram med 1,2 mnkr för nedlagda utredningskostnader i projektet 
och att finansiering sker genom kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande lokaler.





Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-05-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 118 Information gällande projekteringen av 
två nya idrottshallar intill Sparbanken 
Skåne

Dnr KS 2016/0265

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett servicenämnden i uppdrag att parallellt 
projektera två nya idrottshallar intill Sparbanken Skåne arena varav den 
ena ska vara anpassad för gymnastikens behov, vilka båda även ska 
användas av skolan. Serviceförvaltningen informerar kommunstyrelsens 
arbetsutskott om hur arbetet med projekteringen förlöper samt 
presenterar ett uppdaterat förslag på alternativa placeringar av 
idrottshallarna. Arenastiftelsen presenterar sin volymstudie av alternativ 
utbyggnad av Arenaområdet.

Yrkanden
Anders Almgrens (S) yrkar med instämmande av Christer Wallin (M)
 
att uppdra åt Servicenämnden att i dialog med berörda nämnder och 
Arenastiftelsen återkomma med ett förslag på helhetslösning för 
Arenaområdet inkluderande ytan för skolidrotten
 
att Jonas Lloyd och Johan Wester inbjuds att medverka i dialogen
 
att uppdra åt Servicenämnden och Kultur- och fritidsnämnden att i dialog 
med Lugi och Dalby gymnastik redovisa ett alternativ på Arenaområdet 
för ytan för gymastikens behov motsvarande en tvåpositionshall samt 
läktare.
 
att uppdra åt Servicenämnden att ta fram ett förslag på temporära 
lösningar för skolans idrottsbehov
 
Emma Berginger (MP) yrkar med instämmande av Anders Almgren (S) 
och Christer Wallin (M) att även gymnastikföreningarna Lugi gymnastik 
och Dalby gymnastik ska bjudas in till dialogen med Servicenämnden 
avseende helhetslösningen för Arenaområdet.



Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-05-28

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra åt Servicenämnden att i dialog med berörda nämnder och 

Arenastiftelsen  återkomma med ett förslag på helhetslösning för 
Arenaområdet inkluderande ytan för skolidrotten.

 
att Jonas Lloyd och Johan Wester inbjuds att medverka i dialogen
 
att uppdra åt Servicenämnden och Kultur- och fritidsnämnden att i dialog 

med Lugi och Dalby gymnastik redovisa ett alternativ på 
Arenaområdet för ytan för gymastikens behov motsvarande en 
tvåpositionshall samt läktare.

 
att uppdra åt Servicenämnden att ta fram ett förslag på temporära 

lösningar för skolans idrottsbehov
 
att även gymnastikföreningarna Lugi gymnastik och Dalby gymnastik 

ska bjudas in till dialogen med Servicenämnden avseende 
helhetslösningen för Arenaområdet

Reservationer
Emma Berginger (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, protokollsbilaga § 118/01

Protokollsanteckningar
Philip Sandberg (L): Liberalerna deltar inte i beslutet idag eftersom 
dagens ärende var ett rent informationsärende utan utskickade handlingar 
och vi tidigare förordat ett annat redan utrett alternativ. Beslutet att 
påbörja en ny utredning är dessutom otydligt vad gäller både tidsplan, 
kostnad och innehåll.

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden



Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-28 KS 2018/0434

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-05-28 klockan 13.00

Ledamöter Anders Almgren (S), Ordförande
Emma Berginger (MP), 1:e vice ordförande
Christer Wallin (M), 2:e vice ordförande
Philip Sandberg (L)

Tjänstgörande ersättare Elin Gustafsson (S), § 119-121
Björn Abelson (S), § 117-118

Övriga Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Åsa Mårtensson, Sekreterare
Sebastian Persson, Politisk sekreterare
Henrik Weimarsson, Ekonomichef
Gunnar Håkansson, Valnämnden , § 117
Lars Granath (M), Valnämnden, § 117
Johannes Härri, Valsamordnare , § 117
Pål Svensson, Servicedirektör , § 118
Johanna Wittenmark, Planarkitekt, § 118
Berne Nilsson, Arenastiftelsen , § 118
Ulf Wallén, Arenabolaget, § 118
Urban Olsson, Kultur- och fritidschef , § 118

Justerare Emma Berginger (MP)

Paragrafer § 117-121

Plats och tid för justering

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Emma Berginger (MP)



Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-28 KS 2018/0434

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-05-28

Paragrafer § 117-121

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift







Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2018-05-17

J
u
st
er
ar
e

Utdragsbestyrkande

§ 66 Beställning av gymnastikhall vid 
arenaområdet i Lund
Dnr KU 2018/0151

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningen att 
beställa tre och en halv positioner idrottshall med inriktning gymnastik 
för skolidrott och föreningsverksamhet. Barn- och skolförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen kommer att nyttja anläggningen under dagtid, 
framför allt två positioner och gymnastikföreningarna kommer att nyttja 
lokalerna under helger och lov samt kvällstid. 
Kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och skolförvaltningen samt 
utbildningsförvaltningen har inkommit med lokalprogram över hallarnas 
innehåll. I framtagandet av lokalprogrammet har kultur- och 
fritidsförvaltningen haft dialog med gymnastikföreningarna.
För att uppfylla alla behov föreslås en lösning med tre och en halv 
positioner aktivitetsyta, varav två positioner kommer att nyttjas för 
skolans idrottsverksamhet under dagtid. Resterande en och en halv 
position kommer framför allt att nyttjas av gymnastikföreningar, men kan 
även nyttjas av skolan under dagtid. Detta kräver dock vidare utredning. 
Gymnastikföreningarna kommer även att nyttja tvåpositionshallen för 
fristående övningar. Utöver aktivitetsytan tillkommer sedvanliga 
kringytor i form av omklädningsrum, kanslilokal, en mindre läktare med 
mera. 
Investeringen har behandlats i lokalgruppen samt investeringsgruppen 
och är upptagen i ekonomisk verksamhetsplan. Detaljplan som medger 
ändamålet finns för området.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018
Barnchecklista, daterad den 3 maj 2018
Beställning av nybyggnad avseende gymnastikanläggning inom 
Klostergården 1:6
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 april 2018



Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-05-17

J
u
st
er
ar
e

Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Gunnar Brådvik (L), Peter Bergwall (MP), Birger 
Swahn (M), Saima Jönsson Fahoum (V), Sven Ingmar Andersson (C) 
och Zoltán G Wagner (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Elin 
Gustafsson (S) med flera om att bifalla förvaltningens förslag. 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden 
bifaller detsamma.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

beställa gymnastikanläggning inom fastigheten Klostergården 1:6

att hos kommunstyrelsen begära att medel ska tilldelas genom 
kommunstyrelsens reserverade medel till kultur- och 
fritidsnämnden, barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden 
som en följd av utökade driftskostnader

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindqvist (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ i Lund instämmer i förvaltningens förslag 
avseende gymnastikhall”.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten



Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-17 KU 2018/0158

Justerare Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen, 

2018-05-17, klockan 17.30–20.15

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)
Elsa Christersson (MP)
Fabian Zäll (L)
Ioakim Vasiliadis (L)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Erik Dahlén (C)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Lina Heimer, tillförordnad administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Peder Severin, jurist/nämndsekreterare

Justerare Adrian Borin (M)

Paragrafer §§ 62-79

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-05-29



Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-17 KU 2018/0158

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare
Peder Severin

Ordförande
Elin Gustafsson (S)

Justerare
Adrian Borin (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-05-17

Paragrafer §§ 62-79

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-30 Datum då anslaget tas ned 2018-06-23

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Underskrift
Peder Severin



Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
Idrott Diarienummer

2018-05-03 KU 2018/0151

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

Karin Larsson

046-359 95 64

karin.larsson3@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Beställning av gymnastikhall vid 
arenaområdet i Lund
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningen att 
beställa tre och en halv positioner idrottshall med inriktning gymnastik 
för skolidrott och föreningsverksamhet. Barn- och skolförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen kommer att nyttja anläggningen under dagtid, 
framför allt två positioner och gymnastikföreningarna kommer att nyttja 
lokalerna under helger och lov samt kvällstid. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2018
(denna skrivelse)
Barnchecklista, daterad den 3 maj 2018
Beställning av nybyggnad avseende gymnastikanläggning inom 
Klostergården 1:6
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 april 2018

Barnets bästa
Projektets genomförande påverkar barn positivt. Gymnastikföreningarna 
i Lund bedriver verksamhet framför allt för barn och unga, som skulle 
påverkas positivt om deras lokalförutsättningar förbättrades. Barnets 
bästa har beaktats i arbetet. Separat barnchecklista har upprättats.  

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningen att 
beställa tre och en halv positioner idrottshall inom fastigheten 
Klostergården 1:6. Hallen anpassas för gymnastik, men ska fungera för 
skolidrott och annan föreningsverksamhet. Projektet har arbetsnamnet 
Heddahallarna 2.  
Serviceförvaltningen utredde 2015 möjligheterna att bygga en anpassad 
gymnastikanläggning vid Bollhuset. Ärendet blev därefter vilande i 
avvaktan på hur idrottslokaler för den nya gymnasieskolan, Hedda 
Andersson-gymnasiet, skulle hanteras. 



Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2 (3)
Idrott Diarienummer

2018-05-03 KU 2018/0151

En ny utredning genomfördes av serviceförvaltningen 2017, som då 
visade att tomten vid Bollhuset var begränsad ytmässigt, samtidigt som 
det ur ett stadsbyggnadsperspektiv fanns anledning att ta ett helhetsgrepp 
om området och inkludera kringliggande områden. Utredningen visade 
att Klostergården 1:6, vid Sparbanken Skåne Arena, var bättre lämpad för 
föreliggande ändamål. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 december 2017, med 
ovan nämnda utredning som underlag, att ge servicenämnden i uppdrag 
att parallellt projektera två nya idrottshallar intill Sparbanken Skåne 
Arena, varav den ena ska vara anpassad för gymnastikens behov, vilka 
båda även ska användas av skolan. 
Kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och skolförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen har inkommit med lokalprogram över hallarnas 
innehåll. I framtagandet av lokalprogrammet har kultur- och 
fritidsförvaltningen haft dialog med gymnastikföreningarna.
För att uppfylla alla behov föreslås en lösning med tre och en halv 
positioner aktivitetsyta, varav två positioner kommer att nyttjas för 
skolans idrottsverksamhet under dagtid. Resterande en och en halv 
position kommer framför allt att nyttjas av gymnastikföreningar, men kan 
även nyttjas av skolan under dagtid. Detta kräver dock vidare utredning. 
Gymnastikföreningarna kommer även att nyttja tvåpositionshallen för 
fristående övningar. Utöver aktivitetsytan tillkommer sedvanliga 
kringytor i form av omklädningsrum, kanslilokal, en mindre läktare m.m. 
Med anpassad lokal för gymnastik avses i detta fall hallutrustning i form 
av fasta gymnastikredskap, såsom MD-gropar, skumgrop, fasttrack, 
airtracks, tumblinggolv, trampoliner samt trampetuppsättningar. Denna 
utrustning kommer att finnas i en och en halvpositionshallen. Även 
takhöjden anpassas för att uppfylla de rekommendationer, åtta meter som 
alla discipliner klarar, förutom trampolin och rytmisk gymnastik som 
kräver tio meter. Tvåpositionshallen får sedvanlig utrustning och 
linjering.
Fastigheten Klostergården 1:6 har vissa begränsningar i form av 
säkerhetsavstånd till järnvägsspår, fjärrvärmeledningar samt inlastning 
till arenan. Dessa parametrar avgör anläggningens exakta utformning och 
läge för fastigheten.  
Investeringen har behandlats i lokalgruppen samt investeringsgruppen 
och är upptagen i ekonomisk verksamhetsplan. Detaljplan som medger 
ändamålet finns för området.



Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 3 (3)
Idrott Diarienummer

2018-05-03 KU 2018/0151

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

beställa gymnastikanläggning inom fastigheten Klostergården 1:6

att hos kommunstyrelsen begära att medel ska tilldelas genom 
kommunstyrelsens reserverade medel till kultur- och 
fritidsnämnden, barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden 
som en följd av utökade driftkostnader

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Sektioner markerade med asterisk (*) är i första hand tillämpbara på strategisk 
byggnation.
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Beställningen ska innehålla:
1. Förvaltningens/nämndens förslag till beslut..........................................3
2. Bakgrund och behov ................................................................................3

2.1. Bakgrund och verksamhetsbeskrivning .........................................3
2.2. Behovsbeskrivning och syfte .........................................................4
2.3. Alternativ till investeringen............................................................4

3. Lösningsförslag och avgränsningar........................................................4
3.1. Lösningsförslag och mål (från Lundafastigheter) ..........................4
3.2. Avgränsningar ................................................................................5

4. Förutsättningar ........................................................................................6
4.1. Tidsram ..........................................................................................6
4.2. Projektbudget och finansiering (från Lundafastigheter) ................6
4.3. Driftkostnad (från Lundafastigheter) .............................................6
4.4. Följdinvesteringar ..........................................................................6
4.5. Gestaltning* (från Lundafastigheter) .............................................6
4.6. Arbetsmiljö.....................................................................................7
4.7. Övrigt......................................Fel! Bokmärket är inte definierat.

5. Fastställande .............................................................................................7
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Kultur- och 
fritidsförvaltningen
Idrott

1. Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut

Ärendenamn: Beställning av nybyggnad avseende gymnastikanläggning 
inom Klostergården 1:6

Beslutsunderlag: se nedan punkter 2, 3 och 4.

Ärendet Dnr KU 2018/0151 behandlades i kultur- och fritidsnämnden den 17 
maj 2018 och beslut är:

Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att hos 
servicenämnden beställa nybyggnation av en gymnastikanläggning inom 
fastigheten Klostergården 1:6.

Att hos kommunstyrelsen begära utökade driftsmedel för kultur- och 
fritidsnämnden, barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden till följd av 
investeringen.

2. Bakgrund och behov

2.1. Bakgrund och verksamhetsbeskrivning

Projektet föranleds av följande två faktorer: utbildningsförvaltningen och 
barn- och skolförvaltningen har behov av nya idrottslokaler och 
gymnastikföreningarna i Lunds kommun har behov av en specialanpassad 
lokal för sin verksamhet. Med specialanpassad lokal avses i detta fall en lokal 
med rekommenderade mått, där gymnastikredskapen alltid ska stå framme. 
För att uppfylla de rekommendationer på takhöjd, som fungerar för alla 
discipliner, krävs en takhöjd på åtta meter. Detta gäller inte för disciplinerna 
Trampolin och Rytmisk gymnastik, som kräver tio meter. Tomtens 
begränsningar med avstånd till kringliggande järnvägsspår, 
fjärrvärmeledningar samt inlast till Sparbanken Skåne arena avgör 
anläggningens exakta utformning och placering. Investeringen har behandlats i 
lokalgruppen samt investeringsgruppen och är upptagen i kommunens EVP. 
En förstudie har gjorts av serviceförvaltningenvilken har visat att det är 

mailto:henrik.weimarsson@lund.se


 

Beställning av ny- eller ombyggnad

henri

Ha   Karin Larsson
Datum Version

2018-05-17 1.0 2018-04-30
Projektnamn: Heddahall 2 

4 (8)

C:\Program Files (x86)\Formpipe Software AB\Document Converter by 
Formpipe\App_Data\Batch\Batch_918DAF80AB0A48CE8DC0067E4CBA484D\{d4861372-3e1b-47eb-87ad-
18055b2d9ea9}_Beställning gällande nybyggnad avseende gymnastikanläggning.docx

Kultur- och 
fritidsförvaltningen
Idrott

möjligt att uppföra byggnaderna i denna beställning på föreliggande tomt. 
Detaljplan finns för området. 

2.2. Behovsbeskrivning och syfte

Projektet ska tillfredsställa utbildningsförvaltningens och barn- och 
skolförvaltningens behov av två salspositioner samt gymnastikens behov av en 
gymnastikanläggning. 

Skolan behöver lokalerna för att leva upp till läroplanens krav på 
idrottsundervisning. Gymnastiken kan utveckla och expandera sin verksamhet 
genom ändamålsenliga lokaler. Till exempel möjliggör det för större grupper, 
vilket kan minska antalet barn och unga som står i kö för att utöva gymnastik. 

2.3. Alternativ till investeringen

Olika alternativ till lokalisering har utretts. Klostergården 1:6 har dock ansetts 
mest lämplig utifrån flera parametrar. De andra studerade platserna har haft för 
små tomter, inte haft en för ändamålet fungerande detaljplan, svårigheter med 
att lösa trafiksituationen, för långt avstånd till Hedda Andersson-gymnasiet 
etc. 

Gymnastikanläggningens omfattning har också utretts, då det finns ett politiskt 
beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott att det ska vara en fullskalig 
gymnastikanläggning i enlighet med denna beställning, som ska beställas. 
Andra utredda alternativ skulle inte innebära någon avsevärd förbättring för 
gymnastikföreningarna.

Om investeringen uteblir kommer inte skolan inom befintligt och planerat 
lokalbestånd att kunna tillgodose läroplanens krav på idrott. För 
gymnastikföreningarna innebär det att de fortsatt får bedriva verksamhet i 
befintliga lokaler med de begränsningar som detta innebär.
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3. Lösningsförslag och avgränsningar

3.1. Lösningsförslag och mål (från Lundafastigheter)

Lösningen inbegriper tre och en halv positioner aktivitetsyta, varav två 
positioner kommer att nyttjas för skolans idrottsundervisning. Resterande en 
och en halv position kommer framför allt att nyttjas av gymnastikföreningar, 
men kan även användas av skolan under dagtid. Detta kräver dock vidare 
utredning i form av lärarresurser och kompetens/utbildning inom 
gymnastikens olika grenar. Gymnastikföreningarna kommer även att nyttja 
tvåpositionshallen till fristående övningar. Utöver aktivitetsytan tillkommer 
sedvanliga kringytor i form av omklädningsrum, kanslilokal, en mindre läktare 
m.m. Hallen behöver ha en takhöjd på åtta meter. Hallen utrustas med fasta 
gymnastikredskap i form av MD-gropar, skumgrop, fasttrack, airtracks,  
tumblinggolv, trampoliner samt trampetuppsättningar. Tvåpositionshallen får 
sedvanlig utrustning och linjering. 
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3.2. Avgränsningar

-

4. Förutsättningar

4.1. Tidsram

Anläggningen förväntas kunna tas i bruk under 2020.

4.2. Projektbudget och finansiering (från Lundafastigheter)

Projektets beräknade budget är 90 mnkr och finansieras inom kommunstyrelsens ram 
för kultur- och fritidsnämnden. Investeringen bedöms infalla under 2018-2020. 
Anläggningen beräknas innehålla 2500-2800 kvm BRA.

4.3. Driftkostnad (från Lundafastigheter)

Preliminära driftskostnader är inte framtagna, men eftersom det är ett 
tillkommande objekt blir det en utökning av den totala driftskostnaden. 

4.4. Följdinvesteringar

-

4.5. Gestaltning* (från Lundafastigheter)

Beställningen avser hall betecknad med nr. 2 i nedan bild. 
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4.6. Arbetsmiljö

När det finns mer detaljerade ritningar framtagna, kommer 
utbildningsförvaltningen och barn- och skolförvaltningen att involvera 
huvudskyddsombuden, som får lämna synpunkter och godkänna ritningarna.

5. Fastställande 

Undertecknas av beställare/lokalplanerare.  
[Ort]  [ÅÅÅÅ-MM-DD] 

_______________________________________

Beställare

Kultur- och fritidsförvaltningen
Lund
2018-05-17
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Barnchecklista för Lunds kommun

Ärende: Beställning av gymnastikanläggning inom Klostergården 1:6
Dnr: KU 2018/0151

1. Påverkar beslutet barn?
☒Ja ☐Nej
Förklara oavsett svar. 
Ett beslut i enlighet med förslaget innebär att barn- och skolförvaltningen samt utbildningsförvaltningen kan 
tillgodose behovet av idrottslokaler för sina elever. För gymnastiken som idrottsgren i Lund innebär det en 
möjlighet att utvecklas och expandera. Det kan innebära att fler barn ges möjlighet att utöva sin idrott. Skulle 
ett beslut om beställning inte fattas, står barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen med en 
otillräcklig kapacitet av idrottshallar, vilket skulle innebära att de inte kan leva upp till läroplanen. 

Om ja, fortsätt med frågorna.

2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

☐Ja ☒Nej

Förklara oavsett svar.
Dialog har inte skett direkt med barn, men företrädare för gymnastikföreningar, som bedriver den dagliga 
verksamheten med deltagande barn och ungdomar har varit delaktiga i arbetet. 

3. Hur har barns bästa beaktats? 
Barns bästa har beaktats i utformningen av hallen. Till exempel genom att skapa möjligheter för en 
ökad verksamhet jämfört med idag och genom att skapa möjligheter för gymnastiken, där många 
barn är aktiva, att få ändamålsenliga lokaler m.m.

 4. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
- 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 375 Utredning om skolidrott, gymnastik 
och kampsport

Dnr KS 2016/0265

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beställde 2017-05-22 en utredning av 
förutsättningarna för en placering för idrottslokaler till Hedda Andersson 
gymnasiet och Svaneskolan/Parkskolan med huvudinriktning Bollhuset 
och Sparbanken Skåne. En första rapport har nu tagits fram.
Förutom att redovisa en utredning förslår servicenämnden vidare att 
kommunstyrelsen ska besluta om att ge uppdraget att uppföra 
idrottshallarna till Serviceförvaltningen.

Beslutsunderlag
Utredning gällande skolidrott, gymnastik och kampsport daterad 2017-
11-27.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 november 2017 dnr SN 
2017/0275.
Servicenämndens beslut den 22 november 2017, § 108 dnr SN 
2017/0275.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2017 dnr 2016/0265.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 22 maj 2017, KSau §123, 
dnr 2016/0265.
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2 februari 2016, § 16, 
Dnr KU 2015/0433.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 11 februari 2016, § 16, Dnr KU 
2015/0433.
Kommunstyrelsens beslut den 5 april 2014, § 167, dnr 2017/0376.
 

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Christer Wallin (M), Emma Berginger (MP), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Anders Almgren (S) Björn Abelson (S), Torsten 
Czernyson (KD) och Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag med 
följande revidering av andra att-satsen:
att  ge servicenämnden i uppdrag att parallellt projektera två nya 
idrottshallar intill Sparbanken Skåne arena varav den ena ska vara 
anpassad för gymnastikens behov, vilka båda även ska användas av 
skolan.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna servicenämndens rapport
att ge servicenämnden i uppdrag att parallellt projektera två nya 

idrottshallar intill Sparbanken Skåne arena varav den ena ska vara 
anpassad för gymnastikens behov, vilka båda även ska användas av 
skolan

att ge servicenämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen 
med underlag för beställning av idrottshallarna enligt kommunens 
investeringsprocess 

att kultur- och fritidsnämnden samt servicenämnden får i uppdrag att 
vidare utreda kampsportens behov och föreslå en lokalplacering 

att ge kommunkontoret i uppdrag att utreda och förslå ägande och 
driftform för de två tillkommande idrottshallarna

 
 

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnden Lunds stad
Utbildningsnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Stadsbyggnadskontoret
 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-12-06 klockan 15.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 355-392, kl.15.00-20.40
Emma Berginger (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande §§ 393-405
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 393-405
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)

Ersättare Ann-Margreth Olsson (S), kl. 15.00-18.20
Kenth Andersson (S), kl. 15.00-22.25
Yanira Difonis (MP), kl. 15.00-16.30, 17.05-22.30
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Ann Fröström
Carin Hillåker
Henrik Weimarsson
Pernilla Ardhe

Justerare Emma Berginger (MP)

Paragrafer § 355-405

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 december 2017, kl 9:00

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2017-12-06 KS 2017/0304

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Pernilla Ardhe

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Emma Berginger (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-12-06

Paragrafer § 355-405

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-13 Datum då anslaget tas ned 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Pernilla Ardhe



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2017-11-27 KS 2016/0265

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

Utredning gällande skolidrott, gymnastik och 
kampsport.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beställde 2017-05-22 en utredning av 
förutsättningarna för en placering för idrottslokaler till Hedda Andersson 
gymnasiet och Svaneskolan/Parkskolan med huvudinriktning Bollhuset 
och Sparbanken Skåne. En första rapport har nu tagits fram. 

Förutom att redovisa en utredning förslår servicenämnden vidare att 
kommunstyrelsen ska besluta om att ge uppdraget att uppföra 
idrottshallarna till Serviceförvaltningen.

Beslutsunderlag
Utredning gällande skolidrott, gymnastik och kampsport daterad 2017-
11-27 (denna skrivelse).
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 november 2017 dnr SN 
2017/0275.
Servicenämndens beslut den 22 november 2017, § 108 dnr SN 2017/0275
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2017 dnr 2016/0265 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 22 maj 2017, KSau §123, 
dnr 2016/0265
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2 februari 2016, § 16, 
Dnr KU 2015/0433
Kultur- och fritidsnämndens beslut 11 februari 2016, § 16, Dnr KU 
Kommunstyrelsens beslut den 5 april 2014, § 167, dnr 2017/0376

Barnets bästa
Kommunens resurser måste användas på sådant sätt att de kommer till 
bäst nytta för barnen. En utökad kapacitet för gymnasieskolorna i 
kommunen bidrar till att i ökad grad kunna tillgodose elevernas 
förstahandsval av gymnasieutbildning. 

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har av servicenämnden beställt en 
utredning av förutsättningarna för placering av idrottslokaler för Hedda 
Anderssongymnasiet och Svaneskolan/Parkskolan med huvudinriktning 



Tjänsteskrivelse 2 (4)
Diarienummer
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Bollhuset och Sparbanken Skåne Arena. Det ingick även att utreda 
eventuellt nya lokaler för gymnastik och kampsport i uppdraget. 

Utredningsuppdrag från kommunstyrelsen arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2017-05-22 servicenämnden i 
uppdrag att ta fram en fördjupad utredning för underlag till en beställning 
av ett utökat bollhus med lokaler för kampsport, gymnastik och för 
skolbehoven tillsammans med tekniska förvaltningen, 
exploateringsenheten, stadsbyggnadskontoret, kultur- och 
fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och barn- och 
skolförvaltning. 

Servicenämnden fick även i uppdrag att i samråd med arenastiftelsen, 
kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och barn- och 
skolnämnden att utreda möjligheten att komplettera sparbanken Skåne 
arena med lokaler för kampsport, gymnastik och för skolbehoven.

Servicenämndens utredning och förslag
Serviceförvaltningen har utrett möjligheterna och förslår att man lägger 
idrottshallarna vid Sparbanken Skåne Arena gällande skolidrott och 
gymnastik. För kampsport föreslår de en vidare utredning för att lösa 
placeringen även om de pekar ut Bollhuset som ett alternativ. 

Serviceförvaltningen har i dialog med kultur- och fritidsförvaltningen 
funnit att följande förslag bör vara huvudalternativ.

• En hall för skolidrott/inomhussporter (bashall) läggs som nordlig 
huskropp i vinkel från arenabyggnaden.

• En hall för skolidrott/gymnastik (kombihall) läggs som huskropp 
i vinkel från arenabyggnaden söder om bashallen.

• Parallellt med att arbetet med ovan föreslagna hallar inleds, utreds 
förutsättningarna för anpassningar för kampsporten på Bollhuset.

Huvudanledningen är att serviceförvaltningen bedömer Sparbanken 
Skåne Arena som placering av de nya idrottshallar är att det finns en 
detaljplan som redan medger utbyggnad av fler idrottshallar.  Den första 
hallen bör stå redo till hösten 2019 och då krävs det att det redan finns en 
färdig detaljplan för att klara tiden. Att bygga ut vid Bollhuset kräver en 
ny detaljplan vilket kommer att ta tid. 

Sammanfattningsvis föreslår serviceförvaltningen att det byggs två 
fullstora hallar efter det behov utbildningsförvaltningen och Barn- och 
skolförvaltning Lunds stad uppgett varav den ena anpassas för 
gymnastikföreningarnas behov genom en så kallad kombihall. 

Förslaget är att arbetet inleds samtidigt avseende båda hallarna. Den
Södra hallen beräknas dock ta längre tid att färdigställa. Hallen bedöms 
vara något mer komplicerad att bygga om den ska anpassas för 
gymnastik. Dialog med gymnastikföreningarna är viktigt för att ge så bra 
förutsättningar som möjligt.
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Vidare förslår man att det är serviceförvaltningen som får i uppdrag att 
genomföra byggnationen.  Tid är en avgörande faktor då hallen ska stå 
klar till hösten 2019 för att klara skolbehovet.  Serviceförvaltningen anser 
att de har störst möjlighet att klara tiden då de redan har kompetens samt 
ramavatal som kan genomföra projektet. Ska någon annan ta över måste 
en ny organisation för att bygga hallen riggas och tid kommer att 
förloras. Dessa omständigheter talar för att serviceförvaltningen ska ges 
uppdraget att uppföra de nya hallarna. 

Serviceförvaltningen lyfter i utredningen andra frågeställningar som bör 
klarläggas genom en vidare utredning. Hantering av drift och underhåll 
samt ägandet av hallarna och bokningssystem behöver genomlysas, för 
att hitta den för kommunen långsiktigt bästa lösningen. Hallarna ska 
dockas samman med Fastighets AB Lund Arenas byggnader. En sådan 
utredning bör ledas av kommunkontoret, såsom samordnande organ, då 
ett flertal förvaltningsövergripande frågeställningar kan behöva hanteras. 

Kommunkontorets kommentarer
Utredningen visar att det bästa förslaget är att lägga de två hallarna vid 
Sparbanken Skåne Arena för att kunna ha dem färdiga till hösten 2019. 
Kommunkontoret föreslår att två nya idrottshallar placeras intill 
Sparbanken Skåne Arena i enlighet med utredningens förslag.

Gymnastikföreningarna har utryckt behov av ytterligare lokaler för 
gymnastik. Föreningarna vill helst ha egna lokaler dedikerade endast till 
gymnastik. Serviceförvaltningens förslag ger att lokalerna kan används 
till skolidrott dagtid. Med tanke på den ekonomiska situationen delar 
kommunkontoret serviceförvaltningens förslag att anläggningen ska 
kunna nyttjas för skolidrott dagtid.

När det gäller lokaler för kampsport på en annan placering måste detta bli 
en fortsatt utredning av serviceförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

Utredningen är en placeringsutredning kring volymer och var det är mest 
fördelaktigt att placera hallarna. Därefter behöver underlag för 
beställning, såsom lokalprogram och ekonomiska bedömningar tas fram.

Därför föreslår kommunkontoret att kommunstyrelsen beslutar om att 
idrottshallarna placeras intill Sparbanken Skåne Arena och att 
servicenämnden återkommer med underlag för en komplett beställning. 
Framtagandet av beställningsunderlaget ska ske i samarbete med berörda 
nämnder. 

För kommunen vore det naturligt att de två tillkommande idrotthallarna 
hanteras av kultur- och fritidsförvaltningen, men då de ligger intill 
Sparbanken Skåne Arena, som idag drivs och ägs av Fastighets AB Lund 
Arena med Arenastiftelsen som hyresgäst, bör detta utredas närmare. Det 
är många faktorer som ska ingå i utredningen som juridik, 
ägarperspektiv, långsiktig ekonomi och rådighet. Utredningen bör ledas 
av kommunkontoret men det är viktigt att både Fastighets AB Lund 
Arena, Arena stiftelsen, serviceförvaltningen och kultur- och 
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fritidsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen integreras i 
utredningen. 

Kommunkontoret förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna servicenämndens rapport 

att ge servicenämnden i uppdrag att projektera två nya idrottshallar 
intill Sparbanken Skåne arena varav den ena ska vara anpassad för 
gymnastikens behov kvällar och helger

ge ge servicenämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen 
med underlag för beställning av idrottshallarna enligt kommunens 
investeringsprocess

att kultur- och fritidsnämnden samt servicenämnden får i uppdrag att 
vidare utreda kampsportens behov och föreslå en lokalplacering 

att ge kommunkontoret i uppdrag att utreda och förslå ägande och 
driftform för de två tillkommande idrottshallarna

 Anette Henriksson
 Kommundirektör

 Henrik Weimarsson
 Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Servicenämnden
Barn- och skolnämnden Lunds stad
Utbildningsnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
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§ 211 Begäran om förlängning av lån av Lunds 
kommun från Fastighets AB Lund Arena

Dnr KS 2018/0401

Sammanfattning
Styrelsen i bolaget Fastighets AB Lund Arena har begärt en 
förlängning av ett lån om 30 mnkr som förfaller den 3 september 
2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 juni 2018
Protokoll styrelsemöte Fastighets AB Lund Arena den 22 mars 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2013 § 154

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att utlämnat lån på 30 mnkr till Fastighets AB Lund Arena förlängs 

till att omfatta ytterligare fem år samt
att lånevillkoren förblir oförändrade

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-08-15 klockan 15.00–19.40

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

Tjänstgörande ersättare Kenth Andersson (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 218-228
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 207-217, 
kl. 15.00-18.30

Ersättare Lena Fällström (S), kl.15.00-18.15
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Christer Wallin (M)

Paragrafer § 207-228

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 21 augusti 2018, kl 15:00
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-08-15

Paragrafer § 207-228

Datum då anslaget sätts upp 2018-08-22 Datum då anslaget tas ned 2018-09-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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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

Fastighets AB Lund Arena - Begäran om 
förlängning av lån av Lunds kommun
Sammanfattning
Styrelsen i bolaget Fastighets AB Lund Arena har begärt en förlängning 
av ett lån om 30 mnkr som förfaller den 3 september 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 juni 2018 dnr 2018/0401
Protokoll styrelsemöte Fastighets AB Lund Arena den 22 mars
Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2013 § 154

Barnets bästa
En fortsatt utlåning till bolaget innebär liksom all skuldsättning i övrigt 
en belastning för framtiden och för nästa generation, dvs. dagens barn 
och ungdomar. Samtidigt skapar lånet en möjligheter för bolaget att 
effektivt bedriva verksamhet som gynnar kommunens barn och 
ungdomar.

Ärendet
Fastighets AB Lund Arena är sedan år 2014 ett helägt bolag av Lunds 
kommun som enligt bolagsordningen har till ändamål att äga och förvalta 
fastigheten på vilken Sparbanken Skåne Arena är uppförd för verksamhet 
inom idrott, kultur och evenemang. 
Kommunen har idag beviljat ett lån till bolaget om 30 mnkr vilket 
förfaller 2018-09-03. Styrelsen i bolaget har genom styrelseprotokollet 
begärt en förlängning av lånet med fem år till oförändrade villkor. 

Lån- och borgensram till bolaget
Bolaget påbörjade sin verksamhet under år 2008. I augusti 2008 
beslutade kommunfullmäktige att lån om maximalt 30 mnkr ska utlämnas 
till Fastighets AB Lund Arena under tre år. Därefter har lånet förlängts 
vid två tillfällen, 2011 och 2013.
Enligt finanspolicyn är det kommunfullmäktige som beslutar om lån- och 
borgensram. Kommunstyrelsen har sedan ansvaret att via de finansiella 
riktlinjerna och delegationsordningen verkställa borgensåtagandet 
och/eller vidareutlåningen. Enligt de finansiella riktlinjerna har 
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ekonomidirektören ansvar att fastställa marginalpåslag och avgifter vid 
utlåning och borgen. 

Riskanalys
Bolagets resultat efter finansiella poster var ca 1,5 mnkr år 2017. Bolaget 
har uppvisat ett genomsnittligt resultat efter finansiella poster kring 1,0 
mnkr under de senaste 4 åren. Soliditeten i bolaget låg på balansdagen 
2017-12-31 på 66,5%. Det bokförda värdet på anläggningstillgångar är 
81,1 mnkr. 

Kommunkontorets kommentar
Alternativet för bolaget är att söka extern finansiering. Kommunkontorets 
bedömning är dock att en kommunal borgen med stor sannolikhet skulle 
behövas för extern finansiering. Ur ett riskperspektiv anser 
kommunkontoret att borgensåtagande och vidareutlåning i stort sett är 
likvärdigt. Bolagets ekonomiska förutsättningar är goda och bedöms inte 
förändras i nämnvärd omfattning under de närmaste åren. 
Kommunkontoret tillstyrker därför att lånetiden förlängs med ytterligare 
fem år. 
Villkoren för lånet föreslås vara oförändrade dvs amorteringsfritt samt att 
kommunen enligt konkurrenslagen ska ta ut en marknadsmässig ränta för 
vidareutlåning. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utlämnat lån på 30 mnkr till Fastighets AB Lund Arena förlängs till 
att omfatta ytterligare fem år samt

att lånevillkoren förblir oförändrade

Carin Hillåker
Tf Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Fastighets AB Lund Arena
Kommunkontorets ekonomiavdelning
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Kommunfullmäktige 
2013/92 

 
 

Plats och tid Sessionssalen i Stadshallen, kl 17:00 - 22:10 

 

Ledamöter   

Forsberg Jörgen (M), vice ordförande  

Prytz Lennart (S), 2:e vice ordförande 

Johansson Lars (M) 

Borin Adrian (M) 

Alfredsson Bo (M) 

Wallén Göran (M) 

Johannessen Ronny (M) 

Sjödin Inga-Lisa (M) 

Stålberg Ulla (M) 

Von Friesendorff Carl (M) 

Rehn Winsborg Louise (M) 

Helmfrid Mats (M), §§ 150-163, kl. 17.00-21.40 

Nordin Erik (M) 

Wallin Christer (M) 

Rugsveen Astrid (M) 

Eldh Pålsson  Lotta (M) 

Larsson Ann-Christine (M) 

Klette Tove (FP) 

Nordbeck Carolina (FP) 

Krantz Oskar (FP), §§ 155-180, kl. 17.40-22.10 

Kristensson Berit (FP) 

Lundström Mette-Maaria (FP) 

Radner Holger (FP), §§ 150-160, kl. 17.00-19.55 

Hansson Lars (FP), §§ 161- 180, kl. 19.55-22.10 

Klette Martin (FP) 

Bergwall Lars (C) 

Andersson Lars V (C) 

Lindskog Agneta (KD) 

Czernyson Torsten (KD) 

Olsson Mattias (S) 

Molin Monica (S) 

Friberg Joakim (S) 

Granqvist Rune (S) 

Persson Tord (S) 

Fällström Lena (S) 

Almgren Anders (S) 

Hogerud Anna-Lena (S) 

Abelson Björn (S) 
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Nilsson Mats (S) 

Olsson Jeanette (S) 

Heidari Akram (S) 

Sjöström Christina (MP) 

Forkstam Petter (MP) 

Mårtensson Anette (MP) 

Emanuelsson Cecilia (MP) 

Englesson Rolf (MP) 

Berginger Emma (MP) 

Ebbesson Anders (MP), §§ 162-180, kl. 20.05- 22.10 

Baumann Anna (MP), §§ 161-180, kl. 19.55-22.10 

Mattsson Lambreus Johan (MP) 

Lorimer Nita (V) 

Olsson Mats (V) 

Gunnarsson Hanna (V) 

Svensson Angelica (V), §§ 150-163, kl. 17.00-21.40 

Andersson Hans-Olof (SD) 

Ekeroth Ted (SD) 

Kjellberg Bo (SD) 

Persson Sven-Bertil (DV)  

 

Tjänstgörande 
ersättare 

Tullberg Jan B (M), tjänstgör för Annika Annerby Jansson (M) 

Burman Louise (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 164-180 

Anehus Rickard (M), tjänstgör för Lars Leonardsson (M) 

Ausfelt Bina Jonna (FP), tjänstgör för Holger Radner (FP) §§ 161-180, kl 

18.00-22.10 

Honeth Mia (FP), tjänstgör för  Oskar Krantz §§ 150-154 samt för Carl-Otto 

Berg (FP) §§155-180 

Frennstedt Thomas (FP), tjänstgör för Lars Hansson (FP) §§ 150-160 

Barnes Cecilia (FP), tjänstgör för Philip Sandberg (FP) 

Eriksson Inga-Kerstin (C), tjänstgör för Börje Hansson (C)  

Ekström-Persson Solveig (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S) 

Nyman Olof (S), tjänstgör för Mohsen Abtin (S) 

Bergwall Peter (MP), tjänstgör för Anders Ebbesson (MP) §§ 150-161 

Hammarström Erik (MP), tjänstgör för Anna Baumann (MP) §§ 150-160 

Ohlsson Lars A (V), tjänstgör för Angelica Svensson (V) §§ 164-180  

 

Ersättare Osvath Tamas (M), kl. 17.00-21.35 

Dahlquist Lars (M) 

Dahlquist Maj-Britt (M) 

Escobar Edith (M) 

Jonsson Mats (M), kl. 17.00-21.30 

Bertilsson Bernt (C), kl. 18.20-22.10 

Wagner Zoltán G- (KD), kl. 17.00-20.55 

Pender Helen (S) 

Widerberg Preben (S) 
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Petersson Agnes (S) 

Itzigehl Cecilia (MP) 

Norborg Olof (V) 

Lundström Åke Bengt (SD) 

Salemark Cecilia (DV) 

Stensson Martin (DV)  

 

Justerare Prytz Lennart (S) 

Wallin Christer (M)  

 

Paragrafer §§ 150 - 180 

Tid och plats för justering Kommunkontoret tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 08.00 

Underskrifter 
 

Sekreterare _________________________________________ 

Gunnar Jönsson 
 

Ordförande _________________________________________ 

Jörgen Forsberg 
 

Justerare _________________________________________ 

Lennart Prytz 

_________________________________________ 

Christer Wallin   

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ:   Kommunfullmäktige  

 

Sammanträdesdatum:  26 september 2013 

 

Datum då anslaget sätts upp: 9 oktober 2013 Datum då anslaget tas ned: 31 oktober 2013 

 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret 

 

 

Underskrift:  _________________________________________ 

   Gunnar Jönsson 
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§ 154  
Fastighets AB Lund Arena - Begäran om förlängning av lån 
Dnr KS 2011/0609, bilaga 144  

   

Sammanfattning 

I augusti 2008 beslutade kommunfullmäktige att lån på maximalt 30 Mkr utlämnas till Fastighets 

AB Lund Arena under tre år. I september 2011 beslutade fullmäktige att förlänga lånet ytterligare 

två år. Bolaget föreslår i skrivelse den 15 augusti 2013 att lånet förlängs. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 29 september 2011, § 167. 

Fastighets AB Lund Arenas skrivelse den 15 augusti 2013. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 augusti 2013. 

Kommunstyrelsens beslut den 4 september 2013 § 265. 

 

Anföranden 

Hans-Olof Andersson (SD), Mats Helmfrid (M), Johan Lambreus Mattsson (MP), Ronny 

Johannessen (M), Tove Klette (FP), Anders Almgren (S), Ted Ekeroth (SD), Lars Bergwall (C), 

Torsten Czernyson (KD), Christina Sjöström (MP) och Mats Olsson (V) yttrar sig. 

 

Yrkanden 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Ronny Johannessen (M), Tove Klette (FP), Anders Almgren (S), Lars Bergwall (C), Torsten 

Czernyson (KD), Christina Sjöström (MP) och Mats Olsson (V) yrkar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar 

 

att  utlämnat lån på 30 Mkr till Fastighets AB Lund Arena förlängs till att omfatta ytterligare fem år 

samt 

 

att  bolaget ska betala ränta på lånet motsvarande STIBOR 90 dagar 

plus 0,4 %, för närvarande 1,6 %.   

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller Ronny 

Johannessens (M) m.fl förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning. 

 

Ja för bifall till Ronny Johannessens (M) m.fl yrkande. 

Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande. 

 

Omröstningen utfaller enligt följande: 
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Fastighets AB Lund Arena - Begäran om förlängning av lån 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Annika Annerby Jansson Ordf.             (M)        Alla       Jan B Tullberg                           X         

Jörgen Forsberg 1:e vice                 (M)        Alla                                                X         

Lennart Prytz 2:e vice                   (S)        Alla                                                X         

Oskar Krantz                             (FP)       Alla       Mia Honeth                               X         

Berit Kristensson                        (FP)       Alla                                                X         

Bo Kjellberg                             (SD)       Alla                                                 X       

Börje  Hansson                           (C)        Alla       Inga-Kerstin Eriksson                    X         

Tove Klette                              (FP)       Alla                                                X         

Carl von Friesendorff                    (M)        Alla                                                X         

Holger Radner                            (FP)       Alla                                                X         

Lars  Bergwall                           (C)        Alla                                                X         

Inga-Lisa Sjödin                         (M)        Alla                                                X         

Bo  Alfredsson                           (M)        Alla                                                X         

Tord Persson                             (S)        Alla                                                X         

Astrid Rugsveen                          (M)        Alla                                                X         

Lars V  Andersson                        (C)        Alla                                                X         

Agneta Lindskog                          (KD)       Alla                                                X         

Torsten Czernyson                        (KD)       Alla                                                X         

Monica Molin                             (S)        Alla                                                X         

Sven-Bertil Persson                      (DV)       Alla                                                X         

Ulla Stålberg                            (M)        Alla                                                X         

Göran Wallén                             (M)        Alla                                                X         

Nita Lorimer                             (V)        Alla                                                X         

Anders Ebbesson                          (MP)       Alla       Peter Bergwall                           X         

Lars Johansson                           (M)        Alla                                                X         

Ann-Margreth Olsson                      (S)        Alla       Solveig Ekström 
Persson                  

X         

Louise Rehn Winsborg                     (M)        Alla                                                X         

Mohsen Abtin                             (S)        Alla       Olof Nyman                               X         

Lena Fällström                           (S)        Alla                                                X         

Lars Leonardsson                         (M)        Alla       Rikard Anehus                            X         

Rune Granqvist                           (S)        Alla                                                X         

Cecilia Emanuelsson                      (MP)       Alla                                                X         

Christina Sjöström                       (MP)       Alla                                                X         

Mats Olsson                              (V)        Alla                                                X         

Mette-Maaria Lundström                   (FP)       Alla                                                X         

Christer Wallin                          (M)        Alla                                                X         

Mats Helmfrid                            (M)        Alla                                                X         

Anna Baumann                             (MP)       Alla       Erik Hammarström                         X         

Jeanette Olsson                          (S)        Alla                                                X         

Lotta Eldh Pålsson                       (M)        Alla                                                X         

Ann-Christine Larsson                    (M)        Alla                                                X         

Lars  Hansson                            (FP)       Alla       Thomas Frennstedt                        X         

Carolina Nordbeck                        (FP)       Alla                                                X         

Rolf Englesson                           (MP)       Alla                                                X         

Akram Heidari                            (S)        Alla                                                X         

Mats Nilsson                             (S)        Alla                                                X         

Martin Klette                            (FP)       Alla                                                X         

Hans-Olof Andersson                      (SD)       Alla                                                 X       

Anders Almgren                           (S)        Alla                                                X         

Björn Abelson                            (S)        Alla                                                X         

Transport: 48 2 0 0 0 
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Transport: 48 2 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 

Ronny Johannessen                        (M)        Alla                                                X         

Johan Lambreus Mattsson                  (MP)       Alla                                                X         

Mattias Olsson                           (S)        Alla                                                X         

Erik Nordin                              (M)        Alla                                                X         

Adrian Borin                             (M)        Alla                                                X         

Anna-Lena Hogerud                        (S)        Alla                                                X         

Joakim Friberg                           (S)        Alla                                                X         

Ted Ekeroth                              (SD)       Alla                                                  X     

Philip Sandberg                          (FP)       Alla       Cecilia Barnes                           X         

Anette Mårtensson                        (MP)       Alla                                                X         

Angelica  Svensson                       (V)        Alla                                                X         

Petter Forkstam                          (MP)       Alla                                                X         

Hanna Gunnarsson                         (V)        Alla                                                X         

Emma Berginger                           (MP)       Alla                                                X         

Carl-Otto Berg                           (FP)       Alla                                                   X   

SUMMA: 61 2 1 1 0 

 

Omröstningen utfaller med 61 Ja-röster mot 2 Nej-röster, 1 som avstår och 1 frånvarande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla Ronny Johannessens (M) m.fl yrkande.      

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utlämnat lån på 30 Mkr till Fastighets AB Lund Arena förlängs till att omfatta ytterligare fem år 

samt 

 

att  bolaget ska betala ränta på lånet motsvarande STIBOR 90 dagar 

plus 0,4 %, för närvarande 1,6 %.   

 

Protokollsanteckning 

Johan Lambreus Mattsson (MP): Jag förutsätter att servicenämnden kommer i åtnjutande av samma 

låga ränta som Fastighets AB Lund Arena. 

 

 

Beslut expedieras till: 

Fastighets AB Lund Arena 

Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen 

Akten 

 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 212 Utökning av kommunal borgen för Lunds 
kommuns Parkerings AB

Dnr KS 2018/0241

Sammanfattning
Lunds kommuns parkering AB (LKP) har i en skrivelse daterad 2018-
03-09 anhållit om en utökning av den kommunala borgensramen 
med 200 mnkr till totalt 400 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2018
Lunds kommuns parkerings AB skrivelse daterad 9 mars 2018
Styrelseprotokoll LKP
Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2016, § 193 dnr KS 
2016/0640

Yrkanden
Björn Abelson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Christer Wallin (M), 
Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunkontorets förslag.

Hanna Gunnarsson (V) yrkar att begäran avslås då det inte bör 
byggas fler parkeringshus.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl. 
yrkande.

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Hanna Gunnarssons (V) yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S),  Emma 
Berginger (MP), Yanira Difonis (MP), Christer Wallin (M), Mats 
Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), 
Philip Sandberg (L), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson 
(SD) röstar ja.

Hanna Gunnarsson (V) röstar nej.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Med 12 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att utöka borgens- och låneramen till Lunds Kommuns Parkerings 

AB med 200 mnkr vilket innebär en total ram på 400 mnkr
 
att LKP ges möjlighet att löpande göra framställningar till Lunds 

kommun om upplåning inom fastställd borgensram
 
att extern upplåning får göras utöver den låneram som beslutats 

av kommunfullmäktige i budgeten i den mån det behövs för att 
möjliggöra utlåning till LKP

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 212/01

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-08-15 klockan 15.00–19.40

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

Tjänstgörande ersättare Kenth Andersson (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 218-228
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 207-217, 
kl. 15.00-18.30

Ersättare Lena Fällström (S), kl.15.00-18.15
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Christer Wallin (M)

Paragrafer § 207-228

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 21 augusti 2018, kl 15:00



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-08-15

Paragrafer § 207-228

Datum då anslaget sätts upp 2018-08-22 Datum då anslaget tas ned 2018-09-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe



 
 
 
 

 
 

  
       Reservation  

Kommunstyrelsen 2018-08-15, ärende 6 och 8  
“6. Utökning av kommunal borgen för Lunds kommuns Parkerings AB” 

“8. Parkeringsplan för Lunds stadskärna” 
 
 

Minska antalet bilparkeringar för att förbättra miljön  
  
Kommunstyrelsen hade på sitt möte 15/8 två ärenden som rörde parkeringar. I det första 
ärendet (nummer 6 på dagordningen) ansökte parkeringsbolaget, LKP, om en utökad 
borgen för att kunna ha råd med att bygga fler parkeringshus. Det andra ärendet (ärende 8 
på dagordningen) var en parkeringsplan för Lunds stadskärna.  
 
Utsläppen från trafiken är en av de största källorna till miljöproblemen. Bilkörandet måste 
minska. Vänsterpartiet menar därför att antalet parkeringar i Lund bör minska, inte öka. Vi 
måste planera staden så att man inte behöver köra bil till och inom stan om man inte har 
speciella skäl, och inte locka folk att köra bil mer än nödvändigt. Parkeringsplatserna är en 
viktig metod för att styra bilkörandet, där det finns parkeringsplatser finns också en inbjudan 
att köra bil. Vi måste sluta förvänta oss att det ska gå att parkera sin bil precis utanför den 
butik vi vill handla i.  
 
Vänsterpartiet föreslog därför att parkeringsbolaget inte ska få utökad borgen för att kunna 
bygga fler parkeringshus, eftersom vi inte vill att dessa parkeringshus byggs. Vi föreslog 
också förändringar i parkeringsplanen om att den bilfria zonen i Lunds stadskärna ska 
utökas, att planen omarbetas så att antalet parkeringsplatser minskar i absoluta tal och att 
åtgärder görs så att biltrafiken stannar utanför centrum. Med sådana förändringar blir 
innerstaden trevligare, mindre bullrig och kan planeras på de gående och cyklisternas villkor, 
samtidigt som Lund kan ta ytterligare steg för att ställa om kommunen i mer hållbar riktning.  

Hanna Gunnarsson Mats Olsson  
vänsterpartiet Vänsterpartiet  
 



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2018-05-21 KS 2018/0241

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

Anhållan om utökning av kommunal borgen 
för Lunds kommuns Parkerings AB
Sammanfattning
Lunds kommuns parkering AB (LKP) har i en skrivelse daterad 2018-03-
09 anhållit om en utökning av den kommunala borgensramen med 200 
mnkr till totalt 400 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 maj 2018 dnr KS 2018/0241
Lunds kommuns parkerings AB skrivelse daterad 9 mars 2018
Styrelseprotokoll LKP
Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2016, § 193 dnr KS 
2016/0640

Barnets bästa
Det utökade borgensåtagandet innebär liksom all skuldsättning i övrigt en
belastning för framtiden och för nästa generation, dvs. dagens barn och
ungdomar. Samtidigt skapar den utökade borgensramen möjligheter för 
LKP att investera för en växande kommun som gynnar kommunens barn 
och ungdomar.

Ärendet
Enligt ägardirektivet är LKPs uppgift att genom dess verksamhet 
medverka till att lösa parkeringsfrågan och därmed understödja 
stadsutvecklingen. Detta ska ske genom samverkan med de kommunala 
myndigheterna samt göras i överensstämmelse med av 
kommunfullmäktige och byggnadsnämnden fastlagda planer och 
riktlinjer. 
LKP står nu inför några större byggprojekt. Under den närmsta 
tvåårsperioden avser LKP att uppföra två projekt (Gasverket och 
Skymningen) för sammanlagt kring 170 mnkr tillsammans. Därutöver ser 
bolaget under perioden 2019-2022 ett behov av ytterligare tre projekt 
med ett uppskattat finansieringsbehov om sammanlagt 250 mnkr. Enligt 
bolagets bedömning kommer finansieringen för dessa projekt till största 
del ske via upplåning. 



Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2018-05-21 KS 2018/0241

För att kunna möjliggöra detta krävs en utökning av kommunens 
borgensram för LKP. I enighet med LKPs styrelsebeslut 2018-06-12 
anhåller LKP med denna skrivelse om en utökad borgensram. 

Lån- och borgensram
Nuvarande borgensram om 200 mnkr är beslutad av kommunfullmäktige 
den 29 september 2016. Utlåning till bolaget sker idag enbart genom att 
bolaget utnyttjar den beviljade kreditlimiten som är 100 mnkr. Utnyttjad 
volym är idag ca 40 mnkr. 
Framöver bör lån- och borgensramen inkludera möjligheten till 
borgensåtagande, vidareförmedling av lån samt utnyttjande av 
kreditlimit. Det sammanlagda åtagandet för kommunen får dock inte 
överstiga den borgensram som beviljats av kommunfullmäktige. 
Enligt finanspolicyn är det kommunfullmäktige som beslutar om 
borgensram. Kommunstyrelsen har sedan ansvaret att via de finansiella 
riktlinjerna och delegationsordningen verkställa borgensåtagandet 
och/eller vidareutlåningen. Enligt de finansiella riktlinjerna har 
ekonomidirektören ansvar att fastställa marginalpåslag och avgifter vid 
utlåning och borgen. 

Riskanalys
LKPs resultat efter finansiella poster var 7,8 mnkr. Bolaget har uppvisat 
ett genomsnittligt resultat efter finansiella poster 7,2 mnkr under de 
senaste 5 åren. Soliditeten i bolaget låg på balansdagen 2017-12-31 på 
58%. Det bokförda värdet på anläggningstillgångar är 138 mnkr. 
Vad gäller riskhanteringen av den externa skulden omfattas LKP av 
kommunens finanspolicy för kommunkoncernen. Vad som därför är 
viktigt framöver för LKP är att man ser över de finansiella risker som är 
förknippat med en ökad skuldsättning, såsom refinansieringsrisk, 
ränterisk etc. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utöka borgens- och låneramen till Lunds Kommuns Parkerings AB 
med 200 mnkr vilket innebär en total ram på 400 mnkr

att LKP ges möjlighet att löpande göra framställningar till Lunds 
kommun om upplåning inom fastställd borgensram

att extern upplåning får göras utöver den låneram som beslutats av 
kommunfullmäktige i budgeten i den mån det behövs för att 
möjliggöra utlåning till LKP 



Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2018-05-21 KS 2018/0241

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Lunds Kommuns Parkerings AB





Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2016-09-29

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 193 Anhållan om utökning av kommunal 
borgen för Lunds kommuns 
Parkerings AB 

Dnr KS 2016/0640

Sammanfattning
Lunds kommuns parkering AB (LKP) har i en skrivelse daterad 2016-05-
10 anhållit om en utökning av den kommunala borgensramen med 100 
mnkr till totalt 200 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016 § 237.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 augusti 2016 dnr KS 
2016/0640
Lunds kommuns parkerings AB skrivelse daterad 10 maj 2016
Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2013, § 5 dnr KS 2012/0943

Anföranden
Marit Stigson (FI) och Björn Abelson (S) yttrar sig.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att utöka borgens- och låneramen till Lunds kommuns Parkerings AB 

med 100 mnkr vilket innebär en total ram på 200 mnkr,
att LKP ges möjlighet att löpande göra framställningar till Lunds 

kommun om upplåning inom fastställd borgensram, och
att extern upplåning får göras utöver den låneram som beslutats av 

kommunfullmäktige i budgeten i den mån det behövs för att 
möjliggöra utlåning till LKP.

