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KUNGÖRELSE 

Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 31 augusti 2017 kl. 13.00. 
Sammanträdet sänds live på Lunds kommuns hemsida www.lund.se och kan även följas på plats från läktaren i 
Stadshallens sessionssal. Kungörelser och protokoll publiceras på : www.lund.se/kommunfullmaktige 

Följande ärenden ska behandlas: 
1. Anmälningar
2. Simon Wetterlings (L) avsägelse av uppdrag som ersättare i

kommunfullmäktige  bilaga 124, sid 6 
3-8 .   Valärenden      bilaga 125, sid 7 
9. Ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning  bilaga 126, sid 25 
10. Ny valdistriktsindelning för Lunds kommun  bilaga 127, sid 45 
11.  Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2018  bilaga 128, sid 75 
12. Utredning av kommunsamverkan mellan Överförmyndarnämnden i Lund

och Överförmyndare/Överförmyndarenämnder i andra kommuner  bilaga 129, sid 81 
13. Lunds Vatten – sjö och vattendragsplan bilaga 130, sid 105 
14. Lunds Vatten – vattenförsörjningsplan för Lunds kommun  bilaga 131, sid 276

Motioner 
15. Motion från Philip Sandberg (L) m.fl ”Tidig samhällsorientering viktig” bilaga 132, sid 400 
16. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl om införande av mångkulturellt

bokslut      bilaga 133, sid 434 
17. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) om

återinförande  av medborgarstämmor i Lunds kommun bilaga 134, sid 444 
18. Motion från Joakim Månsson Bengtsson (-) m.fl avseende könsneutralisering

av begrepp inom organisationen bilaga 135, sid 455 
19. Motion från Angelica Svensson (V) samt Mats Olsson (V) ”För en rättvis

lönesättning” bilaga 136, sid 464 
20. Motion från Philip Sandberg (L) samt Cecilia Barnes (L) ”Infarten till Lund

ska förmedla framåtanda – inte gamla DDR” bilaga 137, sid 473 
21. Motion från Vera Johnsson (M) samt Louise Rehn Winsborg (M) angående

obligatoriskt skolval      bilaga 138, sid 487 
22. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl ”Betyg från årskurs fyra i

grundskolan”      bilaga 139, sid 550 
23. Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om handlingsplan för särbegåvade

elever      bilaga 140, sid 594 

Frågor 
24. Eventuellt  inkomna frågor

http://www.lund.se/
http://www.lund.se/kommunfullmaktige
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Interpellation 
25. Interpellation från  Inga-Kerstin Eriksson (C) ställd till tekniska nämndens  

ordförande Emma Berginger (MP) om det fortsatta arbetet för en cykelväg längs  
Heckebergavägen bilaga 141, sid 617 
 
         

Medborgarförslag 
26. Medborgarförslag avseende Idalagården i Veberöd      bilaga 142, sid 620     
27. Medborgarförslag avseende framtiden gällande Tingshuset och Polishuset i 
 Dalby       bilaga 143, sid 640       
28. Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen som kulturhus       bilaga 144, sid 658 
29. Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen       bilaga 145, sid 702     
 
Interpellationer och frågor behandlas ca kl. 20.00-21.00. 
 
Paus hålls ca kl 17.30 – 19.00. 
 
 
 
 
Lund den 18 augusti 2017 
 
 
Lennart Prytz 
Ordförande 
Kommunfullmäktige i Lund 



Förteckning över anmälningar 
 

till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 31 augusti 2017 

 
 
 
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2017-07-14,  Detaljplan för Sankt Thomas 
35 och 39 i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2017/0702 
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-07-12 
 
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2017-07-12, Detaljplan för del av Sammeten 
14 i Genarp, Lunds kommun, Dnr KS 2017/0698 
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 10 juli 2017. 
 
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2017-07-12, Detaljplan för Maria Magle 4 i 
Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2017/0697 
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 10 juli 2017. 
 