Beslut expedieras till:
Lunds Kommuns Parkerings AB
Kommunkontoret-ekonomiavdelningen
Akten



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-29 KS 2016/0720

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Plats och tid Sessionsalen i Stadshallen, 2016-09-29 klockan 17.00–22.30

Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S), Kl. 17.00 - 21.00, §§ 180 -198
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Per Olsson (S), Kl. 17.00 - 21.00, §§ 180 - 198
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M), Kl. 17.00 - 21.55, §§ 180 - 201
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M), Kl. 17.00 - 21.05, §§ 180 - 198
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M), Kl. 19.20, §§ 197 - 216
Klas Svanberg (M)
Peter Bergwall (MP), Kl. 17.30 -22.30, §§ 195 - 216
Yanira Difonis (MP), Kl. 17.00 -21:50, §§ 180 - 201.
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Teresia Olsson (MP), Kl. 21.00 - 22.30, §§ 198 -216
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Lars Hansson (L), Kl. 17.00 - 21:55, §§ 180 - 201
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-29 KS 2016/0720

Justerare Utdragsbestyrkande

Hanna Gunnarsson (V)
Görild Malmberg (V)
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)
Tove Persson (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Klara Strandberg (S), Tjänstgör för Mattias Olsson (S) 
Rune Granqvist (S), Tjänstgör för Per Olsson (S) §§ 199 -216
Eva S Olsson (S), Tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 199 - 216
Fredrik Ljunghill (M), Tjänstgör för Jörgen Forsberg (M) §§ 180 - 
197, samt för Ronny Johannessen (M) §§ 199 - 216
Birger Swahn (M), Tjänstgör för Adrian Borin (M) §§ 199 -216.
Alexander Wallin (M), Tjänstgör för Marcus Lantz (M) 
Jean Niyongabo (MP), Tjänstgör för Peter Bergwall (MP) §§ 180 - 
194, samt för Yanira Difonis (MP) §§ 202 - 216
Erik Hammarström (MP), Tjänstgör för Emma Berginger (MP) 
Anna Hagerberg (MP), Tjänstgör för Teresia Olsson (MP) §§ 180 - 
197
Karl Branzén (L), Tjänstgör för Lars Hansson (L) §§ 202 - 216
Christoffer Brinkåker (SD), Tjänstgör för Matthew Bonner (SD) 
Mats Hansson (SD), Tjänstgör för Ted Ekeroth (SD)
Marit Stigson (FI), Tjänstgör för Pernilla West (FI) 
Zoltán G Wagner (KD), Tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-29 KS 2016/0720

Justerare Utdragsbestyrkande

Ersättare Akram Heidari (S), Kl. 17.00 - 18.30 §§ 180 - 195
Mohsen Abtin (S)
Mats Nilsson (S)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Christer Wallström (L)
Josefine Temrell (L)
Anders Jarfjord (V)
Lars A Ohlsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Jan Annerstedt (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Stefan Andersson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer § 180-216

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 13 oktober 2016 kl. 08.30

Underskrifter

Sekreterare

Marita Elghagen

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP) Holger Radner (L)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-29 KS 2016/0720

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-09-29

Paragrafer § 180-216

Datum då anslaget sätts upp 2016-10-13 Datum då anslaget tas ned 2016-11-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Marita Elghagen



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 215 Beställning av ridanläggning på 
Ladugårdsmarken 5:8 i Lund

Dnr KS 2018/0113

Sammanfattning
Lunds kommun planerar för att omlokalisera nuvarande 
ridanläggning då den inte uppfyller dagens krav och dess placering 
inne i Lunds tätort inte längre är optimal.

På anläggningen ska det bedrivas föreningsverksamhet, där 
basverksamheten är ridskola. Anläggningen ska innehålla två ridhus, 
administrationsdel, omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en 
stalldel och ridbanor utomhus. Kostnaden för investeringen bedöms 
(2017) till 72 300 000 kronor. Planeringen är att Lunds civila 
ryttarförening (LCR) ska hyra och driva anläggningen. Andra 
ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov i den nya 
anläggningen.

Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen för att ta fram ett giltigt avtal om 
ridvägar för området kring Ladugårdsmarken.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 juli 2018
Avtal ridväg Ladugårdsmarken LK Kyrkan den 13 mars 2003
Ridvägar- klasser
Ridvägar- väghållare
Kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2018 § 93
Kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2018 § 144
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), 
Hanna Gunnarsson (V) och Emma Berginger (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

Inga-Kerstin Eriksson (C), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M) 
och Börje Hed (FNL) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att återremittera ärendet till kommunkontoret för att i samverkan 
med berörda förvaltningar undersöka möjligheten att förlägga 
ridhuset på Östra Torns Nygård.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl. 
yrkande.

Omröstning begärs. 

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara 
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på 
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Inga-Kerstin 
Erikssons (C) m.fl. yrkande ska vara motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:

Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V), Torsten 
Czernyson (KD) och Philip Sandberg (L) röstar ja.

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) 
och Börje Hed (FNL) röstar nej.

Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.  

Med 8 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 som avstår från att 
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Elin 
Gustafssons (S) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning 

för 72,3 miljoner kronor,
att finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan den 

gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD), Christer Wallin (M), Mats 
Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed (FNL) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservationer inges: ProtBil. § 215/01-02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-08-15 klockan 15.00–19.40

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

Tjänstgörande ersättare Kenth Andersson (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 218-228
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 207-217, 
kl. 15.00-18.30

Ersättare Lena Fällström (S), kl.15.00-18.15
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Christer Wallin (M)

Paragrafer § 207-228

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 21 augusti 2018, kl 15:00
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-08-15

Paragrafer § 207-228

Datum då anslaget sätts upp 2018-08-22 Datum då anslaget tas ned 2018-09-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 15 augusti 

2018, ärende 9. Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 

i Lund, (KF) nr KS 2018/0113 
 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande.  

 
Vi har ju hela tiden varit tydliga med att vi vill se en annan placering 
för ridanläggningen. Ärendet har återremitterats och diskuterats 
länge. Nu har ärendet kommit till vägs ände, och vi hoppas att 
ridanläggningen på Ladugårdsmarken ändå faller väl ut. I konsekvens 
med vår tidigare kritik vill vi dock vara tydliga och yrkar därför avslag.  
 

 

För Sverigedemokraterna 2018-08-15 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-15 

 
 
Ang Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund 
(Dnr: KS 2018/0113) 
 
Vi är övertygade om att den föreslagna placeringen på Ladugårdsmarken inte är optimal. 
Alliansen var förvisso med om att skapa en detaljplan för den nu föreslagna placeringen av 
ridhuset, men det var utifrån de då gällande premisserna. När det nu visar sig att det finns en 
möjlighet att lokalisera ett nytt ridhus till Östra Torns Nygård menar vi att det är ett överlägset 
alternativ. 
 
Om ett nytt ridhus lokaliseras till Östra Torns Nygård tror vi att anläggningen kan få en lägre 
kostnad och ha bättre förutsättningar för en eventuell framtida utbyggnad. Dessutom finns där 
befintliga byggnader som kan tas i bruk relativt omgående. En annan angelägen aspekt att ta 
hänsyn till är tillgängligheten till en ridanläggning med kollektivtrafik. I synnerhet för att barn 
och ungdomar på ett enkelt sätt ska kunna åka till ridhuset. Östra Torns Nygård är i det 
avseende också ett bra alternativ därför att det går både stads- och regionbussar i närheten. 
 
Eftersom vårt förslag inte vann gehör i kommunstyrelsen reserverar vis oss till förmån för vårt 
yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M) Inga-Kerstin Eriksson (C)  Börje Hed (FNL) 



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2018-07-09 KS 2018/0113

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

046-3596398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Beställning av ridanläggning på 
Ladugårdsmarken 5:8 i Lund
Sammanfattning
Lunds kommun planerar för att omlokalisera nuvarande ridanläggning då 
den inte uppfyller dagens krav och dess placering inne i Lunds tätort inte 
längre är optimal. 
På anläggningen ska det bedrivas föreningsverksamhet, där 
basverksamheten är ridskola. Anläggningen ska innehålla två ridhus, 
administrationsdel, omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en 
stalldel och ridbanor utomhus. Kostnaden för investeringen bedöms 
(2017) till 72 300 000 kronor. Planeringen är att Lunds civila 
ryttarförening (LCR) ska hyra och driva anläggningen. Andra 
ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov i den nya 
anläggningen. 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera ärendet 
till kommunstyrelsen för att ta fram ett giltigt avtal om ridvägar för 
området kring Ladugårdsmarken.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 juli 2018
Avtal ridväg Ladugårdsmarken LK Kyrkan den 13 mars 2003 
Ridvägar- klasser 
Ridvägar- väghållare
Kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2018 § 93
Kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2018 § 144
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Ridsporten är den näst största ungdomsidrotten i 
Sverige. En ridanläggning påverkar barns och ungdomars möjlighet till 
utövande av ridsport och skapar förutsättningar för barns och ungdomars 
möjlighet för en aktiv fritid med god kvalitet. 



Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2018-07-09 KS 2018/0113

Ärendet
Lunds kommun planerar för att omlokalisera nuvarande ridanläggning då 
den inte uppfyller dagens krav och dess placering inne i Lunds tätort inte 
längre är optimal. 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2011 att förorda en 
placering på Ladugårdsmarken 5:8, i enlighet med utredningen, att pröva 
investeringen i investeringsberedning för 2013-2015 samt att uppdra åt 
kultur- och fritidsnämnden att svara för koordinering och genomförande.
På anläggningen ska det bedrivas föreningsverksamhet, där 
basverksamheten är ridskola. Anläggningen ska innehålla två ridhus, 
administrationsdel, omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en 
stalldel och ridbanor utomhus. 
Kostnaden för investeringen bedöms (2017) till 72 300 000 kronor. 
Planeringen är att Lunds civila ryttarförening (LCR) ska hyra och driva 
anläggningen. Andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid 
behov i den nya anläggningen. 

Återremissen 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera ärendet 
till kommunstyrelsen för att ta fram ett giltigt avtal om ridvägar för 
området kring Ladugårdsmarken. 

Ridvägar
Kommunkontoret har gjort en genomgång av befintliga och planerade 
ridvägar i samråd med stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen 
och kultur- och fritidsförvaltningen. Befintliga och planerade ridvägar 
har markerats på de två följande kartorna utifrån befintlig – planerade 
ridvägar (Bild 1) samt utifrån vem som är väghållare (Bild 2). 

Bild 1 
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Bild 2

Genomgången visar att både befintliga och planerade ridvägar till största 
del är på kommunal mark. De ridvägar som förläggs på väg med privat 
väghållare är kommunen i flera fall del i vägsamfällighet, eller har 
vägsamfälligheten kommunala eller statliga bidrag. 
För ridvägen på den så kallade beträdan på mark som ägs av Svenska 
Kyrkan finns ett giltigt avtal. 

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret kan konstatera att det finns tillräckligt antal ridvägar 
runt den planerade anläggningen för att säkra tillgängligheten. För 
ridvägar på privat mark finns giltiga avtal. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning för 

72,3 miljoner kronor,
att finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan den 

gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021.

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden, kommunkontorets 
ekonomiavdelning



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (7)
Sammanträdesdatum
2018-05-31

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 93 Beställning av ridanläggning på 
Ladugårdsmarken 5:8 i Lund

Dnr KS 2018/0113

Sammanfattning
Lunds kommun har under en längre tid planerat att omlokalisera 
nuvarande ridanläggning då den inte uppfyller dagens krav och dess 
placering inne i Lunds tätort inte anses vara bra. På anläggningen ska det 
bedrivas föreningsverksamhet, där basverksamheten är ridskola. 
Anläggningen ska innehålla två ridhus, administrationsdel, 
omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en stalldel och ridbanor 
utomhus. Kostnaden för investeringen bedöms (2017) till 72 300 000 
kronor. Planeringen är att Lunds civila ryttarförening (LCR) ska hyra och 
driva anläggningen. Andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas 
plats vid behov i den nya anläggningen.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2018 att återremittera ärendet till 
kommunkontoret för att återkomma med förslag om avtal med 
omkringliggande markägare angående ridvägar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2018, § 144
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018
Karta över ridvägar i Lunds stad
Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2018, § 72

Anföranden
Elin Gustafsson (S), Zoltan G Wagner (-), Mats Olsson (V), Björn 
Abelson (S), Mattias Horrdin (C), Yanira Difonis (MP), Torsten 
Czernyson (KD), Gunnar Brådvik (L), Marit Stigson (FI), Börje Hed 
(FNL), Hanna Gunnarsson (V), Hans-Olof Andersson (SD) och Christer 
Wallin (M) yttrar sig.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag;
att ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning för 72,3 
miljoner kronor,
att finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan den gamla 
och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021, samt
att enskilda vägen del av Ladugårdsmarken 3:1 utgår i det av kommunen 
edovisade systemet av ridvägar.



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (7)
Sammanträdesdatum
2018-05-31

Justerare Utdragsbestyrkande

Mattias Horrdin (C), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL), Hans-
Olof Andersson (SD) och Christer Wallin (M) yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att ta fram ett giltigt avtal om ridvägar för området 
kring Ladugårdsmarken.
Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP), Gunnar Brådvik (L), Marit 
Stigson (S) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar avslag på 
återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss mot avslag på 
detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning:
Ja för avslag på yrkandet om återremiss
Nej för bifall till detsamma
Omröstningen utfaller enligt följande:



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (7)
Sammanträdesdatum
2018-05-31

Justerare Utdragsbestyrkande

Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8
Ledamöter Parti Kret

s
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt

Lennart Prytz                           (S)       Alla                                              X    
Christina Sjöström                      (MP)      Alla                                              X    
Holger Radner                           (L)       Alla                                              X    
Bo Kjellberg                            (SD)      Alla                                              X   
Marie Henschen                          (FNL

)     
Alla                                              X   

Jan Annerstedt                          (FNL
)     

Alla                                              X   
Ulf Nilsson                             (L)       Alla                                              X    
Lars V Andersson                        (C)       Alla                                              X   
Agneta  Lindskog                        (KD)      Alla                                              X   
Ulf  Nymark                             (MP)      Alla                                              X    
Torsten Czernyson                       (KD)      Alla                                              X   
Inga-Kerstin Eriksson                   (C)       Alla      Mattias Horrdin                         X   
Bernt Bertilsson                        (C)       Alla      Karin Nilsson                           X   
Monica Molin                            (S)       Alla                                              X    
Sven-Bertil Persson                     (V)       Alla                                              X    
Mia Honeth                              (L)       Alla      Karl Branzén                            X    
Göran Wallén                            (M)       Alla                                              X   
Stig Svensson                           (S)       Alla                                              X    
Börje  Hed                              (FNL

)     
Alla                                              X   

Ann-Margreth Olsson                     (S)       Alla      Klara Twete                             X    
Louise Rehn Winsborg                    (M)       Alla                                              X   
Lena Fällström                          (S)       Alla                                              X    
Cecilia Emanuelsson                     (MP)      Alla      Hanna Örnskär                           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      Rune Granqvist                          X    
Eleni Rezaii Liakou                     (S)       Alla                                              X    
Dragan Brankovic                        (SD)      Alla      Gunilla  Hedlund 

Mikulasek              
X   

Yanira Difonis                          (MP)      Alla                                              X    
Mats Hansson                            (SD)      Alla      Carl Sjöberg                            X   
Anne Landin                             (FNL

)     
Alla                                              X   

Cecilia Barnes                          (L)       Alla                                              X    
Inger Tolsved Rosenkvist                (L)       Alla                                              X    
Anders Jarfjord                         (V)       Alla      Helena Falk                             X    
Klas Svanberg                           (M)       Alla                                              X   
Louise  Burman                          (M)       Alla                                              X   
Hans-Olof Andersson                     (SD)      Alla                                              X   
Anders Almgren                          (S)       Alla                                              X    
Björn Abelson                           (S)       Alla                                              X    
Jean Niyongabo                          (MP)      Alla                                              X    
Ronny Johannessen                       (M)       Alla                                              X   
Johan Lambreus Mattsson                 (MP)      Alla                                              X    
Mattias Olsson                          (S)       Alla      Eva S Olsson                            X    
Adrian Borin                            (M)       Alla                                              X   
Anna-Lena Hogerud                       (S)       Alla      Mohsen Abtin                            X    
Cherry Batrapo                          (FI)      Alla                                              X    
Philip Sandberg                         (L)       Alla                                              X    

Transport: 28 22 0 0 0
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Sammanträdesdatum
2018-05-31

Justerare Utdragsbestyrkande

Transport: 28 22 0 0 0

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt
Angelica  Svensson                      (V)       Alla                                              X    
Hanna Gunnarsson                        (V)       Alla                                              X    
Peter  Fransson                         (S)       Alla      Mats Nilsson                            X    
Alexander Wallin                        (M)       Alla                                              X   
Emma Berginger                          (MP)      Alla                                              X    
Fanny Johansson                         (S)       Alla                                              X    
Alexander Lewerentz                     (M)       Alla                                              X   
Teresia  Olsson                         (MP)      Alla                                              X    
Elin Gustafsson                         (S)       Alla                                              X    
Dan Ishaq                               (M)       V                                                 X   
Marit Stigson                           (FI)      Alla                                              X    
Gunnar Brådvik                          (L)       Alla                                              X    
Christoffer Brinkåker                   (SD)      Alla                                              X   
Joakim Månsson Bengtsson                (-)       Alla      Erik Hammarström                        X    
Felix Solberg                           (M)       V                                                 X   

SUMMA: 38 27 0 0 0

Omröstningen utfaller med 38 ja-röster mot 27 nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således, med stöd av reglerna om 
minoritetsåterremiss, att bifalla Mattias Horrdins (C) m.fl. 
återremissyrkande.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ta fram ett giltigt 

avtal om ridvägar för området kring Ladugårdsmarken

Reservationer
Ledamöterna från Liberalerna, Feministiskt initiativ, 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut.
Följande skriftliga reservation inges: Protokollsbilaga KF § 93/01.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-31 KS 2018/0333

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Plats och tid Sessionsalen, Stadshallen, 2018-05-31 klockan 17.00–20.35

Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M), §§ 91-98, kl 17:40-20:35
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M)
Alexander Lewerentz (M)
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 82-97, kl. 17:00-20:30 
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V), §§ 82-93, kl. 17.00-19.00
Hans-Olof Andersson (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
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Sammanträdesdatum Diarienummer
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Justerare Utdragsbestyrkande

Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Marit Stigson (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Klara Twete (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Ronny Johannesson §§ 82-90
Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Cecilia Emanuelsson (MP)
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Joakim Månsson 
Bengtsson (-)
Anna Hagerberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) § 98
Karl Branzén (L), tjänstgör för Mia Honeth (L)
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Angelica Svensson (V) §§ 94-98
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic 
(SD) §§ 82-97, kl. 17.00-20.30
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C)
Karin Nilsson (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C)

Ersättare Joakim Twete (S), kl. 18.40-20.35
Kenneth M Persson (S)
Birger Swahn (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Betty Jansson (M)
Sofie Lemontzis (MP)
Dennis Svensson (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L), kl. 17:00-20:20
Nita Lorimer (V)
Stefan Andersson (FI)
Daniel Beckman (FI)
Zoltán G Wagner (-)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer § 82-98
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Justerare Utdragsbestyrkande

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 13 juni 2018  kl 09.00

Underskrifter

Sekreterare
Pernilla Ardhe

Ordförande
Lennart Prytz (S)

Justerare
Christina Sjöström (MP) Holger Radner (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-05-31

Paragrafer § 82-98

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-14 Datum då anslaget tas ned 2018-07-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Pernilla Ardhe





Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 144 Beställning av ridanläggning på 
Ladugårdsmarken 5:8 i Lund

Dnr KS 2018/0113

Sammanfattning
Lunds kommun har under en längre tid planerat att omlokalisera 
nuvarande ridanläggning då den inte uppfyller dagens krav och dess 
placering inne i Lunds tätort inte anses vara bra. På anläggningen ska det 
bedrivas föreningsverksamhet, där basverksamheten är ridskola. 
Anläggningen ska innehålla två ridhus, administrationsdel, 
omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en stalldel och ridbanor 
utomhus. Kostnaden för investeringen bedöms (2017) till 72 300 000 
kronor. Planeringen är att Lunds civila ryttarförening (LCR) ska hyra och 
driva anläggningen. Andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas 
plats vid behov i den nya anläggningen.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2018 att återremittera ärendet till 
kommunkontoret för att återkomma med förslag om avtal med 
omkringliggande markägare angående ridvägar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018
Karta över ridvägar i Lunds stad
Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2018 § 72

Yrkanden
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna 
Gunnarsson (V) och Lena Fällström (S) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny 
ridanläggning för 72,3 miljoner kronor samt
att finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan 
den gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021, samt
att   enskilda vägen del av Ladugårdsmarken 3:1 utgår i det av 
kommunen redovisade systemet av ridvägar.
 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på Anders Almgrens (S) m.fl 
förslag.
 
Christer Wallin (M) och Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (6)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

att återremittera ärendet till kommunkontoret för att ta fram ett giltigt 
avtal om ridvägar för området kring Ladugårdsmarken.
att i det fall det inte skulle vara möjligt att finna en lösning med 
markägarna komplettera ärendet med en juridisk bedömning.
 
Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed 
(FNL) instämmer i första hand i Christer Wallins (M) m.fl 
återremissyrkande och yrkar i andra hand avslag på förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Christer Wallins (M) m.fl 
återremissyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
återremissyrkandet.
 
Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
 
Ja för avslag på återremissyrkandet.
Nej för bifall till återremissyrkandet.
 
Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Lena Fällström (S), Ulf Nymark 
(MP), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof 
Andersson (SD) röstar Ja.
 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) 
röstar Nej.
 
Omröstningen  utfaller med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster.
 
Kommunstyrelsen beslutar således att avslå återremissyrkandet.
 
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sak och finner att 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (6)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

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 Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl avslagsyrkande.
 
Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Anders Almgren (S), Björn Abelson (S), Lena Fällström (S), Ulf Nymark 
(MP), Yanira Difonis (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar Ja.
 
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson 
(SD) röstar Nej.
 
Philip Sandberg (L) avstår från att rösta.
 
Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster mot 6 Nej-röster och 1 som avstår.
 
Med ordförandens utslagsröst beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.
 
 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning för 

72,3 miljoner kronor,
att finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan den 

gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021, samt
att   enskilda vägen del av Ladugårdsmarken 3:1 utgår i det av 

kommunen redovisade systemet av ridvägar.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (6)
Sammanträdesdatum
2018-05-22

Justerare Utdragsbestyrkande

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Liberalerna och FörNyaLund reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 144/01-03.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (6)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-22 KS 2018/0197

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-05-22 klockan 13.00–16.25

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

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)

Ersättare Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 13:40 - 16:25
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 13:35 - 16:25
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga Britt Steiner, Planeringschef, kl 13:00 - 14:10
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 13:00 - 15:20
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Johanna Davander, kommunikationschef
Patrik Persson, controller, kl 13:00 - 15:20

Justerare Björn Abelson (S)

Paragrafer § 142-157

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 30 maj 2018 kl 10:00

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 6 (6)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-22 KS 2018/0197

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Björn Abelson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-05-22

Paragrafer § 142-157

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-30 Datum då anslaget tas ned 2018-06-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 22 maj 2018, 

ärende 3. Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i 

Lund, (KF) Dnr KS 2018/0113 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande.  

Vi har ju hela tiden varit tydliga med att vi anser att Ladugårdsmarken är 

fel placering av ny ridanläggning. Vi har tidigare yrkat återremiss för att få 

igång en ny planprocess, men när det nu har nått vägs ändå så vill vi vara 

tydliga och yrka avslag på att bygga på Ladugårdsmarken. Det hela blir 

inte bättre av att grannar har gjort tydligt att de inte kommer att tolerera 

ridning på sina enskilda vägar. 

 

För Sverigedemokraterna 2018-05-22 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 

 

 

Reservation ärende # 3 Kommunstyrelsen 2018-05-22 

FörNyaLund anser att det är angeläget att det uppförs en ny ridanläggning men anser inte att 
ridanläggningen ska byggas på den aktuella platsen.  

Jag anser att beredningen av ärendet varit undermålig. I handlingarna inför KS 2018-04-04 framgick 
att ridanläggningen skulle vara svår att använda eftersom det saknades avtal med markägare. Nu 
framgår det av handlingarna att ridvägarna till den nuvarnde ridanläggningen går att använda även 
om det till vissa delar fortfarande är oklart. 

Mot denna bakgrund valde jag att bifalla återremissyrkandet och när detta föll valde jag att rösta för 
avslag.  

Jag reserverar mig mot beslutet till förmån för återremissyrkandet och avslagsyrkandet. 

 

För FörNyaLund 

Börje Hed 

 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-22 

 
Ang Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund 
(Dnr: KS 2018/0113) 
 
Vi är angelägna om att en ridanläggning i Lund får så bra funktionalitet som möjligt. I det 
ingår inte bara att det ska finnas möjliga ridvägar som leder till och från ridanläggningen, utan 
även att vägarna går att använda utan problem. Vi efterlyser av detta skäl överenskommelser 
mellan Lunds kommun och berörda markägare avseende väganvändning. Vi finner det 
märkligt att en majoritet i kommunstyrelsen, inklusive det rödgröna styret, är ointresserade av 
att låta arbeta fram konstruktiva lösningar för ridsportens bästa. Istället ska beslutet om 
beställning forceras fram. 
 
Vi reserveras oss till förmån för våra yrkanden i kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Inga-Kerstin Eriksson (C) 
 
 
 
Torsten Czernyson (KD)  Börje Hed (FörnyaLund) 



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Strategisk utvecklingsavdelning Diarienummer

2018-04-26 KS 2018/0113

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

046-3596398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Beställning av ridanläggning på 
Ladugårdsmarken 5:8 i Lund
Sammanfattning
Lunds kommun har under en längre tid planerat att omlokalisera 
nuvarande ridanläggning då den inte uppfyller dagens krav och dess 
placering inne i Lunds tätort inte anses vara bra. På anläggningen ska det 
bedrivas föreningsverksamhet, där basverksamheten är ridskola. 
Anläggningen ska innehålla två ridhus, administrationsdel, 
omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en stalldel och ridbanor 
utomhus. Kostnaden för investeringen bedöms (2017) till 72 300 000 
kronor. Planeringen är att Lunds civila ryttarförening (LCR) ska hyra och 
driva anläggningen. Andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas 
plats vid behov i den nya anläggningen.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2018 att återremittera ärendet till 
kommunkontoret för att återkomma med förslag om avtal med 
omkringliggande markägare angående ridvägar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den26 april 2018
Karta över ridvägar i Lunds stad 
Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2018 § 72

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte relevant i detta skede i ärendet.

Ärendet
Lunds kommun har under en längre tid planerat att omlokalisera 
nuvarande ridanläggning då den inte uppfyller dagens krav och dess 
placering inne i Lunds tätort inte anses vara bra. På anläggningen ska det 
bedrivas föreningsverksamhet, där basverksamheten är ridskola. 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2018 att återremittera ärendet till 
kommunkontoret för att återkomma med förslag om avtal med 
omkringliggande markägare angående ridvägar.
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Diarienummer

2018-04-26 KS 2018/0113

Återremissen
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2018 att återremittera ärendet till 
kommunkontoret för att återkomma med förslag om avtal med 
omkringliggande markägare angående ridvägar. 

Kommunkontoret har valt att inledningsvis återkomma till 
kommunstyrelsen med förtydliganden kring nuvarande och planering av 
ridvägar i och kring Lunds stad. Dialog kring föreslagna ridvägar har 
skett såväl internt i kommunen mellan kultur- och fritidsförvaltningen, 
tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret som externt med 
representanter från Lunds Civila Ryttarförening. Kommunkontoret har 
samrått med kultur- och fritidsförvaltningen i beredningen av 
återremissen. 

Bakgrund
Ärendet avser beställning av ridanläggning för ridskoleverksamhet på 
Ladugårdsmarken 5:8. Detaljplanen för området är fastställd och har 
vunnit laga kraft. 
Ridskoleverksamhet bedrivs till största del i anläggningens ridhus. 
Av nuvarande ridskolegrupper (59 stycken) rider idag hälften av 
grupperna ut i fält 2-3 gånger per år á 45 minuter. Någon förändring av 
detta planeras inte i den nya anläggningen.

Ridvägar 
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Diarienummer

2018-04-26 KS 2018/0113

Befintliga ridvägar
För ryttare som rider ut i fält finns det idag befintliga ridvägar varav de 
flesta av dessa är lokaliserade i norra delarna av Lund. Befintliga 
ridvägar kommer, även efter att ridanläggningen har flyttat till 
Ladugårdsmarken att vara ridbara. Andra ryttarföreningar i Lunds norra 
delar kommer att kunna ta sig till anläggningen via befintliga ridvägar.

Inom fastigheten Ladugårdsmarken 5:8 planeras ridstig att anläggas i 
områdets ytterkant. Denna blir ungefär 1,5 km lång och kommer utgöra 
ett bra komplement till ridhusen. 

Det finns en planering för att komplettera befintliga ridvägar inom 
Klosterängshöjden och på sikt inom Brunnshög. 

Idag rider många ryttare inom Klosterängshöjden som ligger öster om 
anläggningen. Klosterängshöjden planeras som ett rekreationsområde där 
ridning fortsatt ska kunna ske på anlagda och anvisade stigar. Planen är 
att även andra intressen än ridning ska inrymmas. Från 
Klosterängshöjden är ridning ut till Brunnshög möjlig via en tunnel under 
E22:an.
I Brunnshög finns idag ridbara vägar men dessa kommer att förändras i 
takt med områdets utveckling. För att säkerställa ridvägar när området är 
färdigutvecklat finns ridvägar planerade i Kunskapsparken och längs 
Utmarksvägen. Denna slinga skulle möjliggöra för Östra Torn 
ryttarförening att rida till anläggningen. 

Planering
Tekniska förvaltningen har ett pågående projekt, enligt beslut i tekniska 
nämnden den 8 juni 2016 för gång- och cykelväg samt ridstig utmed 
Svenshögsvägen. (markerat med heldragen blå linje i kartan) En 
trafikutredning har genomförts och nästa steg är att ta fram en vägplan 
för nämnda ändamål. Planerat färdigställande inom 2-3 år. Detta skulle 
skapa en rundslinga från den nya anläggningen.

Lunds kommun har idag ett gällande avtal med Domkyrkan för 
vandrings- och ridled längs den så kallade beträdan mellan fastigheterna 
Ladugårdsmarken 5:8/Ladugårdsmarken 5:1 och Ladugårdsmarken 
4:14/Ladugårdmarken 5:9 (markerad med streckad blå linje smat siffran 
1 i kartan) . Beträdan bedöms dock behöva förstärkas för att klara en 
ökad belastning. Den planerade ridskoleverksamheten på 
Ladugårdmarken kommer styras så att de inte rider på beträdan. 
Tekniska förvaltningen har pågående dialog med Domkyrkan och 
arrendatorn för att omförhandla avtalet för att bredda och byta till ett mer 
hållbart underlag. 
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Diarienummer

2018-04-26 KS 2018/0113

Kommunkontorets kommentar
Behovet av ridvägar och möjligheten att rida ut från och till 
ridanläggningen bedöms tillgodoses genom nuvarande och planerande 
ridvägar. Förstärkningen av ridvägen längs beträdan är inte avgörande för 
åtkomst till ridanläggningen men skulle ge tillkommande kvaliteter.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning för 

72,3 miljoner kronor samt 
att finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan den 

gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden, 
kommunkontorets ekonomiavdelning
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Ridvägsklasser
Befintlig ridstig
Befintlig ridväg som kommer försvinna och ersättas av annan
Planerad ny ridväg/ridstig
Ridbar GC-väg
Ridväg i blandtrafik

Detaljplan för ridhus
Detaljplan för ridhus
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Ridvägar - väghållare
Kommunal väg
Privat väghållare
Privat väghållare med avtal

Detaljplan för ridhus
Detaljplan för ridhus



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 218 Lund kommuns åtgärdsprogram mot buller 
2019-2023

Dnr KS 2018/0254

Sammanfattning
Kommuner med fler än 100 000 invånare ska upprätta så kallade 
strategiska bullerkartor och beräkna hur många invånare som 
exponeras för olika bullernivåer, samt ta fram ett åtgärdsprogram 
enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675).

Tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och 
stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett åtgärdsprogram för 
perioden 2019-2023. Som underlag ligger den bullerkartläggning av 
omgivningsbuller som gjordes 2016. 

Syftet med åtgärdsprogrammet är att bidra till att skapa en god 
ljudmiljö och en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som 
bullrets negativa påverkan på människors hälsa minimeras.

Tekniska nämnden har beslutat att godkänna Lunds kommuns 
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 samt att översända Lunds 
kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 till 
kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 juni 2018
Åtgärdsprogram mot buller 2019-2023
Tekniska nämndens beslut den 5 juni 2018 § 160
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 maj 2018
Samrådsredogörelse

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med kommunkontorets förslag.

Börje Hed (FNL) yrkar att följande meningar på sid 34 
i åtgärdsprogrammet utgår: Järnväg, tunnelbana och spårväg har en 
sak gemensamt - de skapar långsiktighet. Fast kollektivtrafik ger 
trygghet för människor, handel och verksamheter och ger 
förutsättningar för staden att växa intill. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att anta Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023.

Reservationer
Börje Hed (FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 218/01

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-08-15 klockan 15.00–19.40

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

Tjänstgörande ersättare Kenth Andersson (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 218-228
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 207-217, 
kl. 15.00-18.30

Ersättare Lena Fällström (S), kl.15.00-18.15
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Christer Wallin (M)

Paragrafer § 207-228

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 21 augusti 2018, kl 15:00
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-08-15

Paragrafer § 207-228

Datum då anslaget sätts upp 2018-08-22 Datum då anslaget tas ned 2018-09-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe



 

 

 

 

Reservation ärende # 12 KS 2018-08-15 Åtgärdsprogram mot buller. 

Jag anser att utredningen på sidan på sidan 34 helt onödigt och osakligt propagerar för spårvägens 
fördelar. Följande meningar bör utgå: 

Järnväg, tunnelbana och spårväg har en sak gemensamt - de skapar långsiktighet. Fast kollektivtrafik 
ger trygghet för människor, handel och verksamheter och ger förutsättningar för staden att växa 
intill.  

Jag anser att utredningen på sidan 35 osakligt påstår att spårväg är fördelaktigt ur bullersynpunkt. 
Sanningen är att spårväg alstrar ett annat buller som kan vara värre än det som alstras av hjulburen 
trafik. Vidare nonchalerar bullerutredningen de mycket allvarliga bullerstörningar som uppkommer 
på de gator till vilka övrig trafik hänvisas. Jag vill att denna del av utredningen nyanseras och 
omarbetas. 

Jag reserverar mig mot beslutet till förmån för mitt eget yrkande. 

För FörNyaLund 

Börje Hed 

 



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2018-06-26 KS 2018/0254

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

046-3596398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Lund kommuns åtgärdsprogram mot buller 
2019-2023
Sammanfattning
Kommuner med fler än 100 000 invånare ska upprätta så kallade strategiska 
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linje med barnets bästa.
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Ärendet
Kommuner med fler än 100 000 invånare ska upprätta så kallade strategiska 
bullerkartor och beräkna hur många invånare som exponeras för olika 
bullernivåer, samt ta fram ett åtgärdsprogram enligt förordningen om 
omgivningsbuller (SFS 2004:675).

Tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret har 
tagit fram ett åtgärdsprogram för perioden 2019-2023. Som underlag ligger 
den bullerkartläggning av omgivningsbuller som gjordes 2016. 
Syftet med Lund kommuns åtgärdsprogram är att bidra till att skapa en god 
ljudmiljö och en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som bullrets 
negativa påverkan på människors hälsa minimeras. 

Under kommande programperiod är målsättningen att fortsatt utveckla ett 
systematiskt och kontinuerligt arbete med att skapa en hållbar och god 
ljudmiljö i Lunds kommun. Kommunens långsiktiga arbete med bland annat 
LundaEko II, LundaMaTs och Översiktsplan bidrar till detta. 

Det finns områden där bullerkartläggningen visar på brister eller/och delar 
som kan förbättras. Åtgärdsprogrammet innehåller åtgärder som kommunen 
kommer att vidta för att förbättra trafikbullersituationen i Lunds kommun. 
Åtgärdsprogrammet innefattar åtgärder där tekniska nämnden står som 
ansvarig alternativt delansvarig. Programmet innehåller även åtgärder för 
kommunens samordning kring hållbar ljudmiljö.

I enlighet med förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) samt i 
syfte att ge allmänheten och andra berörda möjlighet att förbättra 
åtgärdsprogrammet har programmet varit på samråd under tiden 15 mars till 
15 maj 2018.

Kommunkontorets kommentar 
Förslaget till åtgärdsprogram har varit på samråd hos berörda 
myndigheter och förslaget har därefter reviderats. Enligt förordningen 
ska ett åtgärdsprogram inkommit till Naturvårdsverket senast den 18 juli 
2018. Naturvårdsverket har medgivit Lunds kommun förlängd tid för 
inlämnandet.  

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-202

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Naturvårdsverket, Tekniska nämnden
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Sammanfattning  
Lunds kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram mot buller för perioden 2019-2023. Som 

underlag ligger den bullerkartläggning av omgivningsbuller som gjordes 2016.  

Åtgärdsprogrammet är upprättat med stöd av förordningen om omgivningsbuller (SFS 

2004:675). Enligt förordningen ska kommuner med fler än 100 000 invånare upprätta så 

kallade strategiska bullerkartor och beräkna hur många invånare som exponeras för olika 

bullernivåer, samt ta fram ett åtgärdsprogram. För Lunds kommun har en avgränsning gjorts 

för buller från väg och spår. Lunds kommun har gjort en bullerkartläggning tidigare (2011) 

och tagit fram ett åtgärdsprogram för åren 2014-2018. I enlighet med förordningen ska 

bullerkartläggningen och åtgärdsprogrammet förnyas vart femte år eller tidigare vid behov.  

Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Långvarig exponering av 

buller som framkallar stressreaktioner har enligt studier visat sig öka risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar. Buller har även kunnat knytas till fysiska symptom som huvudvärk, trötthet, 

nervösa magbesvär och minskad social orientering. Även barn påverkas då man har sett högre 

halter av stresshormon och högre blodtryck hos barn från bullriga områden jämfört med barn 

från tysta. För barn på skolor med höga bullernivåer har negativa effekter på 

arbetsprestationer och inlärning kunnat påvisas. Det beror på att bullret påverkar 

koncentrationen och möjligheten att uppfatta tal vilket framförallt får effekter för läsning, 

uppmärksamhet, problemlösningsförmåga och minnesförmåga. 

Syftet med Lund kommuns åtgärdsprogram är att bidra till att skapa en god ljudmiljö och en 

ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som bullrets negativa påverkan på människors 

hälsa minimeras. Vidare följer Lunds kommun genom detta åtgärdsprogram den svenska 

förordningen och det europeiska direktivet om omgivningsbuller. Under kommande 

programperiod, 2019-2023, är målsättningen att fortsätta utveckla ett systematiskt och 

kontinuerligt arbete med att skapa en hållbar och god ljudmiljö i Lunds kommun. Kommunens 

långsiktiga arbete med bland annat LundaEko II, LundaMaTs och Översiktsplanen bidrar till 

detta. Det finns områden där bullerkartläggningen visar på brister eller/och delar som kan 

förbättras. Inom vissa områden behövs ytterligare underlagsmaterial för att kunna sätta in de 

mest effektiva åtgärderna. En del utredningar pågår redan medan annat behöver utredas 

vidare inom programperioden.  

Barnens utemiljö på förskolor och skolor prioriteras och här föreslås åtgärder på någon 

förskola eller skola för bullerskydd av utemiljön. För bostäder lämnar kommunen även 

fortsättningsvis ut bidrag för fasadåtgärder och för bullerskydd av uteplatser. Kommunen har 

även uppmärksammat bullerproblem vid kollektivtrafikstråk. Dessa blir allt mer trafikerade så 

här kommer ytterligare utredningar att göras kring hur bullerstörningar ska förebyggas eller 

hanteras där dessa ändå uppkommer. När det gäller parker och andra rekreationsytor kommer 

fördjupade undersökningar av bullersituationen att göras av dessa. Se åtgärdslista i tabell 

nedan. 
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Enligt kartläggningen som utförts under 2016 exponeras ca 20 000 personer (år 2011, 24 500) 

för ljudnivåer 55 dBA eller högre ekvivalent från vägtrafiken. Antalet personer som enligt 

kartläggningen 2016 exponeras för ljudnivåer 55 dBA ekvivalent eller högre beroende på 

tågtrafiken är cirka 6 000 (år 2011, 11 500). Folkmängden 2016 beräknades i Lunds kommun 

till 116 600 invånare. Skillnader mellan 2016 och 2011 års siffror beror av flera orsaker. 

Indata som har använts i beräkningarna har uppdaterats och förfinats både vad gäller 

trafiksiffror och kartunderlaget vilket har bidragit till redovisade lägre bullernivåer. Dessa 

bedöms bättre stämma överens med de faktiska värdena, särskilt vad gäller buller från 

järnvägen. Noterbart är att bullervärdena från kartläggningen endast avser utomhusvärden 

vid fasad. I beräkningarna har hänsyn inte tagits till huruvida fastigheter har genomfört 

bullerdämpande åtgärder i form av fönster eller plank. För nybyggnation som byggs utifrån de 

nya bullerriktvärdena kommer antalet bostäder som överskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå 

utomhus att öka. Inomhus kommer inomhusriktvärdena att uppfyllas. Lunds tätorter ska enligt 

kommunens utbyggnads- och boendestrategi främst växa genom förtätning.  

Åtgärdsprogrammet är framtaget av en styrgrupp och en arbetsgrupp med representanter från 

tekniska förvaltningen (tf), miljöförvaltningen (mf) och stadsbyggnadskontoret (sbk). Arbetet 

har framförallt pågått mellan maj 2017 och juli 2018. 

Ett antal åtgärder som under programtiden planerar att vidtas i kommunen och som förbättrar 

trafikbullersituationen i Lunds kommun är sammanfattade nedan. Fetmarkerade åtgärder är 

åtgärder som initierats inom ramen för åtgärdsprogrammet, övriga är åtgärder som planeras 

inom den översiktliga planeringen.  

 

Åtgärder 2019-2023 Utförande 

ansvarig 
Tid  

Internt inom kommunen 

Konkretisera kommunens delmål avseende buller 

inom hållbar stadsutveckling i LundaEko II 

 

Infrastruktur & Transportsystem  

Spårväg. Kunskapsstråket, Lund C – Brunnshög.  

 

Samtliga fastigheter utmed kommunala gator med 

bullernivåer över 59 dBA ska ha erbjudits bidrag för 

bulleråtgärder.  

 

Byggnadsnämnden, 

Tekniska nämnden 

och Miljönämnden i 

samverkan med 

Kommunstyrelsen 

 

Skånetrafiken/Region 

Skåne  

 

Tekniska nämnden  

 

2019-2020 

 

 

 

Klart 2020 

 

Senast utgången av 

2023 
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Uppföljning av bullerutsatta flerfamiljsfastigheter 

 Analysera kollektivtrafikstråken ur bullersynpunkt  

 

Kommunala Gång- och cykelprojekt, exempelvis 

Kävlingevägen och Nordsydliga stråket. 

 

Elektrifiering av stadsbusstrafiken 

 

Skyddsåtgärder mot buller utmed delar av E22:an 

 

Statliga Gång- och cykelprojekt, exempelvis 

Snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund och  Gång- och 

cykelväg, väg 936 Stångby-Håstad. 

 

Höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund  

 

Fyrspår Lund-Arlöv, sträckan Lund-Flackarp  

 

Uppföljande bullerkartläggningar av södra stambanan 

och västkustbanan. 

Miljönämnden 

Byggnadsnämnden,  

Tekniska nämnden 

och  Miljönämnden  

Tekniska nämnden 

 

Skånetrafiken 

 

Trafikverket  

 

 

Trafikverket  

 

Trafikverket  

 

 

Trafikverket  

 

Trafikverket  

2019-2023 

Senast utgången av 

2019 

 

Projektspecifikt 

 

2023  

 

Klart 2021 

 

 

Projektspecifikt 

 

Påbörjas inom 

programperioden  

 

Byggstart 2020, full drift 

2024.  

Senast utgången av 

2023. 

Skolor/förskolor  

Bullerskyddsåtgärder vid förskole- och skolgårdar 

 

Servicenämnden 

 

2019-2023  

Parker, rekreationsområden, friluftsområden och 

andra natur- och kulturmiljöer 

Utredning av ljudmiljön i parker och på torg 

Kartlägga och peka ut tysta områden som ska 

bevaras och skyddas 

 

Byggnadsnämnden  

 

Byggnadsnämnden 

 

Senast utgången av 

2019 

 

2019-2022 
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1.0 Bakgrund till åtgärdsprogrammet 
Åtgärdsprogrammet är upprättat med stöd av förordningen om omgivningsbuller (SFS 

2004:675). Förordningen utgör införandet av EG-direktiv om bedömning och hantering av 

omgivningsbuller (2002/49/EG) i svensk lagstiftning.  

Enligt förordningen ska kommuner med fler än 100 000 invånare upprätta så kallade 

strategiska bullerkartor och beräkna hur många invånare som exponeras för olika 

bullernivåer, samt ta fram ett åtgärdsprogram. Lunds kommun är en av 15 kommuner i 

Sverige med över 100 000 invånare (31 december 2016). Lunds kommun har gjort en 

bullerkartläggning tidigare (2011) och tagit fram ett åtgärdsprogram för åren 2014-2018.  

I enlighet med förordningen ska bullerkartläggningen och åtgärdsprogrammet förnyas vart 

femte år eller tidigare vid behov. Lunds kommun har därför kartlagt omgivningsbullret och 

tagit fram strategiska bullerkartor för år 2016. Med omgivningsbuller avses buller från väg-, 

järnväg- och flygtrafik samt industriell verksamhet enligt särskild definition1. För Lunds 

kommun har en avgränsning gjorts för buller från väg och spår.  

Åtgärdsprogram enligt förordningen har kopplats till bestämmelser om miljökvalitetsnormer 

enligt 5 kapitlet miljöbalken (1998:808). Omgivningsbuller utgör därmed en 

miljökvalitetsnorm2.  

Åtgärdsprogrammet ska enligt förordningen innehålla uppgifter om   

1. en uppgift om att åtgärdsprogrammet är upprättat i enlighet med denna förordning 

och vilken myndighet eller kommun som upprättat åtgärdsprogrammet, 

2. en beskrivning av vilka bullerkällor som myndigheten eller kommunen skall kartlägga 

enligt 3-6 §§ och bullerkällornas omgivningar, 

                                                                 

1 Verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt 

miljöprövningsförordningen (2013:251) med en verksamhetskod som slutar med –i eller som är en 

tillståndspliktig hamn enligt den förordningen.  

2 Miljökvalitetsnormen för buller infördes 2004 genom förordning (2004:675) om 

omgivningsbuller. Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm, istället 

för en gränsvärdesnorm. I förordningen skriver regeringen ”det ska eftersträvas att 

omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen följs när strävan är 

att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. Det är kommuner och 

myndigheter som ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs, t.ex. genom åtgärdsprogram.  

 

  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040675.htm#P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040675.htm#P6
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3. en sammanfattning av bullerkartläggningen som skall innefatta en uppskattning av det 

antal personer som beräknas vara utsatta för buller, 

4. en beskrivning av situationer som behöver förbättras samt problem som bedöms vara 

prioriterade och kriterierna för hur dessa valts ut, 

5. en sammanställning över de samråd som skett enligt 5 kap. 4 § miljöbalken, 

6. en beskrivning av de bullerminskande åtgärder som vidtagits eller planeras, däribland 

åtgärder som planeras att vidtas under de kommande fem åren, 

7. en beskrivning av åtgärder för att skydda områden där ljudnivån ansetts utgöra en 

särskild kvalitet såsom parker, rekreationsområden, friluftsområden och andra natur- 

och kulturmiljöer, 

8. en långsiktig strategi för hantering av buller och effekten av buller, vid behov även 

minskning av buller, 

9. en beskrivning av hur åtgärdsprogrammets genomförande och resultat avses att 

utvärderas, 

10. en analys av kostnaderna i förhållande till åtgärdsprogrammets effektivitet och nytta, 

och 

11. en sammanfattning av åtgärdsprogrammet på högst tio sidor. 

 

1.1 Buller 
Buller definieras vanligtvis som oönskat ljud, vilket innebär att huruvida ett ljud upplevs som 

buller eller inte varierar från person till person. Faktorer som kan påverka hur ett ljud upplevs 

är exempelvis tidpunkt på dygnet, i vilket sammanhang det är och vilken attityd man har till 

ljudet. Fysiska faktorer som ljudstyrkenivå, karaktär och frekvenssammansättning spelar 

förstås också en stor roll.  

Det mänskliga örat är olika känsligt för olika frekvenser. Man använder därför olika vägningar 

för att bättre beskriva hur vi uppfattar ljudet. Den så kallade A-vägningen (dBA) används 

normalt för att beskriva ljudet och dämpar låga frekvenser medan medelhöga förstärks. 

Normalt mäts trafikbuller med A-vägning.  

Ju längre bort från bullerkällan man befinner sig, desto mer sjunker ljudnivån. Ju mjukare 

marken är, desto mer bullerabsorberande är den. Om marken är kuperad sjunker också 

ljudnivån, då man hamnar i en skuggzon. En skärm, t.ex. ett hus på andra sidan gatan, kan göra 

att ljudet reflekteras och ljudnivån blir högre än den annars skulle ha varit. Om man summerar 

två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med 3 dBA, exempelvis blir 2 dB(A) + 2 dB(A) = 5 

dB(A). Normalt brukar sägas att den minsta förändring som kan uppfattas av människan är 2–

3 dB(A). En förändring av ljudnivån med 8–10 dB(A) upplevs som en fördubbling eller en 

halvering av bullret. Vidare så ger en fördubbling eller en halvering av ett trafikflöde ungefär 3 

dB(A) skillnad i ekvivalent ljudnivå.  

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K5P4
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För samhällsbuller används vanligtvis måtten ekvivalent och maximal ljudnivå:  

• Ekvivalent ljudnivå är ett medelvärde av en ljudnivå som varierar över tiden. I denna skrift 

avses för trafikbuller ett årsmedeldygn om inte annat anges. 

• Maximal ljudnivå innebär den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tid. 

Vid beräkning av trafikbuller avses med maximal ljudnivå den högsta nivån som uppstår när 

ett fordon passerar. 

1.1.1 SAMHÄLLSEKONOMISKA KOSTNADER AV BULLER  

Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige och bullerstörningar från 

trafik ger upphov till kostnader för enskilda och för samhället, exempelvis värdeminskningar 

på fastigheter och kostnader för försämrade samhällsfunktioner och ökat behov av vård för 

bullerutsatta. Eftersom bullerstörningarna är omfattande blir de samhällsekonomiska 

kostnaderna stora och rent ekonomiskt motiverar vinsterna av att minska störningarna 

omfattande åtgärder.   

World Health Organisation (WHO) har utvecklat måttet eller indikatorn DALY (Disability 

Adjusted Life Years) för beräkningar och presentationer av hälsokonsekvenser i en population. 

DALY kan översättas till ”funktions justerade levnadsår”. Trafikverket har åren 2014-2016 

bedrivit ett forskningsprojekt om DALY där DALY till följd av trafikbuller beräknats. 

Beräkningarna visar att den samlade exponeringen av trafikbuller i Sverige ger upphov till 

hälsoförluster motsvarande 6700 årliga förlorade DALY till följd av hjärtinfarkter, stroke och 

hypertoni. Om även hälsoförluster till följd av allmänstörningar och sömnstörningar räknas in 

ökar antalet DALY till 41 000. Vidare visar beräkningarna att den samlade 

trafikbullerexponeringen i Sverige ge upphov till cirka 1000 hjärtinfarkter och 1000 fall av 

stroke per år och att cirka 500 av dessa leder till dödsfall. Faktiska dödsfall till följd av 

hjärtinfarkt eller stroke drabbar oftast äldre personer och de cirka 500 personer som dött i 

förtid till följd av buller beräknas i genomsnitt ha förlorat 8 friska levnadsår.      

1.1.2 FYSISKA EFFEKTER AV BULLER  

De senaste årens forskning visar att redan vid bullernivåer från 50 dBA dygnsekvivalent 

ljudnivå utomhus finns en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Störd sömn är en av de 

negativa effekterna av buller och ostörd sömn är nödvändig för att vi ska fungera både 

fysiologiskt och mentalt. Effekterna störd sömn har för de utsatta individerna är upplevelsen 

av minskad sömnkvalitet, trötthet, nedstämdhet, olustkänsla och minskad prestationsförmåga. 

Under själva sömnperioden framkallar bullerhändelser olika fysiska reaktioner som höjt 

blodtryck, ökad hjärt- och pulsfrekvens, sammandragning av de ytliga blodkärlen, ändrad 

andning samt ökat antal kroppsrörelser under sömnen, vilket i sin tur påverkar möjligheterna 

att somna, uppvaknande och sömndjupet. Även barn påverkas då man har sett högre halter av 

stresshormon och högre blodtryck hos barn från bullriga områden jämfört med barn från 

tysta. Buller har även kunnat knytas till fysiska symptom som huvudvärk, trötthet, nervösa 

magbesvär och minskad social orientering. 
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1.1.3 INLÄRNING OCH KOMMUNIKATION  

Forskning har visat att bullerutsatta ökar sin ansträngning genom att kompensera för bullrets 

störande effekt, vilket försämrar prestationen ju längre exponeringen varar. Bullret kan även 

öka risken för olyckor på arbetsplatser för att uppmärksamheten enbart koncentreras på lösa 

uppgiften och på så vis missar annan viktig information som varningssignaler. 

För barn på skolor med höga bullernivåer har negativa effekter på arbetsprestationer och 

inlärning kunnat påvisas. Det beror på att bullret påverkar koncentrationen och möjligheten 

att uppfatta tal vilket framförallt får effekter för läsning, uppmärksamhet, 

problemlösningsförmåga och minnesförmåga. Orsaken varför buller stör talförståelse är den 

snarlika frekvenssammansättningen. Andra grupper vars talförståelse påverkas är äldre, 

hörselnedsatta och individer med annat modersmål.  

1.1.4 RIKTVÄRDEN FÖR GOD MILJÖ 

Kartläggningen utgår från bullervärden som är satta utifrån hälsosynpunkt. För att skydda 

flertalet människor från att bli allvarligt störda av buller under dagtid rekommenderar World 

Health Organisation (WHO) att den genomsnittliga ljudnivån utomhus för kontinuerligt 

(ekvivalent) buller inte överskrider 55 dBA. Enligt WHO bör den genomsnittliga ljudnivån 

inomhus nattetid inte överskrida 30 dBA och den maximala ljudnivån inte överskrida 45 dBA 

för att undvika sömnstörningar. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus 

(FoHMFS 2014:13) anger samma riktvärden som WHO och det gör även riktvärdena för 

trafikbuller vid nybyggnation av bostadsbebyggelse som angavs i infrastrukturproposition 

1996/97:53.  

För att underlätta bostadsbyggandet i Sverige tog regeringen 2015 fram en ny förordning med 

riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader, med en ändring som trädde i kraft 

juli 2017. Med den nya förordningen är det tillåtet att bygga bostäder i mer bullerutsatta lägen, 

men precis som miljöbalken innehåller plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen 

uttryckliga krav på hänsyn till allmänna intressen som hälsa och säkerhet, där buller ingår. 

Den som planlägger ska väga in ljudmiljön i bedömningen och vid behov skriva in bullervärden 

i planbeskrivning till detaljplan eller i bygglov. Förordningen ska tillämpas vid bedömning om 

kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa vid planläggning samt i ärenden om 

bygglov och förhandsbesked är uppfyllt.  

Det ska noteras att den nya förordningen gäller buller från trafik utomhus vid fasad och vid 

uteplatser, inomhus är det samma krav som tidigare, vilket i bullerutsatta områden ställer 

högre krav på fasadreduktion för att klara inomhusvärdena. Bullerriktvärden inomhus gäller 

såsom tidigare med 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå. Utomhus gäller 

riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå på uteplats. 

För att skapa en god och hållbar ljudmiljö i staden är områden som är fria från buller och där 

naturljud kan höras sannolikt viktiga för både själslig och kroppslig återhämtning. I expansiva 

områden där bebyggelse förtätas är det därför viktigt att både skydda och anlägga sådana 

miljöer nära bostäder. Det är sannolikt särskilt viktigt i de områden där få människor har 

tillgång till egen trädgård. Ljudmiljön är en viktig kvalitet för upplevelsen av natur- och 
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kulturmiljöområden och har stor betydelse för att nå flera av miljökvalitetsmålen. I Europeiska 

miljöbyråns (EEA) rapport Good practice guide on quiet areas ges exempel på hur så kallade 

tysta områden kan hittas, inte bara på landsbygden utan även i våra mest trafikerade städer. 

Det framgår tydligt att det inte är helt tysta miljöer som eftersträvas, utan snarare lugna 

miljöer. Med sådana miljöer menas att de inte är utsatta för oönskat eller skadligt ljud orsakat 

av människors verksamhet (dvs. omgivningsbuller). I en stad kan det vara en sådan miljö i 

exempelvis parker, gårdar, i trädgårdar och friluftsområden medan det på landsbygden hittas i 

exempelvis olika typer av skyddade områden, jordbruksmark eller outnyttjad mark utanför 

staden. 

Naturvårdsverket har gett ut en sammanfattande rapport (nr 5709, maj 2009) med 

definitioner av miljömål och ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer; Ljudkvalitet i natur- och 

kulturmiljöer -God Ljudmiljö…mer än bara frihet från buller. Förslagen i rapporten beskriver 

ljudkvaliteten på ett sätt som speglar hur de människor som vistas i olika områden blir störda 

av bullret och de ska kunna användas i arbetet med att uppnå en god ljudkvalitet i natur- och 

kulturmiljöer samt rekreationsområden. 

1.2 Syfte  
Syftet med åtgärdsprogrammet är att bidra till att skapa en god ljudmiljö och en ännu 

attraktivare boendekommun, samtidigt som bullrets negativa påverkan på människors hälsa 

minimeras. Vidare följer Lunds kommun genom detta åtgärdsprogram den svenska 

förordningen och det europeiska direktivet om omgivningsbuller. Kommunen har idag flera 

olika regelverk, målsättningsdokument och handlingsplaner att förhålla sig till. Dessa är ännu 

inte samordnade med en tydlig strategi hur kommunen ska nå målet i LundaEko II3 för vad 

kommunen strävar efter när det gäller ljudmiljö inom kommunen. Under kommande 

programperiod, 2019-2023, är målsättningen att fortsätta utveckla ett systematiskt och 

kontinuerligt arbete med att skapa en hållbar och god ljudmiljö i Lunds kommun.  

1.3 Avgränsning  
I förordningen anges vad som måste kartläggas av kommuner och Trafikverket, vilket är buller 

från väg-, järnväg och flygtrafik samt industriell verksamhet enligt särskild definition 4 . I Lund 

består bullerkällorna främst av trafik på kommunens egna vägnät och trafik på Trafikverkets 

vägnät, samt den tågtrafik som trafikerar södra stambanan och västkustbanan.  

                                                                 

3 Se 3.0.2  

4 Verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt 

miljöprövningsförordningen (2013:251) med en verksamhetskod som slutar med -i eller som är en 

tillståndspliktig hamn enligt den förordningen. 
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De industrianläggningar som uppfyller den definition som förordningen anger är alla 

tillstånds- och anmälningspliktiga enligt miljöbalken. I tillståndsbesluten för de 

tillståndspliktiga verksamheterna har bulleremissionerna prövats och reglerats, det samma 

gäller för de anmälningspliktiga anläggningarna. Villkoren för de olika verksamheterna 

understiger de värden som anges i förordningen och miljönämnden följer upp villkoren i den 

löpande tillsynen. Det har därför inte bedömts tillföra något att inkludera dem i 

bullerkartläggningen. Det förslås heller inga särskilda åtgärder för dessa anläggningar då de i 

nuläget bedöms följa sina bullervillkor.    

Eftersom det inte finns någon flygplats inom kommunen har flygbuller inte kartlagts. Varje 

flygplats har bullervillkor i sitt miljötillstånd och flygvägarna till och från Sturups flygplats är 

fastställda i miljötillståndet, beslutat 2013-06-28, så att bullret från flygplanen ska störa så lite 

och så få som möjligt. Flygvägsuppföljning sker kontinuerligt och rapporteras varje kvartal till 

Länsstyrelsen i Skåne, som är tillsynsmyndighet. Lunds kommun har därför valt att inte 

inkludera flygbuller från Sturups flygplats i kartläggningen och inte heller föreslå åtgärder då 

eventuella avvikelser i bullervillkoren följs upp av Länsstyrelsen. 

Buller från andra ljudkällor så som värmepumpar, konserter, diskotek, motorbanor, 

byggarbetsplatser etc. hanteras inom miljöförvaltningens tillsynsområde och omfattas inte av 

åtgärdsprogrammet.  

I programmet används måtten ekvivalent och maximal ljudnivå, medan rapportering till EU 

görs i måtten LDen och LNight. Anledningen till att ekvivalent och maximal ljudnivå används i 

programmet är att det är vedertagna mått som används i hantering av trafikbuller i Sverige 

och riktvärden och vägledningar anges i de måtten.  

Åtgärderna beskrivna i programmet fokuserar på trafikbuller och innefattar både kommunala 

och statliga trafikbullerkällor. Första delen av åtgärderna (se avsnitt 3.5) är framtagna inom 

arbetet med åtgärdsprogrammet och förordningen om omgivningsbuller. Andra delen 

beskriver kort redan initierade och/eller beslutade projekt som planerar att vidtas 2019-2023. 

En del av projekten syftar inte direkt till att förbättra ljudmiljön, men det blir en effekt av 

projektet, ibland direkt (tex bulleråtgärder i samband med väg/spårprojekt) och ibland 

långsiktigt (att fler åker buss, tåg, cyklar är steg mot ett hållbart transportsystem där 

biltrafiken minskar).  

1.4 Framtagande  
Åtgärdsprogrammet är framtaget av en arbetsgrupp med representanter från tekniska 

förvaltningen (tf), miljöförvaltningen (mf) och stadsbyggnadskontoret (sbk) bestående av 

Maria Carping (tf), Sandra Johannesson (mf), Annika Skoog (mf) och Christoffer Karlsson (sbk). 

Arbetet har framförallt pågått mellan maj 2017 och juli 2018. Arbetet startade med en 

workshop där tjänstemän från fler förvaltningar medverkade för att ta fram förslag på 

åtgärder. I styrgruppen har Björn Berséus (mf), Per Eneroth (tf) och Christian Rydén (sbk) 

ingått.    
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2.0 Nulägesbeskrivning trafikbuller i Lunds kommun  
Resultatet av bullerkartläggningen 2016 visar på att antalet personer som utsätts för 55 dBA 

eller högre ekvivalent ljudnivå vid fasad från vägtrafiken är cirka 20 000 (år 2011, 24 500) och 

från järnvägstrafiken knappt 6 000 (år 2011, 11 500). Det kan jämföras med att folkmängden i 

Lunds kommun beräknades till 116 600 invånare år 2016.  

En jämförelse mellan Lunds kommuns två framtagna bullerkartläggningar visar att antalet 

personer som är utsatta för bullernivåer på 55 dBA eller högre ekvivalent ljudnivå vid fasad är 

färre för bullerkartläggningen 2016 jämfört med kartläggningen från 2011. Det naturliga 

borde vara det motsatta då Lunds tätorter, enligt kommunens utbyggnads- och 

boendestrategin, främst ska växa genom förtätning. Förklaringen är dock skillnader i 

förutsättningar för de olika kartläggningarna. För kartläggningen år 2016 fanns det mer exakta 

uppgifter att tillgå samtidigt som det lades stor vikt vid framtagandet av indata. Det i sin tur 

medförde att det gavs större utrymme och mer tid för det förberedande arbetet inför själva 

beräkningarna. Mer konkret har det lett till större ytor mjuk mark, som har stor betydelse för 

bullernivån, samt mer tid för fokus på betydelsefulla delar i kartläggningen.   

Noterbart är att bullervärdena från kartläggningen endast avser utomhusvärden vid fasad. 

Kartläggningen omfattar därför ingenting avseende buller inomhus. Beräkningarna har 

dessutom inte tagit hänsyn till om huruvida fastigheter har genomfört bullerdämpande 

åtgärder i form av exempelvis bullerplank. Resultatet som redovisas nedan är således 

beräknade bullernivåer utomhus vid fasad och redovisar antalet utsatta år 2016.  

2.1 Genomförande och resultat av 
bullerkartläggningen 

2.1.1 METOD 

Bullerkartläggningen utgår från topografin (höjdskillnader i terrängen) i kommunen och 

därför har en markmodell upprättats. Markmodellen är uppbyggd efter en laserskanning av 

terrängen och har en precision (d.v.s. täthet) på 1 meter inom tätorterna och 10 meter utanför 

tätorterna. Laserskanningen har en genomsnittlig felmarginal i höjdled på 0,026 meter och 

maximal felmarginal på 0,8 meter. Trafikmängderna från både det kommunala och statliga 

vägnätet samt järnvägsnätet har sedan matats in i modellen tillsammans med ett antal faktorer 

som påverkar ljudets spridning såsom marktyp, beläggning på vägarna, bebyggelse och 

allmänna bullerskydd. Bullerkartläggningen är sedan resultatet av beräkningen av denna 

modell.  

I kartläggningen för omgivningsbuller har europeiska bullermått använts för utarbetande av 

strategiska bullerkartor enligt EG-direktivet; Lden och Lnight. Lden är ett allmänt bullermått 

för dag-kväll-natt-nivån (day-evening-night), dvs. oavsett tid på dygnet, som används för att 

bedöma hur störande bullerexponeringen är. Lnight är ett bullermått som används för att 

bedöma sömnstörning på natten. För att kunna använda kartläggningen till 
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åtgärdsprogrammet har även svenska mått kartlagts; Leq och Lmax. Svenska riktvärden är 

uttryckta som ekvivalentnivå för dygn samt maximalnivå, det sistnämnda innebär den högsta 

nivå som registreras under en fordonspassage. 

2.1.2 RESULTAT  

2.1.2.1 VÄGTRAFIK  

Nedan redovisas antalet bullerexponerade boende för vägtrafik, ekvivalentnivå.  

Från dBA Till dBA 

Antal exponerade boende  

– buller från samtliga vägar 

0 54 96 572 

55 59 13 356 

60 64 6 129 

65 69 546 

70 74 20 

75  0 

Summa  116 623 

Tabell 1. Antal exponerade boende – vägtrafik ekvivalent ljudnivå Leq 

Kartorna från bullerkartläggningen, se nedan, visar de svenska måtten, Leq. I kartorna 

illustreras ljudet genom att färgsättas i intervall om 5 dBA. Den beskriver på så vis hur ljudet 

breder ut sig runt vägarna. Runt vägarna som är breda och saknar bebyggelse eller andra 

objekt kan ljudet färdas längre, vilket kan ses när E22:an passerar Lund. Där det finns tätare 

bebyggelse runt gatan blir utbredningen mindre men bullret kan vara minst lika stort. 

Kartorna finns tillgängliga på Lunds kommuns hemsida www.lund.se/buller.  

Den fullständiga rapporten från bullerkartläggningen finns tillgänglig hos Miljöförvaltningen, 

Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret.   



Sida 17 av 47 

 

 

 

Figur 1. Lunds tätort 
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Figur 2 Dalby.    Figur 3 Genarp. 

 

 

Figur 4 Södra Sandby.          Figur 5 Torna Hällestad.  
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Figur 6 Revingeby.                      Figur 7 Veberöd. 

2.1.2.2 TÅGTRAFIK  

Beräkningar har även gjorts för järnvägsbuller i kommunen.  

Från dBA Till dBA 

Antal boende exponerade från 

den statliga järnvägen 

0 54 110 945 

55 59 3 506 

60 64 1 465 

65 69 604 

70 74 103 

75   0 

 Summa  116 623 

Tabell 2. Antal exponerade boende – tågtrafik ekvivalent ljudnivå Leq 
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Figur 8 Järnvägar i Lunds kommun. 
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3.0     Långsiktig strategi  
Vägledande för Lund kommuns utveckling är kommunens vision Lund skapar framtid –med 

kunskap, innovation och öppenhet, fastställd av Kommunfullmäktige i april 2017. Visionen ska 

vara utgångspunkten för kommunens styrning och tillsammans med förhållningssätten och 

kommunens grunduppdrag ska den genomsyra allt arbete som utförs i kommunen. Visionen är 

också en viktig del av Ett Lund, som är styrmodellen i Lunds kommun samt genomsyrar 

kommunens översiktsplan 2018 (samrådshandling). Översiktsplanens mål- och strategidel är 

uppdelad i tre målområden: det växande Lund, det gröna Lund och det nära och levande Lund. 

Fokus ligger bland annat på att tillväxten ska vara hållbar, ett hållbart transportsystem samt 

att det ska finnas en närhet till rekreation, service och spontana möten när nya boendemiljöer 

utformas. En god ljudmiljö är central för alla tre målområden och innebörden av en hållbar 

utveckling.       

Just nu pågår ett arbete på flera förvaltningar med att se över befintliga styrdokument och 

styrande processer och utveckla dessa i riktning mot visionen och i samklang med de nya 

förhållningssätten. Visionen ska vara en ledstjärna både i det dagliga arbetet och i den 

långsiktiga, strategiska utvecklingen. Därför kommer kommunens styrdokument att förändras. 

Mer information om visionen, förhållningssättet, Ett Lund och Översiktsplan 2018 

(samrådshandling) finns på kommunens hemsida.       

Lunds kommuns vision för en hållbar utveckling, mål i LundaEko II samt strategi för ett 

hållbart transportsystem, tillsammans med de regelbundna bullerkartläggningarna och 

framtagande av nytt åtgärdsprogram vart femte år, kommer förhoppningsvis förbättra 

ljudmiljön systematiskt och minska eller dämpa buller från transportsystemen.  

3.0.1 ÖVERSIKTSPLAN 2018 (SAMRÅDSHANDLING) 

De senaste 10 åren har Lunds kommun vuxit med ca 14 000 invånare. Kommunens senaste 

befolkningsprognos från 2016 visar på en fortsatt tillväxt på ca 1,5 % per år. En ny 

översiktsplan håller på att tas fram för Lunds kommun med utblick mot år 2040 där man ger 

utrymme för en tillväxt om 1200 nya bostäder per år. Behovet av bostäder ska till största delen 

tillfredsställas genom förtätning inom befintliga tätortsgränser samt i redan planerade 

utbyggnadsområden.  

En sådan strategi innebär att fler människor kommer att bo och vistas i centrala lägen och 

risken är att fler kommer att leva i bullerutsatta lägen. Därför är en uttalad strategi i den nya 

översiktsplanen att förtätningen ska ske med ett blandstadskoncept där stadsintegrerade 

verksamheter blandas med bostäder och service i kollektivtrafikstarka lägen. Detta ger ett 

minskat transportbehov samtidigt som man skapar bättre förutsättningar för en god 

kollektivtrafik. Man föreslår i översiktsplanen även ett mål om att all resandeökning i Lunds 

kommun ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik.  
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Oavsett om dessa mål och ambitioner uppnås eller ej ställer en förtätningsstrategi höga krav 

på var och hur den nya bebyggelsen planeras. Bostäder och ljudkänsliga verksamheter som 

exempelvis skolor bör i första hand inte placeras i närheten av större bullerkällor. Om så ändå 

är fallet ska bebyggelsen placeras och bullerskyddas på ett sätt så att man kan skapa så tysta 

och lugna miljöer till så många människor som möjligt. 

3.0.2 MILJÖPROGRAM –  LUNDAEKO II   

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. Vägledande i 

arbetet är LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020 

som antogs av kommunfullmäktige 2017-10-26. Ansvarig för programmet är 

kommunstyrelsen. LundaEko II har åtta stycken prioriterade områden, som alla har olika mål. 

Målen är övergripande och vänder sig till kommunen som organisation samt till alla som bor 

och verkar i kommunen.  

Delmål 6.4 i programmet handlar om buller. Målet syftar till att Lunds kommun ska arbeta 

förebyggande för att minska antalet kommuninvånare som utsätts för hälsoskadligt buller vid 

boende, förskolor, skol- och rekreationsmiljöer. Till målet har man bland annat kopplat 

Översiktsplanen, Åtgärdsprogrammet mot buller, LundaMaTs, Utbyggnads- och 

boendestrategin 2025, Strategi och hållbart byggande 2016-03 samt kommunens 

grönstruktur- och naturvårdsprogram 2006.    

Enligt kommunens miljöredovisning 2017 riskerar kommunen att inte klara delmål 6.4. En 

anledning tros vara att nämnderna saknar en gemensam strategi för arbetet. Den nya 

trafikbullerförordningen, som innebär att man kan bygga bostäder i mer bullerutsatta lägen, 

antas också vara en stor anledning då man med de nya riktvärdena har flyttat fokus från 

hälsoaspekten. Kommunen har därför en stor utmaning framför sig för att få målet i LundaEko 

II samt ambitionen i Översiktsplan 2018 att genomsyra hela organisationen. Under 

programperioden för åtgärdsprogrammet mot buller 2019-2023 kommer delmål 6.4 att 

konkretiseras för att kommunen ska ha en tydlig organisation, struktur och process i arbetet 

med att förebygga hälsoskadligt buller.      

LundaEko II finns i sin helhet på kommunens hemsida.  

3.0.3 LUNDAMATS –STRATEGI FÖR ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM  

Ett hållbart transportsystem är centralt för en hållbar stadsutveckling med en god ljudmiljö, då 

transportsystemet idag är den största källan till buller. Lunds kommun har sedan 1999 arbetat 

efter en strategi för ett hållbart transportsystem som kallas LundaMaTs, där MaTs står för 

Miljöanpassat Transportsystem. Strategin har sin ledstjärna i helhetssynen på 

transportsystemet och den nuvarande versionen (LundaMaTs III) omfattar fokusområden för 

att ta sig an de utmaningar som kommunen står inför såsom minskade koldioxidutsläpp, 

expansion och omställning till mer hållbart transportsystem. Transportsystemet ska ge oss 

möjlighet att tillgodose våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov.  
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LundaMaTs III* ger följande framtidsbild för transportsystemet i Lunds kommun: 

Lund är en attraktiv kommun med en sund utveckling, miljömässigt, ekonomiskt 

och socialt. Transporter är en nödvändig del av denna utveckling och bidrar till 

människors livskvalitet – men orsakar också negativa effekter om de får växa 

utan styrning. Därför utvecklas Lunds transportsystem ständigt i en mer hållbar 

riktning. 

Den flerkärnighet som kännetecknar regionen är bevarad och utvecklad, varje 

tätort utifrån sina särskilda förutsättningar. Staden och byarnas nät av gator 

och öppna platser utgör en viktig del i kulturarvet och ger trivsel, trygghet och 

tillgänglighet. Samhället är utvecklat så att tillgängligheten är förbättrad. 

Därigenom är transportbehovet och omfattningen av motorfordonstrafiken per 

invånare mindre. Gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafikresandet utgör 

huvuddelen av alla transporter. Trafikens negativa effekter på miljö och hälsa – 

så som klimatpåverkan, luftföroreningar och buller – är minimerad. Ingen dödas 

eller skadas allvarligt i trafiken längre. Transportsystemets utformning och 

funktion är anpassat till de krav som följer av detta. Staden och byarna är 

planerade så att man oavsett ålder, kön och förmåga känner sig trygg. Miljön 

inbjuder till nyttjande av gator och stråk, torg och parker. Alla tar del av det som 

staden, byarna och landsbygden erbjuder. Näringslivets behov av tillgänglighet 

är tillgodosett på ett hållbart sätt. Gång, cykel och kollektivtrafik – liksom andra 

miljöanpassade transportmedel – har varit och är prioriterade, vilket gör det 

möjligt att uppnå det hållbara transportsystemet. 

* Beslutades av kommunfullmäktige 2014. 

LundaMaTs III innehåller 13 mål som syftar till att följa upp framtidsbilden av 

transportsystemet i Lunds kommun. Ett av målen handlar direkt om trafikbuller; att till år 

2030 ska samtliga fastigheter utsatta för ljudnivåer över 55 dBA ha erbjudits bidrag för 

skyddsåtgärder. Ljudnivåerna avser ekvivalent utomhus, frifältsvärde.  Flera av de andra 

målen syftar indirekt även de till att bidra till en bättre ljudmiljö, så som att cykeltrafiken per 

invånare ska öka med 1 % årligen, kollektivtrafikresandet per invånare ska öka med 3,5 % per 

år och  motorfordonstrafiken per invånare ska årligen minska.  

För att möta de utmaningar som Lund står inför har sex fokusområden tagits fram; byarnas 

utveckling, levande stadskärna, verksamheters transporter, regional arbetspendling, växande 

Lund och innovativa Lund. Övergripande för arbetet är visionen.   

Ett antal övriga dokument är kopplade till LundaMaTs för att styra arbetet mot ett mer hållbart 

transportsystem. Centrala dokument i arbetet med LundaMaTs är bland annat Visionen, 

Översiktsplanen och LundaEko. Det finns även fördjupningsdokument så som 

Framgångsfaktorer för samverkan i regional planering, internationell omvärldsanalys för 

LundaMaTs, PM Trafik i en attraktiv stad, Effekt och projekt från LundaMaTs II etc, samt 

regionala kollektivtrafikdokument.  
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LundaMaTs finns i sin helhet på kommunens hemsida.   

3.0.4 GRÖNSTRUKTUR- OCH NATURVÅRDSPROGRAM 

Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet, antaget av kommunfullmäktige 2006-03-30, är ett 

strategiskt dokument för bevarande, utveckling och skötsel av natur-. rekreations- och 

parkområden  i Lunds kommun. Programmet utgör underlag för fysisk planering, utformning 

av nya parker, natur- och rekreationsområden, förnyelse av parker och grönområden samt 

förvaltning och skötsel av park- och naturområden. Nytt grönprogram är under arbete och 

väntas blir klart 2018.  

3.1 Lunds arbete för att uppfylla regionala 
åtgärdsprogram  

3.1.1 SKÅNSKA ÅTGÄRDER FÖR MILJÖMÅLEN –ETT REGIONALT 

ÅTGÄRDSPROGRAM 2016-2020  

Skånska åtgärder för miljömålen är ett regionalt åtgärdsprogram för att öka förutsättningarna 

att nå miljökvalitetsmålen i Skåne län. I programmet, som är framtaget av Länsstyrelsen Skåne, 

redovisas prioriterade åtgärder för att möta de gemensamma utmaningar de ser för en hållbar 

utveckling i länet.  Åtgärdsprogrammet ska ge vägledning och stöd för prioriteringar av 

åtgärder och utvecklingsinsatser hos skånska aktörer och stimulera till en ökad samverkan i 

det regionala miljöarbetet.  Främst en av de fem utmaningar programmet redovisar kan 

kopplas till buller och det är utmaningen om hållbara transporter. Programmet redogör för ett 

antal åtgärder för att nå målet och kommunerna står som huvudaktör eller medaktör på 

samtliga åtgärder. Nedan redovisas några av åtgärderna kort, med en kommentar om hur 

Lunds kommun tagit sig an åtgärden.  

Stärkt kollektivtrafik genom utvecklad översiktsplanering - Ny bostads-, verksamhets- 

och handelsutbyggnad prioriteras i kollektivtrafiknära lägen för att stärka 

kollektivtrafikutvecklingen och skapa förutsättningar för människor att välja kollektivtrafik 

framför bilresande. Den strategiska kollektivtrafikplaneringen, ”Trafikförsörjningsprogram för 

Skåne”, ska utgöra en del av förutsättningarna i kommunernas översiktliga planering och 

kollektivtrafikplaneringen sker i överensstämmelse med kommunernas översiktsplanering. 

Kommentar: En uttalad strategi i den nya översiktsplanen (samrådshandling) för Lunds kommun 

är att förtätningen ska ske med ett blandstadskoncept där stadsintegrerade verksamheter 

blandas med bostäder och service i kollektivtrafikstarka lägen. Detta ger ett minskat 

transportbehov samtidigt som man skapar bättre förutsättningar för en god kollektivtrafik. I 

ÖP:n (samrådshandling) föreslås även ett mål om att all resandeökning i Lunds kommun ska ske 

med gång, cykel och kollektivtrafik.  
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Attraktivare kollektivtrafik för ökat kollektivtrafikresande - Andelen 

kollektivtrafikresande ökas genom överflyttning av bilresande genom att stärka 

kollektivtrafikens attraktivitet, till exempel genom förbättrad turtäthet, restider, 

framkomlighet, komfort, linjenät, hållplatsutformning.  

Kommentar: Sker i ett samarbete mellan kommunen och Skånetrafiken.     

Stärkt infrastruktur för gång- och cykeltrafik – Cykel- och gångtrafik prioriteras och 

främjas genom utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, förbättrat underhåll, fysiska åtgärder 

som förbättrar och trafiksäkrar gång- och cykelbanor, bra cykelparkeringar och cykelpooler i 

anslutning till kollektivtrafik och arbetsplatser. 

Kommentar: Sker inom arbetet med LundaMaTs.    

Minskad biltrafik för förbättrad livsmiljö och attraktivare städer - Åtgärder för att minska 

biltrafiken i tätorter genomförs genom till exempel parkeringsavgiftsreglering, enkelriktning 

av gator, gator endast tillåtna för fordon med förnybara drivmedel och bra möjligheter till 

boendeparkering. 

Kommentar: Sker inom arbetet med LundaMaTs.    

Samlat agerande för utbyggnad av järnvägen för gods-och persontrafik - Ett samlat 

regionalt agerande stärks för kraftfulla och snabba investeringar i järnvägsnätet för både gods- 

och persontrafik. Åtgärder som underlättar överflyttning av gods- och persontransporter på 

järnväg stimuleras. 

Kommentar: Trafikverket ansvarar för järnvägen och dess utveckling, men samverkan om 

utveckling sker med Region Skåne och Lunds kommun. 

Samordnade godstransporter för minskad trafik- och miljöbelastning - Effektiva 

godstrafiklösningar i tätorter utvecklas med syfte att minska trafik- och miljöbelastning. Det 

kan handla om samverkan med andra aktörer i godsnätverk, samordnad varudistribution i 

hela/delar av tätorten, samordnade varuleveranser till kommunala enheter, reglering av 

godstransporterna med miljözon, eller att underlätta cykelfrakt eller andra alternativ till 

traditionella lastbilstransporter. 

Kommentar: Arbete pågår för att undersöka om och i så fall hur Lunds kommun kan bidra till 

ökad samordning av godstransporter. 

Beteendepåverkan för minskat bilresande - Medborgarnas resvanor påverkas i syfte att 

minska bilresandet, så att största andelen resor sker med cykel, till fots eller med 

kollektivtrafik. 

Kommentar: Sker inom arbetet med LundaMaTs.    
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Mötes-och resepolicy för miljöanpassade tjänsteresor - En rese- och mötespolicy tas fram 

och förankras för att prioritera resfria möten och energieffektiva färdmedel framför bil och 

flyg vid tjänsteresor. 

Kommentar: Kommunstyrelsen har 2010 antagit riktlinjer för resor och transporter som gäller 

både anställda och förtroendevalda i Lunds kommun. I korthet innebär de att vi vid lokala resor i 

första hand ska gå eller cykla, i andra hand ta buss eller tåg och i tredje hand åka bil. Vid längre 

resor i och utanför Skåne ska vi i första hand överväga alternativ till resan, exempelvis 

webbkonferens eller telefonmöte. I andra hand ska vi åka tåg eller buss och i tredje hand välja 

annat transportmedel. Anställda och förtroendevalda uppmuntras även att gå, cykla, samåka 

eller åka kollektivt till och från arbetet genom tillgång olika kampanjer. Gatukontoret har även 

en avdelning för Mobility Management som aktivt jobbar med invånare och näringslivet för att 

uppmuntra fler till att åka med hållbara ressätt.  

Minskade störningar av trafikbuller i befintliga boendemiljöer - Befintliga bullerutsatta 

boendemiljöer där inomhusvärden inte lever upp till Folkhälsomyndighetens krav 

uppmärksammas och åtgärdas. Bostadsbebyggelse lokaliseras och utformas med hänsyn till de 

bullerstörningar som infrastrukturen ger upphov till. Åtgärder vidtas i sådana områden där en 

god inomhusmiljö eller tyst sida inte uppnås. 

Kommentar: Tekniska förvaltningen erbjuder bullerbidrag för fönster, friskluftsventiler och/eller 

plank till fastigheter utmed kommunala gator där riktvärdet för god miljö enligt 

infrastrukturproposition 1996/97:53 överskrids. Utskick görs regelbundet och det finns 

information om det på hemsidan.    

Det finns även förslag till åtgärder för att skydda Skånes natur- och kulturvärden, vilka 

indirekt har en positiv påverkan på ljudmiljön då en del av dessa områden kan betecknas som 

tysta områden där naturens ljud dominerar. Och även i naturområden som inte är helt fria från 

trafik- eller annat verksamhetsbuller kan bullret vägas upp av de positiva effekter naturen har 

på sinnesstämningen och hälsan. I Lunds grönprogram finns åtgärder kopplade till att skydda 

natur- och kulturvärden inom kommunen.  
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3.2 Åtgärder vidtagna inom åtgärdsprogrammet  
 

Åtgärder 2014-2018 Kommentar  

Informationskampanjer och beteendepåverkan för 

hållbara transportsätt, inom arbetet med LundaMaTs. 

 

Arbetet inom LundaMaTs är omfattande och ger resultat.  

Lunds kommun har utsetts till Årets 

cykelfrämjarkommun år 2012, 2014, 2016 och 2017. Den 

långsiktiga trenden att trafiktillväxten inom kommunens 

ansvarsområde klaras med hållbara trafikslag stärks 

varje år. En bidragande del i det är kommunens 

omfattande Mobility Management arbete. Som exempel 

kan nämnas anordnande av Cykelskola, Prova på nya 

resvanor och medverkan i Europeiska Trafikantveckan. 

Lunds kommun har medverkat i den Europeiska 

Trafikantveckan två år i rad, 2016 och 2017. Centrala 

gator stängdes för motorfordonstrafik och istället gavs 

plats för fotgängare, cyklister, kollektivtrafikanter och 

handel. 

Arbete med hastighetsklassificeringsprogrammet vilket 

syftar till sänkningar av hastigheten på kommunala 

vägar 

Nya hastighetsgränser har införts på de kommunala 

gatorna i hela kommunen. En sänkning från 50 till 40 

km/h har potential att sänka bullret med ca 2 dBA. 

Årligen erbjuda bidrag för bullerskyddsåtgärder vid 

bostadsfastigheter där riktvärdena, 55 dBA för buller 

överskrids, enligt målen i LundaMaTs. 

     -Samtliga fastigheter med bullernivåer över 61 dBA 

ska      ha erbjudits bidrag senast utgången av 2014  

Ta fram nya rutiner och krav för ansökan om bidrag för 

bullerskyddsåtgärder. 

Samtliga fastigheter med bullernivåer över 61 dBA 

ekvivalent vid fasad har fått erbjudande om 

bullerskyddsbidrag. Information finns även på Lunds 

kommuns hemsida. Totalt har 950 000 kr betalats ut och 

123 personer fått en ljudnivå under riktvärdet inomhus 

eller på sin uteplats under perioden 2014-2017 

(observera ej år 2018). 

Klart. Finns information på Lunds kommuns hemsida. 

Tillse att bullernivån i utemiljön för grundskolor och 

förskolor i förhållande till trafikbuller utreds.  

 

En första utredning gjordes för att ta fram vilka skolor 

och förskolor som var aktuella för vidare utredning och 

ev. åtgärd. Fastigheter där mer än 20 % av ytan hade 

värden över 55 dBAeq undersöktes, vilket resulterade i 

35 verksamheter. En vidare utredning gjordes på de sex 

verksamheter som hade högst nivåer, för att undersöka 

var på fastigheten eleverna vistas, vilket resulterade i en 

rapport.  

Utreda bullernivån i parker och på platser för 

rekreation från väg- och järnvägsbuller. 

Delvis gjord. En utredning med lekplatser som 

utgångspunkt i bullerkartläggningen har gjorts.  
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Åtgärdsprogrammet 2014-2018 finns i sin helhet på kommunens hemsida. I ovanstående 

tabell redovisas de åtgärder som vid dagens datum är genomförda, i programmet finns fler 

åtgärder föreslagna.  

En större utvärdering av åtgärderna inom programmet 2014-2018 ska göras i början av 2019, 

efter att programperioden upphört.  

3.3 Åtgärder planerade under programperioden 
2019-2023 
Denna programperiod handlar om att fortsätta utveckla ett systematisk och kontinuerligt 

arbete med att skapa en hållbar och god ljudmiljö i Lunds kommun och att fortsätta med det 

arbete kommunen startat, både genom föregående åtgärdsprogram och med övriga 

program/strategier i kommunen, bland annat för att minimera transportsystemens negativa 

effekter på hälsan.   

Nedan redovisas åtgärder planerade att vidtas i Lunds kommun under programperioden. En 

sammanfattning av åtgärderna redovisas i tabellen nedan och i texten som följer beskrivs var 

och en av åtgärderna, indelade i två delar. Första delen är åtgärder som initierats inom ramen 

för åtgärdsprogrammet (fetmarkerat i tabell nedan). I andra delen är åtgärder och projekt som 

planeras inom den översiktliga planeringen, som kommer att påverka ljudmiljön i Lunds 

kommun.  

  

Tillse att Trafikverket redovisar bostadsfastigheter vid 

södra stambanan som har maxbullernivåer i 

bostadsrum över 45 dBA.  

Gjort.  

Anordna minst ett möte årligen med Trafikverket för att 

samverka beträffande buller vid väg och järnväg i 

kommunen.  

Gjort.  

 

Hålla minst två möten per år i kommunens bullergrupp. Gjort.  
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Åtgärder 2019-2023 Utförande 

ansvarig 
Tid  

Internt inom kommunen 

Konkretisera kommunens delmål avseende buller 

inom hållbar stadsutveckling i LundaEko II 

 

Infrastruktur & Transportsystem  

Spårväg. Kunskapsstråket, Lund C – Brunnshög.  

 

Samtliga fastigheter utmed kommunala gator med 

bullernivåer över 59 dBA ska ha erbjudits bidrag för 

bulleråtgärder.  

Uppföljning av bullerutsatta flerfamiljsfastigheter 

 Analysera kollektivtrafikstråken ur bullersynpunkt  

 

Kommunala Gång- och cykelprojekt, exempelvis 

Kävlingevägen och Nordsydliga stråket. 

 

Elektrifiering av stadsbusstrafiken 

 

Skyddsåtgärder mot buller utmed delar av E22:an 

 

Statliga Gång- och cykelprojekt, exempelvis 

Snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund och  Gång- och 

cykelväg, väg 936 Stångby-Håstad. 

 

Höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund  

 

 

Byggnadsnämnden, 

Tekniska nämnden 

och Miljönämnden i 

samverkan med 

Kommunstyrelsen 

 

Skånetrafiken/Region 

Skåne  

 

Tekniska nämnden  

Miljönämnden 

Byggnadsnämnden,  

Tekniska nämnden 

och  Miljönämnden  

Tekniska nämnden 

 

Skånetrafiken 

 

Trafikverket  

 

 

Trafikverket  

 

Trafikverket  

 

 

2019-2020 

 

 

 

Klart 2020 

 

Senast utgången av 

2023 

2019-2023 

Senast utgången av 

2019 

 

Projektspecifikt 

 

2023  

 

Klart 2021 

 

 

Projektspecifikt 

 

Påbörjas inom 

programperioden  
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Del 1  
Nedan beskrivs åtgärder som initierats inom ramen för åtgärdsprogrammet. 

3.3.1 INTERNT INOM KOMMUNEN 

 

 Konkretisera kommunens delmål avseende buller inom hållbar stadsutveckling i 
LundaEko II 

 

Beskrivning: Enligt LundaEko II ska Lunds kommun arbeta förebyggande för att minska antalet 

kommuninvånare som utsätts för hälsoskadligt buller vid boende, förskolor, skol- och 

rekreationsmiljöer. Åtgärdsprogrammet mot buller är kopplat till LundaEko II. Enligt 

Miljöredovisningen 2017 riskerar delmålet avseende buller att inte uppfyllas. En anledning 

tros vara att kommunen saknar en gemensam och tydlig strategi för arbetet. Därför omfattar 

åtgärdsprogrammet mot buller en åtgärd om att delmålet ska konkretiseras. Ansvarig för 

åtgärden är de nämnder som är mest berörda av bullerfrågor – byggnadsnämnden som 

ansvarig för fysisk planering, miljönämnden som tillsynsmyndighet och tekniska nämnden 

som har väghållaransvar. Åtgärden kommer att genomföras i samverkan med 

Kommunstyrelsen. Målet med åtgärden är att kommunen får en tydlig organisation, struktur 

och process i arbetet med att förebygga hälsoskadligt buller.   

Fyrspår Lund-Arlöv, sträckan Lund-Flackarp  

 

Uppföljande bullerkartläggningar av södra stambanan 

och västkustbanan. 

Trafikverket  

 

Trafikverket  

Byggstart 2020, full drift 

2024.  

Senast utgången av 

2023. 

Skolor/förskolor  

Bullerskyddsåtgärder vid förskole- och skolgårdar 

 

Servicenämnden 

 

2019-2023  

Parker, rekreationsområden, friluftsområden och 

andra natur- och kulturmiljöer 

Utredning av ljudmiljön i parker och på torg 

Kartlägga och peka ut tysta områden som ska 

bevaras och skyddas 

 

Byggnadsnämnden  

 

Byggnadsnämnden 

 

Senast utgången av 

2019 

 

2019-2022 
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Ansvarig: Byggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden i samverkan med  

Kommunstyrelsen.   

Kostnadsberäkning: Ej förenat med någon kostnad mer än arbetstid.  

Tidsplan: 2019-2020   

3.3.2 INFRASTRUKTUR & TRANSPORTSYSTEM  

 Samtliga fastigheter utmed kommunala gator med bullernivåer över 59 dBA ska 

ha erbjudits bidrag för bulleråtgärder.  

Beskrivning: Tekniska förvaltningen erbjuder bullerbidrag för fönster, friskluftsventiler 

och/eller plank till fastigheter utmed kommunala gator där riktvärdet för god miljö enligt 

infrastrukturproposition 1996/97:53 överskrids. Utskick görs regelbundet och det finns 

information om det på hemsidan. Enligt målen i LundaMaTs ska samtliga fastigheter utsatta för 

ljudnivåer över 55 dBA ha erbjudits bidrag till år 2030. Ljudnivåerna avser ekvivalentnivå 

utomhus, frifältsvärde. Mål för denna programperiod är att samtliga fastigheter utmed 

kommunala gator med bullernivåer över 59 dBA ska ha erbjudits bidrag för bulleråtgärder. 

Ansvarig: Tekniska nämnden  

Kostnadsberäkning: 600 000 kr/år (budgeterat) 

Tidsplan: Senast utgången av 2023 

Så många uppskattas få en bättre ljudmiljö med åtgärden: Om hela budgeten för 

bullerskyddsbidrag används varje år uppskattas 400 personer får en bättre ljudmiljö under 

programperioden. 

 Uppföljning av bullerutsatta flerfamiljsfastigheter  

Beskrivning: Bullerbidrag till fasadåtgärder erbjuds till ägare av flerfamiljfastigheter som har 

bullerutsatta fastigheter. Alla som erbjuds bullerbidrag tackar inte ja till detta utan avvaktar 

för att till exempel göra fönsterbyten i samband med redan inplanerat underhåll eller kanske 

nyligen har bytt fönster. Miljöförvaltningen kan utöva tillsyn mot fastighetsägare av 

flerfamiljshus som inte genomför fasadåtgärder och som har höga trafikbullernivåer inomhus. 

Detta sker främst i samband med klagomål från boende som upplever sig störda av 

trafikbuller, men kan även initieras av förvaltningen, till exempel utmed kollektivtrafikstråk 

där höga bullernivåer inomhus kan uppkomma.    

Ansvarig: Miljönämnden  

Kostnadsberäkning: Finansieras med tillsynsavgifter enligt antagen taxa.  

Tidsplan: 2019-2023 
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 Analysera kollektivtrafikstråken ur bullersynpunkt  

Beskrivning: Målen enligt LundaMaTs handlar om att öka resandet med kollektivtrafik, gång 

och cykel och att minska bilanvändningen. Att en minskad bilanvändning påverkar 

bullernivåerna positivt säger sig själv då det är färre fordon på vägarna som bullrar, men för de 

som bor utmed kollektivtrafiktäta linjer kan bullernivåerna tvärtom öka om turtätheten och 

linjerna utökas, då tung trafik så som buss bullrar mer. För att transportsystemet ska vara 

hållbart är det viktigt att noga avvägningar görs i linjedragningar och hållplatsplacering, att så 

tysta fordon som möjligt väljs, att de servas regelbundet för att hålla nere ljud som alstras, att 

chaufförerna utbildas i bästa möjliga körsätt och att rätt vägunderlag väljs vid 

kollektivtrafiktäta linjer. Tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och 

stadsbyggnadskontoret har för avsikt att tillsammans göra en större analys av 

kollektivtrafiksstråken ur bullersynpunkt för att identifiera gator i behov av åtgärder. Syftet är 

att arbeta fram åtgärdsförslag samt att använda underlaget i planeringsprocesserna.  

Ansvarig: Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Miljönämnden.  Byggnadsnämnden är 

sammankallande.  

Kostnadsberäkning: Inte förenat med någon kostnad mer än arbetstid.   

Tidsplan: Senast utgången av 2019 

3.3.3 SKOLOR & FÖRSKOLOR 

 Bullerskyddsåtgärder vid förskole- och skolgårdar  

Beskrivning: Servicenämnden, som förvaltar kommunens förskolor och skolor, avser att 

djupare analysera de gårdar som, i hittills gjorda bullerutredningar enligt åtgärdsprogram 

2014-2018, pekats ut som bullerstörda. Nämnden avser att implementera utredningarna i den 

befintliga underhållsplanen för gårdarna och ta fram åtgärdsförslag och tidsplan för de gårdar 

som bedöms vara mest utsatta. Målet är att inga barn i förskolor/skolor ska utsättas för buller 

från väg- och spårtrafik överskridande den ekvivalenta ljudnivån 50 dBA och 70 dBA maximal 

ljudnivå utomhus på ytor avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Övriga vistelseytor 

ska inte överskrida 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. 

Ansvarig: Servicenämnden, i samverkan med barn- och skolnämnden 

Kostnadsberäkning: Kostnad för åtgärder går inte bedöma i nuläget då nämnden behöver 

undersöka utemiljöerna och verksamheterna i detalj för att komma fram till vilka utemiljöer 

som är i behov av åtgärder och vilka åtgärder som är möjliga att vidta. Nämnden avser att söka 

särskilda driftsmedel gällande utredningskostnaderna, som de uppskattar till 0,5-1 miljon 

kronor, samt särskilda investeringsmedel för bullerskyddsåtgärder. 

Tidsplan: Åtgärdsförslag och tidsplan klar senast utgången av 2019.  
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3.3.4 PARKER, REKREATIONSOMRÅDEN, FRILUFT SOMRÅDEN OCH ANDRA 

NATUR- OCH KULTURMILJÖER 

 Utredning av ljudmiljön i parker och på torg 

Beskrivning: Stadsbyggnadskontoret avser göra en behov- och bristanalys av 

bullerproblematiken på allmän platsmark, som parker och torg för att ha som underlag i 

planarbetet. Analysen kan även ligga till grund för direkta åtgärder som behöver vidtas.  

Ansvarig: Byggnadsnämnden.  

Kostnadsberäkning: Inte förenat med någon kostnad mer än arbetstid.  

Tidsplan: Senast utgången av 2019.  

 Kartlägga och peka ut tysta områden som ska bevaras och skyddas 

Beskrivning: Buller är ett allt större problem för många människor både i bostaden, på 

arbetsplatsen och under fritiden. Tillgången till relativt tysta natur- och grönområden är 

därför av stor vikt för människors hälsa och välbefinnande, inte minst i områden av betydelse 

för rekreation och friluftsliv. Byggnadsnämnden avser att kartlägga och peka ut rekreations- 

och naturområden där naturupplevelsen är en viktig faktor och där låg bullernivå utgör en 

särskild kvalité i översiktsplanen, i syfte att skydda och bevara dem.  

Ansvarig: Byggnadsnämnden  

Kostnadsberäkning: Finansiering inom ram 

Tid: Klart till nästa ÖP-revidering 2022 

Del 2 
Nedan beskrivs åtgärder och projekt som planeras inom den översiktliga planeringen, som 

kommer att påverka ljudmiljön i Lunds kommun. 

3.3.5 INFRASTRUKTUR & TRANSPORTSYSTEM  

 Spårvägen – Kunskapsstråket, mellan Lund C och Brunnshög 

Beskrivning: Lunds kommun i samarbete med Skånetrafiken/Region Skåne bygger spårväg 

utmed det så kallade Kunskapsstråket, mellan Lund C och Brunnshög. Det är en sträcka på 

totalt 5,5 km långt dubbelspår med 9 hållplatser. Kunskapsstråket hyser hälften av alla 

arbetsplatser i Lund och är ett av Lunds mest trafikerade stråk. Järnväg, tunnelbana och 

spårväg har en sak gemensamt - de skapar långsiktighet. Fast kollektivtrafik ger trygghet för 

människor, handel och verksamheter och ger förutsättningar för staden att växa intill. 
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Spårvagnstrafik är ett av flera medel för att få fler att åka kollektivt och samtidigt bidra till en 

klimatklok stadsutveckling.  

Ansvarig: Lunds kommun och Skånetrafiken/Region Skåne.  

Kostnadsberäkning: Investeringskostnad för infrastrukturen på 776 miljoner kronor delas 

mellan Lunds kommun och staten, via medfinansieringen från Stadsmiljöavtal och 

Sverigeförhandlingen. 

Tidsplan: Planerad trafikstart våren 2020. 

Så många uppskattas få en bättre ljudmiljö med åtgärden: Spårväg utmed Kunskapsstråket är 

mycket positivt för bullernivåerna i stråket och bidrar till att fler människor får en bättre 

ljudmiljö. En konsekvens spårvägen kan medföra, för enskilda gator, är att övrig trafik 

hänvisas till andra gator. Denna överflyttning bevakas i form av trafik- och bullerutredningar 

och åtgärder sätts in vid behov. 

 Gång- och cykelväg utmed Svenshögsvägen, mellan Norra Fäladen och Stångby 

Beskrivning: Sträckan saknar gång- och cykelväg, idag sker cykling i blandtrafik. Det finns stor 

potential att öka cykeltrafiken på sträckan och en ny gång- och cykelväg bidrar till en mer 

trafiksäker lösning.  

Ansvarig: Lunds kommun 

Kostnadsberäkning: 20 miljoner kronor 

Tidsplan: 2020-2021 

 Sjöbovägen, Veberöd, mellan Hyacintvägen och väg 740 

Beskrivning: Sjöbovägen genom Veberöd har idag en separerad gång- och cykelbana på den 

norra sidan genom hela byn fram till Hyacintvägen och busshållplatsen Veberöd 

Öster där cyklister leds ut i blandtrafik. Längs Gamla Lundavägen (väg 740) planerar 

trafikverket att anlägga en cykelbana. Syftet med de två cykelbanorna längs Sjöbovägen 

respektive Gamla Lundavägen är att de tillsammans ska bidra till en trygg och trafiksäker 

koppling mellan Veberöd och Hemmestorps sommarbyar.   

Ansvarig: Lunds kommun 

Kostnadsberäkning: 3,2 miljoner kronor 

Tidsplan: 2020 
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 Nordsydliga stråket genom Lunds stadskärna 

Beskrivning: För cykeltrafiken har det nordsydliga stråket stor betydelse, och är den 

genaste sträckning mellan stadens norra och södra delar. Det finns alternativ att cykla, men 

dessa är omvägar och otydliga i sin orientering. De föreslagna åtgärderna underlättar 

möjligheterna att gå och cykla längs det nordsydliga stråket. Stråket bidrar till ökad 

trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för gång- och cykeltrafiken.  

Ansvarig: Lunds kommun 

Kostnadsberäkning: Uppdelad i etapper. Två etapper är redan genomförda, totalt 16 miljoner 

kronor. Tredje etappen beräknas till ca 12 miljoner kronor. Planering för resterande etapper 

pågår. 

Tidsplan: Två etapper är redan genomförda. Planering för resterande etapper pågår. 

 Gång- och cykelväg utmed Kävlingevägen, mellan Nöbbelövsvägen och 

Vallkärravägen  

Beskrivning: Kävlingevägen binder ihop Vallkärra med Nöbbelöv och övriga Lund. Idag saknas 

gång- och cykelbanor helt på sträckan norr om Nöbbelövsvägen och cyklister tvingas därför till 

långa omvägar via mindre trafikerade bostadsgator och friliggande cykelvägar genom 

Nöbbelöv. En gång- och cykelväg utmed Kävlingevägen bidrar till en trygg och trafiksäker 

koppling mellan Stångby och Nöbbelöv och blir samtidigt ett fint komplement till ett av 

kommunens huvudcykelstråk, det gröna stråket. 

Ansvarig: Lunds kommun 

Kostnadsberäkning: 17,6 miljoner kronor 

Tidsplan: 2019 

 Elektrifiering av stadsbusstrafiken.  

Beskrivning: Skånetrafiken och Lunds kommun har en gemensam inriktning om att vid nästa 

upphandling av operatör för stadsbusstrafik (2023) övergå till eldrift av hela linjenätet. Detta 

bedöms påverka bulleremissionerna från busstrafiken påtagligt.  

Ansvarig: Skånetrafiken i samverkan med Lunds kommun 

Kostnadsberäkning: Kostnadsberäkning finns ännu inte genomförd, men generellt kan 

förväntas att investeringskostnaden för infrastruktur och bussar blir större än idag, medan 

driftskostnaden blir lägre.   

Tidsplan: Senast utgången av 2023    
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 Skyddsåtgärder mot buller intill delar av E22:an 

Beskrivning: Trafikplats Lund Södra och trafikplats Lund Norra ska byggas om för att förbättra 

trafiksäkerheten och framkomligheten både för kollektivtrafiken och övrig trafik. Vid 

nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur ska riktvärdena för god miljö 

enligt infrastrukturproposition 1996/97:53 eftersträvas. Vid bullerberäkningar för 

vägprojekten har Trafikverket använt prognosår 2040/2043 för trafiken. För att eftersträva 

riktvärdena föreslås en rad nya bullervallar och/eller bullerskyddsskärmar inom 

projektområdena. Trots detta beräknas ett antal bostadsfastigheter prognosåren ha 

bullernivåer över riktvärdet för ekvivalent nivå både vid botten- och ovanvånings fasad. 

Dessutom tillkommer ett antal bostadsfastigheter som överskrider det ekvivalenta riktvärdet 

vid fasad på ovanvåningen. Samtliga berörda fastigheter har/ska inventerats på plats och 

föreslås få fastighetsnära skyddsåtgärder för att uppfylla riktvärdena. De vägnära 

bullerskydden bidrar även till att bostäder i omgivningen som inte ligger över riktvärdena, 

samt utemiljön i stort får sänkta bullernivåer och en bättre ljudmiljö. Då man använder 2040-

2043 som prognosår för trafiken och beräknar bullerskydden efter de beräknade 

bullernivåerna prognosåren, kommer ljudmiljön i området att förbättras avsevärt direkt efter 

åtgärder jämfört med innan åtgärder. Efterhand som trafikflödena ökar kommer även 

bullernivåerna att öka. Tiden fram till prognosåren får utse vilka satsningar som har gjorts 

internationellt, nationellt, regionalt och lokalt för att ställa om till mer hållbara och tysta 

transporter och minska bilanvändningen.              

Ansvarig: Trafikverket   

Kostnadsberäkning: 470 miljoner kronor är den av Trafikverkets angivna totala kostnad för 

båda vägprojekten. Saknas uppgifter om hur mycket bullerskydden beräknas kosta.    

Tidsplan: Projekten planerar att påbörjas 2019 och vara klara 2022/2023. 

 Snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund 

Beskrivning: Trafikverket, Malmö Stad, Burlövs kommun, Staffanstorps kommun och Lunds 

kommun vill bygga ett snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund. Snabbcykelstråket ska göra 

det enklare och säkrare att pendla med cykel genom kortare restid, förbättrad framkomlighet, 

komfort och trafiksäkerhet och ha bra anslutningar till hela cykelnätet mellan Malmö och 

Lund. Ett steg i arbetet mot att minska bilanvändningen.  

Ansvarig: Trafikverket tillsammans med berörda kommuner  

 Kostnadsberäkning: Saknas än så länge, arbetet med en vägplan pågår.  

Tidsplan: Tidigast 2021  
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 Gång- och cykelväg väg 852 Åkarp-Lund 

Beskrivning: För att öka trafiksäkerheten ska Trafikverket rusta upp och förbättra delar av 

cykelvägen mellan Malmö och Lund. Gång- och cykelvägen kommer att få ny beläggning och 

helt ny väg på vissa delar. 

Ansvarig: Trafikverket 

Kostnadsberäkning: 11 miljoner kronor 

Tidsplan: Byggstart preliminärt 2018  

 Gång- och cykelväg längs med väg 108 Lund-Kävlinge delen Lackalänga –

Rinnebäck 

Beskrivning: Idag finns en befintlig cykelväg längs med väg 108 som slutar vid korsningen med 

väg 923. Den resterande vägen till Kävlinge tätort är blandtrafik och olämplig för oskyddade 

trafikanter. Projektet syftar till att öka trafiksäkerheten och skapa en säker cykelförbindelse 

för att underlätta för de som väljer cykeln mellan de båda orterna. 

Ansvarig: Trafikverket 

 Kostnadsberäkning: 34 481 200 kronor enligt presenterad kostnadskalkyl i planbeskrivning 

2017-09-15   

Tidsplan: Framtagande av Vägplan pågår.  

 Gång- och cykelväg väg 740 Veberöd-Hemmestorp 

Beskrivning: Trafikverket utreder genom vägplan förutsättningarna för att anlägga en gång- 

och cykelväg utmed väg 740 mellan korsningarna med Nämndemansvägen och Sjöbovägen. I 

syfte att erbjuda en trygg, trafiksäker och mer framkomlig lösning för oskyddade trafikanter 

mellan Hemmestorp Sommarbyar och Veberöd.  

Ansvarig: Trafikverket 

 Kostnadsberäkning: Saknas än så länge, arbetet med en vägplan pågår. 

Tidsplan: 2020. 

 Gång- och cykelväg väg 936 Stångby-Håstad  

Beskrivning: Det planeras att bygga en cykelväg mellan Stångby och Håstad för att öka 

trafiksäkerheten och göra det möjligt för fler att pendla med cykel. Vägen mellan Stångby och 

Håstad är en del av kopplingen mellan Lunds och Eslövs kommun och i den regionala 
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cykelvägsplanen är sträckan utpekad som ett huvudstråk för arbetspendling. I nuläget är 

cyklisterna hänvisade till att cykla på vägen tillsammans med fordon i höga hastigheter. 

Ansvarig: Trafikverket 

Kostnadsberäkning: Planläggningsprocessen pågår, kostnadsuppgifter saknas ännu.    

Tidsplan: 2020    

 Höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund  

Beskrivning: För att skapa möjligheter för snabbare resor mellan storstadsregionerna, 

smidigare arbetspendling och för att avlasta Södra stambanan planeras en cirka 7 mil 

dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Hässleholm och 

Lund. Sträckan är ett delprojekt i satsningen på höghastighetsjärnväg Stockholm-Göteborg och 

Stockholm-Malmö. Vid nyanläggning eller väsentlig förändring av järnväg ställs krav på 

bullerskyddsåtgärder, vilket förbättrar ljudmiljön för de som bor eller vistas i dessa områden. 

Höghastighetsjärnvägen är under ett tidigt planeringsskede och sträckningen för denna är inte 

fastlagd, vilka bullernivåer projektet kommer att medföra är därför inte utrett ännu.   

Ansvarig: Trafikverket 

 Kostnadsberäkning: Arbetet med järnvägsplanen pågår under 2018 för att utreda 

lokaliseringen av den nya järnvägen. Kostnadsberäkning saknas ännu.     

Tidsplan: I regeringens planeringsdirektiv till Trafikverket daterad den 23 mars 2017 pekas 

sträckan ut med byggstart inom planperioden 2018-2029. 

 Fyrspår Lund-Arlöv, sträckan Lund-Flackarp 

Beskrivning: Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår. 

Kapaciteten ökar på sträckan och järnvägstrafiken blir mindre känslig för störningar, vilket 

skapar bättre möjlighet att pendla. Utbyggnaden sker i etapper. Sträckan mellan Almedalsbron 

i Malmö och Lommavägen i Arlöv är redan utbyggd med fyra spår. Nästa etapp som planeras är 

från Arlöv till Högevall, söder om Lunds centralstation. Utbyggnaden sker i två delar, dels 

mellan Arlöv och Flackarp, dels från Flackarp in till Lund. Utredningar om 

bullerskyddsåtgärder finns men det är ännu inte fastlagt vilka åtgärder som kommer att 

genomföras.       

Ansvarig: Trafikverket 

 Kostnadsberäkning: Sträckan Lund-Flackarp beräknas kosta 1,2 miljarder.      

Tidsplan: En järnvägsplan för Lund-Flackarp beräknas vara klart för fastställelse under 2018. 

Byggstart under 2020. Hela sträckan beräknas vara i full drift 2024.  
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 Bulleråtgärder – ett nationellt projekt  

Beskrivning: Bulleråtgärder är ett nationellt projekt där Trafikverket minskar bullret längs 

med järnvägen och de statliga vägarna runt om i landet. Syftet med de åtgärder som genomförs 

är att minska störningarna från buller för dem som bor nära en väg eller järnväg. I en första 

etapp var arbetet inriktat på inomhusåtgärder i rum där man vistas, till exempel kök, 

vardagsrum och sovrum. Den första etappen är i huvudsak avslutad. Arbetet pågår också sedan 

2008 med att bullerskydda uteplatser, för att de som bor permanent längs med järnvägen och 

statliga vägar ska få en bättre utemiljö. Det  planeras också åtgärder som minskar buller 

inomhus i lokaler för vård, skola och barnomsorg i rum för vila, sömn, undervisning och 

undersökning. Trafikverket börjar med att identifiera de väg- och järnvägssträckor där det 

finns risk för att bullernivåerna uppfyller kriterierna för åtgärd. Därefter undersöks hur 

bostäderna eller verksamhetslokalerna längs sträckan är placerade. Vid behov görs också en 

akustisk utredning, där det beräknas nivån på bullret. I de fall då det visar sig att ljudnivån 

överskrider riktlinjerna undersöks vilken åtgärd som är mest lämplig. Trafikverket anlitar 

sedan en entreprenör som utför bulleråtgärden. Under arbetet har Trafikverket kontinuerlig 

kontakt med berörda kommuner eller fastighetsägare. I Lunds kommun är nedanstående 

delprojekt planerade kommande år: 

o Bullerskyddsåtgärder för bostadsfastigheter utmed Södra stambanan - En inventering är 

gjord gällande behovet av fastighetsnära åtgärder norr om fyrspåren, dvs för de 

fastigheter som inte ingår i det projektet. Åtgärdsutredningar ska göras närmsta åren.  

o Inventering av bostadsfastigheter utmed Västkustbanan i behov av bullerskyddsåtgärder 

- Västkustbanan finns med i Trafikverkets inventeringsplan för uppdatering av gamla 

bullerutredningar. Omfattande skyddsåtgärder har gjorts tidigare längs banan, då 

användes år 2020 som prognos vid trafikberäkningarna, vilket medför att nya 

beräkningar behöver göras och eventuella skyddsåtgärder vidtas om bullernivåerna 

ökat.    

Informationen om ovanstående väg- och järnvägsprojekt är hämtade på Trafikverkets 

hemsida, där man kan läsa mer för den som är intresserad.  
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3.4 Resursbehov och finansiering  
För att följa föreslagna åtgärder krävs att resurser ges. Beroende på investeringsnivån och i 

vilken omfattning de föreslagna åtgärderna kommer att genomföras kan det finnas behov av 

att förstärka resurserna eller att förändra i verksamhetsplaner på de olika förvaltningarna.    

Programmet finansieras i kommunen genom att åtgärderna inarbetas i budgetprocessen.  De 

ramar som fullmäktige ger respektive nämnd ska följas.  

De nämnder som i åtgärdsprogrammet har ansvar eller delansvar i åtgärderna ansvarar för att: 

- åtgärderna inarbetas i budgetprocessen och i ordinarie budget,  

- arbetet med åtgärdsprogrammet förankras i organisationen.     

 

3.5 Genomförande och uppföljning  
Kommunen arbetar med bullerfrågor i olika konstellationer. Stadsbyggnadskontoret och 

tekniska förvaltningen arbetar bland annat tätt ihop i frågor rörande den fysiska planeringen 

och trafik- och grönstruktur med flera olika grupper, både på ledningsnivå och 

tjänstemannanivå. Miljöförvaltningen medverkar till viss del i grupperna, t.ex. rörande 

detaljplaner, men fungerar främst som remissinstans vid beslut rörande den fysiska 

planeringen och bygglov. Inom sitt myndighetsuppdrag utövar miljöförvaltningen även tillsyn 

av kommunens gator. Utöver den interna organisationen har kommunen även samverkan med 

Trafikverket i frågor och projekt som rör deras vägar och spår, samt med andra kommuner.      

Det finns idag ingen kommunövergripande organisation för hållbar ljudmiljö i Lunds kommun 

och samverkan inom kommunen är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete.  En av 

åtgärderna under denna programperiod är därför att konkretisera hur kommunen ska arbeta 

för att nå det mål man satt för buller i kommunen genom LundaEko II.     

Åtgärderna kommer att följas upp av arbetsgruppen årligen, med en större samlad utvärdering 

efter programperioden. Återrapportering av utförda åtgärder ska ske årsvis till arbetsgruppen 

av den som är huvudansvarig. Under programperioden kommer arbetsgruppen träffas minst 

två gånger per år.  

Åtgärdsprogrammet och bullerkartläggningen ska enligt förordningen omprövas vid behov, 

dock senast fem år efter att de fastställts.  
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Bilaga 1 Behovsbedömning om miljöbedömning   
Enligt 3 § 6 kapitlet Miljöbalken (1998:808) ska en strategisk miljöbedömning göras när en 

myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag eller 

annan författning, om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

För att komma fram till om en programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 

och en strategisk miljöbedömning ska göras, behöver först en undersökning göras för att 

identifiera omständigheterna som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Frågan om 

betydande miljöpåverkan ska samrådas med de kommuner, länsstyrelser och andra 

myndigheter som kan antas bli berörda av programmet. Kommunen ska i ett särskilt beslut 

avgöra om programmet antas medföra betydande miljöpåverkan.     

UNDERSÖKNING OM EN BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN KAN ANTAS  

Med miljöeffekter menas direkta eller indirekta, positiva eller negativa, tillfälliga eller 

bestående, kumulativa eller icke kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt 

på: befolkning och människors hälsa, djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap 

miljöbalken och biologisk mångfald i övrigt, mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, 

bebyggelse och kulturmiljö, h ushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, 

annan hushållning med material, råvaror och energi, eller andra delar av miljön.  