Kommunrevisionens granskning av överförmyndarnämnden 2017-05-23, Dnr KS 2017/0565 
 
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2017-06-08, Detaljplan för Klockaren 19 i 
Dalby, Lunds kommun, Dnr KS 2017/0602 
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-05-23 
 
Tekniska nämndens beslut 2017-06-07 Medborgarförslag om uppdelning och markering 
mellan gång- och cykelbana för Lilla Fiskaregatan, Dnr KS 2017/0011 
Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget 
 
Tekniska nämndens beslut 2017-06-07 Medborgarförslag- Förläng tunnel under järnvägen 
österut till Knut den Stores torg, Dnr KS 2017/0014 
Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget 
 
Tekniska nämndens beslut 2017-06-07 Medborgarförslag  - Uppförande av 
odlingslottsområde i Råbylund, Dnr KS 2016/1011 
Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja projektering 
och anläggning av ett odlingslottsområde i Råbylund samt 
att projektet finansieras inom exploateringsbudgeten för Södra Råbylund II 2960.4175 
 
Svea Hovrätt/Mark- och miljööverdomstolen beslut 2017-06-22, Detaljplan för del av 
Stångby 5:28 m.fl i Lunds kommun, Dnr KS 2015/0994 
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens 
avgörande står därför fast. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen/Myndighetsfunktionens rapportering till kommunfullmäktige 
i Lunds kommun gällande ej verkställda beslut enligt 9 § LSS per den 31 mars 2017, Dnr KS 
2017/0630 
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Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2017-06-20 Detaljplan för Sankt Peter 5 i 
Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2017/0632 
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 16 juni 2017 
 
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2017-06-26, Ändring av detaljplan för del av 
Genarp 8:9 m fl i Genarp, Lunds kommun, Dnr KS 2017/0649 
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 16 juni 2017 
 
Länsstyrelsen Skånes beslut 2017-06-30, Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter 
Lars Hansson (L), Dnr KS 2017/0600 
Länsstyrelsen utser Inger Tolsved Rosenkvist (L) till ny ledamot i kommunfullmäktige samt  
Simon Wetterling (L) till ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 30 juni 2017 till 
och med den 14 oktober 2018 
 
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2017-07-12, Detaljplan för del av Stångby 
5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun, Dnr KS 2015/0994 
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-06-22 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen/Myndighetsfunktionen rapportering till kommunfullmäktige 
Lunds kommun gällande icke verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, äldreomsorg per 
30/06 2017, Dnr KS 2017/0711 
Vård- och omsorgsförvaltningen har inga icke verkställda beslut gällande omsorg om äldre att 
redovisa per den 30/06 2017. 
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Lund 2017-07-09 
Simon Wetterling 
Folkparksvägen 3 A 
227 30 Lund 

Lunds kommun 
Kommunkontoret 
Box 41, 221 00 Lund 

Avsägelse 

Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ersättare för ledamot/ledamöter av 
kommunfullmäktige. 

Parti: Folkpartiet liberalerna 
Kommun: Lund 

Simon Wetterling  
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3) 
Sammanträdesdatum 

2017-08-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 39 Abe Bergegårdhs (V) avsägelse av
uppdrag som ledamot i valnämnden 

Dnr KS 2017/0513 

Sammanfattning 
En avsägelse har inkommit från Abe Bergegårdh (V) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden. 

Beslutsunderlag 
Abe Bergegårdhs (V) avsägelse inkommen den 16 maj 2017. 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  befria Abe Bergegårdh (V) från uppdraget 

att  utse nuvarande ersättaren Elisabeth Iregren (V), Skarpskyttevägen 
30 C, 226 42 Lund,  till ny ledamot i valnämnden efter Abe 
Bergegårdh (V), för tiden till och med utgången av år 2018 samt 

att  utse Jon Bonnevier (V), St Hans gränd 18 C, 226 42 Lund, till ny 
ersättare i valnämnden för tiden till och med utgången av år 2018. 
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-08-15 KS 2017/0560  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 
Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-08-15 klockan 16.25–16.35 
  
Ledamöter Monica Molin (S), ordförande 

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

 
Justerare Ulf Nilsson (L) 
  
Paragrafer § 39-44 
  
Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 16 augusti 2017 kl. 12.45 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Daniella Ivkovic 
  
  
Ordförande  
 Monica Molin (S) 
  
  
Justerare  
 Ulf Nilsson (L) 
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-08-15 KS 2017/0560  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktiges valberedning 
  
Sammanträdesdatum 2017-08-15 
  
Paragrafer § 39-44 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-08-16 Datum då anslaget tas ned 2017-09-07 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset 
  
  
Underskrift  
 Daniella Ivkovic 
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-08-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 40 Val av ny ersättare i 
Kommunförbundet Skåne efter avlidne 
Rikard Anehus (M) 

Dnr KS 2017/0544 

Beslutsunderlag 
Louise Rehn Winsborgs (M) skrivelse inkommen den 15 augusti 2017. 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar 
att  utse Göran Brinck (M),  Kärrsångarvägen 20, 247 35 Södra 