Påverkan på kommande tillstånd och prövningar 

Vid tillämpningen av 6 kap 3§ Miljöbalken ska genomförandet av ett åtgärdsprogram mot 

buller (enligt 5 kap 5 § miljöbalken) enligt 4 § förordningen (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar, antas medföra en betydande miljöpåverkan om programmet 

anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som 

anges i förordningens 3 § första stycket eller i bilaga 3. Även enligt förordningens 5 § ska 

betydande miljöpåverkan antas föreligga om programmet anger förutsättningarna för 

kommande tillstånd för verksamheter eller åtgärder som kan påverka miljön, med beaktande 

av de kriterier som anges i förordningens bilaga 4. 

Åtgärdsprogrammet har en övergripande karaktär och de planerade åtgärderna handlar 

framför allt om att utreda och analysera olika bullersituationer i kommunen samt fortsätta 

med det arbete kommunen sedan tidigare påbörjat vad gäller åtgärder mot buller, t.ex. bidrag 

för bullerskyddsåtgärder. De åtgärder som beskrivs under kapitel 3.5 del 2 är projekt redan 

initierade och/eller beslutade om och miljöbedömning har gjorts/kommer att göras i vart och 

ett av de projekten. Att de sammanfattas i detta åtgärdsprogram utgör inte beslutsunderlag vid 

kommande tillstånd av verksamheter eller åtgärder. Föreslagna åtgärder i del 1 handlar främst 

om kommunens interna arbete och att genomföra analyser och undersökningar för att ha ett 

bra underlag i planeringsprocesserna. Åtgärdsprogrammet i sig bedöms inte komma att utgöra 

beslutsunderlag vid kommande tillstånd av verksamheter eller åtgärder, även om analyserna 

och undersökningarna kan ligga till grund för kommunens planering. Vid framtagande av 

planer och åtgärder kommer miljöeffekterna bedömas inom projekten.     
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Åtgärdsprogrammet bedöms därför inte leda till att under denna programperiod utgöra 

beslutsunderlag vid kommande tillstånd av verksamheter eller åtgärder och antas därmed inte 

medföra en betydande miljöpåverkan med hänvisning till 4 § förordningen (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar.    

Miljöaspekter 

Detta program har behovsbedömts med beaktande av kriterierna i bilaga 4 till förordningen 

(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.  

Åtgärdsprogrammet förväntas på lång sikt att ge minskat trafikbuller och därigenom ge de 

boende och verksamma i Lunds kommun en bättre hälsa. Positiva hälsoeffekter som förväntas 

av minskat buller är bland annat ökat välbefinnande, bättre sömn, mindre stress samt minskad 

risk för högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Minskat buller i utemiljön vid 

utbildningslokaler kan förbättra barnens kognitiva utveckling, minne och läsförmåga. Att 

bevara områden som är fria från buller är sannolikt viktigt för både själslig och kroppslig 

återhämtning. 

Det är under denna programperiod svårt att kvantifiera effekterna av programmet då 

majoriteten av åtgärderna handlar om att utreda och analysera olika bullersituationer och 

skapa en grund för ett systematiskt och kontinuerligt arbete med buller i kommunen. De 

åtgärder som inriktar sig på direkta åtgärder, så som bidrag för bullerskyddsåtgärder bedöms 

leda till en bättre hälsa hos Lundaborna.  

Sammanställning  

Programmet har en övergripande karaktär och innehåller till övervägande del analys- och 

utredningsåtgärder och inga direkta fysiska åtgärder föreslås. I de fall utredningarna leder till 

fysiska åtgärder omfattas de oftast av plan- och bygglagens bestämmelser, varav dessa 

åtgärder kommer att prövas av byggnadsnämnden.      

Programmet och dess åtgärder bedöms inte få några betydande effekter på miljöaspekterna 

(enligt MB 6 kap 2 §) och inte heller på bedömningskriterierna enligt bilaga 4 till förordningen 

(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.    

Med ovanstående som grund bedömer Lunds kommun att genomförandet av detta program 

inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i Miljöbalken och att en 

strategisk miljöbedömning därmed inte behöver upprättas.  
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Bilaga 2 Samrådsredogörelse   
Samråd för åtgärdsprogram hölls den 15 mars till den 15 maj 2018. Förslaget skickades till 

följande instanser: Trafikverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, 

Skånetrafiken samt Lunds kommunala nämnder.  

Förslaget, tillsammans med kartor från bullerkartläggningen, hölls samma period tillgängligt 

för allmänheten på kommuns hemsida samt i Kristallen, Brotorget 1 i Lund där det angavs hur 

man kunde lämna synpunkter på förslaget. Lunds bullerkartor finns sedan 2017-09-05 

tillgängliga på Lunds hemsida under ”bullerkartläggning” www.lund.se/buller.  

Nedan redovisas en sammanställning av de synpunkter som beaktades i samrådet. Ett referat 

av inkommen synpunkt återges först, sedan redogörs för hur synpunkten beaktats i 

programmet. En fullständig samrådsredogörelse återfinns i handlingen ”Samrådsredogörelse 

för Lund kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023”, Dnr 2018/0158 som finns att 

tillgå hos Tekniska förvaltningen.  

BEAKTADE SYNPUNKTER 

Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen anser att programmet ska kompletteras enligt följande synpunkter innan det 

fastställs: 

Att buller från industrianläggningar enligt definitionen och bullerexponering från Malmö 

Airport bör ingå i kartläggningen.  

 Kommentar: Bullerkartläggningen för 2016 är redan klar och inlämnad till 

Naturvårdsverket enligt kraven i förordningen senast den 30 juni 2017. Det är 

åtgärdsprogrammet mot buller som är på samråd och enligt förordningen ska 

åtgärdsprogrammet bland annat beskriva vilka bullerkällor som ska kartläggas enligt 

förordningen, samt en sammanfattning av bullerkartläggningen som ska innefatta en 

uppskattning av det antal personer som beräknas vara utsatta för buller.  En mer detaljerad 

beskrivning av kartläggningens avgränsning kan dock vara motiverat och tillägg görs i texten.     

Länsstyrelsen skriver vidare att de saknar en beskrivning av projekten höghastighetsjärnväg 

Hässleholm – Lund respektive Fyrspår Lund –Arlöv sträcka Lund- Flackarp, av vilka ljudnivåer 

dessa projekt kommer att medföra pga. nya sträckningar och förändrad trafik.  

 Kommentar:   I åtgärdsprogrammet står översiktligt om kommande förändringar 

av järnvägsnätet. En ökad trafik eller en ny järnvägsdragning ger upphov till mer buller om inga 

skyddsåtgärder görs. Vid nyanläggning eller väsentlig förändring av järnväg ställs krav på 

bullerskyddsåtgärder. Detta förbättrar ljudmiljön för de som bor eller vistas i dessa områden. 

Totalt sätt innebär det då en bättre ljudmiljö för de som bor eller vistas där skyddsåtgärderna 

görs. Höghastighetsjärnvägen är under ett tidigt planeringsskede och sträckningen för denna är 

inte fastlagd. När det gäller Fyrspår finns utredningar om skyddsåtgärder men det är inte 

http://www.lund.se/buller
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fastlagt vilka åtgärder som kommer att genomföras. Under perioden kommer detta att klargöras 

och kan sedan beskrivas tydligare framöver. Tillägg görs i texten.  

Region Skåne 

Region Skåne anser att det är en begränsning att åtgärdsprogrammet avgränsas till att enbart 

behandla buller från väg- och järnvägstrafik och lyfter buller från Malmö Airport och 

industribuller, som kan påverka förutsättningarna för människors livskvalitet. 

Kommentar: Se kommentar ovan under Länsstyrelsen.     

Trafikverket  

I ”Bulleråtgärder – ett nationellt projekt” skriver kommunen att ” Vid behov görs också en 

akustisk utredning, där det mäts eller beräknas nivån på bullret. I de fall då det visar sig att 

ljudnivån överskrider riktlinjerna undersöks vilken åtgärd som är mest lämplig.”. Trafikverket 

vill förtydliga att det är beräkningar av bullernivåer som utgör underlag för fortsatt utredning 

av åtgärdsbehov. 

 Kommentar: Texten ändras.  

Barn och skolnämnden  

Barn- och skolnämnden anser att en egen budget bör finnas för bullerdämpande åtgärder på 

skol- och förskolegårdar. Det är oklart vilket utrymme som finns inom serviceförvaltningens 

befintliga budget för underhåll av utemiljöer och hur stor del av budgeten som kan finansiera 

bullerdämpande åtgärder. I förslaget till åtgärdsprogram framgår inte om det är de faktiska 

åtgärderna eller bara utredningar som finansieras inom budgeten för underhåll.  

Kommentar: Texten ändras då servicenämnden har lyft att de avser att söka 

särskilda investeringsmedel för bullerskyddsåtgärder i de fall det behövs och att de avser att äska 

särskilda driftsmedel gällande utredningskostnaderna.   

Kommunstyrelsen  

Åtgärdsprogrammet innehåller många hänvisningar till annan planering och styrdokument, 

vilket gör att fokuseringen i åtgärdsprogrammet minskar. Åtgärdsprogrammet skulle vinna i 

tydlighet om det gjordes en tydligare uppdelning i uppföljning av tidigare program, åtgärder 

som planeras som kan förändra bullerproblematiken och de åtgärder som beslutas i 

åtgärdsprogrammet.  

Kommentar: Synpunkten tas i beaktande när programmets layout arbetas vidare 

med.   

Kommunkontoret ställer sig tveksam till att kommunstyrelsen anges som ansvarig för att 

arbeta fram en målbild för hållbar ljudmiljö. Kommunfullmäktige har i LundaEko II satt mål för 

bullerstörningar enligt följande: Lunds kommun ska arbeta förebyggande för att minska antalet 

kommuninvånare som utsätts för hälsoskadligt buller vid boende, förskolor, skol- och 

rekreationsmiljöer.  
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Kommentar: Åtgärden och programmet arbetas om och mer fokus läggs på målet 

i LundaEko II. Idag svarar de tre berörda nämnderna (TN, BN och MN) olika gällande 

efterlevnaden av målet. Arbetet med LundaEko behöver konkretiseras för att de tre nämnderna 

(och övriga kommunala nämnder) ska sträva efter samma mål.  

Kommunstyrelsen anges även som ansvarig för att arbeta fram en kommunövergripande 

organisation för hållbar ljudmiljö i Lunds kommun. Det saknas en beskrivning av behovet av 

en kommunövergripande organisations och vad den ska syfta till. Hela organisationen är inte 

berörd av programmet varför kommunkontoret har svårt att se nyttan med åtgärden. 

Kommunkontoret föreslår att ansvaret för att organisera arbetet läggs på de berörda 

nämnderna. 

Kommentar: Då föreslagen åtgärd i programmet arbetas om tas denna åtgärd 

bort. Hur berörda nämnder ska organisera sig för att arbeta efter målet i LundaEko II kommer 

att hanteras inom ramarna för omarbetat åtgärd enligt kommentar ovan.   

Servicenämnden  

Servicenämnden lyfter att eventuella bulleråtgärder inte är planerat underhåll och inte kan 

arbetas in i befintlig budget. I de fall åtgärder krävs kommer särskilda investeringsmedel att 

behövas. För att uppskatta hur stora investeringsmedel som krävs behöver nämnden utföra 

mer detaljerade bullerutredningar för berörda utemiljöer. Kostnaden för att utreda och ta fram 

åtgärdsförslag senast utgången av 2019 bedöms till 0,5-1 miljoner kronor.   

Kommentar: Texten formuleras om. 

Utbildningsnämnden 

Nämnden lyfter att bulleråtgärderna bör ha en egen budget då det är oklart vilket utrymme 

som finns inom serviceförvaltningens befintliga budget. Det framgår inte heller om det är de 

faktiska åtgärderna eller utredningarna som finansierats inom budget för underhåll. 

Kommentar: Texten ändras då servicenämnden har lyft att de avser att söka 

särskilda investeringsmedel för bullerskyddsåtgärder i de fall det behövs och att de avser att äska 

särskilda driftsmedel gällande utredningskostnaderna.   

 

 



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-06-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 160 Lunds kommuns åtgärdsprogram mot 
buller 2019-2023

Dnr TN 2018/0158

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret 
har tagit fram ett åtgärdsprogram mot buller för perioden 2019-2023 i 
enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 6 april 2016. Som underlag 
ligger den bullerkartläggning av omgivningsbuller som gjordes 2016. 
Åtgärdsprogrammet är upprättat med stöd av förordningen om 
omgivningsbuller (SFS 2004:675).
Syftet med Lund kommuns åtgärdsprogram är att bidra till att skapa en 
god ljudmiljö och en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som 
bullrets negativa påverkan på människors hälsa minimeras. Under 
kommande programperiod, 2019-2023, är målsättningen att fortsätta 
utveckla ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att skapa en 
hållbar och god ljudmiljö i Lunds kommun. Kommunens långsiktiga 
arbete med bland annat LundaEko II, LundaMaTs och Översiktsplan 
bidrar till detta. Det finns områden där bullerkartläggningen visar på 
brister eller/och delar som kan förbättras. Åtgärdsprogrammet innehåller 
åtgärder som kommunen kommer att vidta för att förbättra 
trafikbullersituationen i Lunds kommun. Åtgärdsprogrammet innefattar 
åtgärder där tekniska nämnden står som ansvarig alternativt delansvarig. 
Programmet innehåller även åtgärder för kommunens samordning kring 
hållbar ljudmiljö.
I enlighet med förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) samt i 
syfte att ge allmänheten och andra berörda möjlighet att förbättra 
åtgärdsprogrammet har programmet varit på samråd under tiden 15 mars 
till 15 maj 2018. Programmet är omarbetat med ny layout och innefattar 
mindre justeringar efter yttrande. En samrådsredogörelse har tillkommit.
Tekniska nämnden föreslås godkänna Lunds kommuns åtgärdsprogram 
mot buller 2019-2023 samt att översända Lunds kommuns 
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 till kommunfullmäktige för beslut 
om antagande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 maj 2018.
Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023.
Samrådsredogörelse för Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 
2019-2023.
Protokoll kommunstyrelsen, daterad 6 april 2016 § 128.



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-06-05

Justerare Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Clas Fleming (V) yrkar med instämmande av Margareta Kristensson (S) 
bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Clas Flemings 
(V) med fleras yrkande och finner det vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att    godkänna Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 

samt
 
att    översända Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 

till kommunfullmäktige för beslut om antagande

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-06-05 TN 2018/0368

Justerare Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden
Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2018-06-05 klockan 17.30–21.03

Ledamöter Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Margareta Kristensson (S)
Felix Solberg (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare Teresa Hankala-Janiec (S)
Clas Fleming (V)
Johan Nilsson (C)

Ersättare Jean Niyongabo (MP)
Christian Resebo (L)
Camilla Neptune (L)
Marit Stigson (FI)

Övriga Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Håkan Lockby, teknisk direktör
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Monica Gonzalez Perez, Nämndsekreterare, Lunds kommun
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef spårväg Lund C-ESS

Justerare Felix Solberg (M)

Paragrafer § 140-170

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen, 18 juni kl 16.30

Underskrifter



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-06-05 TN 2018/0368

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Monica Gonzalez Perez

Ordförande
Emma Berginger (MP)

Justerare
Felix Solberg (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2018-06-05

Paragrafer § 140-170

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-19 Datum då anslaget tas ned 2018-07-10

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift
Monica Gonzalez Perez
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Tekniska nämnden 

 

Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 
2019-2023 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret 

har tagit fram ett åtgärdsprogram mot buller för perioden 2019-2023 i 

enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2016-04-06. Som underlag ligger 

den bullerkartläggning av omgivningsbuller som gjordes 2016. 

Åtgärdsprogrammet är upprättat med stöd av förordningen om 

omgivningsbuller (SFS 2004:675). 

Syftet med Lund kommuns åtgärdsprogram är att bidra till att skapa en 

god ljudmiljö och en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som 

bullrets negativa påverkan på människors hälsa minimeras. Under 

kommande programperiod, 2019-2023, är målsättningen att fortsätta 

utveckla ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att skapa en 

hållbar och god ljudmiljö i Lunds kommun. Kommunens långsiktiga 

arbete med bland annat LundaEko II, LundaMaTs och Översiktsplan 

bidrar till detta. Det finns områden där bullerkartläggningen visar på 

brister eller/och delar som kan förbättras. Åtgärdsprogrammet innehåller 

åtgärder som kommunen kommer att vidta för att förbättra 

trafikbullersituationen i Lunds kommun. Åtgärdsprogrammet innefattar 

åtgärder där tekniska nämnden står som ansvarig alternativt delansvarig. 

Programmet innehåller även åtgärder för kommunens samordning kring 

hållbar ljudmiljö.  

I enlighet med förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) samt i 

syfte att ge allmänheten och andra berörda möjlighet att förbättra 

åtgärdsprogrammet har programmet varit på samråd under tiden 15 mars 

till 15 maj 2018. Programmet är omarbetat med ny layout och innefattar 

mindre justeringar efter yttrande. En samrådsredogörelse har tillkommit.  

Tekniska nämnden föreslås godkänna Lunds kommuns åtgärdsprogram 

mot buller 2019-2023 samt att översända Lunds kommuns 

åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 till kommunfullmäktige för beslut 

om antagande.  
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  Diarienummer  

 2018-05-18 TN 2018/0158  

    

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 18 maj 2018 

Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 

Samrådsredogörelse för Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 

2019-2023 

Protokoll kommunstyrelsen, daterad 2016-04-06 § 128 (bifogas ej) 

Barnets bästa 
Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller har stort fokus på barn och 

barnens miljö i skola och förskola, vilket bedöms ligga i linje med 

barnets bästa.  

Ärendet 
Åtgärdsprogrammet är upprättat med stöd av förordningen om 

omgivningsbuller (SFS 2004:675) och i enlighet med beslut i 

kommunstyrelsen 2016-04-06. Enligt förordningen ska kommuner med 

fler än 100 000 invånare upprätta så kallade strategiska bullerkartor och 

beräkna hur många invånare som exponeras för olika bullernivåer, samt 

ta fram ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska vara fastställt av 

kommunfullmäktige senast 18 juli 2018. Därefter ska programmet ha 

inkommit till Naturvårdsverket senast den 18 augusti 2018.  

Syftet med Lund kommuns åtgärdsprogram är att bidra till att skapa en 

god ljudmiljö och en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som 

bullrets negativa påverkan på människors hälsa minimeras. Under 

kommande programperiod, 2019-2023, är målsättningen att fortsätta 

utveckla ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att skapa en 

hållbar och god ljudmiljö i Lunds kommun. Kommunens långsiktiga 

arbete med bland annat LundaEko II, LundaMaTs och Översiktsplan 

bidrar till detta. Det finns områden där bullerkartläggningen visar på 

brister eller/och delar som kan förbättras, se kort beskrivning nedan. 

Inom vissa områden behövs ytterligare underlagsmaterial för att kunna 

sätta in de mest effektiva åtgärderna. En del utredningar pågår redan 

medan annat behöver utredas vidare inom programperioden. För mer 

detaljerad beskrivning se åtgärdslista i Lunds kommuns åtgärdsprogram 

mot buller 2019-2023. 

 Konkretisera kommunens delmål avseende buller inom hållbar 

stadsutveckling i LundaEko II. Samverkan inom kommunen är en 

förutsättning för ett framgångsrikt arbete. 

 Barnens utemiljö på förskolor och skolor prioriteras och här 

föreslås åtgärder på någon förskola eller skola för bullerskydd av 

utemiljön.  

 För bostäder lämnar kommunen även fortsättningsvis ut bidrag 

för fasadåtgärder och för bullerskydd av uteplatser.  
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 Kommunen har även uppmärksammat bullerproblem vid 

kollektivtrafikstråk. Dessa blir allt mer trafikerade så här kommer 

ytterligare utredningar att göras kring hur bullerstörningar ska 

förebyggas eller hanteras där dessa ändå uppkommer.  

 När det gäller parker och andra rekreationsytor kommer 

fördjupade undersökningar av bullersituationen att göras av dessa.  

I enlighet med förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) samt i 

syfte att ge allmänheten och andra berörda möjlighet att förbättra 

åtgärdsprogrammet har programmet varit på samråd under tiden 15 mars 

till 15 maj 2018. Programmet är omarbetat med ny layout och innefattar 

mindre justeringar efter yttrande. En samrådsredogörelse har tillkommit. 

Fortsatt process 
Förvaltningen återkommer nu till tekniska nämnden för beslut om färdigt 

åtgärdsprogram som innefattar justeringar efter samråd samt 

samrådsredogörelse. En bifallen handling ska sedan expedieras till 

kommunfullmäktige innan den skickas till Naturvårdsverket. Lunds 

kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 ska vara fastställt av 

kommunfullmäktige senast 18 juli 2018. Därefter ska programmet ha 

inkommit till Naturvårdsverket senast den 18 augusti 2018. 

Förvaltningen ser svårigheter med tidplanen och har informerat 

Naturvårdsverket om detta och uppdaterar de efterhand.   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslås besluta 
att godkänna Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 

samt 

 

att översända Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 

till kommunfullmäktige för beslut om antagande 

 

 

 

 

 

Håkan Lockby 

Teknisk direktör 

Per Eneroth 

Gatuchef 

 

Beslut expedieras till: 

Akten 

Kommunfullmäktige 
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Samrådsredogörelse för Lunds kommuns 
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 
Dnr 2018/0158 
 
Ett förslag till åtgärdsprogram mot buller, enligt förordningen om 
omgivningsbuller (SFS 2004:675), var föremål för samråd under 
perioden 15 mars 2018 och 15 maj 2018.  
 
Under samrådstiden fanns förslaget tillgängligt på Kristallen, 
Brotorget 1, i Lund samt på kommunens hemsida. Vid samrådstidens 
början skickades även förslaget för yttrande till berörda 
myndigheter och organisationer.  

Synpunkterna har sammanfattats i detta dokument.   

Inkomna yttranden  
Under samrådstiden har 18 yttranden och skrivelser inkommit.  

Statliga myndigheter med flera: 
Länsstyrelsen i Skåne    Synpunkter  
Region Skåne m.fl.   Synpunkter 
Trafikverket    Synpunkter    

Kommunala nämnder: 
Barn- och skolnämnden    Synpunkter  
Byggnadsnämnden    Utan synpunkt  
Kommunstyrelsen    Synpunkter  
Kultur- och fritidsnämnden   Utan synpunkt  
Miljönämnden    Synpunkter  
Servicenämnden    Synpunkter  
Socialnämnden    Utan synpunkter  
Utbildningsnämnden   Synpunkter  
Vård- och omsorgsnämnden  Utan synpunkter 

Kommuninvånare, föreningar med flera: 
Anders Persson, Per Henrik Lings väg 28 Synpunkter  
Anonym     Synpunkter 
Alexandra Bergkvist    Synpunkter  
Ann-Charlotte Lundstedt och Marianne Kylberg,  
Brf Norrgården i Lund, Kung Oskars väg 5a  Synpunkter  
Susanne och Anders Eriksson, Syrenvägen Synpunkter  
Gunnar Järvstad, Plåtslagarevägen 4C  Synpunkter   
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Länsstyrelsen  
Länsstyrelsen anser att programmet ska kompletteras enligt följande 
synpunkter innan det fastställs: 
 
Att buller från industrianläggningar enligt definitionen och 
bullerexponering från Malmö Airport bör ingå i kartläggningen.  
 
 Kommentar: Bullerkartläggningen för 2016 är redan klar 
och inlämnad till Naturvårdsverket enligt kraven i förordningen senast 
den 30 juni 2017. Det är åtgärdsprogrammet mot buller som är på 
samråd och enligt förordningen ska åtgärdsprogrammet bland annat 
beskriva vilka bullerkällor som ska kartläggas enligt förordningen, 
samt en sammanfattning av bullerkartläggningen som ska innefatta 
en uppskattning av det antal personer som beräknas vara utsatta för 
buller.  En mer detaljerad beskrivning av kartläggningens avgränsning 
kan dock vara motiverat och tillägg görs i texten.     
 
Länsstyrelsen framhäver värdet av om de båda bullerberäkningarna 
(från 2011 respektive 2016) kunde jämföras för att kunna analysera 
vilken effekt gjorda bullerskyddsåtgärder haft.    
 
 Kommentar: Berörda nämnder håller med om att det 
hade varit stort värde i att kunna göra större jämförelser mellan de 
två kartläggningarna. Vid kartläggningen 2016 hade kommunen 
bättre förutsättningar avseende underlag vilket medförde att 
kartläggningens resultat blev mer rättvist. Från och med den 31 
december 2018 är det obligatoriskt att använda Cnossos-EU vid de 
strategiska kartläggningarna, och samtliga medlemsländer ska då ha 
implementerat metoden i den nationella lagstiftningen. 
Förhoppningen är då att framtida kartläggningar kommer att kunna 
jämföras bättre.    
 
Länsstyrelsen skriver vidare att de saknar en beskrivning av 
projekten höghastighetsjärnväg Hässleholm – Lund respektive 
Fyrspår Lund –Arlöv sträcka Lund- Flackarp, av vilka ljudnivåer 
dessa projekt kommer att medföra pga. nya sträckningar och 
förändrad trafik.  
 
 Kommentar:   I åtgärdsprogrammet står översiktligt om 
kommande förändringar av järnvägsnätet. En ökad trafik eller en ny 
järnvägsdragning ger upphov till mer buller om inga skyddsåtgärder 
görs. Vid nyanläggning eller väsentlig förändring av järnväg ställs 
krav på bullerskyddsåtgärder. Detta förbättrar ljudmiljön för de som 
bor eller vistas i dessa områden. Totalt sätt innebär det då en bättre 
ljudmiljö för de som bor eller vistas där skyddsåtgärderna görs. 
Höghastighetsjärnvägen är under ett tidigt planeringsskede och 
sträckningen för denna är inte fastlagd. När det gäller Fyrspår finns 
utredningar om skyddsåtgärder men det är inte fastlagt vilka åtgärder 
som kommer att genomföras. Under perioden kommer detta att 
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klargöras och kan sedan beskrivas tydligare framöver. Tillägg görs i 
texten.  

Region Skåne  
l Region Skånes yttrande har enheten för samhällsplanering, enheten 
för miljö, Skånetrafiken, Regionfastigheter och Arbets- och 
miljömedicin Syd deltagit. 
Överlag är Region Skåne positiva till åtgärdsprogrammet men några 
synpunkter framförs. 
 
l åtgärdsprogrammet presenteras främst åtgärder som syftar till att 
skydda mot buller. För att effektivt reducera bullernivåerna både 
inom- och utomhus anser Region Skåne att det även är av vikt att 
beakta åtgärder som minskar bullret vid källan, såsom sänkt 
hastighet, tystare däck eller lågbullrande vägbeläggning. Genom att 
till exempel införa trafikreglerande åtgärder som förbud mot tung 
trafik nattetid finns det potential till att minska sömnstörning och på 
sikt uppnå en bättre bullernivå nattetid. Region Skåne vill dock lyfta 
att åtgärden under 3.4.2, "Analysera kollektivtrafikstråken ur 
bullersynpunkt" tar med att vägunderlaget påverkar bullret från 
kollektivtrafiken. Vägytans beläggning kan ha hög påverkan på 
bullret från busstrafik och detta är oberoende av val av drivmedel för 
bussarna. Här vill Region Skåne också göra medskicket att farthinder 
såsom gupp, kan ha negativ påverkan vad gäller buller från tung 
trafik. Med rätt ytbeläggning och god standard på gator och vägar 
minskar också slitaget på bussarna vilket minskar risken för ökat 
buller. Region Skåne lyfter även vikten av att hänsyn tas till 
luftföroreningar. 
 

Kommentar: Arbetet med att minska källbullret pågår 
både nationellt och internationellt. Mer om det kan man till exempel 
läsa i Trafikverkets åtgärdsprogram mot buller eller på deras hemsida. 
Lunds kommun har gjort en hastighetsöversyn och genomfört 
hastighetssänkning på de kommunala vägarna och gatorna i hela 
kommunen. Synpunkten avseende ytbeläggning och god standard på 
gator och vägar har kommunen med sig i arbetet med 
beläggningsprogrammet. I stadskärnan finns idag en förbudszon för 
traktorer, motorredskap och fordon med en totalvikt överstigande 3,5 
ton mellan klockan 22 och 06, förbudet gäller inte buss i linjetrafik 
samt väghållnings- och renhållningsfordon. Kommunen utför 
luftmätningar och följer årligen upp luftens kvalitet i kommunen. Både 
buller och luftföroreningar är viktiga delar i planarbetet. 
 
Buller kan minskas vid en övergång till elfordon vid lägre 
hastigheter. Region Skåne ser det därför som önskvärt att 
åtgärdsprogrammet redogör för insatser som inte bara främjar 
elbussar utan elfordon i stort, då utbyggnad av laddplatser vid 
centrala noder och vid flerfamiljshus kan gynna arbetet med att 
minska bullernivåerna. 
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Kommentar:  Inom kommunen arbetar man med 
utbyggnad av möjligheter till laddning av elfordon. 

 
Region Skåne anser att det är en begränsning att åtgärdsprogrammet 
avgränsas till att enbart behandla buller från väg- och järnvägstrafik. 
En viktig del i åtgärdsprogrammet är att ta fram en 
kommunövergripande målbild för ljudmiljö, och om då inte alla 
bullerkällor inkluderas kan det bli svårt att få en helhetsbild. 
Exempelvis så sträcker sig influensområdet för buller från Malmö 
Airport in i Lunds kommun och har påverkan på bebyggda områden. 
Ett annat exempel på buller som kan ha negativ inverkan är 
industribuller, som kan påverka förutsättningarna för människors 
livskvalitet. 
 

Kommentar: Bullerkartläggningen för 2016 är redan klar 
och inlämnad till Naturvårdsverket enligt kraven i förordningen senast 
den 30 juni 2017. Det är åtgärdsprogrammet mot buller som är på 
samråd och enligt förordningen ska åtgärdsprogrammet bland annat 
beskriva vilka bullerkällor som ska kartläggas enligt förordningen, 
samt en sammanfattning av bullerkartläggningen som ska innefatta 
en uppskattning av det antal personer som beräknas vara utsatta för 
buller.  En mer detaljerad beskrivning av kartläggningens avgränsning 
kan dock vara motiverat och tillägg görs i texten.     
 
Att Lunds kommun i åtgärdsprogrammet presenterar hälsoeffekter 
av bullerexponering på ett konkret och lättförståeligt sätt är av stor 
vikt. Det är i synnerhet positivt att kommunen tagit upp 
hälsoeffekterna av störd sömn till följd av bullerexponering. Dock 
anser Region Skåne att Lunds kommun även bör framhäva att det är 
bullerexponeringen som sker nattetid, när majoriteten av 
befolkningen sover, som är orsaken till dessa exponeringseffekter. 
Detta bör lyftas fram såväl i inledningen som vid resultatredovisning 
av bullerkartläggningen och bland åtgärdspunkterna. Region Skåne 
anser också att Lunds kommun bör redovisa att buller orsakar 
allmän störning kopplat bland annat till vila, rekreation och social 
Interaktion.  
 

Kommentar: Stycket lyfter endast exempel på hur buller 
påverkar människor och det beskrivs översiktligt hur störd nattsömn 
påverkar hälsan.  
 
Region Skåne anser att det ur hälsosynpunkt hade varit fördelaktigt 
att i redovisningen av bullerkartläggningen även presentera data i 
förhållande till måtten LDen och LNight eftersom dessa tar hänsyn 
till att bullret är olika störande/hälsoskadligt under olika tidpunkter 
på dygnet. Genom att inkludera i synnerhet LNight i 
åtgärdsprogrammet hade man kunnat jämföra exponering och 
utarbeta åtgärder för att uppnå det riktvärde som WHO har 
satt för bullerexponering vid fasad nattetid på 40 dB (Night noise 
guidelines). 
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Under riktvärden for god miljö på sidan 10 anser Region Skåne att 
Lunds kommun bör lägga till riktvärdet på 40 dB vid fasad nattetid 
som WHO anger i Night noise guidelines. I nuläget finns enbart 
riktvärden för bullernivåer inomhus nattetid redovisade.  
På sidan 14 ges en definition av LDen. Region Skåne anser att det bör 
förtydligas att detta är ett viktat årsmedelvärde och att Lunds 
kommun därmed tar hänsyn till att buller är mer störande under 
vissa tider på dygnet, det vill säga under kvälls- och nattetid. 
 

Kommentar: Kommunen har valt att redovisa och föreslå 
åtgärder enligt de svenska riktvärdena för buller, dvs Leq och Lmax.  

Trafikverket  
I ”Bulleråtgärder – ett nationellt projekt” skriver kommunen att ” Vid 
behov görs också en akustisk utredning, där det mäts eller beräknas 
nivån på bullret. I de fall då det visar sig att ljudnivån överskrider 
riktlinjerna undersöks vilken åtgärd som är mest lämplig.”. 
Trafikverket vill förtydliga att det är beräkningar av bullernivåer 
som utgör underlag för fortsatt utredning av åtgärdsbehov. 
 
 Kommentar: Texten ändras.  

Barn och skolnämnden  
Barn- och skolnämnden anser att en egen budget bör finnas för 
bullerdämpande åtgärder på skol- och förskolegårdar. Det är oklart 
vilket utrymme som finns inom serviceförvaltningens befintliga 
budget för underhåll av utemiljöer och hur stor del av budgeten som 
kan finansiera bullerdämpande åtgärder. I förslaget till 
åtgärdsprogram framgår inte om det är de faktiska åtgärderna eller 
bara utredningar som finansieras inom budgeten för underhåll.  
 

Kommentar: Texten ändras då servicenämnden har lyft 
att de avser att söka särskilda investeringsmedel för 
bullerskyddsåtgärder i de fall det behövs och att de avser att äska 
särskilda driftsmedel gällande utredningskostnaderna.   
 
I miljöförvaltningens rapporter från 2014 och 2016 finns exempel på 
utemiljöer som med marginal överstiger acceptabla nivåer av buller. 
Där större avvikelser finns bör åtgärder genomföras snarast. En 
prioritering av de mest utsatta förskolor och skolor som finns i 
miljöförvaltningens rapporter är en rimlig utgångspunkt. Vid val av 
verksamhet och insats bör även en samlad bedömning göras så att 
insatserna gör mest nytta för flest barn. En större skola med goda 
möjligheter till bullerskydd skulle på sätt kunna prioriteras framför 
en mindre verksamhet med högre bullernivå. En plan för övriga 
utemiljöer kan upprättas utifrån uppskattade kostnader för åtgärder. 
I arbetet med åtgärder kring inomhusmiljö i förskolor avsattes 
pengar specifikt för ändamålet och det bör även göras för buller. 
 

Kommentar: Synpunkten tas med i vidare arbetet.  
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Barn- och skolförvaltningen anser att buller från flygtrafik ska lyftas 
och undersökas. I förslaget till åtgärdsprogram avfärdas buller från 
flygtrafik med motiveringen ”Eftersom det inte finns någon flygplats 
inom kommunen har flygbuller inte kartlagts. Buller från flygtrafik 
bedöms inte vara ett omfattande problem och därför föreslås heller 
inga åtgärder för att minska buller från flygtrafik.” Då Sturups 
flygplats angränsar till kommunen ligger en av de mest använda 
flygvägarna över Södra sandby och Dalby där Barn- och 
skolförvaltningen har flera skol- och förskoleenheter. 
 

Kommentar: Varje flygplats har bullervillkor i sitt 

miljötillstånd. Flygvägarna till och från flygplatsen är fastställda i 

miljötillståndet så att bullret från flygplanen ska störa så lite och så få 

som möjligt. Flygvägsuppföljning sker kontinuerligt och rapporteras 

varje kvartal till Länsstyrelsen i Skåne, som är tillsynsmyndighet. Lunds 

kommun har valt att inte kartlägga flygbullret från Sturup då flygplatsen 

har krav på sig att kartlägga och redovisa flygvägarna till Länsstyrelsen 

som följer upp eventuella avvikelser i bullervillkoren.  

 
I förslaget på åtgärdsprogram(sidan 10) beskrivs att ”Andra grupper 
vars talförståelse påverkas är äldre, hörselnedsatta och individer med 
annat modersmål”. Barn- och skolförvaltningen vill påpeka att det 
bör tilläggas att exempelvis även synnedsatta, personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och sensibla personer 
påverkas.   
 

Kommentar: Stycket lyfter endast exempel på hur buller 
påverkar människor och då särskilt barn för att ge läsaren en kort 
presentation om buller och hälsopåverkan samt koppla till föreslagen 
åtgärd som utemiljöerna på förskole- och skolgårdar.   
 
Barn och skolnämnden vill uppmana berörda parter att ta hänsyn till 
ökad bullerstörning i framtiden och inkludera de skol- och 
förskolenheter som ligger förslagsvis 5 dB (A) under riktvärdena i 
analysen i avsnitt 3.4.3 i bulleråtgärdsplanen. 
 

Kommentar:  Vid nyprojektering av skolor och förskolor 
utförs trafikprognoser som ligger till grund för de beräknade 
trafikbullervärdena. Riktvärden vid nyanläggning av skola och 
förskola är 50 dBA ekvivalenta bullernivån från väg- eller spårtrafik 
på delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet. Detta ligger i linje med Barn- och skolnämndens 
synpunkter avseende nya verksamheter. För befintliga verksamheter 
kommer åtgärder att prioriteras för de mest bullerutsatta i ett första 
skede och här bedöms de nuvarande störningarna in vid bedömningen.  
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Kommunstyrelsen  
Åtgärdsprogrammet innehåller många hänvisningar till annan 
planering och styrdokument, vilket gör att fokuseringen i 
åtgärdsprogrammet minskar. Åtgärdsprogrammet skulle vinna i 
tydlighet om det gjordes en tydligare uppdelning i uppföljning av 
tidigare program, åtgärder som planeras som kan förändra 
bullerproblematiken och de åtgärder som beslutas i 
åtgärdsprogrammet.  
 

Kommentar: Programmets layout arbetas vidare med, 
synpunkten tas i beaktande.  
 
Kommunkontoret ställer sig tveksam till att kommunstyrelsen anges 
som ansvarig för att arbeta fram en målbild för hållbar ljudmiljö. 
Förordningen anger målsättningen för arbetet på följande sätt: 
Genom kartläggning av omgivningsbuller samt upprättande och 
fastställande av åtgärdsprogram ska det eftersträvas att 
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. 
Kommunfullmäktige har i LundaEko II satt mål för bullerstörningar 
enligt följande: Lunds kommun ska arbeta förebyggande för att 
minska antalet kommuninvånare som utsätts för hälsoskadligt buller 
vid boende, förskolor, skol- och rekreationsmiljöer. Kommunstyrelsen 
är positiv till att kommunen får ett tydligt åtgärdsprogram mot 
buller för perioden 2019-2023 och att åtgärderna ger möjlighet till 
att leva upp till målsättningarna som finns i LundaEko II. 
 

Kommentar: Åtgärden och programmet arbetas om och 
mer fokus läggs på målet i LundaEko II. Idag svarar de tre berörda 
nämnderna (TN, BN och MN) olika gällande efterlevnaden av målet. 
Arbetet med LundaEko II behöver konkretiseras för att de tre 
nämnderna (och övriga kommunala nämnder) ska sträva efter samma 
mål.  
 
Kommunstyrelsen anges även som ansvarig för att arbeta fram en 
kommunövergripande organisation för hållbar ljudmiljö i Lunds 
kommun. Det saknas en beskrivning av behovet av en 
kommunövergripande organisations och vad den ska syfta till. Hela 
organisationen är inte berörd av programmet varför 
kommunkontoret har svårt att se nyttan med åtgärden. 
Kommunkontoret föreslår att ansvaret för att organisera arbetet 
läggs på de berörda nämnderna. 
 

Kommentar: Då föreslagen åtgärd i programmet arbetas 
om tas denna åtgärd bort. Hur berörda nämnder ska organisera sig för 
att arbeta efter målet i LundaEko II kommer att hanteras inom 
ramarna för omarbetat åtgärd enligt kommentar ovan.   
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Miljönämnden  
Miljönämnden är särskilt positiv till förslaget om att ta fram en 
kommunövergripande målbild och organisation kring hållbar 
ljudmiljö.   
 
I arbetet med att ta fram en kommunövergripande organisation för 
hållbar ljudmiljö bör förvaltningarnas olika ansvar tydliggöras och 
det bör även förtydligas hur de olika kostnaderna ska bäras. 
 
I det fortlöpande arbetet med bullerkartläggningen och 
åtgärdsprogrammet behöver ansvaret förtydligas, där det framgår 
vilken nämnd som bär huvudansvaret och hur kostnaderna ska 
fördelas. 
 
Nämnden vill understryka vikten av att buller uppmärksammas 
tidigt i planeringsprocessen. 
 
Bostäder bör ej planeras för i kraftigt bullerutsatta lägen. Sker detta 
är det av största vikt med god planering för att skapa så bra 
ljudmiljöer utomhus som möjligt för de boende inom rimligt avstånd 
från bostäderna.     
 
Att planera för bostäder om högst 35 kvadratmeter i bullerutsatta 
lägen bör endast göras i undantagsfall och där det är väl motiverat. 
Det bör då tydligt framgå vilka avvägningar som gjorts och vilka 
kompensationsåtgärder man planerar för så att de boende får en så 
bra ljudmiljö som möjligt.  
 
 Kommentar: Ovanstående synpunkter tas med i det 
fortsatta arbetat med att konkretisera målet om buller i LundaEko II, 
som är en av åtgärderna i det reviderade åtgärdsprogrammet. 
  
En övertäckning av delar av E22:an skulle minska 
bullerproblematiken påtagligt och skapa andra positiva effekter så 
som nya exploateringsytor. Ett annat kostnadseffektivt sätt för att 
minska bullret är att minska hastigheten på vägen, exempelvis 
genom dynamiska hastighetsbegränsningar.   
 
 Kommentar:  Eventuella utredningar angående 
överdäckning och hastighetssänkning på E22:an har valts att läggas 
utanför åtgärdsprogrammet denna programperiod.  
 
Förutom trafikbuller bör även annat buller uppmärksammas och 
begränsas i barn och ungdomars skolmiljö. Vikten av skolgårdarnas 
utformning och storlek, byggnaders placering, materialval samt 
vegetation med mera bör lyftas för att bidra till en god ljudmiljö.  
 
 Kommentar: I plan- och byggprocessen vägs 
ljudmiljöfrågorna in. Utemiljöns storlek och ljudnivåer från trafiken 
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redovisas och läggs stor vikt vid.  Åtgärdsprogrammet mot buller 
behandlar enbart trafikbuller. Kommunen har antagit riktlinjer för 
utemiljön på förskolor och arbetar nu med skolgårdar. Härigenom har 
frågan lyfts och beaktas på ett annat sätt än tidigare vilket även 
kommer att medföra bättre ljudmiljöer i barns vardag. Miljönämnden 
har genom anmälan av skolor och förskolor enligt miljöbalken 
möjlighet att ställa krav på ljudmiljön. 
 
Servicenämnden 
Servicenämnden lyfter att eventuella bulleråtgärder inte är planerat 
underhåll och inte kan arbetas in i befintlig budget. I de fall åtgärder 
krävs kommer särskilda investeringsmedel att behövas. För att 
uppskatta hur stora investeringsmedel som krävs behöver nämnden 
utföra mer detaljerade bullerutredningar för berörda utemiljöer. 
Kostnaden för att utreda och ta fram åtgärdsförslag senast utgången 
av 2019 bedöms till 0,5-1 miljoner kronor.   
 
 Kommentar: Texten formuleras om. 
 
Servicenämnden vill även framhålla vikten av träd bland annat för 
dämpning av buller och vind. Nämnden ser gärna att planering av 
träd övervägs som en kompletterande åtgärd vid exempelvis 
nybyggnation och exploatering för att minska områden utsatta för 
buller.  
 

Kommentar: Att plantera träd som en kompletterande 
åtgärd vid nybyggnation och exploatering anses av många som 
positivt, men ur bullerperspektiv kan inte träd och växtlighet 
tillgodoräknas som skydd.     
 
Utbildningsnämnden 
Nämnden vill lyfta frågan om varför gymnasieskolorna inte finns 
omnämnda i åtgärdsprogrammet och varför de inte har omfattats av 
utredningarna av skolutemiljöer. Nämnden menar att det finns höga 
bullernivåer och dåliga ljudmiljöer på flera av gymnasieskolorna, 
främst Polhemskolan och Vipan.  
 
 Kommentar: Det finns inga krav på skolgård för  
gymnasieskolor, som det finns för förskolor och grundskolor och 
gymnasieelever vistas inte utomhus på skolan i samma utsträckning 
som förskolebarn och grundskoleelever. Det är positivt om en 
utredning av bullernivåerna på gymnasieskolorna initieras för att 
minimera buller för gymnasieeleverna, en utredning av dessa inom 
ramarna för åtgärdsprogrammet bedöms  dock inte vara prioriterat 
under denna programperiod. 
 
Nämnden skriver vidare att bulleråtgärderna bör ha en egen budget 
då det är oklart vilket utrymme som finns inom 
serviceförvaltningens befintliga budget. Det framgår inte heller om 
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det är de faktiska åtgärderna eller utredningarna som finansierats 
inom budget för underhåll. 
 

Kommentar: Texten ändras då servicenämnden har lyft 
att de avser att söka särskilda investeringsmedel för 
bullerskyddsåtgärder i de fall det behövs och att de avser att äska 
särskilda driftsmedel gällande utredningskostnaderna.   
 
I förslaget på åtgärdsprogram(sidan 10) beskrivs att ”Andra grupper 
vars talförståelse påverkas är äldre, hörselnedsatta och individer 
med annat modersmål”. Utbildningsnämnden vill påpeka att det bör 
tilläggas att exempelvis även synnedsatta, personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och sensibla personer 
påverkas.   
 

Kommentar: Stycket lyfter endast exempel på hur buller 
påverkar människor och då särskilt barn för att ge läsaren en kort 
presentation om buller och hälsopåverkan samt koppla till föreslagen 
åtgärd som utemiljöerna på förskole- och skolgårdar.   

Byggnadsnämnden  
Byggnadsnämnden framhåller att de genom god planering i den 
fysiska planeringen arbetar mot de nationella riktvärdena för att 
minska framtida bullerstörningar.  
 
Kultur- och fritidsnämnden  
Nämnden anser att åtgärdsprogrammet mot buller är viktigt och att 
det är angeläget att säkerställa en god ljudmiljö för kommunens 
invånare, särskilt för barn och unga.  
 
Socialnämnden 
Socialnämnden är positiv till åtgärdsprogrammet då även sociala 
aspekter med betydelse för möjligheterna att skapa en långsiktigt 
hållbar utveckling vad gäller ljudmiljö tagits i beaktande. Åtgärderna 
anses ha goda förutsättningar, om än indirekt, komma nämndens 
målgrupper tillgodo. Nämnden är positiv till att stärka samverkan 
inom kommunens olika förvaltningar genom framtagandet av en 
gemensam målbild för hållbar ljudmiljö.  
 

Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden anser även att arbetet med att minimera 
buller borde fortsätta i detaljplanerna. 
Vård- och omsorgsnämnden finner det positivt att ett nytt 
åtgärdsprogram mot buller arbetas fram, eftersom detta kan skapa 
en bättre miljö generellt och minska påfrestningar för alla, särskilt 
äldre och ljudkänsliga personer. 
Vidare finner nämnden det positivt att bullerskyddsbidrag fortsatt 
erbjuds så att personer med funktionsnedsättning också får ta del av 
denna möjlighet.  
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Kommuninvånare 
 
Anonym, boende i det nybyggda området ”Bössehög”/Trulsbo längs 
väg 11. Störs av buller från väg 11 och önskar en bullervall.   
  

Kommentar: Åtgärderna i programmet kan leda till 
skyddsåtgärder för enskilda fastigheter men åtgärdsprogrammet i 
stort redovisar inte åtgärder för enskilda fastigheter. Väghållare för 
väg 11 är Trafikverket och det är dem fastighetsägare ska vända sig 
till för ansökan om bullerskydd.     
 
Anders Persson, boende på Per Henrik Lings väg 28 i Lund.  
Har lämnat synpunkter om att genom att använda dB(A) så tas inte 
hänsyn till låga frekvenser och dess övergång i vibrationer, samt 
svårigheten att dämpa dessa. Låga frekvenser är betydligt mera 
störande än dB(A)–skalan visar. 
 
Nivåerna är dygnsmedelvärden (undantag skolor) medan 
toppvärden är intressantare ur störningssynpunkt. Här måste regler 
införas om nivå och maxfrekvens. Inledningsvis måste nuläget 
analyseras. 
 
Det saknas begränsningar för ofta temporära arbetsmaskiner inom 
kommunen eller information hur man skall komma åt dess 
störningar ur vibrations- och ljudsynpunkt. 

 
Kommentar: Lunds kommun följer förordningen om 

omgivningsbuller och de direktiv som finns i förordningen.  
 
Alexandra Bergqvist, boende vid E22:an 
Har förslag om att täcka över E22:an.  
  

Kommentar:  Eventuella utredningar angående 
överdäckning av och hastighetssänkning på E22:an har valts att 
läggas utanför åtgärdsprogrammet denna programperiod. 
 

Ann-Charlotte Lundstedt och Marianne Kylberg, Brf Norrgården 
i Lund, Kung Oskars väg 5 A 
Lyfter synpunkter angående kommunens strategi att öka 
kollektivtrafiken. Önskar istället att kommunen satsar mer på cyklar 
och infrastruktur för elcyklar.  Har även synpunkter angående 
busslinjerna och dess dragning i stadskärnan.  
 
Vidare anser det att åtgärdsprogrammet saknar beskrivningar av de 
olika bullermiljöerna och att det är omöjligt att följa utvecklingen av 
arbetet. Det saknas också identifiering och beskrivning av miljöer 
som behöver förbättras samt prioriterade problem.  
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De vill att programmet bör innehålla en sanningsenlig beskrivning av 
åtgärder som vidtagits för bullerminskning och anser att det saknas 
en plan för utvärdering av åtgärdsprogrammets åtgärder.  
 
De lyfter också synpunkter angående bullerkartläggningen och de 
bullernivåer som redovisas i nulägesbeskrivningen och menar att 
nivåerna är inaktuella redan innan åtgärdsprogrammet börjar gälla.  
 
 Kommentar: Lunds kommun arbetar med hållbart 
resande och i det ingår både gång, cykel och kollektivtrafik. Arbetet 
med LundaMaTs och LundaEko och andra strategier och dokument 
kommunen har för att minska transportsystemets negativa effekter 
och förbättra miljön för kommunens invånare, arbetades med i 
kommunen redan innan förordningen om omgivningsbuller kom. 
Kommunen har därför valt att hålla programmet och åtgärderna mer 
övergripande, i syfte att ge läsaren en övergripande bild av hur 
kommunen arbetar för att minska bullret. Programmet lyfter därför 
endast en del av det arbete som görs dagligen på berörda 
förvaltningar. Åtgärderna i programmet kommer att utvärderas efter 
programperioden.  
 

Susanne och Anders Eriksson, Syrenvägen i Lund  
Störs av bullret från E22an och vill att hänsyn tas gällande 
bullerskyddsåtgärder till boende på Nilstorp vid ombyggnationen av 
trafikplats Lund Södra.   
 

Kommentar: Bostadsområdet Nilstorp ingår inte i 
Trafikverkets vägplaner varken för ombyggnationen av Lund Södra 
eller den nya avfarten vid Ideon. Bullerskyddsåtgärder kommer därför 
inte vara aktuellt för området i samband med de vägprojekten. 
Vägsträckan har fått bullerskyddsåtgärder i tidigare projekt. De 
enskilda fastigsägarna kan vända sig till Trafikverket vid förfrågan om 
fastighetsnära skyddsåtgärder, men ligger bullernivåerna mellan 50-
55 dBA på fastigheten ligger de under riktvärdet och åtgärder är 
därmed inte aktuella.  
 
Gunnar Järvstad, Plåtslagarevägen 4C i Lund 
Lyfter att satsningen på elbussar bör påskyndas och ske 2020 istället 
för 2023.  
 

Kommentar: Skånetrafiken och Lunds kommun har en 
gemensam inriktning om att vid nästa upphandling av operatör för 
stadsbusstrafik (2023) övergå till eldrift av hela linjenätet. 
 
Att järnvägen bör grävas ner genom centrala medeltida Lund.  
  

Kommentar: Eventuella utredningar angående 
nedgrävning av järnvägen har valts att läggas utanför 
åtgärdsprogrammet denna programperiod. 
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Att E22:an bör byggas över i samband med att antalet motorvägsfiler 
byggs ut från Gastelyckans industriområde till södra Brunnshög. 
  

Kommentar:  Eventuella utredningar angående 
överdäckning av E22:an har valts att läggas utanför 
åtgärdsprogrammet denna programperiod. 
 
Att spårvägen bör avskaffas till fördel för elfordon.  
  
 Kommentar: Kommunen har tagit beslut om spårväg, 
beslutet grundar sig på grundliga utredningar och avvägningar. Vill 
man veta mer om det kan man vända sig direkt till tekniska 
förvaltningen. 
 
Att bygga ut elladdningsstolpsystemet i högre hastighet för att gynna 
elfordonens existens.   
 
 Kommentar:  Inom kommunen arbetar man med 
utbyggnad av möjligheter till laddning av elfordon. 
 
 
 
 
 
  



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-06-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 200 Motion ”lugn och trygg skolmiljö - 
nolltolerans mot kränkningar och 
övergrepp”

Dnr KS 2017/1107

Sammanfattning
Dan Ishaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M) föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige ska besluta att barn- och skolnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt utbildningsnämnden får i uppdrag att i samverkan 
med servicenämnden ta fram en plan för att identifiera och åtgärda 
otrygga miljöer inom respektive verksamhet.
 
Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har avgett yttranden över motionen. Med hänvisning till 
vad nämnderna har redovisat i sina yttranden anser kommunkontoret att 
motionens intentioner tillgodoses, och föreslår att motionen ska anses 
besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2018 (denna skrivelse).
Barn- och skolnämndens beslut den 28 februari 2018 § 45, dnr BSN 
2018/0049.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 februari 2018 § 23, dnr KU 
2017/0833.
Utbildningsnämndens beslut den 14 februari 2018 § 22, dnr UN 
2017/0519.
Motion från Dan Ishaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M) – Lugn och 
trygg skolmiljö – nolltolerans mot kränkningar och övergrepp, daterad 
den 23 november 2017.

Yrkanden
Ulf Nymark (MP), Elin Gustafsson (S), Torsten Czernyson (KD), Mia 
Honeth (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
 
Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige ebsluta
att bifalla motionen.
 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-06-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Ulf Nymarks (MP) m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anse motionen besvarad.

Reservationer
Ledamöterna från Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservationer ges in, Prot.Bil § 200/01-02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-06-20 KS 2018/0198

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-06-20 klockan 15.00–22.40

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 158-165, §§ 168-206, närvarar inte §§ 
166-167 pga jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 158-165, §§ 168-172, §§ 174-206, 
närvarar inte §§ 166-167 och § 173 pga jäv
Elin Gustafsson (S), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga jäv
Björn Abelson (S), tjänstgör som ordförande § 166
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 158-183, tjänstgör som ordförande § 167, kl 15:00-
20:50 
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga 
jäv
Philip Sandberg (L), §§ 158-173, kl 15:00-18:20
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 166-167, 
kl 15:00-22:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§ 
166-167, kl 15:00-16:40
Birger Swahn (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) § 166, för 
Christer Wallin (M) § 173 samt för Mats Helmfrid (M) §§ 184-206
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 174-206
Caroline Ljungqvist (FI), tjänstgör för Elin Gustafsson (S) § 166

Ersättare Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 15:00-20:55

Övriga Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 15:00-17:30

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 158-206

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 27 juni 2018 kl 09:00

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-06-20 KS 2018/0198

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-06-20

Paragrafer § 158-206

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-28 Datum då anslaget tas ned 2018-07-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018, 

ärende 42. Motion ”lugn och trygg skolmiljö - nolltolerans mot 

kränkningar och övergrepp”, (KF) Dnr KS 2017/1107 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande. Det går inte att försöka ”bygga bort” 

kränkningar och övergrepp, det som behövs på skolor som har dessa 

problem är mer närvaro av personal och vuxna.  

 

För Sverigedemokraterna 2018-06-20 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-20 

 
Ang Motion "lugn och trygg skolmiljö - nolltolerans mot 
kränkningar och övergrepp" (Dnr: KS 2017/1107) 
 

Vi beklagar att kommunstyrelsen inte delar Alliansens uppfattning att Lunds kommun 

behöver ta ytterligare steg för att skapa trygga skolmiljöer.  

 

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande att bifalla motionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 

 

 

 

Torsten Czernyson (KD) 



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2018-04-05 KS 2017/1107

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

Amanda Bjernestedt

046-359 60 30

amanda.bjernestedt@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Dan Ishaq (M) och Louise Rehn 
Winsborg (M) Lugn och trygg skolmiljö - 
nolltolerans mot kränkningar och övergrepp
Sammanfattning
Dan Ishaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M) föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige ska besluta att barn- och skolnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt utbildningsnämnden får i uppdrag att i samverkan 
med servicenämnden ta fram en plan för att identifiera och åtgärda 
otrygga miljöer inom respektive verksamhet. 

Barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har avgett yttranden över motionen. Med hänvisning till 
vad nämnderna har redovisat i sina yttranden anser kommunkontoret att 
motionens intentioner tillgodoses, och föreslår att motionen ska anses 
besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2018 (denna skrivelse).
Barn- och skolnämndens beslut den 28 februari 2018 § 45, dnr BSN 
2018/0049.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 februari 2018 § 23, dnr KU 
2017/0833.
Utbildningsnämndens beslut den 14 februari 2018 § 22, dnr UN 
2017/0519.
Motion från Dan Ishaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M) – Lugn och 
trygg skolmiljö – nolltolerans mot kränkningar och övergrepp, daterad 
den 23 november 2017. 

Barnets bästa
Barn och unga påverkas i högsta grad av huruvida miljön i skolor, 
fritidsverksamhet och öppen ungdomsverksamhet är trygg och säker. Ett 
aktivt förebyggande och åtgärdande arbete med samverkan mellan 
berörda nämnder bedöms bidra till en trygg skol- och fritidsmiljö för barn 
och unga. 



Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2018-04-05 KS 2017/1107

Ärendet
Dan Ishaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M) föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige ska ge barn- och skolnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt utbildningsnämnden i uppdrag att i samverkan med 
servicenämnden ta fram en plan för att identifiera och åtgärda otrygga 
miljöer inom respektive verksamhet. Motionärerna menar att det arbete 
som sker i Lunds kommun för att skapa en lugn och trygg skolmiljö 
måste intensifieras, och goda exempel och metoder bör spridas och 
tillämpas brett. Motionen lyfter trygghetsvandringar som en bra metod 
för att kartlägga miljöer. Enligt organisationen Friends rapport från 2017 
är toaletter, omklädningsrum och korridorer särskilt otrygga platser i 
skolan. Motionärerna menar att den digitala utvecklingen med fler 
mobilkameror ökar elevernas otrygghet i dessa miljöer, och lyfter 
avgränsade duschutrymmen som en möjlig åtgärd.

Yttranden
Yttranden har inhämtats från barn- och skolnämnden, 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Barn- och skolnämnden redovisar i sitt yttrande att barn- och 
skolförvaltningen arbetar för att identifiera och förebygga otrygga 
miljöer genom trygghetsvandringar, trygghetsenkäter och 
trygghetssamtal med elever. Elever erbjuds enskild 
omklädningsmöjlighet i stor utsträckning. En majoritet av F-9-skolorna i 
Lunds kommun har förbud mot mobiltelefoner i omklädningsrummen. 
Samverkan sker redan idag med serviceförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen kring att skapa gemensamma rutiner för att 
identifiera, åtgärda och anmäla kränkningar inom skolan samt för att ta 
fram gemensamma rutiner för samverkan mellan skolan och externa 
anläggningar vid t.ex. idrottsundervisning. Resultat från den årliga 
elevenkäten Lunken visar att miljöer som upplevs som otrygga är platser 
där många elever samlas på liten yta. Ett aktivt arbete pågår för att 
åtgärda dessa otrygga miljöer inom ramen för skolornas 
arbetsmiljöarbete och likabehandlingsarbete.

Utbildningsnämnden redovisar i sitt yttrande att även 
utbildningsförvaltningens skolor arbetar med trygghetsvandringar och att 
eleverna i stor utsträckning erbjuds möjlighet till enskilda 
omklädningsmöjligheter. Liksom för barn- och skolförvaltningens skolor 
har man identifierat otrygga skolmiljöer genom årliga enkäter och de 
miljöer som av eleverna upplevs som otrygga åtgärdas inom ramen för 
skolornas arbetsmiljöarbete och likabehandlingsarbete. Nämnden lyfter 
också den pågående samverkan med barn- och skolförvaltningen och 
serviceförvaltningen kring att skapa gemensamma rutiner för att 
förebygga, åtgärda och anmäla kränkningar i skolan.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar i sitt yttrande att förvaltningen 
kommer att beakta behovet av trygghet för barn och unga i samband med 
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2018-04-05 KS 2017/1107

nybyggnationer, samt öka informationen till föreningslivet. 
Förvaltningen kommer även att lyfta frågan ytterligare inom 
förvaltningens fritidsverksamheter tillsammans med unga. Arbetet 
bedöms av kultur- och fritidsnämnden få bättre resultat om det i enlighet 
med motionens intentioner sker i samverkan med andra nämnder. 

Kommunkontorets kommentar
Samtliga berörda nämnder arbetar aktivt med att identifiera och åtgärda 
otrygga miljöer inom sina respektive verksamheter. I vissa fall samverkar 
nämnderna för att skapa gemensamma rutiner i arbetet med att förebygga 
kränkningar och övergrepp i miljöer där barn och unga vistas.
Kommunkontoret bedömer därmed att motionens intentioner tillgodoses i 
nämndernas arbete med trygga miljöer i skolor och i fritidsverksamhet. 

Med hänvisning till vad barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden har anfört anser kommunkontoret att 
motionen kan anses besvarad.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige



Barn- och skolnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-02-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 45 Remiss: Motion från Dan Ishaq (M) och 
Louise Rehn Winsborg (M) – Lugn och 
trygg skolmiljö – nolltolerans mot 
kränkningar och övergrepp

Dnr BSN 2018/0049

Sammanfattning
Moderaterna har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om 
”Lugn och trygg skolmiljö-nolltolerans mot kränkningar och övergrepp” 
och föreslår att Barn- och skolnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt 
Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med Servicenämnden 
ta fram en plan för att identifiera och åtgärda otrygga miljöer inom 
respektive verksamhet. Barn- och skolnämnd Lunds stad ska avge ett 
yttrande i ärendet. I motionen lyfts även att i takt med den digitala 
utvecklingen har också barn och elevers upplevda otrygghet ökat. De 
platser som organisationen Friends lyfter som otrygga i skolan är 
toaletter, omklädningsrum och korridorer. I motionen lyfts 
trygghetsvandringar tillsammans med elever som ett effektivt sätt att 
undersöka vilka utrymmen i skolmiljön som upplevs otrygga.  
Barn- och skolförvaltningens skolor arbetar i kartläggningsfasen, för att 
identifiera otrygga skolmiljöer, antingen med trygghetsvandringar, 
trygghetsenkäter eller trygghetssamtal med eleverna som en del av det 
förebyggande och främjande arbetet. Eleverna erbjuds även i stor 
utsträckning möjlighet till enskilda omklädningsmöjligheter. En majoritet 
av F-9 skolorna i Lunds kommun har även ett förbud för mobiltelefoner i 
omklädningsrummen.  
För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av en eventuell 
ombyggnation av duschutrymmen innebära ekonomiska konsekvenser. 
Det bör därför beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2018 dnr 
BSN 2018/0049 
Motion: Lugn och trygg skolmiljö-nolltolerans mot kränkningar och 
övergrepp den 23 november 2017 Dnr KS 2017/1177

Beslut

BSN beslutar
att     avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse ”Yttrande över Motion från Dan Isaq (M) och 
Louise Rehn Winsborg (M) Lugn och trygg skolmiljö - nolltolerans 
mot kränkningar och övergrepp” 2018-02-01.



Barn- och skolnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-02-28

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret 
Akten



Barn- och skolnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-02-28 BSN 2018/0102

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden
Plats och tid Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-02-28 klockan 17.00–

21.00

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Mårten Spanne (S)
Jens Modéer (MP), tjänstgörande t o m §39 kl 19.00
Hanna Gunnarsson (V)
Mattias Horrdin (C)
John Sunnqvist (KD)

Tjänstgörande ersättare Rita Borg (S), tjänstgörande för Kenth Andersson (S)
Gösta Eklund (V), tjänstgörande för Jens Modéer (MP) fr o m §40 kl 
19.30
Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgörande för Vera Johnsson (M) 
Håkan Friberg (L), tjänstgörande för Astrid Rugsveen (M)

Övriga Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN

Justerare Mårten Spanne (S)

Paragrafer § 35-55

Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund, fredag 2 mars 2018 kl 
09:00  

Underskrifter

Sekreterare
Elisabeth Salomonsson

Ordförande
Monica Molin (S)

Justerare
Mårten Spanne (S)



Barn- och skolnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-02-28 BSN 2018/0102

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2018-02-28

Paragrafer § 35-55

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-05 Datum då anslaget tas ned 2018-03-27

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltningen

Underskrift
Elisabeth Salomonsson



 

   

  Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Barn- och skolförvaltningen  Diarienummer  

 2018-02-01 BSN 2018/0049  

    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00     www.lund.se 

221 00 Lund      

 

Emma Möller 

046-3599248 

emma.moller@lund.se 

Barn- och skolförvaltningen 

 

Remiss: Motion från Dan Isaq (M) och Louise 
Rehn Winsborg (M) - Lugn och trygg skolmiljö 
- nolltolerans mot kränkningar och övergrepp 

Sammanfattning 
Moderaterna har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om 

”Lugn och trygg skolmiljö-nolltolerans mot kränkningar och övergrepp” 

och föreslår att Barn- och skolnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med Servicenämnden 

ta fram en plan för att identifiera och åtgärda otrygga miljöer inom 

respektive verksamhet. Barn- och skolnämnd Lunds stad ska avge ett 

yttrande i ärendet. I motionen lyfts även att i takt med den digitala 

utvecklingen har också barn och elevers upplevda otrygghet ökat. De 

platser som organisationen Friends lyfter som otrygga i skolan är 

toaletter, omklädningsrum och korridorer. I motionen lyfts 

trygghetsvandringar tillsammans med elever som ett effektivt sätt att 

undersöka vilka utrymmen i skolmiljön som upplevs otrygga. 

 

Barn- och skolförvaltningens skolor arbetar i kartläggningsfasen, för att 

identifiera otrygga skolmiljöer, antingen med trygghetsvandringar, 

trygghetsenkäter eller trygghetssamtal med eleverna som en del av det 

förebyggande och främjande arbetet. Eleverna erbjuds även i stor 

utsträckning möjlighet till enskilda omklädningsmöjligheter. En majoritet 

av F-9 skolorna i Lunds kommun har även ett förbud för mobiltelefoner i 

omklädningsrummen. 

 

För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av en eventuell 

ombyggnation av duschutrymmen innebära ekonomiska konsekvenser. 

Det bör därför beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2018 dnr 

BSN 2018/0049.  

Motion: Lugn och trygg skolmiljö-nolltolerans mot kränkningar och 

övergrepp den 23 november 2017 Dnr KS 2017/1177. 



    

 Tjänsteskrivelse 2 (3) 

  Diarienummer  

 2018-02-01 BSN 2018/0049  

    

 

 

Barnets bästa 
Barn påverkas i högsta grad av huruvida skolmiljön är trygg och säker.  

Skolorna arbetar kontinuerligt för att förebygga kränkningar och främja 

ett tryggt skolklimat. Det förebyggande och främjande arbetet 

dokumenteras och följs upp inom ramen för arbetet mot diskriminering 

och kränkande behandling.  

Ärendet 
Moderaterna har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om 

”Lugn och trygg skolmiljö-nolltolerans mot kränkningar och övergrepp” 

samt föreslår att Barn- och skolnämnden, Kultur- och fritidsnämnden 

samt Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med 

Servicenämnden ta fram en plan för att identifiera och åtgärda otrygga 

miljöer inom respektive verksamhet. Barn- och skolnämnd Lunds stad 

ska avge ett yttrande i ärendet. I motionen lyfts även att i takt med den 

digitala utvecklingen har också barn och elevers upplevda otrygghet ökat. 

De platser som organisationen Friends lyfter som otrygga i skolan är 

toaletter, omklädningsrum och korridorer. I motionen lyfts 

trygghetsvandringar tillsammans med elever som ett effektivt sätt att 

undersöka vilka utrymmen i skolmiljön som upplevs otrygga. 

Skolorna arbetar kontinuerligt för att förebygga kränkningar och främja 

ett tryggt skolklimat. Det förebyggande och främjande arbetet 

dokumenteras och följs upp inom ramen för arbetet mot diskriminering 

och inom ramen för arbetet med skolans plan mot kränkande behandling. 

Barn- och skolförvaltningen planerar en utbildningsinsats som riktar sig 

till både skolledare och personal som omfattar arbetet mot diskriminering 

och kränkande behandling.  

Barn- och skolförvaltningens skolor arbetar i kartläggningsfasen, för att 

identifiera otrygga skolmiljöer, antingen med trygghetsvandringar, 

trygghetsenkäter eller trygghetssamtal med eleverna som en del av det 

förebyggande och främjande arbetet. Eleverna erbjuds även i stor 

utsträckning möjlighet till enskilda omklädningsmöjligheter. En majoritet 

av F-9 skolorna i Lunds kommun har även ett förbud för mobiltelefoner i 

omklädningsrummen. 

I den enkät (Lunken) som årligen genomförs i åk 5 och 8 inom 

förvaltningen ställs frågor om trygga och otrygga miljöer i skolan, och 

resultaten ligger bl.a. till grund för skolornas arbete med att skapa 

tryggare skola. Senast år 2016 fick eleverna ange otrygga platser som 

fritextsvar i enkäten. De miljöer som elever inom förvaltningen i första 

hand upplever som otrygga är matsal, platser där elever samlas i 

korridoren, toaletterna och skymda platser på skolgården. Den analys 

som gjorts av dessa platser visar att de alla är platser där många elever 

samlas på liten yta och på så sätt skapar otrygghet. Ett aktivt arbete med 

att hitta lösningar på det pågår inom ramen för skolornas 

likabehandlingsarbete samt arbetsmiljöarbete.  
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  Diarienummer  

 2018-02-01 BSN 2018/0049  

    

 

 

Samverkan med Utbildningsförvaltningen samt med 

Serviceförvaltningen sker redan, dels i syfte att skapa gemensamma 

rutiner för att upptäcka, åtgärda och anmäla kränkningar inom skolan, 

men också för att ta fram rutiner för hur externa anläggningar och skolan 

ska samverka kring tex idrottsundervisning.  

 

För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av en eventuell 

ombyggnation av duschutrymmen innebära ekonomiska konsekvenser. 

Det bör därför beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolförvaltningen föreslås besluta 
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med 

förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över Motion från Dan 

Isaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M) Lugn och trygg skolmiljö 

- nolltolerans mot kränkningar och övergrepp” 2018-02-01. 

 

 

 

 

Jytte Lindborg 

Skoldirektör 

Emma Möller 

Utvecklingsledare 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Akten. 



 

   

Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (4) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-15   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 23 Yttrande över motion från Dan Ishaq 
(M) och Louise Rehn Winsborg (M) 
angående lugn och trygg skolmiljö - 
nolltolerans mot kränkningar och 
övergrepp 
Dnr KU 2017/0833 

Sammanfattning 
Dan Ishaq (M) och Louise Rehn Winsborg (M) har till kommunstyrelsen 

inkommit med en motion angående lugn och trygg skolmiljö med 

nolltolerans mot kränkningar och övergrepp. Kommunkontoret har 

översänt motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande med 

anhållan om svar senast den 5 mars 2018. 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska uppdra åt barn- och 

skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt servicenämnden att ta 

fram en plan för att identifiera och åtgärda otrygga miljöer inom 

respektive verksamhet. Förvaltningen ställer sig positiv till att samverka 

för nolltolerans avseende övergrepp och kränkningar för att skapa 

trygghet för barn och unga. I samband med nybyggnationer kommer 

förvaltningen att beakta och påpeka behovet av trygghet och integritet för 

barn och unga. Förvaltningen kommer också att öka informationen till 

föreningslivet. Inom förvaltningens fritidsverksamheter kommer frågan 

att lyftas ytterligare för att tillsammans med unga hitta metoder att 

eliminera problemen så långt det är möjligt.  

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara 

besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018  

Remiss från kommunkontoret, inkommen den 28 november 2017 

Motion angående en lugn och trygg skolmiljö, daterad den 23 november 

2017 

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Birger Swahn (M) yrkar att nämnden ska besluta att föreslå att 

kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 

 



    

Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 2 (4) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-15   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger: yrkande från 

Elin Gustafsson (S) om att bifalla förvaltningens förslag om att föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad samt yrkande från 

Birger Swahn (M) om att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att 

bifalla motionen. Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena 

och finner att nämnden beslutar i enlighet med det förstnämnda. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att föreslå att kommunfullmäktige ska anse motionen vara besvarad 

med hänvisning till vad som anförs i kultur- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten   



    

Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 3 (4) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-02-15 KU 2018/0042  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Plats och tid Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,  

2018-02-15, klockan 17.30–20.00 

  

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) §§ 17-20 

Elvira Mehic (S) 

Börje Anehamre (M) 

Fabian Zäll (L) 

Ioakim Vasiliadis (L) 

Göran Fries (V) 

Nita Lorimer (V) 

Erik Dahlén (C) 

Sengül Köse Lindqvist (FI) 

  

Övriga Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör 

Annika Eklund, kulturchef 

Dan Kanter, idrotts- och fritidschef 

Karin Bergendorff, bibliotekschef 

Katarina Franzén, nämndsekreterare 

Karin Larsson, utvecklingsstrateg, §§ 17-22 

Lena Nielsen, controller, §§ 17-21 

Mira Norrsell, miljösamordnare, §§ 17-20 

Uffe Anselin, HR-konsult, §§ 17-20 

Björn Berséus, miljödirektör, §§ 17-19 

 

Justerare Adrian Borin (M) 

  

Paragrafer §§ 17-30 

  

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-02-22 

 
  

 



    

Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 4 (4) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-02-15 KU 2018/0042  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Katarina Franzén 

  

  

Ordförande  

 Elin Gustafsson (S) 

  

  

Justerare  

 Adrian Borin (M) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-02-15 

  

Paragrafer §§ 17-30 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-23 Datum då anslaget tas ned 2018-03-19 

  

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningens kansli 

  

  

Underskrift  

 Katarina Franzén 
 



Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2)
Fritid Diarienummer

2018-01-30 KU 2017/0833

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

Görel Hansson

046-359 96 10

gorel.hansson@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över motion från Dan Ishaq (M) och 
Louise Rehn Winsborg (M) angående lugn och 
trygg skolmiljö - nolltolerans mot kränkningar 
och övergrepp
Sammanfattning
Moderaterna har till kommunstyrelsen inkommit med en motion 
angående lugn och trygg skolmiljö med nolltolerans mot kränkningar och 
övergrepp. Kommunkontoret har översänt motionen till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande med anhållan om svar senast den 5 mars 
2018.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att barn- och skolnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden ska få i uppdrag att i 
samverkan med servicenämnden ta fram en plan för att identifiera och 
åtgärda otrygga miljöer inom respektive verksamhet.

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara 
besvarad.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018 
(denna skrivelse)
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 28 november 2017
Motion angående en lugn och trygg skolmiljö med nolltolerans mot 
kränkningar och övergrepp, daterad den 23 november 2017

Barnets bästa
Förvaltningen gör bedömningen att barn och unga kommer att gynnas 
positivt av en utökad samverkan mellan skola, inskriven 
fritidsverksamhet samt öppen ungdomsverksamhet. Frågor som rör 
trygghet i skol- och föreningsmiljö behöver få ett ökat fokus.

Ärendet
Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra åt barn- och 
skolnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 
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servicenämnden att ta fram en plan för att identifiera och åtgärda otrygga 
miljöer inom respektive verksamhet. Förvaltningen är självfallet positiv 
till att samverka för nolltolerans avseende övergrepp och kränkningar för 
att skapa trygghet för barn och unga. I samband med nybyggnation 
kommer förvaltningen att beakta och påpeka behovet av trygghet och 
integritet för barn och unga. Förvaltningen kommer också att öka 
informationen till föreningslivet. Inom förvaltningens fritidsverksamheter 
kommer frågan att lyftas ytterligare för att tillsammans med unga hitta 
metoder att eliminera problemen så långt det är möjligt. Arbetet bedöms 
få bättre resultat om det i enlighet med motionens intentioner sker i 
samverkan med andra nämnder.

Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att nämnden ska 
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen 
ska anses vara besvarad.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att föreslå att kommunfullmäktige ska anse motionen vara besvarad

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 22 Yttrande över: Motion från Dan Isaq 
(M) och Louise Rehn Winsborg (M) 
Lugn och trygg skolmiljö - nolltolerans 
mot kränkningar och övergrepp

Dnr UN 2017/0519

Sammanfattning
I takt med den digitala utvecklingen har också barn och elevers upplevda 
otrygghet ökat. De platser som organisationen Friends lyfter som otrygga 
i skolan är toaletter, omklädningsrum och korridorer. Motionärerna lyfter 
trygghetsvandringar tillsammans med elever som ett effektivt sätt att 
undersöka vilka utrymmen i skolmiljön som upplevs otrygga. 
Motionärerna önskar därför att barn- och skolnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt utbildningsnämnden i samverkan med service-
nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för att identifiera och åtgärda 
otrygga miljöer inom respektive verksamhet.
Svar önskas till kommunkontoret senast den 5 mars 2018.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2018, reviderad 
2018-02-14 
Motion Lugn och trygg skolmiljö-nolltolerans mot kränkningar och 
övergrepp den 23 november 2017 Dnr KS 2017/1107.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar
att     avge yttrande över motionen i enlighet med utbildnings-

förvaltningens reviderade tjänsteskrivelse 2018-02-14.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden
Plats och tid Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2018-02-14 klockan 17.30–21.00

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)
Elias Grabka (C), §§ 13-15, kl. 17:30-18:32
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare Pär-Ola Nilsson (S), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S)
Camilla Lundberg (L), tjänstgör för Elias Grabka (C) §§ 16-29
Ibrahim Kakahama (V), tjänstgör för Helena Heintz (MP)

Ersättare Cecilia Skoug (S)
Betty Jansson (M)
Ulrika Wallin (L)
Daniel Beckman (FI)

Övriga Stefan Norrestam, utbildningsdirektör , kl. 17:45-21:00
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Anna Röjås, adm chef
Ingela Arheden, antagningschef, §§ 13-15
Annica Danielsson, ekonom, §§ 13-21
John Jönsson, utvecklingsledare
Ingrid Plantin, skolöverläkare, § 17
Tomas Kempe, samordnande skolpsykolog, § 17
Magdalena Titze, samordnare för flyktingfrågor, §§ 13-15
Annika Moshovitis, bitr rektor, Sfi, §§ 13-15
Elin Ahx, bitr rektor, Spri, §§ 13-15
Petra Karlsson, rektor/åhörare
Robert Jivegård, personalföreträdare LR
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet

Justerare Maria Gunnevik (KD)

Paragrafer § 13-29

Plats och tid för justering Måndagen den 19 februari 2018, kl. 16:15

Underskrifter



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-02-14 UN 2017/0539

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Stewe Löfberg

Ordförande
Anders Ebbesson (MP)

Justerare
Maria Gunnevik (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-02-14

Paragrafer § 13-29

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-20 Datum då anslaget tas ned 2018-03-14

Förvaringsplats för protokollet Utbildningskansliet 

Underskrift
Stewe Löfberg
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 138 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  utbildningsforvaltningen@lund.se  www.lund.se
22100 Lund

Sara Alfredsson

 

sara.alfredsson@lund.se

Utbildningsnämnden

Yttrande över: Motion från Dan Isaq (M) och 
Louise Rehn Winsborg (M) ”Lugn och trygg 
skolmiljö - nolltolerans mot kränkningar och 
övergrepp”
Sammanfattning
I takt med den digitala utvecklingen har också barn och elevers upplevda 
otrygghet ökat. De platser som organisationen Friends lyfter som otrygga 
i skolan är toaletter, omklädningsrum och korridorer. Motionärerna lyfter 
trygghetsvandringar tillsammans med elever som ett effektivt sätt att 
undersöka vilka utrymmen i skolmiljön som upplevs otrygga.  
Motionärerna önskar därför att barn- och skolnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt utbildningsnämnden i samverkan med service-
nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för att identifiera och åtgärda 
otrygga miljöer inom respektive verksamhet. 

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2018 dnr 
UN2017/0519
Motion Lugn och trygg skolmiljö-nolltolerans mot kränkningar och 
övergrepp den 23 november 2017 Dnr KS 2017/1107.

Barnets bästa
Barn påverkas i högsta grad av huruvida skolmiljön är trygg och säker. I 
Skolinspektionens enkätundersökning Skolenkäten, från 2017 uppger 
93% av eleverna vid utbildningsförvaltningens skolor att de Instämmer 
helt och hållet eller Stämmer ganska bra på påståendet: ”Jag känner mig 
trygg i skolan”. Det kan jämföras med riksgenomsnittet som ligger på 
89%.  

Ärendet
Skolorna arbetar kontinuerligt för att förebygga kränkningar och främja 
ett tryggt skolklimat. Det förebyggande och främjande arbetet dokumen-
teras och följs upp inom ramen för arbetet mot diskriminering och inom 
ramen för arbetet med skolans plan mot kränkande behandling.
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Utbildningsförvaltningen skolor arbetar med trygghetsvandringar som en 
del av det förebyggande och främjande arbetet, och eleverna erbjuds även 
i stor utsträckning möjlighet till enskilda omklädningsmöjligheter. 

I de enkäter som årligen genomförs inom förvaltningen ställs frågor om 
trygga och otrygga miljöer i skolan, och resultaten ligger till grund för 
skolornas arbete med att skapa tryggare skola. De miljöer som elever 
inom förvaltningen i första hand upplever som otrygga är matsal, platser 
där elever samlas och röker samt vid skolornas entréer. Den analys som 
gjorts av dessa platser visar att de alla är platser där många elever samlas 
på liten yta och på så sätt skapar otrygghet. Ett aktivt arbete med att hitta 
lösningar på det pågår inom ramen för skolornas arbetsmiljöarbete och 
likabehandlingsarbete. 

Samverkan med barn- och skolförvaltningen samt med serviceförvalt-
ningen sker redan, dels i syfte att skapa gemensamma rutiner för att 
upptäcka, åtgärda och anmäla kränkningar inom skolan, men också för 
att ta fram rutiner för hur externa anläggningar och skolan ska samverka 
kring tex idrottsundervisning. 

Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta
att avge yttrande över motionen i enlighet med utbildningsförvalt-

ningens tjänsteskrivelse 2018-01-31.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Sara Alfredsson
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 201 Motion ”Samlokalisera i Dalby för att 
skapa gemensamma vinster”

Dnr KS 2017/0204

Sammanfattning
Liberalerna yrkar i motion att kommunfullmäktige ska besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och 
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden utreda 
möjligheten att få till stånd en ny större lokal för sammankomster och 
föreningsliv i Dalby i anslutning till en befintlig idrottsplats
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och 
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden att efter 
nära dialog med relevanta aktörer presentera en kostnadskalkyl, möjliga 
former för finansiering och möjliga samordningsvinster till följd av att 
gamla lokaler fasas ut
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med servicenämnden 
undersöka om Allaktivitetshuset kan omvandlas till ett företagshus för 
småföretagare i händelse av att nuvarande verksamhet förläggs till en ny 
större lokal enligt intentionerna i motionen.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden 
samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Samtliga har inkommit 
med svar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2018
Servicenämndens beslut den 8 november 2017 § 100
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 februari 2018 § 25
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 14 mars 2018 § 24
Motion från Philip Sandberg (L) och Gunnar Brådvik (L) den 22 februari 
2016

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta
att  anse motionen besvarad
 
Mia Honeth (L), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och Inga-
Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta
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Justerare Utdragsbestyrkande

att ge kultur- och fritidsnämnden att i samarbete med vård- och 
omsorgsnämnden och föreningslivet i Dalby se över vilka möjligheter det 
finns för att utveckla och samutnyttja Allaktivitetshuset ytterligare samt
att anse motionen besvarad.
 
 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
 
Omröstning begärs.
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
 
Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Mia Honeths (L) m.fl yrkande.
 
Omröstningen utfaller enligt följande.
 
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Elin 
Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar Ja.
 
Mia Honeth (L), Christer Wallin (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof 
Anderssons (SD) röstar Nej.
 
Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster mot 7 Nej-röster.
 
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med Mia Honeths (L) m.fl 
yrkande. 
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Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att ge kultur- och fritidsnämnden att i samarbete med vård- och 

omsorgsnämnden och föreningslivet i Dalby se över vilka 
möjligheter det finns för att utveckla och samutnyttja 
Allaktivitetshuset ytterligare samt

att anse motionen besvarad

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut.
 
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.BIl § 201/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-06-20 klockan 15.00–22.40

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 158-165, §§ 168-206, närvarar inte §§ 
166-167 pga jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 158-165, §§ 168-172, §§ 174-206, 
närvarar inte §§ 166-167 och § 173 pga jäv
Elin Gustafsson (S), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga jäv
Björn Abelson (S), tjänstgör som ordförande § 166
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 158-183, tjänstgör som ordförande § 167, kl 15:00-
20:50 
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga 
jäv
Philip Sandberg (L), §§ 158-173, kl 15:00-18:20
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 166-167, 
kl 15:00-22:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§ 
166-167, kl 15:00-16:40
Birger Swahn (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) § 166, för 
Christer Wallin (M) § 173 samt för Mats Helmfrid (M) §§ 184-206
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 174-206
Caroline Ljungqvist (FI), tjänstgör för Elin Gustafsson (S) § 166

Ersättare Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 15:00-20:55

Övriga Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 15:00-17:30

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 158-206

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 27 juni 2018 kl 09:00

Underskrifter
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Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-06-20

Paragrafer § 158-206

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-28 Datum då anslaget tas ned 2018-07-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



RESERVATION   

KS 2018-06-20 
 

 

 

 
 

Reservation ärende § 44 

Motion "Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma vinster" 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet delar helt förslaget om att kultur- och fritidsnämnden i 

samarbete med vård- och omsorgsnämnden och föreningslivet i Dalby ska se över 

möjligheterna att utveckla och samutnyttja Allaktivitetshuset ytterligare. Det är därför ett 

sådant samarbete redan pågår. Vi har under mandatperioden bland annat säkrat 

Allaktivitetshuset existens och sätt till att det idag fylls med mer verksamhet än tidigare och 

att den kommunala samutnyttjningen är större.  

Motionen är närmast skriven som en beskrivning av det arbete vi redan gör och ett bifall gör 

ingen skillnad och innebär inte ett nytt uppdrag. Därför reserverar vi oss till förmån för vårt 

eget yrkande. 

 

Anders Almgren (S) Ulf Nymark (MP) 

Kommunstyrelsens ordförande Ledamot kommunstyrelsen 
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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

046-3596398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Philip Sandberg (L) och Gunnar 
Brådvik (L) "Samlokalisera i Dalby för att 
skapa gemensamma vinster"
Sammanfattning
Liberalerna yrkar i motion att kommunfullmäktige ska besluta 
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och 
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden utreda 
möjligheten att få till stånd en ny större lokal för sammankomster och 
föreningsliv i Dalby i anslutning till en befintlig idrottsplats 
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och 
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden att efter 
nära dialog med relevanta aktörer presentera en kostnadskalkyl, möjliga 
former för finansiering och möjliga samordningsvinster till följd av att 
gamla lokaler fasas ut 
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med servicenämnden 
undersöka om Allaktivitetshuset kan omvandlas till ett företagshus för 
småföretagare i händelse av att nuvarande verksamhet förläggs till en ny 
större lokal enligt intentionerna i motionen.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden 
samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Samtliga har inkommit 
med svar. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2018
Servicenämndens beslut den 8 november 2017 § 100
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 februari 2018 § 25
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 14 mars 2018 § 24
Motion från Philip Sandberg (L) och Gunnar Brådvik (L) den 22 februari 
2016

Barnets bästa
Beslutet bedöms inte beröra barn.
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Ärendet

Motionen 
Liberalerna yrkar i motion att kommunfullmäktige ska besluta 
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och 
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden utreda 
möjligheten att få till stånd en ny större lokal för sammankomster och 
föreningsliv i Dalby i anslutning till en befintlig idrottsplats,
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och 
fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden att efter 
nära dialog med relevanta aktörer presentera en kostnadskalkyl, möjliga 
former för finansiering och möjliga samordningsvinster till följd av att 
gamla lokaler fasas ut,
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med servicenämnden 
undersöka om Allaktivitetshuset kan omvandlas till ett företagshus för 
småföretagare i händelse av att nuvarande verksamhet förläggs till en ny 
större lokal enligt intentionerna i motionen.

Nämndernas yttranden
Vård och omsorgsnämnden bedriver träffpunktsverksamhet för 
seniorer. Lokalerna ska vara ändamålsenliga; tillgängliga samt möta 
målgruppen äldres behov. Träffpunkten behöver ha egna ytor, men kan 
dela gemensamma resurser med andra aktörer. Den behöver även vara  
nåbar genom kollektivtrafiken.
Nämnden anser att det finns goda förutsättningar att hitta lösningar som 
kan förena bådavinsterna, utifrån ekonomisk aspekt och att skapa en god 
mötesplats.
Förutom strävan att använda resurserna så väl som möjligt, signalerar 
samlokalisering att kommunen vänder sig till alla medborgare och arbetar 
för möten till exempel över generationsgränser och för ökad integration.

Kultur- och fritidsnämnden ser det som positivt att samlokalisera för 
att skapa gemensamma vinster. I dagsläget nyttjas Allaktivitetshuset av 
den öppna ungdomsverksamheten på nedre plan och numera även av 
Kulturskolan på övre plan, vilket uppfyller verksamhetens krav. 
Dessutom finns det viss verksamhet på förmiddagarna.
Nämnden ser inte att det finns utrymme i investeringsplanen 2019-2024 
för nybyggnation, utan nämnden får förhålla sig till och se över befintliga 
lokaler och optimera användandet.
Kultur- och fritidsnämnden har som ambition att bjuda in vård- och 
omsorgsförvaltningen och föreningslivet i Dalby för att skapa än mer 
verksamhet i huset och anser att det bör räcka för att utveckla och se över 
vilka möjligheter, som finns för att samutnyttja Allaktivitetshuset 
ytterligare. Nämnden föreslår att motionen därmed ska anses vara 
besvarad.



Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2018-04-13 KS 2017/0204

Servicenämndens bedömning är att redan beslutade och beställda 
utredningsuppdrag bör avslutas innan det kan bli aktuellt att överväga att 
genomföra den nu föreslagna utredningen. Ett av servicenämndens uppdrag 
är att tillgodose lokalbehoven hos kommunens olika verksamheter inom 
bland annat skola, vård och omsorg. Fullgörandet av detta uppdrag kräver, 
från såväl servicenämnden som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, 
ständiga prioriteringar då många av kommunens välfärdsåtaganden är 
växande och förväntas öka under överskådlig tid.

Rörande samordningsvinster vill nämnden klargöra att ersättandet av äldre 
lokaler med nya, för rubricerat ändamål, sannolikt kommer att medföra 
ökade hyreskostnader för de ideella föreningar som idag är hyresgäster i 
Dalby. 

Nämnden pekar på att det inte framgår av motionen om föreningslivet i 
Dalby har efterfrågat nya lokaler eller annars funnit brister där de i dagsläget 
huserar, inte heller om det finns önskemål från näringsidkare på orten om ett 
företagshus. 

Kommunkontorets kommentar
Nämnderna framhåller nyttan av samordning och samlokalisering för att 
få till stånd ett ökat samarbete och en effektivt nyttjande av kommunens 
lokaler. Kultur- och fritidsnämnden har som ambition att bjuda in vård- 
och omsorgsförvaltningen och föreningslivet i Dalby för att skapa än mer 
verksamhet i huset och anser att det bör räcka för att utveckla och se över 
vilka möjligheter, som finns för att samutnyttja Allaktivitetshuset 
ytterligare. Kommunkontoret ställer sig bakom detta förslag som en 
effektivare hantering av frågan än att sätta igång stora utredningar. 
Kommunkontoret föreslår att motionen med det ska anses besvarad.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge kultur- och fritidsnämnden att i samarbete med vård- och 

omsorgsnämnden och föreningslivet i Dalby se över vilka 
möjligheter det finns för att utveckla och samutnyttja 
Allaktivitetshuset ytterligare samt 

att anse motionen besvarad 

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Philip Sandberg (L), Gunnar Brådvik (L), kultur- och fritidsnämnden, 
vård- och omsorgsnämnden.



 

   
Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (3) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-11-08   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 100 Yttrande över Liberalernas motion 
”Samlokalisera i Dalby för att skapa 
gemensamma vinster” 

Dnr SN 2017/0393 

Sammanfattning 
Liberalerna föreslår i en motion att möjligheten att få till stånd en större 
lokal för sammankomster och föreningsliv i närheten av Dalby IP utreds. 
Inom ramen för utredningsuppdraget ska det enligt partiets förslag 
presenteras en kostnadskalkyl, möjliga finansieringsformer och 
eventuella samordningsvinster. Partiet föreslår också att det utreds 
huruvida Allaktivitetshuset i Dalby kan omvandlas till ett företagshus för 
småföretagare. 

Beslutsunderlag 
Liberalernas motion ”Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma 
vinster” av den 22 februari 2016. 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017. 

Yrkanden 
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Ander Hansson (S), Lars Leonardsson (M) 
och Gert Andersson (C) yrkar att servicenämnden beslutar i enlighet med 
serviceförvaltningens förslag. 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 
att översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse av den 23 oktober 

2017 som servicenämndens yttrande över Liberalernas motion 
”Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma vinster”. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten 



    
Servicenämnden Protokollsutdrag 2 (3) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-11-08 SN 2017/0512  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Servicenämnden 
 
Plats och tid Diamanten, Kristallen, Plan 1, 2017-11-08 klockan 17.10–20.33 

Sammanträdet ajournerades klockan 18.48–19.16 samt klockan 
19.54–20.04 

  
Ledamöter Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande 

Klara Twete (S), vice ordf 
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf 
Mats Nilsson (S) 
Anders Hansson (S) 
Lars Leonardsson (M) 
Pontus Kjellström (V) 
Gert Andersson (C) 

  
Tjänstgörande ersättare Rolf Sällryd (M), tjänstgör för Maria Gunnevik (KD), §§ 94-del av § 

103 (deltog ej i beslutet av § 103) klockan 17.10–20.22 
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L), tjänstgör för Maria Gunnevik 
(KD) §§ 104-106 

  
Ersättare Barbro Törnqvist (S) 

Ann-Sofi Severinsson (S) 
Staffan Sölve (MP), klockan 17.10–19.38, §§ 94-102 (lämnade 
sammanträdet under § 102) 
Andreas Irestål (FNL) 
Ingvar Hansson (C) 

  
Övriga Alma Hodzic, Ekonomichef, §§ 94-95 

Anna Månsson, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen stab 
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad, §§ 94-95 
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter, §§ 94-95 
Pål Svensson, Servicedirektör, Serviceförvaltningen stab 
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Serviceförvaltningen stab 
Thobias Ligneman, Kommunikatör, Serviceförvaltningen stab, §§ 
94-95 

 
Justerare Klara Twete (S) 
  
Paragrafer § 94-106 
  
Plats och tid för justering Kristallen, Brotorget 1, den 13 november 2017 kl.08.00 
 



    
Servicenämnden Protokollsutdrag 3 (3) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-11-08 SN 2017/0512  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
 
 
Underskrifter 

 

  
Sekreterare  
 Anna Månsson 
  
  
Ordförande  
 Johan Lambreus Mattsson (MP) 
  
  
Justerare  
 Klara Twete (S) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Servicenämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-11-08 
  
Paragrafer § 94-106 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-11-13 Datum då anslaget tas ned 2017-12-05 
  
Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Anna Månsson 
 



 

   

Serviceförvaltningen 

Lundafastigheter 

Tjänsteskrivelse 

2017-10-23 

1(3) 

 

Postadress Besöksadress Telefon växel  Internetadress e-post  

Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00  www.lund.se serviceforvaltningen@lund.se 

221 00 

Martin Karlsson 

046-359 54 35 

martin.karlsson2@lund.se 

 

Servicenämnden 

 

 

 

 

Yttrande över Liberalernas motion 
“Samlokalisera i Dalby för att skapa 
gemensamma vinster” 
Dnr SN 2017/0393 

Sammanfattning 
Liberalerna föreslår i en motion att möjligheten att få till stånd en större 

lokal för sammankomster och föreningsliv i närheten av Dalby IP utreds. 

Inom ramen för utredningsuppdraget ska det enligt partiets förslag 

presenteras en kostnadskalkyl, möjliga finansieringsformer och 

eventuella samordningsvinster. Partiet föreslår också att det utreds 

huruvida Allaktivitetshuset i Dalby kan omvandlas till ett företagshus för 

småföretagare. 

 

Beslutsunderlag 
Liberalernas motion ”Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma 

vinster” av den 22 februari 2016. 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017. 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonventionens artikel 31 föreskriver barnets rätt till fritid, lek och 

rekreation. Konventionsstaterna, av vilka Sverige är en, har förbundit sig 

att tillhandahålla lämpliga och lika möjligheter för kulturell och 

konstnärlig verksamhet samt rekreations- och fritidsverksamhet. 

 

I Sverige spelar föreningslivet en betydande roll i tillgodoseendet av 

barns behov enligt ovan nämnda artikel och kommunala aktörer delar 

ansvaret för rikets åtaganden. Lunds kommun stöttar föreningslivet 

genom bland annat ekonomiska bidrag men även via tillhandahållandet 

av lämpliga lokaler.  

Ärendet 
Liberalerna föreslår i en motion att servicenämnden tillsammans med 

kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden utreder 

möjligheten till uppförandet av en större byggnad i nära anslutning till 

Dalby IP. Partiet resonerar kring om en sådan byggnad, som kan inhysa 

föreningslivet och fylla ortens behov av uthyrningsbara lokaler under ett 

och samma tak skulle kunna medföra en rad olika, för samhället positiva, 

effekter.  

 



   

 Tjänsteskrivelse 

2017-10-23 

2(3) 

 

 

Motionärerna anför vidare att uppförandet av en ny och större byggnad 

till de föreningar som idag är aktiva i Dalby bör medföra 

samordningsvinster för föreningslivet i form av lägre hyreskostnader. 

Avslutningsvis föreslår Liberalerna att det utreds om Allaktivitetshuset 

istället skulle kunna användas som företagshus för småföretagare. 

 

Serviceförvaltningens yttrande 
Motionärernas förslag innebär att kommunen skulle genomföra ett 

omfattande förvaltningsövergripande utredningsarbete. Förvaltningen 

arbetar redan med ett icke ringa antal sådana utredningar, inte minst 

gällande lokalfrågor. Det handlar i många fall om frågor som är av 

betydelse på ett strukturellt plan, såsom standardlokalprogram för olika 

lokaltyper, samlad måltidsorganisation och organisation avseende sociala 

bostäder. Men det finns också viktiga utredningar av objektskaraktär som 

pågår, såsom exempelvis avseende utvecklingen av Stadshallen och 

frågorna om hanteringen av idrottslokaler i anslutning till den nya 

gymnasieskolan. Dessutom finns behov av att genomföra 

utredningsarbete avseende bland annat hyressättningen av kök och 

matsalar i skolorna, ett arbete som är nödvändigt men som samtidigt har 

visat sig vara svårt att prioritera mot bakgrund av övriga pågående 

utredningsuppdrag. 

 

I en så snabbt växande kommun som Lund är för närvarande, är det av 

vikt att vara noggrann med vilka utredningsuppdrag som prioriteras. 

Strategiska utredningar och motsvarande beslut nu, kan spara arbete och 

ekonomiska resurser i framtiden.  

 

För serviceförvaltningens vidkommande är läget sådant att det inte är 

möjligt att ta sig an ytterligare större utredningsuppdrag i nuläget, med 

mindre än att andra uppdrag tas bort/prioriteras ner eller utredningarna 

genomförs av externa resurser. Väljer man det senare måste man dock 

vara klar över att det också tar befintliga resurser i anspråk att arbeta med 

konsulter. Ett beslut om att genomföra en utredning med externa resurser 

kräver också beslut om medel till detta, eftersom sådana saknas. 

Förvaltningens bedömning är att redan beslutade och beställda 

utredningsuppdrag bör avslutas innan det kan bli aktuellt att överväga att 

genomföra den nu föreslagna utredningen.  

 

Rörande samordningsvinster vill förvaltningen klargöra att ersättandet av 

äldre lokaler med nya, för rubricerat ändamål, sannolikt kommer att 

medföra ökade hyreskostnader för de ideella föreningar som idag är 

hyresgäster i Dalby. 

 

Det framgår inte av motionen om föreningslivet i Dalby har efterfrågat 

nya lokaler eller annars funnit brister där de i dagsläget huserar, inte 

heller om det finns önskemål från näringsidkare på orten om ett 

företagshus. 

 

 

 



   

 Tjänsteskrivelse 
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Ett av serviceförvaltningens uppdrag är att tillgogose lokalbehoven hos 

kommunens olika verksamheter inom bland annat skola, vård och 

omsorg. Fullgörandet av detta uppdrag kräver, från såväl servicenämnden 

som Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, ständiga prioriteringar 

då många av kommunens välfärdsåtaganden är växande och förväntas 

öka under överskådlig tid. Även projekt som upplevs som spännande och 

positiva kan behöva prioriteras bort, till förmån för genomförandet av 

grunduppdraget.  

 

Serviceförvaltningens förslag till beslut 
att översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse av den 23 oktober 

2017 som servicenämndens yttrande över Liberalernas motion 

”Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma vinster”. 

SERVICEFÖRVALTNINGEN 
 

 

 

Pål Svensson Jonna Myrebris 

servicedirektör fastighetschef 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Akten 



 

   

Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (4) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-15   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 25 Yttrande över motion från Philip 
Sandberg (L) och Gunnar Brådvik (L) 
om att samlokalisera i Dalby för att 
skapa gemensamma vinster 
Dnr KU 2017/0882 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har översänt en motion från Philip Sandberg (L) och 

Gunnar Brådvik (L) angående samlokalisering i Dalby till kultur- och 

fritidsnämnden för yttrande med anhållan om svar senast den 25 februari 

2018. 

I motionen föreslås att kultur- och fritidsnämnden, vård- och 

omsorgsnämnden samt servicenämnden i samverkan ska utreda en ny 

större lokal för sammankomster i Dalby, presentera en kostnadskalkyl för 

detta samt undersöka möjligheten att omvandla Allaktivitetshuset till ett 

företagshus för småföretagare.  

Förvaltningen ser det som positivt att samlokalisera för att skapa 

gemensamma vinster. I dagsläget nyttjas Allaktivitetshuset av den öppna 

ungdomsverksamheten på nedre plan och numera även Kulturskolan på 

övre plan, vilket uppfyller verksamhetens krav. Dessutom finns det viss 

verksamhet på förmiddagarna. Dock ser förvaltningen inte att det finns 

utrymme i investeringsplanen 2019-2024 för nybyggnation, utan får 

förhålla sig till och se över befintliga lokaler och optimera användandet. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har som ambition att bjuda in vård- och 

omsorgsförvaltningen och föreningslivet i Dalby för att skapa mer 

verksamhet i huset och anser att det bör räcka för att utveckla och se över 

vilka möjligheter som finns att samutnyttja Allaktivitetshuset ytterligare.  

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara 

besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018  

Remiss från kommunkontoret, inkommen den 18 december 2017 

Motion från Liberalerna om att samlokalisera i Dalby för att skapa 

gemensamma vinster, daterad den 22 februari 2016 

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S), Birger Swahn (M) och Gunnar Brådvik (L) yrkar 

bifall till förvaltningens förslag. 



    

Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 2 (4) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-15   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Elin 

Gustafsson (S) med flera om att bifalla förvaltningens förslag om att 

nämnden ska besluta att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i kultur- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. Ordföranden ställer proposition på 

yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med detsamma. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att föreslå att kommunfullmäktige ska anse motionen vara besvarad 

med hänvisning till vad som anförs i kultur- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten   



    

Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 3 (4) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-02-15 KU 2018/0042  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Plats och tid Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,  

2018-02-15, klockan 17.30–20.00 

  

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) §§ 17-20 

Elvira Mehic (S) 

Börje Anehamre (M) 

Fabian Zäll (L) 

Ioakim Vasiliadis (L) 

Göran Fries (V) 

Nita Lorimer (V) 

Erik Dahlén (C) 

Sengül Köse Lindqvist (FI) 

  

Övriga Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör 

Annika Eklund, kulturchef 

Dan Kanter, idrotts- och fritidschef 

Karin Bergendorff, bibliotekschef 

Katarina Franzén, nämndsekreterare 

Karin Larsson, utvecklingsstrateg, §§ 17-22 

Lena Nielsen, controller, §§ 17-21 

Mira Norrsell, miljösamordnare, §§ 17-20 

Uffe Anselin, HR-konsult, §§ 17-20 

Björn Berséus, miljödirektör, §§ 17-19 

 

Justerare Adrian Borin (M) 

  

Paragrafer §§ 17-30 

  

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-02-22 

 

 

 



    

Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 4 (4) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-02-15 KU 2018/0042  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Katarina Franzén 

  

  

Ordförande  

 Elin Gustafsson (S) 

  

  

Justerare  

 Adrian Borin (M) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-02-15 

  

Paragrafer §§ 17-30 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-23 Datum då anslaget tas ned 2018-03-19 

  

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningens kansli 

  

  

Underskrift  

 Katarina Franzén 
 



Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2)
Idrott Diarienummer

2018-01-30 KU 2017/0882

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

Görel Hansson

046-359 96 10

gorel.hansson@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över motion från Liberalerna om att 
samlokalisera i Dalby för att skapa 
gemensamma vinster
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt en motion från Liberalerna angående 
samlokalisering i Dalby till kultur- och fritidsnämnden för yttrande med 
anhållan om svar senast den 25 februari 2018.

I motionen föreslår Liberalerna att kultur- och fritidsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden samt servicenämnden i samverkan ska utreda en ny 
större lokal för sammankomster i Dalby, presentera en kostnadskalkyl för 
detta samt undersöka möjligheten att omvandla Allaktivitetshuset till ett 
företagshus för småföretagare.

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara 
besvarad.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2018 
(denna skrivelse)
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 18 december 2017
Motion från Liberalerna om att samlokalisera i Dalby för att skapa 
gemensamma vinster, daterad den 22 februari 2016

Barnets bästa
Ett välutvecklat förenings- och företagarklimat bedöms påverka barn och 
ungdomar gynnsamt. Kommunen bidrar till detta genom att skapa 
förutsättningar för utveckling och tillväxt.

Ärendet
Liberalerna föreslår i motionen att kommunfullmäktige ska uppdra åt 
kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden, vård- 
och omsorgsnämnden samt servicenämnden utreda möjligheten att få till 
stånd en ny större lokal för sammankomster och föreningsliv i Dalby. 
Liberalerna föreslår också att kommunfullmäktige ska uppdra åt 
kommunstyrelsen att i samverkan med ovannämnda nämnder presentera 



Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2 (2)
Fritid Diarienummer

2018-01-30 KU 2017/0882

en kostnadskalkyl för finansiering och möjliga samordningsvinster till 
följd av att gamla lokaler fasas ut. Till sist föreslår Liberalerna 
kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med 
ovannämnda nämnder undersöka om Allaktivitetshuset kan omvandlas 
till ett företagshus för småföretagare i händelse av att nuvarande 
verksamhet förläggs till nya lokaler.

Förvaltningen ser det som positivt att samlokalisera för att skapa 
gemensamma vinster. I dagsläget nyttjas Allaktivitetshuset av den öppna 
ungdomsverksamheten på nedre plan och numera även av Kulturskolan 
på övre plan, vilket uppfyller verksamhetens krav. Dessutom finns det 
viss verksamhet på förmiddagarna.

Förvaltningen ser inte att det finns utrymme i investeringsplanen 2019-
2024 för nybyggnation, utan nämnden får förhålla sig till och se över 
befintliga lokaler och optimera användandet. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har som ambition att bjuda in vård- och 
omsorgsförvaltningen och föreningslivet i Dalby för att skapa än mer 
verksamhet i huset och anser att det bör räcka för att utveckla och se över 
vilka möjligheter, som finns för att samutnyttja Allaktivitetshuset 
ytterligare. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att föreslå att kommunfullmäktige ska anse motionen vara besvarad 

med hänvisning till vad som anförs i kultur- och 
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 24 Yttrande över Liberalernas motion 
”Samlokalisera i Dalby för att skapa 
gemensamma vinster”

Dnr VOO 2017/0632

Sammanfattning
Liberalerna föreslår i en motion att möjligheten att få till stånd en större 
lokal för sammankomster och föreningsliv i närheten av Dalby IP utreds. 
Samlokalisering av en rad befintliga verksamheter, träffpunkten för 
seniorer, föreningarnas hus och allaktivitetshuset föreslås.
Vård och omsorgsförvaltningen bedriver träffpunktsverksamhet för 
seniorer. Lokalerna ska vara ändamålsenliga; tillgängliga samt möta 
målgruppen äldres behov. Träffpunkten behöver ha egna ytor, men kan 
dela gemensamma resurser med andra aktörer. Den behöver även vara 
nåbar genom kollektivtrafiken.
Det finns goda förutsättningar att hitta lösningar som kan förena båda 
vinsterna, utifrån ekonomisk aspekt och att skapa en god mötesplats. 
Förutom strävan att använda resurserna så väl som möjligt, signalerar 
samlokalisering att kommunen vänder sig till alla medborgare och arbetar 
för möten till exempel över generationsgränser och för ökad integration.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari 2018 
dnr VOO 2017/0632.
Liberalernas motion ”Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma 
vinster” den 22 februari 2016 dnr KS 2017/0204.

Yrkanden
Monika Lekander (L) yrkar med instämmande av samtliga ledamöter och 
tjänstgörande ersättare bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att överlämna vård- och omsorgsförvaltningens yttrande till 

kommunkontoret.
 

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret
 



Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-14 VOO 2018/0137

Justerare Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, 2018-03-14 klockan 

17.00–21.50

Ledamöter Ann-Margreth Olsson (S), ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf
Mai Almén (S)
Pär-Ola Nilsson (S)
Ronny Johannessen (M)
Martin Stensson (V)
Tove Klette (L), tom § 22
Inga-Kerstin Eriksson (C)

Tjänstgörande ersättare Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Dan Backman (KD)
Manaf Sababi (MP), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP)
Monika Lekander (L), tjänstgör för Tove Klette (L) from § 23

Ersättare Mira Melander (S)
Piotr Szybek (S)
Daniel Kronmann (L)
Karin Oscarsson (V)
Gunilla Wahlberg (V)
John Lager (C)
Cherry Batrapo (FI)

Övriga Seth Petersson, förvaltningschef
Lena Carlereus, myndighetschef
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 29, ej närvarande § 21 p 1-2
Ann-Kristin Blomberg, HR-chef, tom § 29, ej närvarande § 21 p 1-2
Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 29, ej närvarande § 21 p 1-2
Zenita Bäck, lokalsamordnare, tom § 24, ej närvarande § 21 p 1-2
Veronica Welin, verksamhetschef, tom § 23, ej närvarande § 21 p 1-2
Helena Falk, nämndsekreterare
Birgitta Åkerson, projektledare, tom § 21 p 3, ej närvarande § 21 p 1-
2
Susanne Leijon, medicinskt ansvarig sjuksköterska, tom § 21, ej 
närvarande § 21 p 1-2
Christina Ravanelli Hansson, enhetschef, tom § 21 p 1
Niclas Snygg, verksamhetschef, tom § 21 p 2, ej närvarande § 21 p 1
Lena Hansen, Kommunal, tom § 29, ej närvarande § 21 p 1-2
Lars Öst, Vision, tom § 29, ej närvarande § 21 p 1-2
Elisabeth Fagerström, kvalitets- och uppföljningsstrateg, tom § 21, ej 
närvarande § 21 p 1-2
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Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-14 VOO 2018/0137

Justerare Utdragsbestyrkande

Justerare Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer § 19-30

Plats och tid för justering vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, 2018-03-15 kl. 15:00

Underskrifter

Sekreterare
Helena Falk

Ordförande
Ann-Margreth Olsson (S)

Justerare
Fredrik Ljunghill (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-03-14

Paragrafer § 19-30

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

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund 

Underskrift
Helena Falk



Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (4)
Hemvård, rehabilitering och service för 
seniorer

Diarienummer

2018-02-19 VOO 2017/0632

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Brunnslyckan 046-35 50 00  vardochomsorg@lund.se www.lund.se
22100 LUND

Emma Borrie

046-3599845

emma.borrie@lund.se

Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande över Liberalernas motion 
”Samlokalisera i Dalby för att skapa 
gemensamma vinster”
Sammanfattning
Liberalerna föreslår i en motion att möjligheten att få till stånd en större 
lokal för sammankomster och föreningsliv i närheten av Dalby IP utreds. 
Samlokalisering av en rad befintliga verksamheter, träffpunkten för 
seniorer, föreningarnas hus och allaktivitetshuset föreslås.
Vård och omsorgsförvaltningen bedriver träffpunktsverksamhet för 
seniorer. Lokalerna ska vara ändamålsenliga; tillgängliga samt möta 
målgruppen äldres behov. Träffpunkten behöver ha egna ytor, men kan 
dela gemensamma resurser med andra aktörer. Den behöver även vara 
nåbar genom kollektivtrafiken.
Det finns goda förutsättningar att hitta lösningar som kan förena båda 
vinsterna, utifrån ekonomisk aspekt och att skapa en god mötesplats. 
Förutom strävan att använda resurserna så väl som möjligt, signalerar 
samlokalisering att kommunen vänder sig till alla medborgare och arbetar 
för möten till exempel över generationsgränser och för ökad integration.

Beslutsunderlag
Vård och Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari 2018 
dnr VOO 2017/0632.
Liberalernas motion ”Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma 
vinster” den 22 februari 2016 dnr KS 2017/0204.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant då yttrandet 
avser verksamhet för äldre (träffpunkt för seniorer).



Tjänsteskrivelse 2 (4)
Diarienummer

2018-02-19 VOO 2017/0632

Konsekvenser för personer med 
funktionsnedsättning
Behovet av god tillgänglighet för alla beaktas när verksamhet bedrivs 
inom Vård och Omsorgsförvaltningen samt då verksamhetsutveckling 
planeras och genomförs.

Ärendet
Liberalerna föreslår i en motion att vård och omsorgsnämnden 
tillsammans med servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden utreder 
möjligheten till uppförandet av en större byggnad i nära anslutning till 
Dalby IP. Partiet resonerar kring om en sådan byggnad, som kan inhysa 
föreningslivet och fylla ortens behov av uthyrningsbara lokaler under ett 
och samma tak, skulle kunna medföra en rad olika, för samhället 
positiva, effekter.
Samlokalisering efterlyses, en samlad arena för sammankomster och 
föreningsliv, där ”samverkan kan ske kring goda idéer och där dessa kan 
omsättas i praktiken”. En sådan lokal skulle kunna användas till många 
olika syften och dessutom minska kostnaderna genom att samla 
kommunala verksamheter som i dagsläget finns runt om i Dalby; 
träffpunkten för seniorer, föreningarnas hus och allaktivitetshuset. Även 
Studieförbundet Vuxenskolan skulle kunna erbjudas möjligheten att ha 
kontor och verksamhet i den nya lokaliseringen. Motionen lyfter att 
gemensamma ytor medför lägre totala hyreskostnader ”men även en vinst 
för verksamheterna då de kunnat komplettera och stärka varandra”.  

Seniorverksamheten
Vård och omsorgsförvaltningen bedriver träffpunktsverksamhet för 
seniorer i Lunds centrala delar, Dalby, Södra Sandby, Veberöd och 
Genarp. Verksamheten befinner sig i ständig utveckling då besökarnas 
behov och önskemål varierar över tiden. Träffpunkterna är välbesökta 
och det finns ett stort engagemang och delaktighet från besökarna sida. 
Många aktiviteter drivs redan idag som samarrangemang med andra, till 
exempel pensionärsorganisationer och studieförbund. Träffpunkterna är 
öppna för alla seniorer i Lund och erbjuds utan biståndsbeslut i ett 
förebyggande syfte att minska behovet av individuellt stöd samt 
motverka ensamhet och isolering. Seniorerna skall ges möjlighet att vara 
aktiva (fysisk aktivitet, friskvård, intellektuell stimulans, social samvaro, 
meningsfulla aktiviteter) och delaktiga genom att ha inflytande och 
kunna leda/initiera aktiviteter. Seniorverksamheten ska vara en resurs i 
samverkan med andra resurser och arbetar aktivt för att nå en bredare 
målgrupp, vara tillgängliga för alla seniorer samt med mångfald och 
integration.



Tjänsteskrivelse 3 (4)
Diarienummer
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Träffpunkt Dalby
Träffpunkt för seniorer i Dalby ligger idag placerad i Dalby centrum, 
med lokaler som rymmer caféverksamhet (kök/pentry), samlingslokal, 
mötesrum, vävstuga, personalutrymmen, förråd, toaletter och 
foaje/garderob. Caféet drivs i samverkan med de lokala pensionärs-
föreningarna som organiserar cafévärdar- och värdinnor.  Verksamhet 
bedrivs vardagar dagtid och lokalen kan även disponeras helg- och 
kvällstid. 
Verksamheten bedrivs i nuläget i en fristående lokal. En del av de andra 
träffpunkterna finns i lokaler som delas med andra verksamheter som 
drivs av Vård och omsorgsförvaltningen; till exempel särskilt boende 
eller restaurang för äldre eller andra förvaltningar; till exempel bibliotek 
och fritidsklubb.

Vård och omsorgsförvaltningens yttrande
Att samlokalisera olika kommunala verksamheter kan innebära vinster. 
Dels att använda resurserna så väl som möjligt, men också att kommunen 
skickar ut signalen att vi vänder oss till alla medborgare och arbetar för 
möten till exempel över generationsgränser och för ökad integration. 
Seniorverksamheten (träffpunkterna) är mycket positiv till att hitta nya 
samverkansformer för att utveckla verksamheten.
Vård och omsorgsförvaltningen bedriver idag verksamhet för seniorer 
och för målgruppen är det viktigt att lokalerna är ändamålsenliga, vilket 
till exempel innebär att de måste vara tillgängliga; lätta att nå med 
allmänna kommunikationer, helst i markplan samt disponerade med 
toaletter, utrymmen och möblering som fungerar för äldre. En 
förutsättning för att flytta befintlig verksamhet är att den nya 
lokaliseringen är minst lika tillgänglig och ändamålsenlig samt nåbar 
med kollektivtrafik som den nuvarande lokalen är för träffpunktens 
besökare.
En erfarenhet vid samdisponering är att det är viktigt att seniorerna 
känner att det finns utrymmen som är deras, det vill säga avsatta för dem. 
Det fungerar i så fall att ha andra, gemensamma ytor för samnyttjande. 
Det finns vinster med att samla olika verksamheter eftersom det 
underlättar samarbete och möjligheten att fånga upp/prova på nya idéer. 
Möten skapar möjlighet att ta del av varandras styrkor och erfarenheter. 
Det finns goda förutsättningar att hitta lösningar som kan förena båda 
vinsterna, utifrån ekonomisk aspekt och att skapa en god mötesplats om 
man redan på planeringsstadiet utgår från en uppdelning där fokus ligger 
på att skapa så mycket gemensamma ytor/funktioner som möjligt, men 
där man också ser till var hyrestagares individuella förutsättningar och 
behov. Det är också viktigt att hitta goda samverkansformer, som präglas 
av win-winsträvan, vi-känsla och jämlikhet.
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Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att överlämna vård- och omsorgsförvaltningens yttrande till 

kommunkontoret.

Seth Pettersson
Förvaltningschef

Niclas Snygg
Verksamhetschef 

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret



Kommunfullmäktige
Lund kommun
Box 41

        221 00 LUND

        Lund 2016-02-22

Motion

Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma vinster

Föreningslivet är en fantastisk arena för möten mellan människor. Där utbyts idéer, 
erfarenheter och nätverk vilket i sin tur leder till tolerans, solidaritet och tillit mellan 
individer. I föreningslivet föds engagemang och skapar en grogrund för morgondagens 
framväxt av entreprenörer och eldsjälar. 

Idag finns ingen samlad arena för föreningslivet i Dalby där man kan samverka kring goda 
idéer och omsätta idéerna i praktiken. Liberalerna vill se över möjligheten att skapa en 
större lokal för sammankomster och föreningsliv i Dalby. 

En sådan lokal skulle kunna användas till många olika syften och dessutom minska 
kostnaderna. Träffpunkten för seniorer skulle kunna ha sin verksamhet där istället för i Dalby 
Centrum. Aktivitetsklubben på Föreningarnas Hus skulle kunna rymmas där på 
eftermiddagarna. Lokalen skulle kunna hyras ut till olika arrangemang och sammankomster 
när en försäljning av Tingshuset diskuteras (det är i princip den enda uthyrningsbara lokalen i 
Dalby idag). Allaktivitetshuset skulle kunna förlägga sin verksamhet med aktiviter för 
pensionärer och föräldralediga till en sådan lokal medan andra användningsområden kan 
diskuteras för den nuvarande byggnaden (t.ex. ett företagshus). Även Studieförbundet 
Vuxenskolan skulle kunna ha kontor och verksamhet där.  

Den optimala platsen för en sådan lokal skulle vara i närheten av idrottsplatsen och 
Nyvångshallen för att kunna bedriva eftermiddagsverksamhet i likhet med EOS-hallens 
verksamhet i Lund och närhet till olika aktiviteter. Exempelvis finns en sådan plats mellan 
omklädningsrummen på Dalby IP och Möllan. 

Idag utgår en relativt hög hyreskostnad för Allaktivitetshuset (350 000 kr/år), träffpunkten för 
seniorer (300 000 kr/år) och Föreningarnas Hus (100 000 kr/år)- utöver driften. Om de istället 
hade haft gemensamma ytor att samsas på hade det skapat samordningsvinster med lägre 
hyreskostnader, men även en vinst för verksamheterna då de kunnat komplettera och stärka 
varandra. 



Det har förts diskussioner om huruvida Allaktivitetshuset ska kunna ha kvar sin verksamhet 
eller ej. Den har temporärt fått vara kvar, men man väntar på ett mer långsiktigt besked. 

Liberalerna vill undersöka ett antal olika frågeställningar: 

- Kan vi hitta en modell som är mer kostnadseffektiv än idag där föreningar, skola, 
träffpunkt, studieförbund kan samverka i större utsträckning? 

- Kan en ökad samverkan leda till fler fördelar som t.ex. att fler möten sker över 
generationsgränser och därmed bidrar till ett öppnare och mer inkluderande samhälle?

- Kan en sådan modell leda till en förbättrad integration av nyanlända barn och unga? 
- Kan vi hitta en ändamålsenlig plats för en större lokal för sammankomster och 

föreningsliv i Dalby i närheten av Nyvångsskolan och Dalby IP? 
- Vilka finansieringsmöjligheter finns det där både kommunen och relevanta aktörer är 

involverade? 
- Kan Allaktivitetshuset omvandlas till ett Företagshus för småföretagare ifall nya 

ändamålsenliga lokaler hittas för nuvarande verksamhet? 

Med anledning av ovanstående föreslår Liberalerna kommunfullmäktige att besluta:

att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden, 
vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden utreda möjligheten att få till 
stånd en ny större lokal för sammankomster och föreningsliv i Dalby i 
anslutning till en befintlig idrottsplats

att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden, 
vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden att efter nära dialog med 
relevanta aktörer presentera en kostnadskalkyl, möjliga former för finansiering 
och möjliga samordningsvinster till följd av att gamla lokaler fasas ut 

att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med servicenämnden undersöka om 
Allaktivitetshuset kan omvandlas till ett företagshus för småföretagare i 
händelse av att nuvarande verksamhet förläggs till en ny större lokal enligt 
intentionerna i motionen.   

Philip Sandberg (L) Gunnar Brådvik (L)



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 202 Motion om att beivra bidragsbrott 
bland ensamkommande barn som har 
åldersuppskrivits

Dnr KS 2017/1218

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD), Bo Kjellberg (SD) och Christoffer Brinkåker 
(SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar
att socialnämnden ska polisanmäla de personer som av migrationsverket 
fått sin ålder uppskriven till 18 år eller mer, eftersom dessa kan ha gjort 
sig skyldiga till bidragsbrott, samt
att de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen och hävdat att de 
varit under 18 år ska bli återbetalningsskyldiga för de bidrag de 
tillskansat sig på felaktiga grunder.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 april 2018.
Socialnämndens beslut den 14 mars 2018, § 54.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2018.
Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. motion om att beivra bidragsbrott 
bland ensamkommande barn som har åldersuppskrivits.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Torsten Czernyson (KD), 
Christer Wallin (M), Börje Hed (FNL), Mia Honeth (L), Inga Kerstin 
Eriksson (C) och Hanna Gunnarssons (V) yrkar at kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
 
Hans-Olof Andersson (SD) 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.
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Sammanträdesdatum
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Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå motionen.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsen beslut.
 
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 202/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-06-20 KS 2018/0198

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-06-20 klockan 15.00–22.40

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 158-165, §§ 168-206, närvarar inte §§ 
166-167 pga jäv
Christer Wallin (M), 2:e v ordf, §§ 158-165, §§ 168-172, §§ 174-206, 
närvarar inte §§ 166-167 och § 173 pga jäv
Elin Gustafsson (S), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga jäv
Björn Abelson (S), tjänstgör som ordförande § 166
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 158-183, tjänstgör som ordförande § 167, kl 15:00-
20:50 
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD), §§ 158-165, §§ 167-206, närvarar inte § 166 pga 
jäv
Philip Sandberg (L), §§ 158-173, kl 15:00-18:20
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 166-167, 
kl 15:00-22:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M) §§ 
166-167, kl 15:00-16:40
Birger Swahn (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD) § 166, för 
Christer Wallin (M) § 173 samt för Mats Helmfrid (M) §§ 184-206
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 174-206
Caroline Ljungqvist (FI), tjänstgör för Elin Gustafsson (S) § 166

Ersättare Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl 15:00-20:55

Övriga Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl 15:00-17:30

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 158-206

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 27 juni 2018 kl 09:00

Underskrifter
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Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-06-20 KS 2018/0198

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-06-20

Paragrafer § 158-206

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-28 Datum då anslaget tas ned 2018-07-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 20 juni 2018, 

ärende 44. Motion om att beivra bidragsbrott bland ensamkommande 

barn som har åldersuppskrivits, (KF) Dnr KS 2017/1218 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget bifallsyrkande till motionen.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-06-20 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2018-04-27 KS 2017/1218

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

Pernilla Ardhe

046-356339

pernilla.ardhe@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl 
om att beivra bidragsbrott bland 
ensamkommande barn som har 
åldersuppskrivits
Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD), Bo Kjellberg (SD) och Christoffer Brinkåker 
(SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar 
att socialnämnden ska polisanmäla de personer som av migrationsverket 
fått sin ålder uppskriven till 18 år eller mer, eftersom dessa kan ha gjort 
sig skyldiga till bidragsbrott, samt 
att de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen och hävdat att de 
varit under 18 år ska bli återbetalningsskyldiga för de bidrag de 
tillskansat sig på felaktiga grunder.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 april 2018.
Socialnämndens beslut den 14 mars 2018, § 54.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2018.
Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. motion om att beivra bidragsbrott 
bland ensamkommande barn som har åldersuppskrivits.

Barnets bästa
Socialförvaltningen anger att motionen inte berör barn.

Ärendet
Hans-Olof Andersson (SD), Bo Kjellberg (SD) och Christoffer Brinkåker 
(SD) har kommit in med en motion om att beivra bidragsbrott bland 
ensamkommande barn som har åldersuppskrivits. I motionen anförs bl.a. 
följande. De asylsökande som efter läkarundersökning bedöms vara över 
18 år men som har hävdat att de är under 18 år ska polisanmälas för brott 
mot lagen om bidragsbrott. Vid fällande dom blir man 
återbetalningsskyldig och i straffskalan finns fängelse i högst ett år. De 
föreslår att komunfullmäktige beslutar att socialnämnden ska polisanmäla 
de personer som av migrationsverket fått sin ålder uppskriven till 18 år 
eller mer, eftersom dessa kan ha gjort sig skyldiga till bidragsbrott, samt 
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att de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen och hävdat att de 
varit under 18 år ska bli återbetalningsskyldiga för de bidrag de 
tillskansat sig på felaktiga grunder.

Socialnämnden
Motionen har remitterats till socialnämnden som anför följande.
I bidragsbrottslagen (2007:612) regleras vilka ekonomiska förmåner som 
omfattas av lagen; bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personligt 
ändamål som enligt lag eller förordning beslutas av Försäkringskassan, 
Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, 
Arbetsförmedlingen, kommunerna eller arbetslöshetskassorna. 
Socialförvaltningen ska enligt samma lag göra en polisanmälan vid 
misstanke om brott enligt denna lag. Förvaltningen har rutiner kring 
anmälan om misstänkt bidragsbrott.
I lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) beskrivs i 3 
§ tredje stycket att det är Migrationsverket som ansvarar för biståndet till 
de som omfattas av lagen. I 13 § LMA beskrivs de bistånd som lämnas 
enligt lagen, för det enskilda ensamkommande barnet på kommunens 
boenden handlar det om dagersättning. Familjehemsföräldrar får 
omkostnadsersättning vid sidan av arvodet för barns personliga utgifter 
varför dessa barn som regel inte har behov av dagersättning och särskilt 
bidrag från Migrationsverket.
Socialnämnden ansvarar inte för att betala ut bistånd till personliga 
ändamål för asylsökande ensamkommande barn, detta ansvar ligger i 
enlighet med ovan hos Migrationsverket. Socialförvaltningen saknar 
därför grunder för att polisanmäla för bidragsbrott mot Lunds kommun 
och kan inte heller kräva återbetalning av samma anledning.

Kommunkontorets kommentar
Med anledning av förslaget i motionen kan rent principiellt sägas att 
socialnämnden har att förhålla sig till gällande lagstiftning när den 
fullgör uppgifter inom sitt verksamhetsområde. Vad gäller 
bidragsbrottslagen regleras i denna under vilka förutsättningar 
anmälningsskyldighet vid misstanke om brott enligt den lagen föreligger. 
Det krävs en bedömning i varje enskilt fall för att avgöra om en anmälan 
ska ske. Som nämnden har uppgivit finns också rutiner kring detta.
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Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med vad socialnämnden har anfört.

Carin Hillåker
Tf. kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Socialnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-03-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 54 Remiss i ärende ”Motion från Hans-
Olof Andersson (SD) m.fl. om att 
beivra bidragsbrott bland 
ensamkommande barn som har 
åldersuppskrivits

Dnr SO 2018/0012

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson, Bo Kjellberg och Christoffer Brinkåker 
Sverigedemokraterna, har den 20 december 2017 inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige som i korthet innebär att socialnämnden 
ska polisanmäla de ensamkommande barn som av migrationsverket fått 
sin ålder uppskriven till 18 år eller mer, eftersom dessa kan ha gjort sig 
skyldiga till bidragbrott samt att de personer som ljugit om sin ålder i 
asylprocessen och hävdat att de varit under 18 år, ska bli 
återbetalningsskyldiga för de bidrag de tillskansat sig på felaktiga 
grunder.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2018.
Motion från Hans-Olof Andersson, Bo Kjellberg och Christoffer 
Brinkåker Sverigedemokraterna; ” Motion om att beivra bidragsbrott 
bland ensamkommande barn som har åldersuppskrivits” daterad 2017-
12-20

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     översända tjänsteskrivelse den 4 mars 2018 som socialnämndens 

svar till motionen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten



Socialnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-14 SO 2018/0032

Justerare Utdragsbestyrkande

Socialnämnden
Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2018-03-14 klockan 16.30–19.20

Ledamöter Eva S Olsson (S), ordförande
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Fredrik Persson (S)
Jenny Sjöö (MP)
Sven-Bertil Persson (V)
Sonja Lindlöf (L), t.om. kl. 18:00 § 52
Maja Grubelic (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Petra Douhane (M), ersätter Dan Ishaq (M)
Amanda Bjernestedt (MP), ersätter Erik Hammarström (MP)
Ursula Savonius (L), ersätter S Lindlöf (L) från § 53
David Liljedahl (C), ersätter Gun Jönsson (C)

Ersättare Ann-Louise Levau (S)
Tesfom Tecleab Solomon (S)
Ewe Nilsson (S)
Layla Khairallah (MP)
Mark Collins (L)
Nita Lorimer (V)

Övriga Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Fröman, verksamhetschef
Karin Säfström, verksamhetschef
Åsa-Marie Sundström, t f verksamhetschef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Karin Lilja, kommunikatör
Peter Fransson, tillståndshandläggare
Egil Drakfelt, utvecklingssekreterare
Boel Hansson, nämndsekreterare

Justerare Sven-Bertil Persson (V)

Paragrafer § 51-71

Plats och tid för justering Socialförvaltningen den 19 mars kl 16:30

Underskrifter



Socialnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-14 SO 2018/0032

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Boel Hansson

Ordförande
Eva S Olsson (S)

Justerare
Sven-Bertil Persson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2018-03-14

Paragrafer § 51-71

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-20 Datum då anslaget tas ned 2018-04-11

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift
Boel Hansson



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2)
Resurs och utveckling Diarienummer

2018-03-04 SO 2018/0012

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 beivra bidragsbrott 
bland ensamkommande barn som har 
åldersuppskrivits
Sammanfattning
Hans-Olof Andersson, Bo Kjellberg och Christoffer Brinkåker 
Sverigedemokraterna, har den 20 december 2017 inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige som i korthet innebär att socialnämnden 
ska polisanmäla de ensamkommande barn som av migrationsverket fått 
sin ålder uppskriven till 18 år eller mer, eftersom dessa kan ha gjort sig 
skyldiga till bidragbrott samt att de personer som ljugit om sin ålder i 
asylprocessen och hävdat att de varit under 18 år, ska bli 
återbetalningsskyldiga för de bidrag de tillskansat sig på felaktiga 
grunder.
Ärendet innehållet ett svar på motionen. 

Beslutsunderlag
Motionssvar gällande att beivra bidragsbrott bland ensamkommande barn 
som har åldersuppskrivits daterad 2018-03-04 (denna skrivelse)
Motion från Hans-Olof Andersson, Bo Kjellberg och Christoffer 
Brinkåker Sverigedemokraterna; ” Motion om att beivra bidragsbrott 
bland ensamkommande barn som har åldersuppskrivits” daterad 2017-
12-20 

Barnets bästa
Motionen berör inte barn.

Ärendet
Motionen tar sin utgångspunkt i att asylsökande personer som fått sin 
ålder ändrad av Migrationsverket till 18 år eller äldre bör anmälas för 
brott mot bidragsbrottslag (2007:612) av Lunds kommun och att 
personerna bör bli återbetalningsskyldiga.

Socialnämndens yttrande
I bidragslagen (2007:612) regleras vilka ekonomiska förmåner som 
omfattas av lagen; bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personligt 
ändamål som enligt lag eller förordning beslutas av Försäkringskassan, 
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Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, 
Arbetsförmedlingen, kommunerna eller arbetslöshetskassorna. 
Socialförvaltningen ska enligt samma lag göra en polisanmälan vid 
misstanke om brott enligt denna lag. Förvaltningen har rutiner kring 
anmälan om misstänkt bidragsbrott.
I lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) beskrivs i 3 
§ tredje stycket att det är Migrationsverket som ansvarar för biståndet till 
de som omfattas av lagen. I 13 § LMA beskrivs de bistånd som lämnas 
enligt lagen, för det enskilda ensamkommande barnet på kommunens 
boenden handlar det om dagersättning. Familjehemsföräldrar får 
omkostnadsersättning vid sidan av arvodet för barns personliga utgifter 
varför dessa barn som regel inte har behov av dagersättning och särskilt 
bidrag från Migrationsverket.
Socialnämnden ansvarar inte för att betala ut bistånd till personliga 
ändamål för asylsökande ensamkommande barn, detta ansvar ligger i 
enlighet med ovan hos Migrationsverket. Socialförvaltningen saknar 
därför grunder för att polisanmäla för bidragsbrott mot Lunds kommun 
och kan inte heller kräva återbetalning av samma anledning.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta
att översända tjänsteskrivelse den 4 mars 2018 som socialnämndens 

svar till motionen.

Annika Pettersson
socialdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten.



 
 
 
                                                                                          

Lund 2017-12-20 
 
Motion om att beivra bidragsbrott bland ensamkommande 
barn som har åldersuppskrivits. 
 
Ställd till Lunds Kommunfullmäktige 
 
Av de undersökningar som Rättsmedicinalverket hittills har gjort av så kallade 
ensamkommande barns ålder har det visat sig att av de som har undersökts till och 
med 30 november 2017, så har 83,46 procent visat sig vara 18 år eller äldre. 
Vi Sverigedemokrater vill att kommunen går till botten med det bedrägliga beteende 
där vuxna människor för egen vinning utger sig för att vara barn. Fusk och lögner ska 
inte löna sig i Lunds kommun. 
 
De asylsökande som efter läkarundersökning bedöms vara över 18 år men som har 
hävdat att de är under 18 år skall polisanmälas för brott. 
Det handlar här alltså om brott mot lagen om bidragsbrott. Vid fällande dom blir man 
återbetalningsskyldig, och i straffskalan finns fängelse i högst ett år. Genom att 
förvanska uppgifter rörande sin identitet så gör man sig även skyldig till 
urkundsförfalskning – ett brott som kan leda till mellan sex månader och sex års 
fängelse i Sverige. 
 
Flera kommuner har redan diskuterat eller genomfört detta. Den 21 juni 2017 
beslutade KSAU i Mariestads kommun följande: ”Arbetsutskottet beslutar att 
Mariestads kommun, i de fall det kan misstänkas att brott begåtts enligt 
bidragsbrottslagen 2007:612, ska polisanmäla de ungdomar som får sin ålder 
uppskriven till 18 år eller mer.” 
I flera andra kommuner, till exempel Malmö, Linköping, och Motala har 
Sverigedemokraterna lagt liknande förslag som nu är under behandling. 
 
Sverigedemokraterna yrkar 
 
att  socialnämnden skall polisanmäla de personer som av migrationsverket fått sin 
ålder uppskriven till 18 år eller mer, eftersom dessa kan ha gjort sig skyldiga till 
bidragbrott. 



 
att de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen och hävdat att de varit under 
18 år, ska bli återbetalningsskyldiga för de bidrag de tillskansat sig på felaktiga 
grunder.  
 
 
_______________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige 
 
 
____________________ 
Bo Kjellberg 
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige 
 
 
_________________________ 
Christoffer Brinkåker 
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige 
 
 
 
 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 223 Motion från Christer Wallin (M) samt Dan 
Ishaq (M) ”Stärk förutsättningarna för 
kommunens näringslivsarbete i hela 
kommunen”

Dnr KS 2018/0188

Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har inkommit med motionen ”Stärk 
förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela 
kommunen”.

Motionsställaren anser att Lunds kommun kan bli betydligt bättre på 
att svara upp mot behoven bland företagen genom att stärka 
kommunens organisation och söka nya vägar och verktyg för att 
främja näringslivets villkor i Lunds kommun som geografiskt 
område.

Moderaterna föreslår att kommunstyrelsen utreder 
förutsättningarna för bildandet av ett kommunalt näringslivsbolag 
med syfte att främja näringslivsutveckling i hela kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 april 2018.
Motion från Christer Wallin (M) samt Dan Ishaq (M) ”Stärk 
förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela 
kommunen”

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Börje 
Hed (FNL) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta

att  bifalla motionen, samt

att  inbjuda representanter från näringslivet i arbetet.

 

Emma Berginger (MP) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att  anse motionen besvarad med det som kommunkontoret anfört.

 

Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
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Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

att  avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.

Omröstning begärs. 

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara 
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på 
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Emma Berginger 
(MP) m.fl. yrkande ska vara motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:

Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Kent 
Andersson (S), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) röstar ja.

Emma Berginger (MP), Hanna Gunnarsson (V) och Torsten 
Czernyson (KD) röstar nej.

Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.  

Med 9 ja-röster mot 3 nej-röster och 1 som avstår från att 
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Anders 
Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen, samt
att inbjuda representanter från näringslivet i arbetet.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD), Emma Berginger (MP), Hanna 
Gunnarsson (V) och Torsten Czernyson (KD) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 223/01

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-08-15 klockan 15.00–19.40

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

Tjänstgörande ersättare Kenth Andersson (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 218-228
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 207-217, 
kl. 15.00-18.30

Ersättare Lena Fällström (S), kl.15.00-18.15
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Christer Wallin (M)

Paragrafer § 207-228

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 21 augusti 2018, kl 15:00
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-08-15

Paragrafer § 207-228

Datum då anslaget sätts upp 2018-08-22 Datum då anslaget tas ned 2018-09-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 15 augusti 

2018, ärende 17. Motion från Christer Wallin (M) samt Dan Ishaq (M) 

”Stärk förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela 

kommunen”, (KF) Dnr KS 2018/0188 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande.  

 

Vi yrkade avslag, men det blev i KS majoritet för bifall. Moderaterna vill 

utreda att eventuellt införa ännu ett organ, i detta fall ett bolag, för 

näringslivsutveckling. Förslaget är oklart när det gäller det eventuella 

bolagets funktion och arbetssätt. Kommunen föreslås bli minoritetsägare, 

det är man tydliga med. Kostnad, finansiering, och risker verkar 

motionärerna inte intresserade av. 

Det finns redan ett stort antal organ med olika aktörer som arbetar med 

näringslivsutveckling, inte minst kommunens näringslivsenhet. Tydliga 

roller för att undvika intressekonflikter är viktigt i dessa sammanhang. Den 

föreslagna bolagskonstruktionen kan riskera att ha motsatt effekt.  

 

Detta förslag övertygar helt enkelt inte.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-08-15 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunstyrelsen

Motion från Christer Wallin (M) samt Dan 
Ishaq (M) "Stärk förutsättningarna för 
kommunens näringslivsarbete i hela 
kommunen"
Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har inkommit med motionen ”Stärk 
förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela kommunen”. 
Motionsställaren anser att Lunds kommun kan bli betydligt bättre på att 
svara upp mot behoven bland företagen genom att stärka kommunens 
organisation och söka nya vägar och verktyg för att främja näringslivets 
villkor i Lunds kommun som geografiskt område. 
Moderaterna föreslår att kommunstyrelsen utreder förutsättningarna för 
bildandet av ett kommunalt näringslivsbolag med syfte att främja 
näringslivsutveckling i hela kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 april 2018, KS 2018/0188
Motion från Christer Wallin (M) samt Dan Ishaq (M) "Stärk 
förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela kommunen" 

Barnets bästa
Beslutet bedöms inte påverka barn.

Ärendet
Moderaterna i Lunds kommun har inkommit med motionen ”Stärk 
förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela kommunen”. 
Motionsställaren anser att Lunds kommun kan bli betydligt bättre på att 
svara upp mot behoven bland företagen genom att stärka kommunens 
organisation och söka nya vägar och verktyg för att främja näringslivets 
villkor i Lunds kommun som geografiskt område. 
De olika behov som företagen har i Lund stad respektive utanför staden 
kräver att speciellt fokus och en helt annan tjänst som kanske kan 
tillhandahållas med en annan finansiering, skriver Moderaterna. 
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Moderaterna föreslår därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheten att införa ett näringslivsbolag. Detta ska få ett 
utvecklingsansvar för näringslivsfrågor i hela kommunen - inte minst 
utanför själva Lund stad. 
Näringslivsbolaget föreslås bestå av tre ägare/intressenter som alla ska 
äga en tredjedel av bolaget vardera. Lunds kommun ska ha minst en 
tredjedel och tillföra minst 1/3 av den årliga finansieringen. En företagar-
sammanslutning som tillvaratar anslutna småföretagares intressen ska stå 
för en tredjedel och den sista tredjedelen ska erbjudas lite större företag 
som är tillräckligt stora för att själv kunna avsätta resurser i bolaget. 
Exempel på denna modell finns i Staffanstorp, skriver Moderaterna. 
Motionsställaren föreslår att uppdraget för näringslivsbolaget blir att 
samla ihop aktörer så att de får en plattform och ”en väg in” i de 
kommunala frågorna och myndigheterna. Bolaget kan erbjuda en fysisk 
”företagslots” som kan ge rådgivning, vägledning och anvisa de sökande 
in i kommunens administration. Företaget ska också tillhandahålla 
mötesplats för nya och gamla företagare genom minst ett till två event 
per termin. Rådgivande, ledande och utbildande föreslås visionen för 
verksamheten vara. 
Bolagets placering bör vara i den östra delen av kommunen. Moderaterna 
menar att den geografiska lokaliseringen spelar roll och att behoven hos 
företagen i de östra delarna av Lunds kommun har varit nedprioriterade 
till förmån för verksamheter inne i Lund och på Ideon.
Utredningen ska särskilt belysa placeringsfrågan samt utreda potentiell 
konkurrens och dubbelarbete mellan kommunstyrelsens 
näringslivsavdelning och det delägda aktiebolaget. 
Motionsställaren föreslår
Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda 

förutsättningarna för bildandet av ett kommunalt 
näringslivsbolag med syfte att främja näringslivsutveckling i 
hela kommunen
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Kommunkontorets kommentar
En kommun kan bedriva näringslivsfrämjande arbete i olika 
organisationsformer. Vilken form som är bäst lämpad för respektive 
kommun styrs av uppdragets innehåll och omfattning, önskat resultat, 
behovet av kapital, långsiktighet i finansiellt åtagande från aktieägare och 
partners samt mognadsgraden i kommunen. 

Fördelar med bolagisering kan vara att
• finansieringen fördelas ut på fler parter
• näringslivet är med och styr inriktning och beslut
• beslutsvägarna är korta

Nackdelar med bolagisering kan vara
• politikens inflytande över verksamheten minskar
• ökat avstånd till kommunens förvaltningar
• obalans mellan administrativa kostnader och rörelsemedel

Nuvarande organisation
Lunds kommun bedriver idag näringslivsfrämjande arbete i egen 
förvaltning genom kommunkontorets näringslivs- och turismavdelning, 
genom strategiska partnerskap och genom att dela ut ekonomiska bidrag 
till aktörer inom innovationssystemet. Utöver detta är Lunds kommun 
medlem i en rad näringslivsfrämjande organisationer som på olika sätt 
stimulerar utvecklingen av näringslivet i Lunds kommun. 
Kommunkontorets näringslivs- och turismavdelning är direkt underställd 
kommundirektören.
Avdelningen arbetar med prioriterade insatser inom en rad olika 
områden, som tillsammans gör Lunds kommun attraktivt för näringslivet. 
I uppdraget ingår bland annat

 att attrahera ledande företag, forskning och utveckling till Lunds 
kommun

 att ge service till bolag som väljer Lunds kommun som 
etableringsort, att bistå vid omlokaliseringar

 att utveckla den kommunala servicen till företagen genom 
kontinuerligt förbättrat företagsklimat och löpande dialog med 
näringslivet

 att bistå med strategisk kompetens ur ett näringslivsperspektiv i 
stadsomvandlingsprojekt

 att föra dialog med företagare och att arrangera mötesforum för 
näringslivet såsom Godmorgon Lund och Lund Grand Prix
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 att driva kommunstyrelsens näringslivsråd

 att attrahera internationella talanger till Lunds kommun och 
regionen för att säkerställa att ESS, MAX IV och näringslivet ska 
kunna växa med rätt kompetens

 att ta emot medföljande på ett sådant sätt att familjerna vill stanna 
och att regionen därigenom behåller den internationella 
kompetensen

 att bedriva helårsöppen turistbyråverksamhet med personlig 
service över disk, via chatt och telefon

 att samverka med handelsförening och fastighetsägare genom 
Lund Citysamverkan

 att marknadsföra Lunds kommun som besöksdestination och att 
utveckla besöksnäringen och mötesindustrin inom ramen för 
VisitLund destinationssamverkan

 att utveckla Lunds kommun som mötes- och kongressdestination i 
samarbete med Lunds universitet, att öka antalet kongresser och 
möten som läggs i Lunds kommun

 att driva en av landets fem innovationsplattformar, finansierad 
genom Vinnova och drygt 50 partners

 att utveckla innovativa lösningar för den hållbara smarta staden i 
gränslandet mellan kommun, akademi och näringsliv

 att digitalisera smarta offentliga miljöer och att vara en testbädd 
för ny teknik i prekommersiellt skede

 att bidra till att stärka platsvarumärket Lund med omnejd i en 
internationell kontext

Ett högt prioriterade insatsområde är förbättrat företagsklimat.  
Näringslivsavdelningen leder arbetet med förbättrat företagsklimat. 
Sedan hösten 2017 finns en kommunövergripande grupp som arbetar 
systematiskt med dessa frågor. Bland åtgärderna finns dialogmöten med 
företagare, bättre och tydligare information på webben, synliggörande 
och förtydligande av kommunens processer, utvecklande av e-tjänster 
och gemensam hantering av komplexa ärenden. Därtill planeras 
utbildningsinsatser för chefer och medarbetare om företagens behov och 
villkor, bemötande och attityder. 
Det planeras för ett pilotprojekt med start under hösten 2018 som går ut 
på att inrätta en kommungemensam företagslots på Medborgarcenter i 
Kristallen. Medborgarcenter har idag uppdraget att serva kommunens 
samtliga förvaltningar i kontakten med medborgarna. Att utöka 
funktionen till att även innefatta företagsservice är ett naturligt steg då 
infrastrukturen redan finns på plats.  Företagslotsen ska kunna ge 
företagen svar på frågor av generell karaktär. Vidare ska företagslotsen 
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förtydliga kommunens processer och informera om vad företagen 
ytterligare behöver planera för, vid exempelvis en tillståndsansökan. 
Om pilotprojektet faller väl ut anser Kommunkontoret att denna funktion 
ska permanentas. 

Slutsats
Motionsställaren vill se en positiv näringslivsutveckling i hela Lund i 
allmänhet och i östra Lund i synnerhet och föreslår därför att ett 
näringslivsbolag bildas, med lika finansiering mellan kommun, näringsliv 
och intresseorganisation. 
Kommunkontoret anser att det behöver klarläggas vem som får det 
verkliga inflytandet i ett näringslivsbolag. Det är av största vikt att Lunds 
kommun fortsättningsvis har ägarskap i utvecklingsfrågor som berör 
näringslivet.  Kommunkontoret anser vidare att det bör klargöras vilket 
resultat en sådan organisation förväntas åstadkomma, som inte är möjlig 
att leverera med nuvarande organisation. Därtill bör de ekonomiska och 
organisatoriska konsekvenserna utredas. Vidare förutsätter en 
bolagisering att potentiella aktieägare har identifierats.
En mer aktiv dialog med företagen i kommunens östra delar skulle kunna 
initieras inom nuvarande organisation genom ett särskilt uppdrag och en 
tillhörande en resursförstärkning. Likaså kan fler mötesplatser för 
företagare skapas med ramförstärkning inom nuvarande organisation. 
Kommunkontoret ställer sig tveksam till att en lotsfunktion placeras i ett 
aktiebolag.
Det finns delar av den näringslivsfrämjande verksamheten som, för att få 
ordentligt genomslag, är beroende av extern finansiering och extern 
samverkan. Det handlar främst om den internationella marknadsföringen 
av Lund. Kommunkontoret anser att det krävs ett samlat grepp och 
gemensamma resurser för att Lund ska stå sig i den internationella 
konkurrensen om talanger, företag, kapital, FoU, kongresser och 
evenemang.  
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Om kommunstyrelsen anser att kommunstyrelsens näringslivsfrämjande 
verksamhet ska utredas för att utröna om delar av verksamheten kan 
bolagiseras, föreslår kommunkontoret att kommunstyrelsen beslutar att 
genomföra en utredning i syfte att avgöra vilka delar som är tillämpliga 
för en bolagisering, vad effekterna och kostnaderna blir. Därtill bör 
aktieägare och möjliga långsiktiga finansiärer identifieras för att 
säkerställa att verkliga intressenter för en sådan konstruktion finns.
Vid ett sådant beslut behöver kommunkontorets driftsbudgetram utökas 
med 300 tkr för upphandling av utredning med externt stöd. Beslutet om 
finansiering förutsätter att kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens 
budgetram med 300 tkr. Då medel saknas  för 2018 föreslås att beloppet i 
så fall arbetas in i EVP 2019 som antas i november.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad med det som kommunstyrelsen anfört
att för det fall att fullmäktige beslutar att bifalla motionen, utöka 

kommunkontorets driftbudgetram med 300 tkr i EVP för 2019 när 
denna beslutas i november 2018.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Per Persson
Näringslivs- och turismchef

Beslut expedieras till:
Akten
Moderaterna Lund
Näringslivs- och turismavdelningen



Motion från Moderaterna i Lunds kommun

Stärk förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i 
hela kommunen
Lund kan mer och det gäller inte minst kommunens näringslivsarbete. Vi kan bli betydligt 
bättre på att svara upp mot behoven genom att stärka kommunens organisation och söka nya 
vägar och verktyg för att främja näringslivets villkor i Lunds kommun som geografiskt 
område. Lunds kommun har ett näringsliv som är varierat av många olika orsaker. Det kan 
vara storlek på företag, bransch, geografisk placering, tillverkande eller tjänsteproducerande, 
syfte och ägandeform, bara för att nämna några. En sådan variation kan skönjas i om en 
näringsidkare är etablerad i eller utanför Lund stad. Beroende på företagets struktur, ägande 
och målsättning gör företagsledningen den etablering som passar företaget bäst.

För inte så länge sedan var näringslivsfrågor i Lunds kommun mer eller mindre likställt med 
saker som rörde IDEON. Dessbättre är det inte så längre och kommunen har på senare år, i 
breda politiska uppgörelser, tillfört kommunkontorets näringslivsenhet välbehövliga resurser. 
Vi moderater är utomordentligt nöjda med näringslivsenhetens insatser sett till den 
begränsade organisationen relativt andra större kommuner i regionen.

Den nedslående 132:e platsen i Svenskt näringslivs ranking från 2017 om företagsklimatet ska 
tas som en varningsklocka. Något måste göras, och då kan det inte handla enbart om ökade 
uttag från skattebetalarna. De olika behoven som företagen (bland annat genom sin struktur) 
har i Lund stad respektive utanför staden tarvar ett speciellt fokus på företag som etablerat sig 
utanför Lunds stadskärna såväl som i Lund stad. Det kräver med stor sannolikhet en helt 
annan tjänst som kanske kan tillhandahållas med en annan finansiering.

Vi föreslår därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett 
näringslivsbolag, som får ett utvecklingsansvar för näringslivsfrågor i hela kommunen – inte 
minst utanför själva Lund stad. Den omfattande småföretagarverksamheten och den stora 
andelen egenföretagare som är lokaliserade utanför staden kan vara svåra att nå från en 
centralt placerad näringslivsenhet.

Moderaternas ide är att näringslivsbolaget ska bestå av tre ägare/intressenter och att alla ska 
äga en tredjedel av bolaget vardera. Lunds kommun ska ha minst en tredjedel och tillföra 
minst 1/3 av den årliga finansieringen, en tredjedel ska ägas av någon 
företagarsammanslutning som tillvaratar anslutna småföretagares intressen och en tredjedel 
ska erbjudas lite större företag som är tillräckligt stora för att själv kunna avsätta resurser i 
bolaget. Samägda näringslivsbolag enligt den här modellen finns redan och kan studeras på 
nära håll, till exempel i Staffanstorps kommun.

Uppdraget för vårt nya och samfinansierade näringslivsbolag bör bli att samla ihop alla 
aktörer så att de får en plattform och ”en väg in” i de kommunala frågorna och 
myndigheterna. Bolaget kan förslagsvis erbjuda en fysisk ”företagslots” som kan ge 



rådgivning, vägledning och anvisa de sökande in i kommunens administration. Det kan handla 
om allt mellan tillståndsärenden för utskänkning, miljötillsyn eller bygglov. Företaget ska 
också tillhandahålla mötesplats för nya och gamla företagare genom minst ett eller två event 
per termin. Rådgivande, Ledande och Utbildande kan man kanske sammanfatta vår vision för 
verksamheten i.

Placering av bolagets kontor bör rent geografiskt ske ute i östra delen av kommunen. 
Geografisk placering spelar roll. Utredningen bör därför särskilt belysa placeringsfrågan. 
Dubbelarbete eller konkurrens mellan dessa näringslivsenheten, tillhörande 
kommunstyrelsens förvaltning, och å andra sidan det delägda aktiebolaget för 
näringslivsarbete måste undvikas och bör också belysas i utredningen.

Med anledning av ovanstående yrkas

att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för 
bildandet av ett kommunalt näringslivsbolag med syftet att främja 
näringslivsutveckling i hela kommunen

Christer Wallin (M) Dan Ishaq (M)
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 224 Motion från Hanna Gunnarsson (V) 
”Förstärk arbete med bevarande av äldre 
hus i Lund”

Dnr KS 2018/0245

Sammanfattning
Hanna Gunnarsson (V) och Helena Falk (V) föreslår i en motion att 
fullmäktige beslutar

-          att Bevaringsprogrammet uppdateras

-          att bebyggelseantikvarisk tjänst utökas till minst sammanlagt 
heltid

-          att medborgardialogen utvecklas vid inventering och värdering 
av byggd miljö

-          att medel tillförs så att en bebyggelseantikvarisk enhet kan 
bedriva uppsökande och pedagogisk verksamhet samt anordna 
utställningar och möten

-          att återkommande kontroll sker av hus som är rödmarkerade 
som värdefulla i Bevaringsprogrammet

-          att vid vanskötsel av rödmarkerade hus (värdefulla enligt 
Bevaringsprogrammet) tillgripa tvångsförvaltning

-          att kräva rekonstruktion av vanskött fastighet istället för att ge 
rivningslov

-          att planuppdrag som innebär rivning av rödmarkerat hus inte 
får ges utan beslut i fullmäktige

-          att i de kommunala bolagens direktiv läggs till att de i sin 
verksamhet ska värna om det byggda kulturarvet

-          att en fond inrättas från vilken fastighetsägare kan få bidrag 
till, alternativt pris för, god renovering

Beslutsunderlag
Hanna Gunnarssons (V) och Helena Falks (V) motion den 1 mars 
2018
Byggnadsnämndens beslut den 24 maj 2018, § 93, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2018

Yrkanden
Emma Berginger (MP) och Björn Abelson (S) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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Justerare Utdragsbestyrkande

att  kommunstyrelsen i beredningen av EVP 2020-2022 ser över 
möjligheten att inrätta ett pris alternativt en fond för renoveringar 
av kulturmiljömässigt värdefulla byggnader, samt

att  i övrigt avslå motionen.

 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att  bifalla motionen.

Därutöver instämmer hon i Emma Bergingers (MP) 
yrkande gällande pris/fond för renovering av kulturmiljömässigt 
värdefulla byggnader

 

Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), 
Hans-Olof Andersson (SD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Börje Hed 
(FNL) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta

att  besvara motionen med hänvisning till vad som framgår av 
kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Därutöver instämmer de i Emma Bergingers (MP) yrkande 
gällande pris/fond för renovering av kulturmiljömässigt värdefulla 
byggnader.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena - utom vad avser 
Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande gällande pris/fond för 
renovering av kulturmiljömässigt värdefulla byggnader - och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Emma Bergingers (MP) 
m.fl. yrkande.

Omröstning begärs. 

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara 
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på 
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Philip Sandbergs 
(L) yrkande ska vara motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:

Ja för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.
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Justerare Utdragsbestyrkande

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP) och Kent Andersson (S) röstar ja.

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), Börje Hed (FNL) och 
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.

Hanna Gunnarsson (V) avstår från att rösta.  

Med 5 ja-röster mot 7 nej-röster och 1 som avstår från att 
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Philip 
Sandbergs (L) m.fl. yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på Emma Bergingers (MP) 
m.fl. yrkande gällande pris/fond för renovering av 
kulturmiljömässigt värdefulla byggnader mot avslag på detsamma 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med hänvisning till vad som framgår av 

kommunkontorets tjänsteskrivelse,
att   kommunstyrelsen i beredningen av EVP 2020-2022 ser över 

möjligheten att inrätta ett pris alternativt en fond för 
renoveringar av kulturmiljömässigt värdefulla byggnader,

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Protokollsanteckningar
Philip Sandberg (L): Vi liberaler vill värna vårt kulturarv och ser 
positivt på motionens intentioner.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-08-15 klockan 15.00–19.40

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

Tjänstgörande ersättare Kenth Andersson (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 218-228
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 207-217, 
kl. 15.00-18.30

Ersättare Lena Fällström (S), kl.15.00-18.15
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Christer Wallin (M)

Paragrafer § 207-228

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 21 augusti 2018, kl 15:00
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-08-15

Paragrafer § 207-228

Datum då anslaget sätts upp 2018-08-22 Datum då anslaget tas ned 2018-09-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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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
22100 Lund

Gunnar Jönsson

046-355922

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Hanna Gunnarsson (V) "Förstärk 
arbete med bevarande av äldre hus i Lund"
Sammanfattning
Hanna Gunnarsson (V) och Helena Falk (V) föreslår i en motion att 
fullmäktige beslutar

- att Bevaringsprogrammet uppdateras
- att bebyggelseantikvarisk tjänst utökas till minst sammanlagt 

heltid
- att medborgardialogen utvecklas vid inventering och värdering av 

byggd miljö
- att medel tillförs så att en bebyggelseantikvarisk enhet kan 

bedriva uppsökande och pedagogisk verksamhet samt anordna 
utställningar och möten

- att återkommande kontroll sker av hus som är rödmarkerade som 
värdefulla i Bevaringsprogrammet

- att vid vanskötsel av rödmarkerade hus (värdefulla enligt 
Bevaringsprogrammet) tillgripa tvångsförvaltning

- att kräva rekonstruktion av vanskött fastighet istället för att ge 
rivningslov

- att planuppdrag som innebär rivning av rödmarkerat hus inte får 
ges utan beslut i fullmäktige

- att i de kommunala bolagens direktiv läggs till att de i sin 
verksamhet ska värna om det byggda kulturarvet

- att en fond inrättas från vilken fastighetsägare kan få bidrag till, 
alternativt pris för, god renovering

Beslutsunderlag
Hanna Gunnarssons (V) och Helena Falks (V) motion den 1 mars 2018
Byggnadsnämndens beslut den 24 maj 2018, § 93, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2018
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Barnets bästa
Att bevara kulturhistoriska miljöer och byggnader kan bidra till at ge 
barn och unga en viktig förståelse för stadens historiska utveckling.

Ärendet
Hanna Gunnarsson (V) och Helena Falk (V) föreslår i en motion att 
fullmäktige beslutar

- att Bevaringsprogrammet uppdateras
- att bebyggelseantikvarisk tjänst utökas till minst sammanlagt 

heltid
- att medborgardialogen utvecklas vid inventering och värdering av 

byggd miljö
- att medel tillförs så att en bebyggelseantikvarisk enhet kan 

bedriva uppsökande och pedagogisk verksamhet samt anordna 
utställningar och möten

- att återkommande kontroll sker av hus som är rödmarkerade som 
värdefulla i Bevaringsprogrammet

- att vid vanskötsel av rödmarkerade hus (värdefulla enligt 
Bevaringsprogrammet) tillgripa tvångsförvaltning

- att kräva rekonstruktion av vanskött fastighet istället för att ge 
rivningslov

- att planuppdrag som innebär rivning av rödmarkerat hus inte får 
ges utan beslut i fullmäktige

- att i de kommunala bolagens direktiv läggs till att de i sin 
verksamhet ska värna om det byggda kulturarvet

- att en fond inrättas från vilken fastighetsägare kan få bidrag till, 
alternativt pris för, god renovering.

Motionen har remitterats till byggnadsnämnden som beslutat avstyrka 
motionen med hänvisning till vad stadsbyggnadskontoret har anfört.
Stadsbyggnadskontoret anför att man ställer sig positiv till flera av de 
föreslagna åtgärderna, men att åtgärderna är resurskrävande och att 
förvaltningen i dagsläget har begränsad möjlighet att prioritera de 
föreslagna ambitionshöjningarna. En ökad ambitionsnivå avseende 
kulturmiljöarbetet förutsätter resurstillskott samt att prioriteringar måste 
ske.
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Stadsbyggnadskontoret anför beträffande respektive förslag:
”Att bevaringsprogrammet uppdateras” 
SBK: Bevaringsprogrammet innanför vallarna (stadskärnan) har 
uppdaterats 2006-2009. Det finns behov av att uppdatera även övriga 
underlag. Under Mål 3 Kulturmiljöprogrammet ”uppdatera befintliga 
kunskapsunderlag” finns målet att utarbeta en plan för att uppdatera 
befintliga kunskapsunderlag företrädesvis Bevaringsprogrammen, Lund 
utan för vallarna del I och II. Underlagen blir föråldrade, värderingar 
ändringar i samband med samhällsutveckling och förändringar i miljön. 
Miljöer som för ett par decennier sedan ansågs som triviala, vanliga och 
kanske till och med oönskade, kan idag ha ett annat värde på grund av 
rivningar och intresseförskjutningar, exempel är enklare gårds-
bebyggelse som idag anses bidra till tidsdjupet och har stora 
upplevelsevärden. Ett uppmärksammat exempel är Bernt Nybergs 
tillbyggnad av Landsarkivet från 1970 som inte värderades i Lund 
utanför vallarna II då det låg för nära i tid. Riksantikvarieämbetet, RAÄ, 
rekommenderar uppdatering av kunskapsunderlag efter cirka 10-15 år 
och uppdatering av åtgärdsförslag efter 1-3 år. Lund utanför vallarna I 
är cirka 25 år gammal (1988-91). Del II ca 20 år (1994-96). Stora Råby 
o Värpinge ca 15-20 år (1996-99). SBK ställer sig positivt till att 
uppdatera Bevaringsprogrammet men vill även lyfta fram målet att skapa 
underlag som täcker tätorterna i kommunen, exempelvis saknas underlag 
i Södra Sandby, Genarp och Torna Hällestad. Här måste då en 
prioriteringsordning upprättas och resurser tillföras. Programmets status, 
innehåll och förändringar bör tydliggöras i relation till 
byggnadsnämnden. Detta för att förankra innehåll och rekommendationer 
med nämnden.

”Att befintlig bebyggelseantikvarisk tjänst utökas till minst 
sammanlagd heltid” 
Arbetsbelastningen för underlag till planering och bygglovhantering samt 
förfrågningar och rådgivning till allmänheten har ökat radikalt de senaste 
åren. Inom nuvarande ramtilldelning ryms inte en resursförstärkning med 
fokus på bebyggelseantikvariska tjänster. Dock ska en långsiktig 
kompetensförsörjningsplan tas fram för förvaltningen, där en 
förstärkning kommer att ingå.

”Att medborgardialogen utvecklas vid inventering och värdering av 
byggd miljö”
Förvaltningen har utvecklat en metod för ökad medborgardialog i 
Veberödsprojektet knutet till FÖP Veberöd. Resurstilldelning för detta 
skapades av ”Styrgrupp för utveckling av tätorterna utanför staden”. SBK 
ser positivt på att utveckla metoderna i denna riktning men menar att det 
är resurskrävande. SBK ser att det finns synergieffekter att vinna genom 
att samverka med andra kommunala förvaltningar vid framtagandet av 
underlag exempelvis skolförvaltning eller kulturförvaltning, 
demokratiutvecklare m fl.
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”Att medel tillförs så att en bebyggelseantikvarisk enhet kan bedriva 
uppsökande och pedagogisk verksamhet samt anordna utställningar 
och möten.”
Idag finns ingen bebyggelseantikvarisk enhet. Arbetet med 
bebyggelseantikvariska frågor drivs av stadsantikvarien, stadsarkitekten 
samt i specifika projekt, ärende eller planer i samarbete med 
tjänstepersoner på övriga avdelningar. Att utveckla samarbetet med 
Kulturens utställningsverksamhet och pedagogiska verksamhet skulle 
kunna vara ett sätt att utveckla det kommunikativa arbetet. 

”Att återkommande kontroll sker av hus som är rödmarkerade som 
värdefulla i Bevaringsprogrammet”
Byggnadsnämndens tillsyn sker idag primärt efter tips från allmänheten. 
Vidare sker kontroll i aktuella ärenden, såväl planer, bygglov som 
tillsynsärenden samt i övriga ärenden där stadsantikvarien deltar i 
diskussioner med fastighetsägare. Vi tror att miljöövervakning är bra för 
att följa upp miljömålen. 

”Att vid vanskötsel av rödmarkerade hus (värdefulla enligt 
Bevaringsprogrammet) tillgripa tvångsförvaltning”
Det är ovanligt att vanskötsel sker, vi tror att information och rådgivning 
till ägare och brukare är ett mer effektivt sätt att arbeta. I undantagsfall 
kan vitesföreläggande ges och underhållsutredning kan tas fram för att 
utreda vilka insatser som behövs. 

”Att kräva rekonstruktion av vanskött fastighet istället för att ge 
rivningslov”
Byggnadsnämnden kan förelägga om underhållsåtgärder och 
vitesförelägga om så inte sker. Att utkräva rekonstruktion är mycket 
vanskligt.

”Att planuppdrag som innebär rivning av rödmarkerat hus inte får 
ges utan att beslut i fullmäktige”
Det ligger i byggnadsnämndens ansvar att göra en sammanvägd 
bedömning mellan olika intressen i planprocessen. I planarbetet fördjupas 
kunskapen om förutsättningarna att definiera en lämplig 
markanvändning. Att föregripa det arbetet med beslut i 
kommunfullmäktige är vanskligt, då beslutsunderlaget och helhetsbilden 
i så fall är bristfällig.

”Att i de kommunala bolagens direktiv läggs till att de i sin 
verksamhet ska värna om det byggda kulturarvet”
Direktiven till de kommunala bolagen ligger under kommunstyrelsen. 
Det skulle dock kunna gynna arbetet med stadsutvecklingen genom att 
alla kommunala parter arbetar än mer aktivt med att ta tillvara på 
kulturmiljön som en resurs och en attraktion i stadsutvecklingen. 
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”Att en fond inrättas från vilken fastighetsägare kan få bidrag till, 
alternativt pris för god renovering” 
Förvaltningen ser positivt på detta förslag då det finns en stor efterfrågan 
från fastighetsägare som vill göra bra restaureringar. Det finns även 
medel i andra kommuner, exempelvis Kristianstads kommun (Se nedan). 
Väl genomförda restaureringar gynnar upplevelsevärdena i den byggda 
miljön.  
Emma Harnesk och Hannah Roos: ”Vacker utan spackel, 
uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering 
inom Uppvidinge kommun. 2013 sid 11 ff: 
I Kristianstad kommun finns sedan några år ett bidrag för byggnads- 
eller anläggningsvårdande åtgärder på byggnader eller anläggningar 
som är kulturmiljömässigt värdefulla. Varje år har kommunen 250 000 
kronor att fördela, dock är det inte alltid hela summan används. Enligt 
kommunbeslutet 2005, §12, ska ansökan innehålla en väl dokumenterad 
kostnadsredovisning avseende kostnad såväl som merkostnad för hela 
åtgärden samt beskrivning och/eller ritning. När en ansökan har kommit 
in skriver tjänstemän ett förslag till Byggnadsnämnden som gör en 
bedömning av byggnaden. Till sin hjälp har de en anställd 
byggnadsantikvarie. Man bedömer hur värdefull byggnaden anses vara 
och hur stor glädje kommunens invånare har av den. 
https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:628063/FULLTEXT01.pdf

KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:
Beträffande förslaget att det i de kommunala bolagens direktiv läggs till 
att bolagen i sin verksamhet ska värna om det byggda kulturarvet anser 
kommunkontoret att ägardirektiven inte bör tyngas med den typen av 
allmänna bestämmelser. Bolagen har ändå att följa de lagar och regler 
som gäller på området.
När det gäller motionens övriga förslag framgår av Stadsbyggnads-
kontorets yttrande att några av förslagen av olika skäl inte är lämpliga. 
Stadsbyggnadskontoret ställer sig dock även positivt till flera av 
förslagen, men anför att resurstillskott i så fall måste ske om förslagen 
ska genomföras. Med tanke på kommunens ekonomiska läge anser 
kommunkontoret att inte heller sistnämnda förslag i nuläget bör 
genomföras.
Sammantaget föreslår kommunkontoret att motionen avslås med 
hänvisning till vad som framgår av kommunkontorets tjänsteskrivelse.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:628063/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:628063/FULLTEXT01.pdf
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Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till vad som framgår av 

kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten





 

   

Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (4) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-05-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 93 Remiss: Motion från Hanna 
Gunnarsson (V) ”Förstärk arbete med 
bevarande av äldre hus i Lund” 

Dnr BN 2018/0121 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har av kommunkontoret ombetts yttra sig över en 

motion inlämnad från Hanna Gunnarsson (V) avseende att förstärka 

arbetet med bevarande av äldre hus i Lund. 

I motionen föreslås en rad åtgärder med förslag på hur byggnadsnämnden 

ska utveckla sitt kulturmiljöarbete. 

Stadsbyggnadskontorets uppfattning är att det finns flera goda förslag i 

motionen, men konstaterar samtidigt att en ökad ambitionsnivå avseende 

kulturmiljöarbetet förutsätter resurstillskott samt att prioriteringar måste 

ske. 

Beslutsunderlag 
Motion från Hanna Gunnarsson (V), 2018-03-01 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-08 

Yrkanden 
Klas Svanberg (M) med instämmande av Björn Abelson (S) och 

Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar att Byggnadsnämnden avstyrker 

motionen med hänvisning till vad stadsbyggnadskontoret anfört ovan. 

Ulf Nymark (MP) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till 

beslut. 

Helmut Moser (V) yrkar att Byggnadsnämnden tillstyrker motionen med 

hänvisning till vad stadsbyggnadskontoret anfört ovan. 

Beslutsgång 
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på yrkandena och 

finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Klas Svanbergs (M)  

m. fl. yrkande 

Beslut 

Byggnadsnämnden beslutar 
att  avstyrka motionen med hänvisning till vad stadsbyggnadskontoret 

      anfört ovan 



    

Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (4) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-05-24   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Reservationer 
(V) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Akten 



    

Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (4) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-05-24 BN 2017/0486  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Byggnadsnämnden 
 

Plats och tid Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2018-05-24 klockan 

17.00–19.29 

  

Ledamöter Björn Abelson (S), ordförande 

Ulf Nymark (MP), vice ordf 

Klas Svanberg (M), 2:e v ordf 

Lena Gustafsson (M) 

Mia Honeth (L) 

Helmut Moser (V) 

Bernt Bertilsson (C) 

Dimitrios Afentoulis (KD) 

  

Tjänstgörande ersättare Fredrik Fexner (S), tjänstgör för Akram Heidari (S) § 85-100 

Margita Malmros (S), tjänstgör för Mohsen Abtin (S) § 85-100 

Johan Helgeson (MP), tjänstgör för Anna Hagerberg (MP) § 85-100 

  

Ersättare Christoffer Karlsson (L) 

Axel Nordberg (L), närvarande kl. 17.07-19.29 

Ann Schlyter (V) 

Per Johnsson (C) 

  

Övriga Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör 

Cecilia Hansson, översiktsplanechef 

Ole Kasimir, planchef 

Jonas Andreasson, stadsingenjör 

Astrid Avenberg Rosell, planarkitekt 

Henrik Borg, stadsantikvarie 

Mariette Johnsen, planarkitekt 

Jenny Lindström, samordnare/ planhandläggare 

Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare 

Birgitta Rydberg Mitchell, biträdande stadsarkitekt 

Maria Milton, biträdande planchef 

 

Justerare Helmut Moser (V) med Fredrik Fexner (S) som ersättare 

  

Paragrafer § 85-100 

  

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 30 maj 2018 kl. 

13.00 

 



    

Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 4 (4) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-05-24 BN 2017/0486  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
 
 
Underskrifter 

 

  

Sekreterare  

 Jenny de Navarro Jones 

  

  

Ordförande  

 Björn Abelson (S) 

  

  

Justerare  

 Helmut Moser (V) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Byggnadsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-05-24 

  

Paragrafer § 85-100 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-01 Datum då anslaget tas ned 2018-06-26 

  

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli,  Stadsbyggnadskontoret, plan 5, 

Brotorget 1 

  

  

Underskrift  

 Jenny de Navarro Jones 
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 Byggnadsnämnden 
  
  
 
 
 
 

Motion från Hanna Gunnarsson (V) "Förstärk arbete 
med bevarande av äldre hus i Lund"  
BN 2018/0121 
 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har av kommunkontoret ombetts yttra sig över en 
motion inlämnad från Hanna Gunnarsson(V) avseende att förstärka 
arbetet med bevarande av äldre hus i Lund. 
 
I motionen föreslås en rad åtgärder med förslag på hur 
byggnadsnämnden ska utveckla sitt kulturmiljöarbete. 

 
Stadsbyggnadskontorets uppfattning är att det finns flera goda förslag i 
motionen, men konstaterar samtidigt att en ökad ambitionsnivå avseende 
kulturmiljöarbetet förutsätter resurstillskott samt att prioriteringar måste 
ske.  
 
Beslutsunderlag 
Motion från Hanna Gunnarsson(V), 2018-03-01 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-08 (denna handling) 
 
Barnkonsekvensanalys 
Att bevara kulturhistoriska miljöer och byggnader kan bidra till att ge 
barn och unga en viktig förståelse för stadens historiska utveckling. 
 
Ärendet 

I kulturmiljöprogrammet 2017 finns ett kapitel ”Målsättning och 

åtgärdsförslag” som beskriver en del av de mål som återkommer i 

Vänsterpartiets motion. Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiv till flera 

av de föreslagna åtgärderna. De föreslagna åtgärderna är resurskrävande 

och i dagsläget har förvaltningen begränsad möjlighet att prioritera de 

föreslagna ambitionshöjningarna.  
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”Att bevaringsprogrammet uppdateras”  
SBK: Bevaringsprogrammet innanför vallarna (stadskärnan) har 
uppdaterats 2006-2009. Det finns behov av att uppdatera även övriga 
underlag. Under Mål 3 Kulturmiljöprogrammet ”uppdatera befintliga 
kunskapsunderlag” finns målet att utarbeta en plan för att uppdatera 
befintliga kunskapsunderlag företrädesvis Bevaringsprogrammen, Lund 
utan för vallarna del I och II. Underlagen blir föråldrade, värderingar ändringar 
i samband med samhällsutveckling och förändringar i miljön. Miljöer som för ett par 
decennier sedan ansågs som triviala, vanliga och kanske till och med oönskade, kan 
idag ha ett annat värde på grund av rivningar och intresseförskjutningar, exempel är 
enklare gårds-bebyggelse som idag anses bidra till tidsdjupet och har stora 
upplevelsevärden. Ett uppmärksammat exempel är Bernt Nybergs tillbyggnad av 
Landsarkivet från 1970 som inte värderades i Lund utanför vallarna II då det låg 
för nära i tid. Riksantikvarieämbetet, RAÄ, rekommenderar uppdatering av 
kunskapsunderlag efter cirka 10-15 år och uppdatering av åtgärdsförslag efter 1-3 
år. Lund utanför vallarna I är cirka 25 år gammal (1988-91). Del II ca 20 år 
(1994-96). Stora Råby o Värpinge ca 15-20 år (1996-99). SBK ställer sig 
positivt till att uppdatera Bevaringsprogrammet men vill även lyfta fram 
målet att skapa underlag som täcker tätorterna i kommunen, exempelvis 
saknas underlag i Södra Sandby, Genarp och Torna Hällestad. Här måste 
då en prioriteringsordning upprättas och resurser tillföras. Programmets 
status, innehåll och förändringar bör tydliggöras i relation till 
byggnadsnämnden. Detta för att förankra innehåll och 
rekommendationer med nämnden. 
 
”Att befintlig bebyggelseantikvarisk tjänst utökas till minst 
sammanlagd heltid”  
Arbetsbelastningen för underlag till planering och bygglovhantering samt 
förfrågningar och rådgivning till allmänheten har ökat radikalt de senaste 
åren. Inom nuvarande ramtilldelning ryms inte en resursförstärkning 
med fokus på bebyggelseantikvariska tjänster. Dock ska en långsiktig 
kompetensförsörjningsplan tas fram för förvaltningen, där en 
förstärkning kommer att ingå. 
 
”Att medborgardialogen utvecklas vid inventering och värdering 
av byggd miljö” 
Förvaltningen har utvecklat en metod för ökad medborgardialog i 
Veberödsprojektet knutet till FÖP Veberöd. Resurstilldelning för detta 
skapades av ”Styrgrupp för utveckling av tätorterna utanför staden”. 
SBK ser positivt på att utveckla metoderna i denna riktning men menar 
att det är resurskrävande. SBK ser att det finns synergieffekter att vinna 
genom att samverka med andra kommunala förvaltningar vid 
framtagandet av underlag exempelvis skolförvaltning eller 
kulturförvaltning, demokratiutvecklare m fl. 
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”Att medel tillförs så att en bebyggelseantikvarisk enhet kan 
bedriva uppsökande och pedagogisk verksamhet samt anordna 
utställningar och möten.” 
Idag finns ingen bebyggelseantikvarisk enhet. Arbetet med 
bebyggelseantikvariska frågor drivs av stadsantikvarien, stadsarkitekten 
samt i specifika projekt, ärende eller planer i samarbete med 
tjänstepersoner på övriga avdelningar. Att utveckla samarbetet med 
Kulturens utställningsverksamhet och pedagogiska verksamhet skulle 
kunna vara ett sätt att utveckla det kommunikativa arbetet.  
 
”Att återkommande kontroll sker av hus som är rödmarkerade som 
värdefulla i Bevaringsprogrammet” 
Byggnadsnämndens tillsyn sker idag primärt efter tips från allmänheten. 
Vidare sker kontroll i aktuella ärenden, såväl planer, bygglov som 
tillsynsärenden samt i övriga ärenden där stadsantikvarien deltar i 
diskussioner med fastighetsägare. Vi tror att miljöövervakning är bra för 
att följa upp miljömålen.  
 
”Att vid vanskötsel av rödmarkerade hus (värdefulla enligt 
Bevaringsprogrammet) tillgripa tvångsförvaltning” 
Det är ovanligt att vanskötsel sker, vi tror att information och rådgivning 
till ägare och brukare är ett mer effektivt sätt att arbeta. I undantagsfall 
kan vitesföreläggande ges och underhållsutredning kan tas fram för att 
utreda vilka insatser som behövs.  
 
”Att kräva rekonstruktion av vanskött fastighet istället för att ge 
rivningslov” 
Byggnadsnämnden kan förelägga om underhållsåtgärder och 
vitesförelägga om så inte sker. Att utkräva rekonstruktion är mycket 
vanskligt. 
 
”Att planuppdrag som innebär rivning av rödmarkerat hus inte får 
ges utan att beslut i fullmäktige” 
Det ligger i byggnadsnämndens ansvar att göra en sammanvägd 
bedömning mellan olika intressen i planprocessen. I planarbetet 
fördjupas kunskapen om förutsättningarna att definiera en lämplig 
markanvändning. Att föregripa det arbetet med beslut i 
kommunfullmäktige är vanskligt, då beslutsunderlaget och helhetsbilden 
i så fall är bristfällig. 
 
”Att i de kommunala bolagens direktiv läggs till att de i sin 
verksamhet ska värna om det byggda kulturarvet” 
Direktiven till de kommunala bolagen ligger under kommunstyrelsen. 
Det skulle dock kunna gynna arbetet med stadsutvecklingen genom att 
alla kommunala parter arbetar än mer aktivt med att ta tillvara på 
kulturmiljön som en resurs och en attraktion i stadsutvecklingen.  
 



 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (4) 

 
 
 
 
”Att en fond inrättas från vilken fastighetsägare kan få bidrag till, 
alternativt pris för god renovering”  
Förvaltningen ser positivt på detta förslag då det finns en stor efterfrågan 
från fastighetsägare som vill göra bra restaureringar. Det finns även 
medel i andra kommuner, exempelvis Kristianstads kommun (Se nedan). 
Väl genomförda restaureringar gynnar upplevelsevärdena i den byggda 
miljön.   
Emma Harnesk och Hannah Roos: ”Vacker utan spackel, 
uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge 
kommun. 2013 sid 11 ff:  
I Kristianstad kommun finns sedan några år ett bidrag för byggnads- eller 
anläggningsvårdande åtgärder på byggnader eller anläggningar som är 
kulturmiljömässigt värdefulla. Varje år har kommunen 250 000 kronor att fördela, 
dock är det inte alltid hela summan används. Enligt kommunbeslutet 2005, §12, 
ska ansökan innehålla en väl dokumenterad kostnadsredovisning avseende kostnad 
såväl som merkostnad för hela åtgärden samt beskrivning och/eller ritning. När en 
ansökan har kommit in skriver tjänstemän ett förslag till Byggnadsnämnden som gör 
en bedömning av byggnaden. Till sin hjälp har de en anställd byggnadsantikvarie. 
Man bedömer hur värdefull byggnaden anses vara och hur stor glädje kommunens 
invånare har av den.  
https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:628063/FULLTEXT01.pdf 

 
 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar 
 
att som svar på kommunkontorets remiss ”Motion från 
Hanna Gunnarsson (V) "Förstärk arbete med bevarande av 
äldre hus i Lund" översända stadsbyggnadskontorets 
tjänsteskrivelse 

 
 
STADSARKITEKTKONTORET I LUND 
 

 
 
Malin Sjögren 
Stadsarkitekt 
   
Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:628063/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:628063/FULLTEXT01.pdf
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Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 225 Motion från Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl 
Utveckla rekreationsområden i Genarp och 
Veberöd

Dnr KS 2017/0250

Sammanfattning
Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl har lämnat en motion om att 
rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska utvecklas. Motionen 
har lämnats för yttrande Tekniska nämnden och till Romeleås- och 
Sjölandskapskommittén (RÅSK). Tekniska nämnden ser positivt på 
en utveckling av friluftsliv och rekreation inom och kring tätorterna 
Genarp och Veberöd och menar att det är viktigt ur ett 
folkhälsoperspektiv. Tekniska nämnden har beslutat att på sikt 
utveckla vandringsleder och information i området. 
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet med uppdrag att 
undersöka möjligheten till extern finansiering i enlighet med vad 
som anges i motionen. Kommunstyrelsen har därefter remitterat 
ärendet för yttrande till styrgruppen för utveckling av tätorterna 
utanför staden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 juni 2018
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför stadens 
minnesanteckningar 2018-05-16
Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018,
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2017
Romeleås- och Sjölandskapkommitténs (RÅSK) yttrade den 15 
september 2017
Tekniska nämndens beslut den 17 maj 2017, § 90 TN 2017/237 

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP), Börje 
Hed (FNL), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och 
Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunkontorets 
förslag.
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Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till 

extern finansiering i enligt med förslaget samt
att därmed anse motionen besvarad.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-08-15 klockan 15.00–19.40

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

Tjänstgörande ersättare Kenth Andersson (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 218-228
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 207-217, 
kl. 15.00-18.30

Ersättare Lena Fällström (S), kl.15.00-18.15
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Christer Wallin (M)

Paragrafer § 207-228

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 21 augusti 2018, kl 15:00
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-08-15

Paragrafer § 207-228

Datum då anslaget sätts upp 2018-08-22 Datum då anslaget tas ned 2018-09-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer
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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

046-3596398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl 
Utveckla rekreationsområden i Genarp och 
Veberöd.
Sammanfattning
Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl har lämnat en motion om att 
rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska utvecklas. Motionen har 
lämnats för yttrande Tekniska nämnden och till Romeleås- och 
Sjölandskapskommittén (RÅSK). Tekniska nämnden ser positivt på en 
utveckling av friluftsliv och rekreation inom och kring tätorterna Genarp 
och Veberöd och menar att det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. 
Tekniska nämnden har beslutat att på sikt utveckla vandringsleder och 
information i området. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet med 
uppdrag att undersöka möjligheten till extern finansiering i enlighet med 
vad som anges i motionen. 
Kommunstyrelsen har därefter remitterat ärendet för yttrande till 
styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 juni 2018
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför stadens 
minnesanteckningar 2018-05-16
Kommunstyrelsens beslut den4 april 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018, 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2017 
Romeleås- och Sjölandskapkommitténs (RÅSK) yttrade den 15 
september 2017 
Tekniska nämndens beslut den 17 maj 2017, § 90 TN 2017/237

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Att utveckla attraktiva rekreationsmiljöer i byarna 
Genarp och Veberöd är positivt för barn och unga 
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Ärendet
Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl har lämnat en motion om att 
rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska utvecklas. 
Kommunstyrelsen har därefter remitterat ärendet för yttrande till 
styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden.
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden har behandlat 
remissen och beslutat att avstå från att yttra sig eftersom det inte ligger 
inom styrgruppens uppdrag. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till 

extern finansiering i enligt med förslaget samt 
att därmed anse motionen besvarad.

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
kommunfullmäktige.



Kommunfullmäktige
Lund kommun
Box 41

        221 00 LUND

        Lund 2016-02-28

Motion

Utveckla rekreationsområden i Genarp och Veberöd

Veberöd ligger i östra och Genarp i den södra delen av Lunds kommun med en fantastisk 
natur alldeles inpå knutarna. Även inom själva byn/tätorten finns stigar och vackra platser väl 
värda att besöka. Många både uppskattar och nyttjar dagligen möjligheterna till motion och 
friskvård. Alltifrån rastning av sin hund, tar en joggingtur eller ”bara” som en skön promenad 
i inspirerande miljö. 

Det finns många anledningar till att utveckla detta ännu mer. Dels för folkhälsan i stort men 
även för individen i det lilla och för Veberöd och Genarp som platser att besöka. Ett sätt att 
utveckla och marknadsföra både Veberöd och Genarp såväl internt och externt är om ett antal 
slingor kunde göras där varje kilometer är markerad. Slingor som omfattar hela Veberöd och 
Genarp med informationstavlor på några ställen. Markera vilka som är lämpade för både 
funktionshindrade och barnvagnar, samt med information om vad man kan hålla utkik efter 
under promenaderna. Likt Hälsans stig som finns i många städer/orter bl.a. i Lunds stad.

Med anledning av ovanstående föreslår Liberalerna kommunfullmäktige att besluta:

att uppdra åt tekniska nämnden att i samarbete med relevanta aktörer från Veberöd 
och Genarp arbeta fram möjliga sträckningar av olika slingor samt utarbetar 
vilken information som ska finnas tillgänglig på tavlorna. 

att uppdra åt tekniska nämnden att markering av slingorna görs 

att undersöka vilka möjligheter som finns till extern finansiering via t.ex. Leader 
Lundaland 

Cecilia Oredsson Barnes (L) Mia Honeth (L) 
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Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post
Box 41 Stortorget 7, Rådhuset 046-355000 046-152203 www.lund.se lunds.kommun@lund.se
22100

Britt Steiner

046-3596398

britt.steiner@lund.se

      Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden
Tid: 2018-05-16 kl. 17.00–19.00
Plats: Medborgarkontoret, Genarp

Ledamöter: Björn Abelson (S), ordförande 
Klas Svanberg (M)
Rita Borg (S) 
Elsa Christersson (MP) 
Hanna Gunnarsson (V)
Torsten Czernyson (KD)
Camilla Neptune (L) 

Övriga: Ulrika Dagård, kommunkontoret
Britt Steiner, kommunkontoret

1. Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsar välkommen.

2. Dagordning
Dagordningen godkänns.

3. Minnesanteckningar från föregående möte
Minnesanteckningarna godkänns. 

4. Lägesrapport Fokus Genarp
Styrgruppen går igenom syfte, upplägg och resultat för Fokus Genarp.
Presentationen biläggs minnesanteckningarna.

Styrgruppen beslutar att slutrapporten ska distribueras till samtliga hushåll i 
Genarp. Ett uppföljande möte för arbetsgrupperna ska hållas i november 2018. 

Styrgruppen beslutar att delta på Genarpsdagarna. Slutrapporten ska 
behandlas på sammanträde den 19 juni. 

Styrgruppen ger kommunkontoret i uppdrag att färdigställa slutrapporten 
utifrån dagens diskussion samt att ta fram ett beslutsunderlag inför 
överlämnandet till kommunstyrelsen.
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5. Yttrande över motion Utveckla rekreationsområden i Genarp och 
Veberöd
Cecilia Barnes (L) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där 
kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra åt tekniska nämnden att i 
samarbete med relevanta aktörer från Veberöd och Genarp arbeta fram 
möjliga sträckningar av olika slingor samt utarbetar vilken information som ska 
finnas tillgänglig på tavlorna.
att uppdra åt tekniska nämnden att markering av slingorna görs att undersöka 
vilka möjligheter som finns till extern finansiering via t.ex. Leader Lundaland. 
Kommunstyrelsen har beslutat att remittera ärendet till styrgruppen för 
utveckling av tätorterna utanför staden. 

Styrgruppen beslutar att avstå från att yttra sig eftersom det inte ligger inom 
styrgruppens uppdrag. 

6. Inkomna skrivelser från Camilla Neptune (L)
Camilla Neptune (L) har lämnat in två skrivelser till styrgruppen. 

Styrgruppen beslutar att inte behandla skrivelserna då de ligger utanför 
styrgruppens kompetensområde.

7. Övriga frågor
a) Ordförande informerar om att kommunen kommer att hålla en 
byggherredialog i Dalby eller Veberöd den 28 september.

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är tisdagen den 19 juni kl. 14 på Kristallen. Detta möte 
ersätter augusti – mötet.

9. Avslutning
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

 / Britt Steiner



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-04-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 101 Motion från Cecilia Oredsson Barnes 
(L) och Mia Honeth (L) om att utveckla 
rekreationsområden i Genarp och 
Veberöd

Dnr KS 2017/0250

Sammanfattning
Cecilia Oredsson Barnes (L) och Mia Honeth (L) har lämnat en motion 
om att rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska utvecklas. 
Tekniska nämnden och Romeleås- och Sjölandskapskommittén (RÅSK) 
har yttrat sig över motionen.
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet med uppdrag att undersöka 
möjligheten till extern finansiering i enlighet med vad som anges i 
motionen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2018.
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018, § 60.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2017.
Romeleås- och Sjölandskapskommitténs (RÅSK) yttrade den 15 
september 2017.
Tekniska nämndens beslut den 17 maj 2017, § 90, jämte bilaga
Motion från Cecilia Oredsson Barnes (L) och Mia Honeth (L) om att 
utveckla rekreationsområden i Genarp och Veberöd inkommen den 3 
mars 2017.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Louise Rehn Winsborg (M), Björn Abelson (S), Ulf 
Nymark (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), 
Börje Hed (FNL), Hans-Olof Andersson (SD) och Hanna Gunnarsson 
(V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att remittera ärendet till 
styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden.
 
 
 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför 

staden.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-04-04

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut expedieras till:
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden.
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-04-04 KS 2018/0028

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-04-04 klockan 15.00–21.40

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande, §§ 66-90, kl. 15.00-20.40
Emma Berginger (MP), vice ordf, Tjänstgör som ordförande §§ 91-103
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 66-72, kl. 15.00-17.20
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), Tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 91-103
Louise Rehn Winsborg (M), Tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 73-
103

Ersättare Kenth Andersson (S)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga Carin Hillåker, Tf. kommundirektör
Ann Fröström, Tf. kommunikationschef
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl. 15.00-18.15
Emma Mesan, Kommunjurist
Patrik Persson, Budgetcontroller, kl. 15.00-20.00

Justerare Emma Berginger (MP)
Elin Gustafsson (S)
Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 66-103

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset torsdagen den 12 april kl. 14:30

Underskrifter
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Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-04-04 KS 2018/0028

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Emma Mesan

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Emma Berginger (MP) Elin Gustafsson (S) Philip Sandberg 
(L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-04-04

Paragrafer § 66-103

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-13 Datum då anslaget tas ned 2018-05-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

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

Tommy Bengtsson

046-3596045

tommy.bengtsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl 
Utveckla rekreationsområden i Genarp och 
Veberöd.
Sammanfattning
Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl har lämnat en motion om att 
rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska utvecklas. Motionen har 
lämnats för yttrande Tekniska nämnden och till Romeleås- och 
Sjölandskapskommittén (RÅSK). Tekniska nämnden ser positivt på en 
utveckling av friluftsliv och rekreation inom och kring tätorterna Genarp 
och Veberöd och menar att det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. 
Tekniska nämnden har beslutat att på sikt utveckla vandringsleder och 
information i området. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet med 
uppdrag att undersöka möjligheten till extern finansiering i enlighet med 
vad som anges i motionen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018, 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2017 
Romeleås- och Sjölandskapkommitténs (RÅSK) yttrade den 15 
september 2017 
Tekniska nämndens beslut den 17 maj 2017, § 90 TN 2017/237

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Att utveckla attraktiva rekreationsmiljöer i byarna 
Genarp och Veberöd är positivt för barn och unga. 

Ärendet
Ärendet har återremitterats till kommunkontoret för att undersöka 
möjligheten till extern finansiering enligt motionen. Extern finansiering 
för utveckling av rekreationsområden i Genarp och Veberöds bedöms 
vara helt eller delvis möjligt genom EU-programmen Leader Lundaland 
och Landsbygdsprogrammet.



Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2018-02-27 KS 2017/0250

Extern finansiering
Leader Lundaland är ett av EU:s mest lokala program och bygger på en 
trepartssamverkan mellan offentlig, privat & ideell sektor samt EU. 
Leaders finansiering består av kommunala medel och EU medel från 
Landsbygdsprogrammet, Europeiska Socialfonden, Europeiska 
regionalfonden samt Havs- och fiskerifonden. Projekt beviljas baserat på 
en lokal utvecklingsstrategi framtagen av en Local Action Group där de 
tre sektorerna är representerade.

Leader Lundaland har fem så kallade insatsområden varav de två 
relevanta i detta ärende är Lyskraft till Lundalands natur-, kulturresurser 
och miljöer samt Hälsokraft i Lundaland. Leader finansierar projekt där 
investeringar i t.ex. vandringsleder eller skyltning kan ingå. Ett projekt 
kan exempelvis vara en kartläggning, planering och anläggning av leder 
för vandring, cykling, ridning m.m. samt framtagning av 
informationsmaterial.

Leader bygger på en trepartssamverkan vilket innebär att projektets 
budget måste bestå av minst 30 % privat eller ideell finansiering. Det 
innebär att kommunen inte kan ansöka och genomföra ett projekt utan 
samverkan med privata och/eller ideella krafter, ex. byalag eller 
grupp(er) av företag.

Landsbygdsprogrammet är EU:s program för stöd till projekt och 
företag som verkar på landsbygden. Varje program är fördelat per län och 
medel fördelas utifrån ett regionalt handlingsprogram. Ansökan tas emot 
löpande och beslut om beviljande fattas löpande.

I Landsbygdsprogrammet finns investeringsstöd för bland annat 
rekreationsområde. Investeringen får göras på landsbygd och i mindre 
tätorter upp till 3000 invånare. För bedömning av tätorters 
befolkningsstorlek hänvisar Länsstyrelsen Skåne till SCB. Enligt SCB:s 
statistik var befolkning i Genarp och Veberöd i december 2016 ca 2950 
invånare respektive ca 4850 invånare. Cirka siffra eftersom SCB 
presenterar tre siffror för hela året 2016. Observera att SCB:s statistik 
uppdateras den 28 mars 2018. 

Exempel på investeringar är: 
- Skyltning och turistinformation
- leder för cykling, vandring, ridning, kanot m.m.
- lekplatser
- badplatser

Landsbygdsprogrammet har inget maximalt sökbart belopp. Däremot 
finns ett minimibelopp om 100.000 kr. Landsbygdsprogrammets 
finansiering får maximalt utgöra 90 % av den totala budgeten och ett 
krav om minst 10 % privat finansiering krävs. 
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Kommunkontorets kommentar
Det finns möjligheter för extern finansiering i syfte att utveckla 
rekreationsområden i Genarp och Veberöd med kringliggande landsbygd. 
Programmen har dock krav som förhindrar Lunds kommun från att på 
egen hand ansöka och genomföra projekt eller investeringar. Samarbete 
med privata och/eller ideella krafter krävs i någon form.

Ett sätt att förbereda ansökningar från Landsbygdsprogrammet för 
investeringar kan vara ett Leaderprojekt i samarbete med ideella och 
privata organisationer. Detta kan exempelvis ske i syfte att kartlägga och 
planera leder för vandring, cykling, ridning m.m. samt framtagning av 
informationsmaterial.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till 

extern finansiering i enligt med förslaget samt 
att därmed anse motionen besvarad

Carin Hillåker
Bitr. Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum
2018-02-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 60 Motion från Cecilia Oredsson Barnes 
(L) och Mia Honeht (L) ”Utveckla 
rekreationsområden i Genarp och 
Veberöd”

Dnr KS 2017/0250

Sammanfattning
Cecilia Oredsson Barnes (L) och Mia Honeth (L) har lämnat en motion 
om att rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska utvecklas. 
Motionen har lämnats för yttrande Tekniska nämnden och till Romeleås- 
och Sjölandskapskommittén (RÅSK).

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2017 dnr KS 
2017/0250.
Romeleås- och Sjölandskapskommitténs (RÅSK) yttrande den 15 
september 2017 dnr KS 2017/0250.
Tekniska nämndens beslut den 17 maj 2017, § 90 dnr TN 2017/237.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 april 2017 dnr TN 
2017/237.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Christer Wallin (M) och 
Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet med uppdrag att undersöka möjligheten till 
extern finansiering i enlighet med vad som anges i motionen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet med uppdrag att undersöka möjligheten till 

extern finansiering i enlighet med vad som anges i motionen

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Tekniska nämnden
RÅSK
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-02-07 KS 2017/0996

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-02-07 klockan 15.00–21.05

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 37-65, kl 16:20-21:05
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 30-42, kl 15:00-17:35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 30-36
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M), §§ 43-65
Dan Ishaq (M), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 54-65
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL) §§ 30-53

Ersättare Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl 15:40-20:50
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga Ann Fröström, Tf kommunikationschef
Gunnar Jönsson, Sekreterare
Carin Hillåker, Tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-16:30
Jytte Lindborg, skoldirektör, kl 15:00-15:15

Justerare Christer Wallin (M)

Paragrafer § 30-65

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 14 februari 2018 kl 15:00

Underskrifter



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-02-07 KS 2017/0996

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Gunnar Jönsson

Ordförande
Anders Almgren (S)

Justerare
Christer Wallin (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-02-07

Paragrafer § 30-65

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-15 Datum då anslaget tas ned 2018-03-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
Gunnar Jönsson



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2018-02-27 KS 2017/0250

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

Tommy Bengtsson

046-3596045

tommy.bengtsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl 
Utveckla rekreationsområden i Genarp och 
Veberöd.
Sammanfattning
Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl har lämnat en motion om att 
rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska utvecklas. Motionen har 
lämnats för yttrande Tekniska nämnden och till Romeleås- och 
Sjölandskapskommittén (RÅSK). Tekniska nämnden ser positivt på en 
utveckling av friluftsliv och rekreation inom och kring tätorterna Genarp 
och Veberöd och menar att det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. 
Tekniska nämnden har beslutat att på sikt utveckla vandringsleder och 
information i området. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet med 
uppdrag att undersöka möjligheten till extern finansiering i enlighet med 
vad som anges i motionen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018, 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2017 
Romeleås- och Sjölandskapkommitténs (RÅSK) yttrade den 15 
september 2017 
Tekniska nämndens beslut den 17 maj 2017, § 90 TN 2017/237

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Att utveckla attraktiva rekreationsmiljöer i byarna 
Genarp och Veberöd är positivt för barn och unga. 

Ärendet
Ärendet har återremitterats till kommunkontoret för att undersöka 
möjligheten till extern finansiering enligt motionen. Extern finansiering 
för utveckling av rekreationsområden i Genarp och Veberöds bedöms 
vara helt eller delvis möjligt genom EU-programmen Leader Lundaland 
och Landsbygdsprogrammet.
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Extern finansiering
Leader Lundaland är ett av EU:s mest lokala program och bygger på en 
trepartssamverkan mellan offentlig, privat & ideell sektor samt EU. 
Leaders finansiering består av kommunala medel och EU medel från 
Landsbygdsprogrammet, Europeiska Socialfonden, Europeiska 
regionalfonden samt Havs- och fiskerifonden. Projekt beviljas baserat på 
en lokal utvecklingsstrategi framtagen av en Local Action Group där de 
tre sektorerna är representerade.

Leader Lundaland har fem så kallade insatsområden varav de två 
relevanta i detta ärende är Lyskraft till Lundalands natur-, kulturresurser 
och miljöer samt Hälsokraft i Lundaland. Leader finansierar projekt där 
investeringar i t.ex. vandringsleder eller skyltning kan ingå. Ett projekt 
kan exempelvis vara en kartläggning, planering och anläggning av leder 
för vandring, cykling, ridning m.m. samt framtagning av 
informationsmaterial.

Leader bygger på en trepartssamverkan vilket innebär att projektets 
budget måste bestå av minst 30 % privat eller ideell finansiering. Det 
innebär att kommunen inte kan ansöka och genomföra ett projekt utan 
samverkan med privata och/eller ideella krafter, ex. byalag eller 
grupp(er) av företag.

Landsbygdsprogrammet är EU:s program för stöd till projekt och 
företag som verkar på landsbygden. Varje program är fördelat per län och 
medel fördelas utifrån ett regionalt handlingsprogram. Ansökan tas emot 
löpande och beslut om beviljande fattas löpande.

I Landsbygdsprogrammet finns investeringsstöd för bland annat 
rekreationsområde. Investeringen får göras på landsbygd och i mindre 
tätorter upp till 3000 invånare. För bedömning av tätorters 
befolkningsstorlek hänvisar Länsstyrelsen Skåne till SCB. Enligt SCB:s 
statistik var befolkning i Genarp och Veberöd i december 2016 ca 2950 
invånare respektive ca 4850 invånare. Cirka siffra eftersom SCB 
presenterar tre siffror för hela året 2016. Observera att SCB:s statistik 
uppdateras den 28 mars 2018. 

Exempel på investeringar är: 
- Skyltning och turistinformation
- leder för cykling, vandring, ridning, kanot m.m.
- lekplatser
- badplatser

Landsbygdsprogrammet har inget maximalt sökbart belopp. Däremot 
finns ett minimibelopp om 100.000 kr. Landsbygdsprogrammets 
finansiering får maximalt utgöra 90 % av den totala budgeten och ett 
krav om minst 10 % privat finansiering krävs. 



Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2018-02-27 KS 2017/0250

Kommunkontorets kommentar
Det finns möjligheter för extern finansiering i syfte att utveckla 
rekreationsområden i Genarp och Veberöd med kringliggande landsbygd. 
Programmen har dock krav som förhindrar Lunds kommun från att på 
egen hand ansöka och genomföra projekt eller investeringar. Samarbete 
med privata och/eller ideella krafter krävs i någon form.

Ett sätt att förbereda ansökningar från Landsbygdsprogrammet för 
investeringar kan vara ett Leaderprojekt i samarbete med ideella och 
privata organisationer. Detta kan exempelvis ske i syfte att kartlägga och 
planera leder för vandring, cykling, ridning m.m. samt framtagning av 
informationsmaterial.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till 

extern finansiering i enligt med förslaget samt 
att därmed anse motionen besvarad

Carin Hillåker
Bitr. Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten



Romeleåsen & Sjölandskapet 
Romeleås- och Sjölandskapskommitten 

P Blomberg 
G Jönsson 

2017-09-15 

Kommunstyrelsen 
Lund 

1 (5) 

Yttrande över motion - Utveckla rekreationsområden i Genarp och Veberöd 

Romeleås- och Sjölandskapskommitten, RÅSK, har fått rubricerade motion för yttrande. 
Kommitten håller på att utarbeta en strategi där Informationen och tillgängligheten på 
besöksmålen kommer att vara en viktig del för att underlätta och stimulera till besök i naturen. 
Utgångpunkten för yttrandet utgår från dessa målsättningar. 

I motionen nämns att de båda tätorterna har "natur alldeles inpå knutarna" samt att det finns 
skäl att markera "sträckningar av olika slingor" för promenader med mera. Kommittens 
yttrande utgår från de förutsättningar som finns i Genarps och Veberöds omgivningar och är i 
huvudsak inriktad på de möjligheter som detta ger. Utgångpunkten är också att den 
information som behövs, samt de markeringar som är nödvändiga, i första hand är riktade 
emot de som besöker Genarp respektive Veberöd. Kommitten utgår från att ortbefolkningen 
hittar ganska väl i respektive orts omgivningar 

I de yttranden som kom in över den kunskapssammanställning som kommitten tog fram under 
2016 framkom önskemål om kortare slingor från besöksmål i Romeleåsen- och Sjölandskapet. 
Kommitten bedömer därför, att det skulle vara positivt för besökare i Genarp och Veberöd om 
det märks ut några slingor på upp till 3 - 4 kilometer. 

Kommitten bedömer att kostnaden för markering av stigarna nedan, samt uppsättning av 
nödvändiga informationsskyltar är ganska begränsade, i förhållande till den nytta de kommer 
att innebära för de som besöker Genarp och Veberöd. 

Genarp 
I Genarp finns det två naturreservat i stort sett i direkt anslutning till tätorten. 
Öster om Genarp med utgångspunkt från Ekevallen - Genarps idrottplats - finns Häckeberga 
naturreservat, 167 hektar. Ekevallens P-plats är i dag är den stora samlingsplatsen för de som 
söker ut i naturen, bland annat de som cyklar terrängcykel (MTB). Skåneleden ansluter också 
till Ekevallen. Därutöver finns Unos runda på 7,5 km. De finns markerade på de 

Postadress Besöksadress 
Vård- och omsorgsförvaltningcn 

Box 41 Bangatan I O A 

221 00 Lund 

Telefon växel 
046-35 50 00 

Internetadress e-post 
www.romeleasen.se helena.falk@lund.se 
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informationstavlor som kommitten har satt upp på P-platsen vid Ekevallen. Det som saknas är 
stigar eller leder som är lite kortare. 

Naturreservatet Risen på totalt 230 hektar, varav Lunds kommun äger 200 hektar breder ut sig 
strax söder om Genarps samhälle. Det finns 2 slingor på 4 - S km som har sin utgångspunkt 
från en P-plats inne i naturreservatet i Risen, vid en väg som fortsätter där Sandvägen slutar. 

En bättre och närmare "entre" till naturreservatet Risen finns vid Medborgarhusets park. Den 
behöver dock tydliggöras, liksom att anknytningen, anvisningen till stigen, Fäladsrundan, 3 
km behöver förbättras . 

• Förslag Ekevallen - Häckeberga naturreservat 

Med start från Ekevallen kan 2 stigar, i form av slingor markeras. Se bif. karta. 

Dels en som går söder om kvarnrännan, från Häckeberga kvarn (Vannmöllan) över befintliga 
broar in i bokskogen, tillbaka till utgångpunkten en sträcka på ca 1 km. Lämpligen kallad 
"K varnrännerundan". Det är dock viktigt att den i så stor utsträckning som möjligt separeras 
från MTB-slingan. 

Dels en som följer Skåneleden åt NO, och sedan via lägerplatsen tillbaka över betesmaken 
Allmänningen tillbaka till utgångpunkten. En sträcka på ca 2,5 km 

• Förslag Genarps Medborgarhus - Risen 
I nordöstra delen av Risen kan man komplettera med en slinga på ca 1,2 km, lämpligen kallad 
Studadammsrundan. En led med denna sträckning kommer att helt och hållet gå på mark som 
tillhör Lunds kommun. 

• Information och anvisning vid Genarps busstation 
Utöver detta skulle det underlätta för besökare i Genarp om det vid Genarps busstation sätts 
upp en tydlig skylt, Ekevallen, liknande den som markerar och visar vägen till 
Medborgarhuset. 

Veberöd 
Samhället gränsar till naturområden i den östra och sydöstra delen längs banvallen från 
Veberöd österut samt i Idalaområdet och längs Skogsmöllebäcken. Här finns möjligheter att 
skapa en slinga på 3 - 4 kilometer genom att koppla ihop redan befintliga kortare slingor samt 
stigar i Idalaområdet och markera upp dessa till en längre slinga. I västra delen av 
Idalaområdet är kommunen markägare och har iordningställt en strövstig, rastplats och 
grillmöjligheter. I östra delen av Veberöd finns en motionsslinga på privat mark. Mellan dessa 
behöver en stig markeras upp längs västra sidan av Skogsmöllebäckens dalgång och på stigar 
genom Idalaområdet. Genom Veberöd bör stigen gå på gångvägar och trottoarer. 

Det vore också värdefullt om det kunde finnas information vid busshållplatsen med karta som 
visar slingans sträckning. 

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post 
Vård- och omsorgsförvaltningen 046-35 50 00 www.romeleasen.se 
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Sammanfattning 
Med anledning av intentionen i motionen föreslår Romeleås- och Sjölandskapskommitten, 
RÅSK att det markeras stigar samt sätts upp informationsskyltar enligt ovan. Utgångpunkt är 
att den information som behövs samt de markeringar som är nödvändiga i första hand är 
riktade emot de som besöker Genarp respektive Veberöd. 

Det innebär 3 markerade stigar i Genarp samt 1 markerad stig i Veberöd, se bifogade kartor 

Romeleås- och Sjölandskapskommitten 

Gunnar Jönsson 
Ordf. 

Bilaga 1, Karta Genarp 
Bilaga 2, Karta Veberöd 

Hans W Hansson 
Vice ordf. 

Postadress Besöksadress Telefon växel 
Vård- och omsorgsförvaltningen 046-35 50 00 

Box 4 1 Bangatan I O A 

221 00 Lund 

/Helena Falk 
Sekr. 

Internetadress e-post 
www.romeleasen.se 



Bilaga 1. Genarp 

Postadress Besöksadress 
Vård- och omsorgsförvaltningen 

Box 41 Bangatan I O A 
221 00 Lund 

Telefon växel 
046-35 50 00 

Internetadress e-post 
www.romeleasen.se 
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Bilaga 2. Veberöd 

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post 
Vård- och omsorgsförva ltningen 046-35 50 00 www.romeleasen.se 
Box 41 Bangatan I O A 

221 00 Lund 





Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-05-17

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 90 Återremiss - Motion (L), Utveckla 
rekreationsområden i Genarp och 
Veberöd

Dnr TN 2017/0237

Sammanfattning
Liberalerna i Lund har inkommit med en motion angående att utveckla 
rekreationsområden i Genarp och Veberöd. Tekniska förvaltningen ser 
positivt på en utveckling och möjligheten till friluftsliv och rekreation 
inom och kring tätorterna Genarp och Veberöd och menar att det är 
viktigt ur ett folkhälsoperspektiv.

Ärendet återremitterades till förvaltningen av tekniska nämnden i april 
2017 med uppdrag att komplettera ärendet med information om befintliga 
slingor i Genarp och Veberöd med närområde.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 april 2017
Tekniska nämndens beslut 19 april 2017 § 64
Motion från Liberalerna i Lund, daterad 28 februari 2016
Folder över Häckeberga och Romeleåsen
Folder över naturreservatet Risen

Yrkanden
Cecilia Barnes (L) yrkar att nämnden ska tillstyrka motionen.

Emma Berginger (MP) med instämmande av Mikael Thunberg (S) och 
Anders Jarfjord (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Cecilia Barnes 
(L) yrkande mot sitt eget med fleras yrkande och finner sitt eget med 
fleras yrkande vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig över motionen enligt vad tekniska förvaltningen framfört i 

förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-17 TN 2017/0366

Justerare Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2017-05-17 klockan 17.30–
20.45

Ledamöter Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf, 17.55-20.45 §§ 85-106
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf, 17.55-20.45 §§ 85-106
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Jan O Carlsson (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Anders Jarfjord (V)
Lars-Göran Hansson (C)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Tjänstgörande ersättare Ronny Hansson (S), tjänstgör för Lena Fällström (S) §§ 81-84
Felix Solberg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 81-84

Ersättare Teresa Hankala-Janiec (S)
Hanna Örnskär (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Christian Resebo (L)
Camilla Neptune (L)
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, Lunds kommun
Pernilla von Strohkirch, projektchef spårväg Lund C-ESS
Emilie Gerber, student

Justerare Mikael Thunberg (S)

Paragrafer § 81-106

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 24 maj kl. 9.00



Tekniska nämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-17 TN 2017/0366

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Meta Gerle

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Mikael Thunberg (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2017-05-17

Paragrafer § 81-106

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Meta Gerle



 

   
Tekniska förvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) 
Park- och naturkontoret  Diarienummer  

 2017-04-28 TN 17/237  
    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 

Box 41, 221 00 Lund Brotorget 1 046-35 50 00   tekniska.forvaltningen@lund.se www.lund.se 
       

 

Tjänstemannens namn 

 Cecilia Backe 

cecilia.backe@lund.se 

Tekniska nämnden 

Återremiss 

Motion (L), Utveckla rekreationsområden i 
Genarp och Veberöd   

Sammanfattning 

Liberalerna i Lund har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige 
2017-02-28 ang. att utveckla rekreationsområden i Genarp och Veberöd. 
Tekniska förvaltningen ser positivt på en utveckling av friluftsliv och 
rekreation inom och kring tätorterna Genarp och Veberöd och menar att 
det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. 
Tekniska nämnden föreslås besluta att på sikt utveckla vandringsslingor 
och information i tätorterna Veberöd och Genarp men att förvaltningen 
inte har möjlighet att prioritera åtgärderna.  
Ärendet återremitterades på Tekniska nämndens möte 2017-04-19 för att 
komplettera ärendet med information om befintliga slingor i Genarp och 
Veberöd med närområde. 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse 2017-04-28  
Tekniska nämndens protokoll 2017-04-19 (bifogas inte) 
Motion från Liberalerna i Lund, 2016-02-28 
Foldern Häckeberga och Romeleåsen, delas ut på mötet och finns digitalt 
på www.romeleasen.se 
Folder, naturreservatet Risen  

Barnets bästa 
Att utveckla attraktiva rekreationsmiljöer i byarna Genarp och Veberöd 
är positivt för barn och unga. 
 
Ärendet 

Liberalerna i Lund har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige 
2017-02-28 (i skrivelsen står felaktigt 2016) ang. att utveckla 
rekreationsområden i Genarp och Veberöd.  



    
 Tjänsteskrivelse 2 (3) 
  Diarienummer  

 2017-04-28 TN 17/237  
    

 

 

I skrivelsen framhålls att Veberöd och Genarp, som ligger i de 
östra/sydöstra delarna av Lunds kommun, har fantastisk natur ända in på 
knutarna.  Även inom tätorterna finns stigar och vackra platser att 
besöka. Många invånare uppskattar och nyttjar dagligen möjligheterna 
till motion och friskvård genom promenad, joggning eller hundrastning. 
Det finns anledning till att utveckla dessa områden ännu mer. Liberalerna 
önskar genom motionen att både Genarp och Veberöd utvecklas och 
marknadsförs avseende nya attraktiva vandringsslingor med intressanta 
besöksplatser, god tillgänglighet och informationstavlor.  
 
Motionen togs upp för beslut på Tekniska nämndens möte den 19 april 
men återremitterades för att komplettera ärendet med information om 
befintliga slingor i Genarp och Veberöd med närområde. 
 
Tekniska förvaltningens yttrande 
Tekniska förvaltningen ser positivt på att utveckla friluftsliv och 
rekreation inom och kring tätorterna Genarp och Veberöd och menar att 
det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Park- och naturkontorets 
naturvårdsavdelning förvaltar och utvecklar naturområden och 
vandringsspår i omgivningarna kring Genarp och Veberöd. 
I direkt närhet till Genarp ligger Risens naturreservat, med både öppna 
betesmarker och skog. Där finns flera markerade vandringsleder genom 
området. Länsstyrelsen, som förvaltar naturreservatet, har tillsammans 
med kommunen nyligen rustat upp ledmarkeringarna. Skåneleden 
passerar genom Risen. Nyligen har Park- och naturkontoret medverkat 
till att iordningställa ca 4 mil MTB spår inom området Risen, 
Häckeberga och Björnstorp tillsammans med de privata markägarna och 
Länsstyrelsen samt cyklister från bygden. Öster om Genarp breder 
Häckebergaskogen ut sig med oändliga möjligheter för vandring m.m. 
Vid Häckeberga kvarn, intill Ekevallen, finns fina möjligheter för 
picknic. I området kring Genarp finns gott om natur- och 
friluftsinformation.  
I Veberöd kan man snabbt nå hela Romeleåsens fantastiska skogar och 
fäladsmarker. Söder om Veberöd finns Idalaområdet där kommunen har 
ordnat vindskydd och grillplats och flera fina promenadstigar. Lite längre 
söderöver så kommer man in i Körsbärsdalen och vidare ut i 
fäladsmarkslandskapet, utmärkta för promenad och vårutflykter. I 
Veberöd finns också Skytteskogen med spår och stigar för joggning och 
promenad. 
Kommunen är medlem i och ingår i styrelsen för Romeleås- och 
Sjölandskapskommittén (RÅSK) som arbetar aktivt med information och 
vägledning för besökare och nyttjare kring Romeleåsen. Flera nya foldrar 
och guider till natur och kultur har nyligen tagits fram bland annat en ny 
folder om Häckeberga och Romeleåsen. RÅSK har också påbörjat ett 
strategiarbete för utveckling av friluftslivet i området.  
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  Diarienummer  

 2017-04-28 TN 17/237  
    

 

 

Efterfrågan från allmänheten om rekreations och friluftsområden för 
olika aktiviteter ökar kraftigt i hela kommunen. Förvaltningen arbetar 
intensivt tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen för att skapa 
ett attraktivt friluftsliv för medborgarna i Lunds kommun.  
På sikt är det en god idé att utveckla rekreationsområden i Genarp och 
Veberöd men Tekniska förvaltningen kan inte för närvarande prioritera 
arbetet. Kommunen behöver ta fram en kommunövertäckande 
friluftslivsplan och avsätta resurser till personalförstärkning för att kunna 
möta efterfrågan om attraktiva områden för friluftsliv.   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslås besluta 
att yttra sig över motionen enligt vad Tekniska förvaltningen framfört i 
denna tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Håkan Lockby 
Teknisk direktör 

Karl-Oscar Seth 
stadsträdgårdsmästare 

 
Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 
 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 226 Motion ”Förbättra och effektivisera 
städningen på våra skolor”

Dnr KS 2017/0629

Sammanfattning
Liberalerna har motionen ”Förbättra och effektivisera städningen på 
våra skolor” yrkat att kommunfullmäktige ska besluta om att all 
lokalvård på Lunds förskolor och skolor ska läggas ut på privat 
entreprenad genom upphandling, med syfte att utföra tjänsterna till 
samma eller bättre kvalitet för läge pris.

Motionen har översänts till barn- och skolnämnderna, 
utbildningsnämnden samt servicenämnden för yttrande.

För att kunna mäta kvalitén, ställa krav på entreprenörer och 
jämföra kostnader föreslår kommunkontoret att en 
kommunövergripande städpolicy gällande kvalitet, utförande och 
utvärdering tas fram.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 juni 2018, dnr KS 
2017/0629
Barn – och skolnämnd Lund Östers beslut den 27 september 2017 § 
117
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 11 oktober 2017 § 94
Utbildningsnämndens beslut den 18 oktober 2017 § 118
Servicenämndens beslut den 8 november 2017 § 102
Motion från Philip Sandberg (L) och Inger Tolsved (L) Förbättra och 
effektivisera städningen på våra skolor 2017-06-20

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), Börje Hed (FNL), Mats 
Helmfrid (M) och Torsten Czernyson (KD) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att  lokalvård på Lunds förskolor och skolor läggs ut på entreprenad 
genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna till samma eller 
bättre kvalitet för lägre pris, 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag 
så att det är möjligt att upphandla lokalvården i mindre delar, 

att  en kvalitetsmall för uppföljning och utvärdering inledningsvis tas 
fram i enlighet med kommunkontorets yttrande, 

att  därmed anse motionen bifallen.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

 

Hanna Gunnarsson (V), Elin Gustafsson (S) Emma Berginger (MP) 
och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att  avslå motionen.

 

Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag 
så att det är möjligt att upphandla lokalvården i mindre delar, 

att  en kvalitetsmall för uppföljning och utvärdering inledningsvis tas 
fram i enlighet med kommunkontorets yttrande, 

att  därmed anse motionen besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hanna Gunnarsson (V) 
m.fl. yrkande.

Omröstning begärs. 

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara 
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på 
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Philip Sandbergs 
(L) m.fl. yrkande ska vara motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:

Ja för bifall till Hanna Gunnarssons (V) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S),  Emma 
Berginger (MP), Kent Andersson (S), Hanna Gunnarsson (V) och 
Hans-Olof Andersson (SD) röstar ja.

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), 
Philip Sandberg (L) och Börje Hed (FNL) röstar nej.

Inga-Kerstin Eriksson (C) avstår från att rösta.  

Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 som avstår från att 
rösta beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Hanna 
Gunnarssons (V) m.fl. yrkande.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

Reservationer
Inga-Kerstin Eriksson (C), Christer Wallin (M), Mats 
Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) och Börje 
Hed (FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 226/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-08-15 klockan 15.00–19.40

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

Tjänstgörande ersättare Kenth Andersson (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 218-228
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) §§ 207-217, 
kl. 15.00-18.30

Ersättare Lena Fällström (S), kl.15.00-18.15
Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Christer Wallin (M)

Paragrafer § 207-228

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 21 augusti 2018, kl 15:00



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-15 KS 2018/0381

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-08-15

Paragrafer § 207-228

Datum då anslaget sätts upp 2018-08-22 Datum då anslaget tas ned 2018-09-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-15 

 
 
Ang Motion från Philip Sandberg (L) och Inger Tolsved Rosenkvist 
(L) "Förbättra och effektivisera städningen på våra skolor" (Dnr: KS 
2017/0629) 
 
Lunds kommun behöver bli bättre på att använda skattebetalarnas pengar så effektivt så 
möjligt. De som gör anspråk på att leda kommunen måste vara beredda att vända på varje sten 
och leta i varje skrymsle efter effektiviseringsmöjligheter. En effektivisering handlar inte om 
att försämra service och välfärd, utan om att leverera minst samma nivå men till lägre 
kostnad. Här har Lunds kommun ett utvecklingsarbete framför sig. 
 
Miljöförvaltningen gjorde år 2017 en granskning av städningen på skolor i kommunen och 
upptäckte då betydande brister. Till exempel konstaterade miljöförvaltningen att skolorna 
brast i rengöring av dörrhandtag och ljusknappar, vilket innebär en ökad risk för 
smittspridning. Konkurrensutsättning av städning skulle kunna vara en drivkraft för att 
förbättra städningen. 
 
Liberalernas förslag, som (M), (KD) och (FNL) helhjärtat ställer sig bakom är ett steg i helt 
rätt riktning. Varför inte förenkla för kommunens skolor att bidra till bättre användning av 
våra gemensamma resurser? 
 
Eftersom vårt förslag inte vann gehör i kommunstyrelsen reserverar vi oss till förmån för våra 
yrkanden: 
 
att lokalvård på Lunds förskolor och skolor läggs ut på entreprenad genom upphandling med 
syfte att utföra tjänsterna till samma eller bättre kvalitet för lägre pris 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag så att det är möjligt att 
upphandla lokalvården i mindre delar 
 
att en kvalitetsmall för uppföljning och utvärdering inledningsvis tas fram i enlighet med 
kommunkontorets yttrande 
 
att därmed anse motionen bifallen 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
Torsten Czernyson (KD)  Börje Hed (FNL) 



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (5)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2018-06-26 KS 2017/0629

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

Henrik Nygren

046-356419

Henrik.nygren@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Philip Sandberg (L) och Inger 
Tolsved Rosenkvist (L) "Förbättra och 
effektivisera städningen på våra skolor"
Sammanfattning
Liberalerna har motionen ”Förbättra och effektivisera städningen på våra 
skolor” yrkat att kommunfullmäktige ska besluta om att all lokalvård på 
Lunds förskolor och skolor ska läggas ut på privat entreprenad genom 
upphandling, med syfte att utföra tjänsterna till samma eller bättre 
kvalitet för läge pris. 
Motionen har översänts till barn- och skolnämnderna, 
utbildningsnämnden samt servicenämnden för yttrande.
För att kunna mäta kvalitén, ställa krav på entreprenörer och jämföra 
kostnader föreslår kommunkontoret att en kommunövergripande 
städpolicy gällande kvalitet, utförande och utvärdering tas fram.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 juni 2018, dnr KS 2017/0629
Barn – och skolnämnd Lund Östers beslut den 27 september 2017 § 117
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 11 oktober 2017 § 94
Utbildningsnämndens beslut den 18 oktober 2017 § 118
Servicenämndens beslut den 8 november 2017 § 102
Motion från Philip Sandberg (L) och Inger Tolsved (L) Förbättra och 
effektivisera städningen på våra skolor 2017-06-20

Barnets bästa
Ärendet berör barn. En effektiv städning av skollokaler är gynnsamt för 
barn och unga.

Ärendet
Liberalerna har lämnat en motion till kommunfullmäktige ”Förbättra och 
effektivisera städningen på våra skolor”. I motionen yrkas att 
kommunfullmäktige ska besluta att all lokalvård på Lunds förskolor och 
skolor läggs ut på privat entreprenad genom upphandling med syfte att 
utföra tjänsterna till samma eller bättre kvalitet för läge pris. 
Motionen har översänts till barn- och skolnämnderna, 
utbildningsnämnden samt servicenämnden för yttrande.
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Diarienummer

2018-06-26 KS 2017/0629

Nämndernas yttranden
Barn- och skolnämnd Lund Öster 
Verksamheterna upplever att städning i egen regi fungerar bra och att 
rektorerna/verksamheten har full kontroll som arbetsmiljöansvarig. 
Lokalvårdare kan även göra en viktig insats gällande elevvård. 
Lokalvårdaren är en vuxen person som har kontakt med elever i till 
exempel uppehållsrum där den kan stötta, lyssna, vara en vuxen förebild 
samt rapportera ohälsa. Lokalvårdare i egen regi kan även göra andra 
insatser än städning som underlättar för pedagogisk personal, till exempel 
beställa förbrukningsmaterial och matvaror. Rektorerna har även framfört 
att inflytandet över vilka som städar på skolan går förlorat med städning 
på entreprenad. 
Vid eventuell upphandling av städning är det viktigt att respektive 
enhet/skola är delaktiga och kan påverka processen/avtalet på ett bra sätt. 
En viktig faktor är till exempel när utförandet av städningen skall ske. 
Risker som rektorer framfört med städning på entreprenad har bland 
annat varit att städning på kvällstid innebär att verksamheten inte har 
tillgång till lokalvårdare under verksamhetstid, att inte kunna utföra akuta 
städinsatser under verksamhetstid kan innebära arbetsmiljömässiga 
risker.
Det behöver vidare vara klara och hårda villkor i upphandlingsunderlaget 
kring när man kan bryta ett avtal. Det är inte att rekommendera att göra 
en upphandling för hela kommunen eftersom ”alla ägg läggs i en korg” 
och om företaget inte fullgör sina åtaganden har kommunen inte 
möjlighet att klara städningen. Det kanske skall ges möjlighet till 
respektive enhet/skola att välja vilken organisation man vill ha? Det bör 
finnas en samordnare i kommunen som ser till att eventuella avtal 
upprättas och följs upp. 

Barn- och skolnämnd Lunds stad 
Det finns både för och nackdelar med lokalvård på entreprenad 
respektive i egen regi. De verksamheter som har städning på entreprenad 
ser bl.a. fördelar i form av tidsvinster vid vikariebehov och rekrytering, 
att städmaterial tvättas på annan plats, att städning oftast genomförs på 
kvällstid och minskat personalansvar. De enheter som har städning på 
entreprenad har genomfört en egen upphandling och har helt och hållet 
fått påverka processen och avtalet. 
Nämnden för fram att vid en eventuell upphandling av lokalvård är det 
viktigt att respektive förskola/skola får möjlighet att vara delaktiga och 
kunna påverka processen/avtalet. Till exempel kunna påverka när 
utförandet av städningen ska ske. Det behöver även vara tydliga villkor i 
upphandlingsunderlaget kring när man kan bryta ett avtal. 

Nämnden anser att det skulle innebära en risk att göra enbart en 
upphandling för hela kommunen. Om företaget inte fullgör sina 
åtaganden har kommunen inte möjlighet att klara städningen.
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Utbildningsnämnden
Skolorna inom nämndens ansvarsområde har valt olika lösningar för 
lokalvården, det förekommer både städning i egen regi, extern 
entreprenad samt köp från serviceförvaltningen. Nämnden framför att det 
finns en rad aspekter att beakta vid valet av hur lokalvården skall 
organiseras. Vilket som är bäst kan bero på lokala förutsättningar på 
varje enskild skola. Utbildningsnämnden föreslår därför att respektive 
enhet/skola ska få välja vilken organisationsform man anser bäst. 

Servicenämnden 
Nämnden ser en fördel i att den dagliga vården av interiör, golv, ytskikt 
med mera i kommunägda fastigheter utförs av en lokalvårdsorganisation 
som har ett gemensamt intresse, visioner och mål med fastighetsägaren. 
Denna uppfattning är gemensam med flera större fastighetsägare som 
efter erfarenheter av så kallad outsourcing åter låter utföra lokalvård i 
egen regi. 
Nämnden vill även poängtera vikten av att anta ett långsiktigt 
helhetsperspektiv i bedömningen av om lokalvård ska utföras som en 
upphandlad tjänst eller drivas i egen regi. Nämnden anser att eventuella 
prisskillnader kan räknas hem på sikt för kommunen som helhet med en 
genomtänkt personalpolitik och intressegemenskap i ett hållbart 
fastighetsunderhåll. 
Servicenämnden ser att det finns ett behov av en kommunövergripande 
städpolicy gällande kvalitet, utförande och utvärdering.

Kommunkontorets kommentar
Idag finns det olika lösningar för lokalvården på respektive förskola och 
skola. Nämndernas yttrande visar att man oftast är nöjd med den lösning 
som man valt för sin verksamhet och att det är viktigt att respektive 
enhet/skola ska få välja den organisationsform man anser bäst. 
Kommunkontoret har begärt in en ekonomisk redovisning av 
städkostnaderna som visar att den mesta städningen bedrivs i egen regi 
med egen personal på kommunens skolor.

Utbildningsförvaltningen  
Egen städ personal 11 700 tkr
Serviceförvaltningen  4 205 tkr 
Externt köpt städning.  472 tkr 

Grundskola och förskola  
Egen städ personal  35 400 tkr 
Serviceförvaltningen  7 401 tkr 
Externt köpt städning.  2 280 tkr 
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Motionen har initierats med anledning av miljöförvaltningens granskning 
av städning i skolor som visar att en stor andel av skolorna fått 
anmärkning. Granskningen ger ingen bild av huruvida det finns ett 
samband mellan anmärkning och organisationsform. De olika 
anmärkningarna kan anses vara mer eller mindre allvarliga. 
Att bedriva städning i kommunala byggnader kräver en hög kompetens 
oavsett om den sker i egen regi eller på entreprenad. Det är en 
konkurrensutsatt marknad där det via upphandling går att pressa 
kostnaderna. 
Det finns svårigheter med att objektivt jämföra kostnad eller kvalitet 
mellan externa eller interna utförande gällande städningen idag då det 
inte finns en gemensam kvalitetsmall för bedömning. 
En billig men felaktigt utförd städning kan ge kommunen merkostnader 
för ökade underhållskostnader. Vare sig man köper städning externt eller 
utför städning i egen regi måste det finnas en professionell organisation 
som regelbundet kontrollerar och följer upp att städningen utförs med rätt 
metoder. Det handlar inte bara om att kontrollera att lokalen upplevs som 
ren av verksamheten. SKL (Sveriges kommuner och landsting) 
rekommenderar att all städning följs upp med en enhetlig kvalitetsmall. 
Det är viktigt att städinstruktionerna involverar fastighetsförvaltningen 
för att säkerställa att de olika ytskikten i byggnad inte städas felaktigt. 
Att upphandla städning kräver mycket tid och kunskap av 
verksamheterna. Denna kompetens saknas många gånger hos de som 
idag beställer och ansvarar för städningen. Kommunkontoret bedömer 
vidare att städningen inte utvärderas eller följs upp ute i verksamheterna i 
den omfattning som är önskvärt. 
Det finns både för- och nackdelar med städning på entreprenad 
respektive i egen regi men för att kunna jämföra kostnaderna på ett 
rättvisande sätt bör kvalitetsmått kunna fastställas.
I de fall upphandling av lokalvård ska göras är det vidare viktigt att 
verksamheten ges stöd kring beställarkompetensen så att upphandlingen 
genomförs med hög kvalitet. 
För det fall upphandling av lokalvård ska genomföras föreslår 
kommunkontoret att en kvalitetsmall för uppföljning och utvärdering 
inledningsvis tas fram.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
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Carin Hillåker
tf Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Motionärerna
Akten
Servicenämnden
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 117 Remiss: Motion från Liberalerna - 
Förbättra och effektivisera städningen 
på våra skolor

Dnr BSÖ 2017/0414

Sammanfattning
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning 
och föreslår att lokalvård på Lunds förskolor och skolor läggs ut på privat 
entreprenad genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna till 
samma eller bättre kvalitet för lägre pris. Alla enheter inom barn och 
skolförvaltning Lund Öster har lokalvård i egen regi och 35 tjänster 
förutom Svaleboskolan som nyttjar Serviceförvaltningens städservice.  

Det är viktigt att vid eventuell upphandling av städning, att respektive 
enhet/skola är delaktiga och kan påverka processen/avtalet på ett bra sätt. 
Det bör finnas en samordnare i kommunen som ser till att eventuella 
avtal upprättas och följs upp.

Genom Facility management borde våra lokaler skötas på bästa sätt och 
införandet av totalhyra 2013 var ett steg mot detta och möjliggör att 
verksamheten kan fokusera på kärnverksamheten. Arbetsuppgifter som 
personalansvar och vikarieanskaffning försvinner och rektorer får tid 
över till andra arbetsuppgifter och kan fokusera på kärnverksamheten 
d.v.s. barn och elever. Städning kan läggas ut på privat entreprenad men 
kan även utföras av Serviceförvaltningen som förvaltar våra fastigheter. 
Serviceförvaltningen kan få helhetsansvar för lokalerna inklusive 
lokalvård och vaktmästeri.  

Detta är Barn- och skolförvaltning Lund Östers svar på motionen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 september 
2017, dnr BSÖ 2017/0414 
Remiss: Motion från liberalerna 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 24 september 
2015 
Barn och skolnämnd Lund Öster beslut § 152 Kommunfullmäktiges mål 
om städning på entreprenad (Dnr BSÖ 2015/0752)

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar med instämmande av Rita Borg (S), Ola 
Christiansson (S), Dennis Svensson (MP) och Elsa Christersson (MP) 
avslag av motionen och bifall till förvaltningens förslag.  

att    översända tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till kommunstyrelsen. 
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Justerare Utdragsbestyrkande

Cornelia Kramer (L) yrkar tillstyrka motionen och bifall till 
förvaltningens förslag.

Karin Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag,  men avslår 
Cornelia Kramers (L) yrkande om att tillstyrka motionen.

Beslutsgång
Det finns tre förslag till beslut.

Nämnden yrkar bifall till Hanna Gunnarssons (V) med fleras yrkande om 
avslag av motionen och bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att     översända tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Reservationer
Cornelia Kramer (L) reserverar till förmån för eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen 
Serviceförvaltningen 
Akten
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2017-09-27 BSÖ 2017/0454

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, 2017-09-27 klockan 18.30–20.45

Ledamöter Kenth Andersson (S), ordförande
Dennis Svensson (MP), vice ordf
Karin Nilsson (C), 2:e v ordf
Rita Borg (S)
Ola Christiansson (S)
Astrid Rugsveen (M)
Charlotte Svanberg (M)
Hanna Gunnarsson (V)
Cornelia Kramer (L)
Eva Wagner (KD)

Tjänstgörande ersättare Elsa Christersson (MP), tjänstgörande för Klara Westby (MP)

Ersättare Eva Strand (S)
Margareth Hansson (S)
Viggo Marsvik (M)
Erik Kanders (L)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ

Justerare Karin Nilsson (C)

Paragrafer § 110-129

Plats och tid för justering Barn- och skolkontor Lund Öster, Fritidsgatan 2, Södra Sandby 
måndag 2 oktober 2017 kl 08:30

Underskrifter
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Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Kenth Andersson (S)

Justerare

Karin Nilsson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum 2017-09-27

Paragrafer § 110-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-04 Datum då anslaget tas ned 2017-10-26

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Elisabeth Salomonsson
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Anna Holmgren 

046 - 359 40 63 

anna.holmgren@lund.se 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 

 

Remiss: Motion från Liberalerna - Förbättra 
och effektivisera städningen på våra skolor 

Sammanfattning 
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning. 

Förbättra och effektivisera städningen på våra skolor. Alla enheter inom 

barn och skolförvaltning Lund Öster har lokalvård i egen regi och 35 

tjänster förutom Svaleboskolan som nyttjar Serviceförvaltningens 

städservice.  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 september 

2017, dnr BSÖ 2017/0414 

Remiss: Motion från liberalerna. 

Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 24 september 

2015 

Barn och skolnämnd Lund Öster beslut § 152 Kommunfullmäktiges mål 

om städning på entreprenad (Dnr BSÖ 2015/0752) 

Barnets bästa 
Ärendet rör städning i verksamheten vilket endast indirekt rör barnen. 

Om lokalvård sker på entreprenad eller i egen regi bör detta inte påverka 

barnen på olika sätt. 

Ärendet 
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning 

och föreslår att lokalvård på Lunds förskolor och skolor läggs ut på privat 

entreprenad genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna till 

samma eller bättre kvalitet för lägre pris. 

 

Nuläge 
Inom nämndens verksamhetsområden har Dalby/Torna Hällestad 

lokalvård i egen regi med 13,1 tjänster, Genarp med drygt 5 tjänster, 

Södra Sandby/Revinge med 13 tjänster samt Veberöd med 3,4 tjänster.  

Svaleboskolan i Veberöd har städservice, Serviceförvaltningen, som 

utförare av lokalvården. Övriga enheter använder tillfälligt entreprenad 

vid storstädning och andra specifika ändamål. Alla enheter använder ISS 
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Facility Services AB för fönsterputsning eftersom kommunen har 

ramavtal med dem. Det är således cirka 35 tjänster som berörs av städ 

med hel eller delar av tjänsten inom lokalvård. 

 

Verksamheterna upplever att städningen i egen regi fungerar bra och att 

rektorerna/verksamheten har full kontroll som arbetsmiljöansvarig.  

Lokalvårdare kan göra en viktig insats gällande elevvård. Lokalvårdaren 

är en vuxen person som har kontakt med elever i till exempel 

uppehållsrum där den kan stötta, lyssna, är en vuxen förebild samt 

rapportera ohälsa. Lokalvårdare i egen regi kan även göra andra insatser 

än städning som underlättar för pedagogisk personal, till exempel beställa 

förbrukningsmaterial och matvaror. Rektorerna har även framfört att 

inflytandet över vilka som städar på skolan går förlorat med städning på 

entreprenad.  

 

Det är viktigt att vid eventuell upphandling av städning, att respektive 

enhet/skola är delaktiga och kan påverka processen/avtalet på ett bra sätt. 

Till exempel vara delaktiga när utförandet av städningen skall ske. 

Risker som rektorer framfört med städning på entreprenad har bland 

annat varit att städning på kvällstid innebär att verksamheten inte har 

tillgång till lokalvårdare under verksamhetstid. Det kan innebära 

arbetsmiljömässiga risker att inte kunna utföra akuta städ-insatser under 

verksamhetstid. Det behöver vidare vara oerhört klara och hårda villkor i 

upphandlingsunderlaget kring när man kan bryta ett avtal. Det är kanske 

inte att rekommendera att göra en upphandling för hela kommunen 

eftersom ”alla ägg läggs i en korg” och om företaget inte fullgör sina 

åtaganden har kommunen inte möjlighet att klara städningen. Det kanske 

skall ges möjlighet till respektive enhet/skola att välja vilken organisation 

man vill ha? Det bör finnas en samordnare i kommunen som ser till att 

eventuella avtal upprättas och följs upp. 

 

För att göra en upphandling krävs att någon med god kompetens om 

lokalvårdsfrågor, vad man ska efterfråga, städmetoder m.m. köps in eller 

frigörs från ordinarie verksamhet. Vid det senare fallet krävs ersättare för 

denne person att sköta ordinarie verksamhet. Barn- och skolförvaltningen 

bedömer att denna sakkunskap bör köpas in av extern konsult. En 

upphandling kräver därför konsultation av sakkunnig inom städ förutom 

upphandlingsenhetens tjänster. Finansiering krävs för konsult och för att 

ta del av upphandlingsenhetens tjänster. 

 

Genom Facility management borde våra lokaler skötas på bästa sätt och 

införandet av totalhyra 2013 var ett steg mot detta och möjliggör att 

verksamheten kan fokusera på kärnverksamheten. Arbetsuppgifter som 

personalansvar och vikarieanskaffning försvinner och rektorer får tid 

över till andra arbetsuppgifter och kan fokusera på kärnverksamheten 

d.v.s. barn och elever. Städning kan läggas ut på privat entreprenad men 

kan även utföras av Serviceförvaltningen som förvaltar våra fastigheter. 

Serviceförvaltningen kan få helhetsansvar för lokalerna inklusive 

lokalvård och vaktmästeri.  



    

 Tjänsteskrivelse 3 (4) 

  Diarienummer  

 2017-09-05 BSÖ 2017/0414  

    

 

 

 

Rapport 
Svenska kommunförbundet har utgivit en rapport 2003 ”Lokalernas 

betydelse för skolan, Ger bättre lokaler en bättre kvalitet i 

utbildningen?
1
”Rapporten belyser frågeställningen med utgångspunkt 

från en undersökning som försökt besvara bl. a följande frågor: 

► Hur betydelsefulla är lokaler med tillhörande service i 

relation till de övriga resurserna i skolan? 

► Givet att lokaler med service bidrar till att förklara 

helhetsomdömen om skolan, vilka delar av fastighetsförvaltningen och 

lokalförsörjningen har störst betydelse? 

Rapporten visar att det är tre olika kvalitetsfaktorer som förklarar både 

rektorernas och lärarnas omdömen om den fysiska miljön 

► fastighetsvärdens arbete 

► lokalernas skick och struktur 

► yttre miljö 

Rapporten tar upp att rektorerna prioriterar fastighetskontorens arbete 

och ger det en mycket hög vikt. Rektorerna känner i mycket stor 

utsträckning sig beroende av fastighetskontorets verksamhet för att 

klara av att hantera frågor som rör den fysiska miljön. De tillmäter 

även lokalernas skick och utformning en relativt stor betydelse men 

den är klart underordnad betydelsen av fastighetsförvaltarens tjänster. 

Lärarna gör en annorlunda prioritering. Lärarna tycker att lokalernas 

skick och utformning är viktigare än vad förvaltaren utför för tjänster. 

Skillnaden mellan rektorernas och lärarnas bedömning är naturlig. 

Lärarna tillbringar en stor del av sin tid i korridorer och klassrum. 

Skolledningen ägnar tid åt ekonomi, upphandling, avtal, kalkyler och 

andra administrativa frågor där kontaktytan och betydelsen av 

fastighetsförvaltaren är väsentligt större. 

Service, underhållsnivå och gemensamma utrymmen har stor 

betydelse. Både rektorer och lärare tillmäter lokalernas inre miljö, 

underhållsnivå, trivsel och materialval, en större betydelse än 

lokalernas verksamhetsanpassning. Den enskilt viktigaste faktorn 

bakom inre miljö är underhållsskicket på de lokaler man nyttjar. 

Därefter kommer kvaliteter som rör trivseln i lokalerna, d.v.s. 

estetiska faktorer. Efter trivsel och materialval kommer 

innemiljökvaliteterna i form av ljus, ljud och luftförhållanden. 

Störst betydelse för betygen på lokalernas skick och 

verksamhetsanpassning är vilken standard de gemensamma 

utrymmena har. Ur elevernas perspektiv kan en bra skollokal se 

mycket olika ut. Planlösning och storlek har ingen större betydelse för 

att förklara om man är nöjd med sina lokaler. Däremot lägger 

eleverna mycket stor vikt vid att lokalerna upplevs som fräscha. 

Sammanfattningsvis visar studien som rapporten bygger på att lokaler 

och fastighetsförvaltning har en signifikant betydelse för att förklara 

skolans effektivitet. Lokalernas betydelse är dock betydligt lägre än 

betydelsen av bra ledarskap och duktiga lärare. 

                                                 
1 Svenska Kommunförbundet, Lindqvist Ted, Brydolf Berg, Alf, Bernow Roger, 2003 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta 
att översända tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Ann-Britt Wall Berséus 

Skoldirektör 

Anna Holmgren 

Ekonom 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Serviceförvaltningen 

Akten 
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Utdragsbestyrkande

§ 94 Yttrande över motion från Liberalerna 
”Förbättra och effektivisera 
städningen på våra skolor”

Dnr BSL 2017/0739

Sammanfattning
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning. 
Liberalerna föreslår att lokalvård på Lunds skolor och förskolor läggs ut 
på privat entreprenad genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna 
till samma eller bättre kvalitet för lägre pris. Barn- och skolnämnd Lunds 
stad ska avge ett yttrande i ärendet.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår att respektive 
förskola/skola ska få välja vilken organisation man vill ha, lokalvård på 
entreprenad eller i egen regi.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse ”Informationsärende: 
Effektivisering av städning på entreprenad” den 28 september 2015 BSL 
2015/0518.
Remiss: Motion från liberalerna den 20 juni 2017.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 14 september 
2017 BSL 2017/0739.

Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar att nämnden beslutar
att som eget yttrande överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande 
över motion från Liberalerna, Förbättra och effektivisera städningen på 
våra skolor 2017-09-14” samt
att anmoda kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yanira Difonis (MP) och Gösta Eklund (V) instämmer i Monica Molins 
(S) yrkande
 
Staffan Bolin (L) yrkar att nämnden beslutar
att tillstyrka motionen. 
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Vera Johnsson (M) instämmer i Staffan Bolins (L) yrkande.
 
Mattias Horrdin (C) yrkar att nämnden beslutar
att avslå Monica Molins (S) m fl yrkande samt Staffan Bolins (L) m fl 
yrkande samt
att som eget yttrande överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande 
över motion från Liberalerna, Förbättra och effektivisera städningen på 
våra skolor 2017-09-14”

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med Monica Molins (S) m fl yrkande.

Votering begärs och ska genomföras.
Ordföranden meddelar att Monica Molins (S) förslag är huvudförslag.
Nämnden enas om följande beslutsordning:
Mattias Horrdins (C) förslag och Staffan Bolins (L) m fl förslag ställs 
mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.
Ordförandens förslag ställs sedan mot det förslag som nämnden utser till 
motförslag.

Ordföranden ställer Mattias Horrdins (C) förslag och Staffan Bolins (L) 
m fl förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
Mattias Horrdins (C) förslag.
Votering begärs och ska genomföras.
Nämnden enas om följande beslutsordning:
Ja för Staffan Bolins (L) m fl yrkande
Nej för Mattias Horrdins (C) yrkande

Omröstningen utfaller med fem röster för Staffan Bolins (L) m fl 
yrkande: Staffan Bolin (L), Vera Johnsson (M), Marita Eveberg (M), 
Ann-Charlotte Ewerhard (M) och Håkan Friberg (L).
Omröstningen utfaller med åtta röster för Mattias Horrdins (C) 
yrkande: Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Rita Borg (S), Erik 
Hammarström (MP), Gösta Eklund (V), Mattias Horrdin (C), Max 
Eskilsson (C) och Monica Molin (S).
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Mattias Horrdins (C) yrkande 
till motförslag.



Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 3 (6)
Sammanträdesdatum
2017-10-11

J
u
st
er
ar
e

Utdragsbestyrkande

Ordföranden ställer därefter Mattias Horrdins (C) förslag och sitt eget 
förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.
Nämnden enas om följande beslutsordning:
Ja för Monica Molins (S) yrkande
Nej för Mattias Horrdins (C) yrkande

Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins (S) yrkande: 
Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Rita Borg (S), Erik 
Hammarström (MP), Gösta Eklund (V) och Monica Molin (S).
Omröstningen utfaller med sju röster för Mattias Horrdins (C) 
yrkande: Staffan Bolin (L), Vera Johnsson (M), Marita Eveberg (M), 
Ann-Charlotte Ewerhard (M), Mattias Horrdin (C), Håkan Friberg (L) 
och Max Eskilsson (C).
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Mattias Horrdins (C) yrkande.

Beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att som eget yttrande överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande 

över motion från Liberalerna, Förbättra och effektivisera 
städningen på våra skolor 2017-09-14”

Reservationer
S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
M och L reserverar sig mot beslutet och lämnar följande röstförklaring:
Röstförklaring ärende 8: Yttrande över motion från Liberalerna 
”Förbättra och effektivisera städningen på våra skolor”
Liberalerna och moderaterna yrkade vid sammanträdet att nämnden 
skulle anmoda kommunfullmäktige att bifalla motionen. Vid 
sammanträdet lades två ytterligare yrkanden: att nämnden skulle anmoda 
kommunfullmäktige att avslå motionen (S, Mp och V) och att nämnden 
varken skulle anmoda kommunfullmäktige att bifalla eller avslå (C). Vid 
omröstningen mellan dessa tre alternativ valde ordföranden att höra att 
avslagsyrkandet vunnit och därmed blivit huvudförslag. Votering 
begärdes och i kontrapropositionsvoteringen vann förslaget att varken 
bifalla eller avslå motionen mot Liberalernas och Moderaternas yrkande 
om bifall. I den slutliga voteringen vann Centerns förslag över 
huvudförslaget - nu med stöd från Liberalerna och Moderaterna.
Efter denna voteringsrunda vill vi i Liberalerna och Moderaterna än en 
gång fastslå att vi anser att kommunfullmäktige bör bifalla motionen. I 
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motionen framförs i huvudsak två skäl för bifall att Lunds skolor ska få 
en bättre och effektivare städning. Vi Liberaler och Moderater i BSN 
Lunds stad vill tillföra ytterligare två argument. För det första anser vi att 
städning sker bäst och effektivast utanför skoltiden. Skolor ska vara 
städade och rena när eleverna kommer på morgonen! För det andra ser vi 
att en entreprenadlösning som utformas på rätt sätt kan innebära att 
arbetsuppgiften att leda och administrera städningen på skolor och 
förskolor kan lyftas bort från skolledningen och ge dem mer tid för sitt 
kärnuppdrag – att vara pedagogiska ledare.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige.
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Barn- och skolnämnd Lunds stad
Plats och tid Barn- och skolförvaltning Lund stad, St Södergatan 47, 2017-10-11 

klockan 18.00–22.30

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)
Ann-Charlotte Ewerhard (M), t o m § 95
Erik Hammarström (MP)
Gösta Eklund (V)
Dragan Brankovic (SD)
Mattias Horrdin (C)

Tjänstgörande ersättare Marita Eveberg Petersson (M), Tjänstgörande för Nils Paulsson (M)
Ursula Savonius (L), Tjänstgörande för John Sunnqvist (KD)  t o m § 
90
Max Eskilsson (C), Tjänstgörande för Dragan Brankovic fr o m § 90

Ersättare Pär-Ola Nilsson (S)
Per-Arne Lundgren (S)
Jens Modéer (MP)
Håkan Friberg (L), Tjänstgörande för John Sunnqvist fr o m § 91
Sushma Uthappa-Schwerdt (L), Tjänstgörande för Ann-Charlotte 
Ewerhard (M) fr o m § 96
Chelsea Long (V)
Bengt Svensson (SD), Tjänstgörande för Dragan Brankovic (SD) t o 
m § 89

Övriga Mats Jönsson, Skoldirektör, BSF Lunds stad
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSF Lunds stad
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSF Lunds stad
Anita Bengtsson, HR-chef, BSF Lunds stad
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSF Lunds stad
Ingrid Ståhl, HR-konsult, BSF Lunds stad
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSF Lunds stad
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSF Lunds stad
Linda Jovanovic, HR-konsult, BSF Lunds stad
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSF Lunds stad
Agneta Lindfors, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund
Bengt Andersson, Facklig företrädare, Lärarförbundet

Justerare Gösta Eklund (V)
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Justerare Utdragsbestyrkande

Paragrafer § 87-99

Plats och tid för justering Barn- och skolförvaltning Lunds stad, tisdagen den 17 oktober kl 13:00 

Underskrifter

Sekreterare
Eva-Lotta Kittel

Ordförande
Monica Molin (S)

Justerare
Gösta Eklund (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum 2017-10-11

Paragrafer § 87-99

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-19 Datum då anslaget tas ned 2017-11-09

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47

Underskrift
Eva-Lotta Kittel
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Emma Möller

046-3599248

emma.moller@lund.se

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Yttrande över motion från Liberalerna 
"Förbättra och effektivisera städningen på 
våra skolor"

Sammanfattning
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning. 
Liberalerna föreslår att lokalvård på Lunds skolor och förskolor läggs ut 
på privat entreprenad genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna 
till samma eller bättre kvalitet för lägre pris. Barn- och skolnämnd Lunds 
stad ska avge ett yttrande i ärendet.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse ”Informationsärende: 
Effektivisering av städning på entreprenad” den 28 september 2015 BSL 
2015/0518. 
Remiss: Motion från liberalerna den 20 juni 2017.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 14 september 
2017 BSL 2017/0739.

Barnets bästa
Ärendet rör städning i verksamheten vilket endast indirekt rör barn och 
elever. Om lokalvård sker på entreprenad eller i egen regi bör detta inte 
påverka barn och elever.

Ärendet
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning 
och föreslår att lokalvård på Lunds skolor och förskolor läggs ut på privat 
entreprenad genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna till 
samma eller bättre kvalitet för lägre pris. Barn- och skolnämnd Lunds 
stad ska avge ett yttrande i ärendet.

Inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad har 23 förskolor och skolor 
städning på entreprenad. Av dessa har 11 enheter Lundafastigheter som 
entreprenör och 12 har en extern entreprenör. Övriga förskolor och skolor 
har lokalvård i egen regi med 64 heltidstjänster varav 51 i skolan och 13 i 
förskolan. Det är således cirka 64 tjänster som berörs av städ med hel 
eller delar av tjänsten inom lokalvård. På de mindre arbetsplatserna, där 
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det idag finns kombinerade tjänster med städuppgifter och arbete i kök, 
kommer det att medföra deltidstjänster om städuppgifterna läggs ut på 
entreprenad. Samtidigt framgår det både i huvudöverenskommelsen 
(HÖK 16) för Kommunal och i handlingsplanen till Lunds kommuns 
kompetensförsörjningsstrategi att heltid ska vara norm.

Det finns både för och nackdelar med lokalvård på entreprenad 
respektive i egen regi. De verksamheter som har städning på entreprenad 
ser bl.a. fördelar i form av tidsvinster vid vikariebehov och rekrytering, 
att städmaterial tvättas på annan plats, att städning oftast genomförs på 
kvällstid och minskat personalansvar. De enheter som har städning på 
entreprenad har genomfört en egen upphandling och har helt och hållet 
fått påverka processen och avtalet. Det har hänt vid ett par tillfällen att 
entreprenörer har underskattat städbehovet, vilket har lett till att avtal 
behövt omförhandlas eller till och med avbrytas.

Vid en eventuell upphandling av lokalvård är det viktigt att respektive 
Förskola/skola får möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka 
processen/avtalet. Till exempel kunna påverka när utförandet av 
städningen ska ske. Det behöver även vara tydliga villkor i 
upphandlingsunderlaget kring när man kan bryta ett avtal. Det skulle 
innebära en risk att göra en upphandling för hela kommunen. Om 
företaget inte fullgör sina åtaganden har kommunen inte möjlighet att 
klara städningen. 

De verksamheter som har lokalvård i egen regi ser också fördelar som är 
viktiga att beakta såsom att lokalvården är en viktig del av elevernas 
arbetsmiljö. Inom skolan är varje vuxen person viktig och att ha lokalvårdare 
anställda på skolan innebär att de känner eleverna och att lokalvårdarna finns 
till hands under raster och vid tidpunkter då många av den övriga personalen är 
upptagna av lektioner. Det är viktigt att alla yrkesgrupper är synliga under 
skoldagen och är en naturlig del i arbetet på skolorna och bland eleverna, vilket 
berikar mångfalden. Även om huvuduppgiften är städning av skolans lokaler är 
lokalvårdarna ofta delaktiga i ett flertal andra arbetsuppgifter. Det är inte 
ovanligt att lokalvårdare har till uppgift att låsa upp skolan på morgonen och 
att vara behjälpliga med öppning av fritidshemmen vid behov. Vid frånvaro för 
skolans vaktmästare är det ofta lokalvårdaren som sköter låsrundan vid skolan 
och de kan också under vinterhalvåret vara behjälpliga med sandning och 
saltning på morgonen. 

Inom grundskolan finns flera tjänster som omfattar både lokalvård och arbete i 
kök. Oftast är de olika delarna inte sammanhängande under dagen utan 
personalen går in och ut i de båda rollerna. På ett antal skolor finns tjänster som 
lokalvårdare, som på 80 % av tjänsten innebär lokalvårdsuppgifter medan 
övriga 20 % omfattar uppgifter som skolvärd, det vill säga att vara elever och 
pedagoger behjälpliga i vardagen.

På förskolorna är lokalvårdaren/ ekonomibiträdet en del av förskolans personal 
som barnen har en relation till och barnen ser att dessa arbetsuppgifter, som är en 
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del i att värna om närmiljön, är viktiga. Det blir enkelt att ha en gemensam 
dialog om de bästa lösningarna för verksamheten mellan personalen som arbetar 
i kök och med städuppgifter och avdelningspersonalen. Lokalvårdarna är 
delaktiga i vad som händer inom förskolan och har möjlighet att anpassa sitt 
arbete till den pedagogiska verksamheten.

Övriga uppgifter som utförs av lokalvårdarna på förskolorna kan vara uppackning 
av varor, vara behjälplig med att vid behov öppna förskolan på morgonen (då barn 
är på plats innan förskolan öppnar) samt beställning av samtligt material för 
förbrukning ur hygienaspekt. 

Att lokalvårdare är anställda på förskolan/skolan innebär också att då behov av 
lokalvård uppkommer akut under dagen, vid exempelvis barns/elevs olycka/ 
sjukdom, så finns kunnig personal på plats för att direkt ta hand om situationen. 
Lokalvårdarna kan också utföra kontinuerlig allergistädning där så krävs.

Flera av de konsekvenser som en övergång till städning på entreprenad skulle 
medföra både på skolor och förskolor är svåra att värdera rent ekonomiskt. 
Förvaltningen kan dock konstatera att vid en övergång till städning på 
entreprenad kommer de övriga arbetsuppgifter som idag utförs av lokalvårdare/ 
ekonomibiträden där städuppgifter är en del av tjänsten, att behöva utföras av 
annan personal. Vissa av uppgifterna skulle behöva åläggas den pedagogiska 
personalen som redan har en hög arbetsbelastning. 

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med 

förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över motion från 
Liberalerna, Förbättra och effektivisera städningen på våra skolor” 
2017-09-14.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Emma Möller
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige.
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§ 118 Yttrande över: Motion från Philip 
Sandberg (L) m.fl.”Förbättra och 
effektivisera städningen på våra 
skolor” 

Dnr UN 2017/0329

Sammanfattning
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning. 
Liberalerna föreslår att lokalvård på Lunds skolor och förskolor läggs ut 
på privat entreprenad genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna 
till samma eller bättre kvalitet för lägre pris. Utbildningsnämnden ska 
avge ett yttrande i ärendet.

Det finns en rad aspekter att beakta vid valet av hur lokalvården skall 
organiseras. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att respektive 
enhet/skola ska få välja organisationsform man anser bäst. Lokalvård i 
egen regi, köp från Serviceförvaltningen eller extern entreprenad.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-26 
Remiss: Motion från liberalerna den 20 juni 2017.

Yrkanden
Jesper Sahlén (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till svar på 
motionen. 

Elias Grabka (C), Maria Gunnevik (KD), Edith Escobar (M) och Anders 
Ebbesson (MP) instämmer i Jesper Sahléns (V) yrkande.

Ulf Nilsson (L) yrkar att utbildningsnämnden ska tillstyrka bifall till 
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Jesper Sahléns (V) med 
fleras yrkande.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med 

förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över motion från Philip 
Sandberg m fl, Förbättra och effektivisera städningen på våra 
skolor” 2017-09-26.
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Reservationer
Ulf Nilsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande, 
vilket ej vunnit bifall (protokollsbilaga).

Protokollsanteckningar
Elias Grabka (C) medges lämna följande protokollsanteckning:

C yrkar bifall till förvaltningens förslag men tar inte ställning till 
innehållet i motionen i nämnden utan lämnar frågan om motionens 
innehåll för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Jesper Sahlén medges lämna följande protokollsanteckning:

(V) anser att städning ska bedrivas i egen regi. 

Daniel Beckman (FI) instämmer i Jesper Sahléns protokollsanteckning.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Plats och tid Tågvirket, St. Södergatan 47, 2:a vån., 2017-10-18 klockan 17.00–
20.54

Ledamöter Anders Ebbesson (MP), ordförande, §§ 111-123, kl 18:05-20:54
Stig Svensson (S), ordförande §§ 107-110, vice ordförande §§ 111-
123
Per Almén (S)
Helena Heintz (MP)
Ulf Nilsson (L)
Jesper Sahlén (V)
Elias Grabka (C)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare Edith Escobar (M), tjänstgör för Louise Rehn Winsborg (M)
Camilla Lundberg (L), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M)
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Ebbesson (MP) §§  107-110
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S) 

Ersättare Pär-Ola Nilsson (S), kl. 17:27-20:54
Ulrika Wallin (L)
Ibrahim Kakahama (V)
Nikolas Pieta Theofanous (C), kl. 17:54-20:54

Övriga Stefan Norrestam, utbildningsdirektör 
Anna Röjås, adm chef, §§ 107-117
Ingela Arheden, antagningschef, §§ 107-110
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare, §§ 107-118
Annica Danielsson, ekonom, §§ 107-117
Torbjörn Hanö, rektor/åhörare, §§ 107-117
Ulrika Wiman, rektor/åhörare, §§ 107-117
Mari Bergqvist, chef Modersmålscentrum, §§ 107-109
Camilla Ekberg, bitr chef Modersmålscentrum, §§ 107-109
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet, §§ 107-122, kl. 
17:00-20:45

Justerare Helena Heintz (MP)

Paragrafer § 107-123

Plats och tid för justering Utbildningskansliet måndagen den 23 oktober 2017, kl. 16:00

Underskrifter
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Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Stig Svensson (S) §§ 107-110  Anders Ebbesson (MP) §§ 111-123

Justerare

Helena Heintz (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-10-18

Paragrafer § 107-123

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-24 Datum då anslaget tas ned 2017-11-15

Förvaringsplats för protokollet Utbildningskansliet 

Underskrift

Stewe Löfberg



Reservation utbildningsnämnden 2017 10 18

Ärende 12, Yttrande över motion från Philip Sandberg (L) m.fl. om städning på 
entreprenad 

Vid behandlingen av Philip Sandbergs (L) motion om städning på entreprenad yrkade 
Liberalerna att utbildningsnämnden skulle förorda KF att bifalla motionen. Nämnden 
beslutade att skicka tjänsteskrivelsen till KS utan att ta ställning till motionen.

Liberalerna menar att städning i de flesta fall utförs bäst och mest effektivt utanför skoltiden. 
Skolorna ska vara städade och rena, när eleverna kommer på morgonen och eleverna ska ha 
rätt till en god arbetsmiljö

En bra upphandlad entreprenadlösning kan dessutom innebära att arbetsuppgiften att leda och 
administrera städningen lyfts bort från skolledningen. I stället blir det mer tid för 
skolledningens kärnuppdrag, att vara pedagogisk ledare. 

Vi reserverar oss till förmån för Liberalernas yrkande.

Ulf Nilsson (L) Camilla Lundberg  (L)
 

 



Utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
Utbildningskansliet Diarienummer

2017-09-26 UN 2017/0329

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

Yttrande över: Motion från Philip Sandberg (L)  m 
fl, "Förbättra och effektivisera städningen på våra 
skolor" 

Sammanfattning
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning. 
Liberalerna föreslår att lokalvård på Lunds skolor och förskolor läggs ut 
på privat entreprenad genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna 
till samma eller bättre kvalitet för lägre pris. Utbildningsnämnden ska 
avge ett yttrande i ärendet. 

Det finns en rad aspekter att beakta vid valet av hur lokalvården skall 
organiseras. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att respektive 
enhet/skola ska få välja organisationsform man anser bäst.  Lokalvård i 
egen regi, köp från Serviceförvaltningen eller externa entreprenad.

Beslutsunderlag
Remiss: Motion från liberalerna den 20 juni 2017.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-26 (denna skrivelse).

Barnets bästa
Ärendet rör städning i verksamheten, vilket endast indirekt rör barn och 
elever. Om lokalvård sker på entreprenad eller i egen regi bör detta inte 
påverka barn och elever.

Ärendet
Liberalerna har till kommunstyrelsen överlämnat en motion om städning 
och föreslår att lokalvård på Lunds skolor och förskolor läggs ut på privat 
entreprenad genom upphandling med syfte att utföra tjänsterna till 
samma eller bättre kvalitet för lägre pris. Utbildningsnämnden ska avge 
ett yttrande i ärendet.

Lokalvården inom utbildningsförvaltningen sker i egen regi eller köps 
från Serviceförvaltningen. De enheter som köper från Serviceförvalt-
ningen är Gymnasieskolan Vipan, Modersmålscentrum, medan övriga 
skolor sköter lokalvården i egen regi.  På dessa skolor är ca 35 personer 
anställda som lokalvårdare varav de flesta arbetar heltid. 
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Det finns både för och nackdelar med lokalvård på entreprenad respek-
tive i egen regi. 

Nedan följer utbildningsförvaltningens erfarenhet av olika driftsformer 
vad avser lokalvård. 

Egen regi

De skolor som har lokalvård i egen regi ser en fördel i att lokalvården blir 
en del av elevernas arbetsmiljö. Städningen bedrivs huvudsakligen 
dagtid. Lokalvårdarna kan bygga relationer till övrig personal och elever 
och har därför lättare att ta ett helhetsansvar. I skolan är varje vuxen 
person viktig och lokalvårdarna finns till hands under raster och vid 
tidpunkter då många av den övriga personalen är upptagna av lektioner. 
Det är viktigt att alla yrkesgrupper är synliga under skoldagen och är en 
naturlig del i arbetet på skolorna och bland eleverna, vilket även berikar 
mångfalden. Även om huvuduppgiften är städning av skolans lokaler är 
det inte ovanligt att lokalvårdarna vid behov även är behjälpliga med 
andra arbetsuppgifter. 

Att lokalvårdare är anställda på skolan och är på plats dagtid innebär 
också en fördel då behov av lokalvård uppkommer akut under dagen, vid 
exempelvis olycka eller sjukdom. 

Extern entreprenad

Städning på entreprenad ger minskad arbetsinsats för arbetsledning, 
vikarieanskaffning och rekrytering. Det kan även vara enklare att ställa 
krav på utförande ur ett kundperspektiv. Vidare blir kostnaden tydligare 
synliggjord och kan jämföras mellan entreprenörer. 

Externa entreprenörer vill oftast utföra lokalvården när skolan är tom på 
elever och personal. 

Vid en upphandling av lokalvård är det viktigt med lokal påverkan på 
avtalets villkor. Till exempel bör enskild skola kunna påverka när 
utförandet av städningen ska ske. Det behöver även vara tydliga villkor i 
upphandlingsunderlaget kring när och hur ett avtal kan brytas. Det skulle 
innebära en risk att göra en upphandling för hela kommunen. Om 
företaget inte fullgör sina åtaganden skulle detta innebära stora 
svårigheter. 

Anlitande av extern leverantör innebär arbete med upphandling och 
avtalstecknande samt risk för överklaganden och avtalstvister. 

Inom utbildningsförvaltningen är det bara på gymnasieskolan Vipan som 
det finns erfarenhet av extern entreprenad. Erfarenheterna därifrån 
avskräcker då entreprenören gick i konkurs under pågående läsår vilket 
innebar stora problem för verksamheten på skolan. Konkursen hade 
föregåtts av lång period av kvalitetsproblem. 

Köp från Serviceförvaltningen   

Alternativet till egen regi eller extern entreprenad är att köpa lokalvård 
från Serviceförvaltningen. Detta alternativ kan ses som något av ett 
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mellanting. Några risker av de risker som finns med extern entreprenad 
undanröjs medan man samtidigt går miste om några fördelar med egen 
regi.

De enheter inom utbildningsförvaltningen som anlitar Serviceför-
valtningen har goda erfarenheter av kvalitén på utfört arbete. På Vipan 
upplevde man en påtaglig kvalitetsförbättring till ett högre pris vid bytet 
från extern leverantör till Serviceförvaltningen. 

Slutsats

Det finns en rad aspekter att beakta vid valet av hur lokalvården skall 
organiseras. Vilket som är bäst kan bero på lokala förutsättningar på 
varje enskild skola. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att 
respektive enhet/skola ska få välja organisationsform man anser bäst.  
Lokalvård i egen regi, köp från Serviceförvaltningen eller extern 
entreprenad.

Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med 

förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över motion från Philip 
Sandberg m fl, Förbättra och effektivisera städningen på våra 
skolor” 2017-09-26.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Magnus Sternudd
Ekonom/lokalsamordnare

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 102 Yttrande över Liberalernas motion 
”Förbättra och effektivisera 
städningen på våra skolor” 

Dnr SN 2017/0379 

Sammanfattning 
Liberalerna har i en motion föreslagit att skolor och förskolor som drivs 
av Lunds kommun bör upphandla lokalvården då detta enligt 
motionärernas mening skulle leda till ett minst lika bra resultat och detta 
till en lägre kostnad. Motionen är nu föremål för remiss. 

Beslutsunderlag 
Liberalernas motion ”Förbättra och effektivisera städningen på våra 
skolor” av den 20 juni 2017. 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 oktober 2017. 

Yrkanden 
Inger Tolsved Rosenkvist (L) yrkar att servicenämnden tillstyrker 
motionen. 
Lars Leonardsson (M) yrkar att servicenämnden beslutar i enlighet med 
serviceförvaltningens förslag men med tillägga av nedan att-satser: 
Att uttala 
att kvalitetsuppföljning, av köpta såväl som egna producerade tjänster, 
måste ske enligt samma normer så att uppföljning blir jämförbar och 
leder till ökad kvalitet, 
att använda nyckeltal som mäter ”städtyngd” mot kostnader för 
städningen, så att städkostnader kan utvärderas på ett rättvisande sätt 
samt 
att kvalitet på utfört arbete ges ökad tyngd i val av utförare, inte bara 
fokusera på kostnad. 
Gert Andersson (C) och Rolf Sällryd (M) yrkar på bifall till Lars 
Leonardssons (M) yrkande. Inger Tolsved Rosenkvist (L) yrkar på bifall 
till Lars Leonardssons tilläggsatt-satser. 
Pontus Kjellström (V) yrkar att servicenämnden beslutar i enlighet med 
serviceförvaltningens förslag. 
Sammanträdet ajourneras kl.19.54-20.04. 
Klara Twete (S) yrkar att servicenämnden beslut i enlighet med 
serviceförvaltningens förslag men med tillägg av följande att-sats: 
Att uttala 
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Att vi ser att det finns ett behov av en kommunövergripande städpolicy, 
både gällande kvalitet och utförande, samt utvärdering. 

 Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet från Pontus Kjellström 
(V) m.fl. om att servicenämnden ska besluta i enlighet med 
serviceförvaltningens förslag mot Inger Tolsved Rosenkvists (L) yrkande 
om att tillstyrka motionen och finner att servicenämnden bifaller 
yrkandet från Pontus Kjellström (V) m.fl. 
Inger Tolsved Rosenkvist (L) reserverar sig mot beslutet. 
Ordföranden ställer därefter proposition på den första tilläggsatt-satsen 
från Lars Leonardsson (M) och ställer bifall mot avslag och finner att 
servicenämnden avslår yrkandet. 
Omröstning begärs. 
Omröstningen utfaller enligt nedan: 
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M), Gert Andersson 
(C) och Rolf Sällryd (M) röstar på bifall. 
Klar Twete (S), Mats Nilsson (S), Anders Hansson (S), Pontus 
Kjellström (V) och Johan Lambreus Mattsson (MP) röstar på avslag. 
Med fem röster för avslag mot fyra röster för bifall beslutar 
servicenämnden således att avslå Lars Leonardsson första tilläggsatt-sats. 
Ordföranden ställer därefter proposition på den andra tilläggsatt-satsen 
från Lars Leonardsson (M) och ställer bifall mot avslag och finner att 
servicenämnden avslår yrkandet. 
Omröstning begärs. 
Omröstningen utfaller enligt nedan: 
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M), Gert Andersson 
(C) och Rolf Sällryd (M) röstar på bifall. 
Klar Twete (S), Mats Nilsson (S), Anders Hansson (S), Pontus 
Kjellström (V) och Johan Lambreus Mattsson (MP) röstar på avslag. 
Med fem röster för avslag mot fyra röster för bifall beslutar 
servicenämnden således att avslå Lars Leonardsson andra tilläggsatt-sats. 
Ordföranden ställer därefter proposition på den tredje tilläggsatt-satsen 
från Lars Leonardsson (M) och ställer bifall mot avslag och finner att 
servicenämnden avslår yrkandet. 
Omröstning begärs. 
Omröstningen utfaller enligt nedan: 
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Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M), Gert Andersson 
(C) och Rolf Sällryd (M) röstar på bifall. 
Klar Twete (S), Mats Nilsson (S), Anders Hansson (S), Pontus 
Kjellström (V) och Johan Lambreus Mattsson (MP) röstar på avslag. 
Med fem röster för avslag mot fyra röster för bifall beslutar 
servicenämnden således att avslå Lars Leonardsson tredje tilläggs        
att-sats. 
Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsatt-satsen från Klara 
Twete (S) och finner att servicenämnden beslutar att bifalla Klara Twetes 
(S) yrkande. 

 Beslut 

Servicenämnden beslutar 
att översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse av den 24 oktober 

2017 till kommunstyrelsen som servicenämndens svar på 
Liberalernas motion ”Förbättra och effektivisera städningen på våra 
skolor” samt, 

Att uttala 
Att vi ser att det finns ett behov av en kommunövergripande städpolicy, 

både gällande kvalitet och utförande, samt utvärdering. 

Reservationer 
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M), Gert Andersson 
(C) och Rolf Sällryd (M) reserverar sig till förmån för sina egna 
yrkanden. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten 
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Servicenämnden 
 
Plats och tid Diamanten, Kristallen, Plan 1, 2017-11-08 klockan 17.10–20.33 

Sammanträdet ajournerades klockan 18.48–19.16 samt klockan 19.54–
20.04 

  
Ledamöter Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande 

Klara Twete (S), vice ordf 
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf 
Mats Nilsson (S) 
Anders Hansson (S) 
Lars Leonardsson (M) 
Pontus Kjellström (V) 
Gert Andersson (C) 

  
Tjänstgörande ersättare Rolf Sällryd (M), tjänstgör för Maria Gunnevik (KD), §§ 94-del av § 

103 (deltog ej i beslutet av § 103) klockan 17.10–20.22 
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L), tjänstgör för Maria Gunnevik 
(KD) §§ 104-106 

  
Ersättare Barbro Törnqvist (S) 

Ann-Sofi Severinsson (S) 
Staffan Sölve (MP), klockan 17.10–19.38, §§ 94-102 (lämnade 
sammanträdet under § 102) 
Andreas Irestål (FNL) 
Ingvar Hansson (C) 

  
Övriga Alma Hodzic, Ekonomichef, §§ 94-95 

Anna Månsson, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen stab 
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad, §§ 94-95 
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter, §§ 94-95 
Pål Svensson, Servicedirektör, Serviceförvaltningen stab 
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Serviceförvaltningen stab 
Thobias Ligneman, Kommunikatör, Serviceförvaltningen stab, §§ 
94-95 

 
Justerare Klara Twete (S) 
  
Paragrafer § 94-106 
  
Plats och tid för justering Kristallen, Brotorget 1, den 13 november 2017 kl.08.00 
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Underskrifter 

 

  
Sekreterare  
 Anna Månsson 
  
  
Ordförande  
 Johan Lambreus Mattsson (MP) 
  
  
Justerare  
 Klara Twete (S) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Servicenämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-11-08 
  
Paragrafer § 94-106 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-11-13 Datum då anslaget tas ned 2017-12-05 
  
Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Anna Månsson 
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Postadress Besöksadress Telefon växel  Internetadress e-post  

Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00  www.lund.se serviceforvaltningen@lund.se 

221 00 Lund 

Martin Karlsson 

046-359 54 35 

martin.karlsson2@lund.se 

 

Servicenämnden 

 

 

 

 

Svar på liberalernas motion ”Förbättra och 
effektivisera städningen på våra skolor” 
Dnr SN 2017/0379 

Sammanfattning 
Liberalerna har i en motion föreslagit att skolor och förskolor som drivs 

av Lunds kommun bör upphandla lokalvården då detta enligt 

motionärernas mening skulle leda till ett minst lika bra resultat och detta 

till en lägre kostnad. Motionen är nu föremål för remiss.  

Beslutsunderlag 
Liberalernas motion ”Förbättra och effektivisera städningen på våra 

skolor” av den 20 juni 2017. 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 oktober 2017. 

Barnkonsekvensanalys 
Barn har, enligt barnkonventionens art. 28, en ovillkorlig rätt till 

utbildning. I Sverige är det inte bara en rättighet utan också en skyldighet 

att barn och unga deltar i grundskolans utbildning. Förslaget kan komma 

att påverka miljön i kommunens skolor där barn och ungdomar är 

skyldiga att spendera en stor andel av sin vakna tid. För att elever på 

bästa möjliga sätt ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och trivas på 

skolan, är miljön i skolans lokaler av stor vikt. 

Ärendet 
Liberalerna har i en motion föreslagit att Lunds kommunala skolor och 

förskolor ska upphandla städning på den öppna marknaden. Bakgrunden 

till förslaget är en rapport från miljöförvaltningen i vilken flertalet av de 

utbildningslokaler som granskats av miljöförvaltningen fått 

anmärkningar på städningen. Partiets företrädare menar att lokalvård 

utförd av upphandlade privata aktörer leder till åtminstone lika bra 

resultat i städningen och detta till en lägre kostnad för kommunen. 

 

Kommunstyrelsen har uppdragit åt bl.a. servicenämnden att lämna 

yttrande över Liberalernas förslag. 

Servicenämndens yttrande 
Inledningsvis vill serviceförvaltningen klargöra följande omständigheter. 

Av de 41 skolor som granskades erhöll alla utom två anmärkningar. 

Serviceförvaltningen ansvarar för lokalvården i en av dessa. Av övriga 39 

skolor ansvarar serviceförvaltningen för lokalvården i tre. De 
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anmärkningar på lokaler som städas av serviceförvaltningens personal 

berörde inte kvalitén på städningen som sådan utan snarare kringliggande 

detaljer som exempelvis en saknad förteckning över rengöringsmedel och 

ett olåst städförråd. Serviceförvaltningen saknar kännedom om hur 

många av objekten som städas av personal anställd av skolorna. 

 

Serviceförvaltningen vill även ta tillfället i akt och belysa vanskligheten i 

att utgå ifrån miljöförvaltningens tillsynsrapporter i en bedömning av det 

utförda arbetets kvalitet. Det är beställaren som fastställer kvalitetskrav 

gentemot utföraren och därigenom styr vilken nivå som städningen ska 

utföras på. Om beställaren sparar in på mer omfattande insatser som 

exempelvis höghöjdsstädning, kan det bildas tjocka lager av damm på 

rörledningar som på kort tid kan leda till att nyligen rengjorda ytor 

upplevs som ostädade. 

 

Lokalvård 
Modern, professionell lokalvård handlar lika mycket om hygien och 

trivsel som om miljö och ekonomi. Felaktigt utförd kan städningen leda 

till bristande hygien, allmänt missnöje och onödigt slitage. Varje 

verksamhet och fastighet är unik, sett till behovet av städning och 

underhåll, vilket innebär att varje uppdrag kräver objektsanpassade 

lösningar. 

 

Inom Lunds kommun finns riktlinjer som är antagna av den tidigare 

verksamma Allergikommittén. Serviceförvaltningen verkar för att 

beställare inkluderar kommitténs riktlinjer i lokalvården. Kommunens 

miljöpolicy, LundaEko II, är också styrande för förvaltningens 

medarbetare som arbetar för att minska kemikalieanvändningen över hela 

linjen. Redan idag är den dagliga städning som utförs av 

serviceförvaltningen helt giftfri. Att som organisation bära sin del av 

ansvaret för miljön är något som ingår i serviceförvaltningens uppdrag. 

Motsvarande ansvar bärs inte alltid av privata aktörer. 

Serviceförvaltningen är därför av den bestämda åsikten att det i 

eventuella framtida upphandlingar av lokalvård bör ställas krav på att 

även upphandlade utförare ska följa de riktlinjer som arbetats fram av 

Allergikommittén samt kommunens miljöpolicy LundaEko II. Så är inte 

fallet idag. 

 

Personal 
Lokalvård är ett fysiskt krävande yrke med historiskt sett undermåliga 

arbetsvillkor. Serviceförvaltningens lokalvårdsorganisation följer 

kollektivavtal och håller en god personalvård genom exempelvis 

noggrannhet kring dygnsvila, lunch, rast och ergonomi. Personal inom 

lokalvårdsorganisationen erhåller lön även under förflyttning mellan 

olika städobjekt, vilket inte alltid är fallet för anställda inom privat 

lokalvårdsverksamhet. Förvaltningen strävar efter att så många som 

möjligt som så önskar ska kunna arbeta heltid utan att slita ut kroppen 
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och säkerställer att personalen använder arbetskläder, skyddskläder samt 

att det vid behov används bra säkerhetsutrustning. 

 

Serviceförvaltningens lokalvårdare har alla grundläggande kunskap om 

lokalvård och genomgår därutöver en internutbildning för att säkerställa 

att städningen håller en kvalitet som vi kan stå för. Vid behov 

kompletteras även internutbildningen med kompetensutveckling inom 

specialstäd så som höghöjdsstädning, långsiktig och hållbar golvvård och 

fönsterputsning. 

 

Det erbjudna priset har oftast en avgörande betydelse i ett 

upphandlingsförfarande. En rapport från Europeiska arbetsmiljöbyrån har 

visat att det, eftersom arbetskostnaden vanligtvis utgör den största posten 

på kostnadssidan i lokalvårdsföretag, finns en överhängande risk för att 

de som vill konkurrera i upphandlingar tar genvägar och tummar på 

villkoren de erbjuder sin personal. Denna ståndpunkt får även stöd från 

fackförbundet Kommunal som organiserar Sveriges lokalvårdare i deras 

rapport om städningen vid landets sjukvårdsinrättningar. 

 

Övergripande 
Genom en hållbar personalpolitik tar serviceförvaltningen ansvar för sina 

medarbetare inom lokalvården och ger dem förutsättningarna till ett långt 

och utvecklande yrkesliv med den goda hälsan i behåll. Förvaltningens 

lokalvårdare ser till att golven de städar utsätts för minimalt slitage för att 

på så sätt öka golvens livslängd och minimera renoveringskostnader. 

Lokalvården arbetar även intensivt för att minimera miljöpåverkan utan 

att göra avkall på ergonomi och kvalité. 

 

Serviceförvaltningen ser en fördel i att den dagliga vården av interiör, 

golv, ytskikt med mera i kommunägda fastigheter utförs av en 

lokalvårdsorganisation som har ett gemensamt intresse, visioner och mål 

med fastighetsägaren. Denna uppfattning är gemensam med flera större 

fastighetsägare som efter erfarenheter av så kallad outsourcing åter låter 

utföra lokalvård i egen regi.  

 

Slutligen vill serviceförvaltningen poängtera vikten av att anta ett 

långsiktigt helhetsperspektiv i bedömningen av om lokalvård ska utföras 

som en upphandlad tjänst eller drivas i egen regi. Förvaltningen är 

övertygad om att eventuella prisskillnader kan räknas hem på sikt för 

kommunen som helhet medelst en genomtänkt personalpolitik och 

intressegemenskap i ett hållbart fastighetsunderhåll. 
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Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar  

att översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse av den 24 oktober 

2017 till kommunstyrelsen som servicenämndens svar på 

Liberalernas motion ”Förbättra och effektivisera städningen på våra 

skolor”. 

SERVICEFÖRVALTNINGEN 
 

 

 

Pål Svensson Jonna Myrebris 

servicedirektör fastighetschef 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Akten 







Interpellation till Miljönämndens 

ordförande Petter Forkstam (Mp)   

     

   Lund 2018-05-09 

 

 

 

 

Hur blir det med konstgräsets framtid i Lund? 
I mars antog Miljönämnden i Lund ett förslag till ny kemikalieplan för Lunds kommun, som 

kommer att behandlas av kommunfullmäktige. Planen är ”ett verktyg för att nå miljömålen i 

kommunens miljöprogram LundaEko II”. 

 

En av de mest uppmärksammade nyheterna i planen är skrivelserna kring kommunens 

konstgräsplaner. I åldern 7-20 år har fotbollen drygt 190 000 deltagaraktiviteter per år, vilket 

är cirka 25 % av alla idrottsaktiviteter i kommunen. De flesta av dessa sker på konstgräs – 

varför frågan om konstgräsets framtid får anses av stor vikt för idrottslivet i kommunen. 

 

I planen finns följande delåtgärd beskriven kring kommunens elva konstgräsplaner: 

”Tillsvidare inte anlägga några nya konstgräsplaner och minska inköp av granulat genom 

ökad återanvändning av redan befintlig sådan. Om möjligt ska alternativa material såsom 

kokosflis eller liknande användas vid återfyllnad av konstgräsplaner. Gummiunderlag 

används endast för att uppfylla tillgänglighetskraven.”  

 

Utöver detta föreslås det att: ”utred[a] användning och skötsel av gummiunderlag och 

konstgräs, för att minimera användning och undersöka alternativa material.” 

 

Bakgrunden till behovet av att undersöka alternativa material kan, med goda skäl, motiveras 

av den negativa miljöpåverkan dagens granulatplaner har. 

 

Det ska emellertid i sammanhanget påpekas att en sådan utredning redan genomförts i 

februari 2017. Utredningen kom till stånd efter en gemensam skrivelse av Saima Jönsson 

Fahoum (V) och Zoltán G Wagner (KD) i januari 2017. I utredningen konstaterades bland 

annat att: ”Framtida investeringar i konstgräs bör ta i beaktande att miljövänliga alternativ 

innebär en högre investerings- och driftskostnad, men att dessa samtidigt är en bättre 

investering på sikt för miljön och brukarna.” 

 

Utredningen ledde till att S, M, Mp och L i Kultur- och fritidsnämnden i februari 2017 

beslutade att ”uppdra åt förvaltningen att återkomma i frågan när det blir aktuellt med 

anläggandet av en ny konstgräsplan.” Beslutet innebär att inga nya granulatplaner kommer att 

anläggas utan att nämnden fattar ett aktivt beslut om att det är den typen av material som ska 

användas för nya konstgräsplaner. 

 

Att Miljönämnden nu rekommenderar fullmäktige att helt stoppa anläggandet av nya 

konstgräsplaner, trots beslutet i nämnden om att val av material för framtida planer ska ses 

över, väcker en del frågor.  

 

Alliansen har förvisso vid flera tillfällen förslagit extra medel för eftersatt underhåll av 

idrottsplaner. Dessa pengar hade kunnat användas för att bättre ta hand om granulaten på 

befintliga planer – och att eventuellt ersätta vissa av dem med annat material vid behov. Men 



då styret röstat ned våra förslag saknas idag ekonomiska medel för såväl bättre 

omhändertagande av granulaten som ersättande av befintliga planer. 

 

Undertecknad skulle vilja ha svar på följande frågor: 

 

Är det styrets uppfattning att inga nya konstgräsplaner ska anläggas i kommunen? 

 

Är det styrets uppfattning att befintliga granulatplaner inte ska fortsätta underhållas? 

Om så är fallet, lovar styret att nuvarande granulatplaner ska ersättas med annat 

material? 

 

 

 
Gunnar Brådvik (L) 


	KF Dagordning 2018-08-30
	1. Anmälningar 2018-08-30
	2. Teresia Olssons (MP) avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
	3-7 Valärenden
	8. KS beslut 180620 Utbildningsnämndens rapport till KS om arbetet med internbudget 2018
	KK tjänsteskrivelse 180518

	9. KS beslut 180620 Beslut om organisation och finansiering av särskola
	KK tjänsteskrivelse 180426

	10. KS beslut 180620 Välfärdsrapport Lunds kommun 2017
	KK tjänsteskrivelse 180524

	11. KS beslut 180620 Möjligheten för Lund att bli en MR stad
	KK tjänsteskrivelse 180521

	12. KS beslut 180620 Utveckling av Stadshallens innehåll och framtida roll
	KK tjänsteskrivelse 180529

	13. KS beslut 180620 Kulturpolitiskt program för Lunds kommun
	KK tjänsteskrivelse 180426

	14. KS beslut 180620 Ungdomspolitiskt program för Lunds kommun
	KK tjänsteskrivelse 180426

	15. KS beslut 180815 Lokaler för skolidrott och gymnastik
	KK tjänsteskrivelse 180807

	16. KS beslut 180815 Begäran om förlängning av lån från Fastighets AB Lund Arena
	KK tjänsteskrivelse 180610

	17. KS beslut 180815 Utökning av kommunal borgen för Lunds kommuns Parkerings AB
	KK tjänsteskrivelse 180521

	18. KS beslut 180815 Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund
	KK tjänsteskrivelse 180709

	19. KS beslut 180815 Åtgärdsprogram mot buller
	KK tjänsteskrivelse 180626

	20. KS beslut180620 Motion "Lugn och trygg skolmiljö-nolltolerans mot kränkningar och övergrepp"
	KK tjänsteskrivelse 180405

	21. KS beslut 180620 Motion "Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma vinster"
	KK tjänsteskrivelse 180413

	22. KS beslut 180620 Motion om att beivra bidragsbrott bland ensamkommande barn som har åldersuppskrivits
	KK tjänsteskrivelse 180427

	23. KS beslut 180815 "Stärk förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela kommunen"
	KK tjänsteskrivelse 180409

	24. KS beslut 180815 Motion "Förstärk arbete med bevarande av äldre hus i Lund"
	KK tjänsteskrivelse 180601

	25. KS beslut 180815 Motion "Utveckla rekreationsområden i Genarp och Veberöd"
	KK tjänsteskrivelse 180604

	26. KS beslut 180815 Motion "Förbättra och effektivisera städningen på våra skolor"
	KK tjänsteskrivelse 180626

	27. Interpellation "Får alla gymnasieelever i Lund den undervisning de har rätt till?"
	28. Interpellation "Hur blir det med konstgräsets framtid i Lund