Sandby, till ny ersättare  i Kommunförbundet Skåne efter avlidne 
Rikard Anehus (M), för tiden till och med utgången av år 2018. 
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-08-15 KS 2017/0560  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 
Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-08-15 klockan 16.25–16.35 
  
Ledamöter Monica Molin (S), ordförande 

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

 
Justerare Ulf Nilsson (L) 
  
Paragrafer § 39-44 
  
Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 16 augusti 2017 kl. 12.45 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Daniella Ivkovic 
  
  
Ordförande  
 Monica Molin (S) 
  
  
Justerare  
 Ulf Nilsson (L) 
 

11



    
Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-08-15 KS 2017/0560  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktiges valberedning 
  
Sammanträdesdatum 2017-08-15 
  
Paragrafer § 39-44 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-08-16 Datum då anslaget tas ned 2017-09-07 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset 
  
  
Underskrift  
 Daniella Ivkovic 
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 41 Lars A Ohlssons (V) avsägelse av 
uppdrag som ledamot i Vård- och 
omsorgsnämnden

Dnr KS 2017/0557

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Lars A Ohlsson (V) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Lars A Ohlssons (V) avsägelse inkommen den 30 maj 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Lars A Ohlsson (V) från uppdraget

att utse Martin Stensson (V), Nordanväg 3 A, 222 28 Lund,  till ny 
ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Lars A Ohlsson (V), för 
tiden till och med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-15 KS 2017/0560

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-08-15 klockan 16.25–16.35

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

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 39-44

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 16 augusti 2017 kl. 12.45

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-15 KS 2017/0560

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-08-15

Paragrafer § 39-44

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-16 Datum då anslaget tas ned 2017-09-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 42 Ann-Sofie Severinssons (S) avsägelse 
av uppdrag som ledamot i 
Servicenämnden

Dnr KS 2017/0618

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Ann-Sofie Severinsson (S) om att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Servicenämnden.

Beslutsunderlag
Ann-Sofie Severinssons (S) avsägelse inkommen den 16 juni 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Ann-Sofie Severinsson (S) från uppdraget

att utse nuvarande ersättaren Anders Hansson (S), Grönegatan 3 C, 
222 24 Lund,  till ny ledamot i Servicenämnden efter Ann-Sofie 
Severinsson (S) för tiden till och med utgången av år 2018 samt

att utse Ann-Sofie Severinsson (V), Grynmalaregatan 5, 223 53 Lund, 
 till ny ersättare i Servicenämnden, att tjänstgöra efter Ludvig 
Sundin (S), för tiden till och med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-15 KS 2017/0560

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-08-15 klockan 16.25–16.35

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

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 39-44

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 16 augusti 2017 kl. 12.45

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)

17



Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-15 KS 2017/0560

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-08-15

Paragrafer § 39-44

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-16 Datum då anslaget tas ned 2017-09-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 43 Anne Landins (FNL) avsägelse av 
uppdrag som ledamot i 
Kommunstyrelsen från och med den 
31 augusti 2017

Dnr KS 2017/0734

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Anne Landin (FNL) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen från och med den 31 
augusti 2017.

Beslutsunderlag
Anne Landins (FNL) avsägelse inkommen den 7 augusti 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Anne Landin (FNL) från uppdraget från och med den 31 

augusti 2017

att utse Börje Hed (FNL), Karl XI gatan 15 A, 222 20 Lund,  till ny 
ledamot i Kommunstyrelsen efter Anne Landin (FNL),från och 
med den 31 augusti 2017 till och med tiden till det sammanträde då 
val av kommunstyrelse förrättas nästa gång.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-15 KS 2017/0560

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-08-15 klockan 16.25–16.35

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

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 39-44

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 16 augusti 2017 kl. 12.45

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-15 KS 2017/0560

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-08-15

Paragrafer § 39-44

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-16 Datum då anslaget tas ned 2017-09-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-08-15

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 44 Anne Landins (FNL) avsägelse av 
uppdrag som partiföreträdare från och 
med den 31 augusti 2017

Dnr KS 2017/0736

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Anne Landin (FNL) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som partiföreträdare från och med den 31 augusti 2017.

Beslutsunderlag
Anne Landins (FNL) avsägelse inkommen den 7 augusti 2017.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Anne Landin (FNL) från uppdraget från och med den 31 

augusti 2017

att utse Jan Annerstedt (FNL), Bredgatan 7 D, 222 21 Lund, till ny 
partiföreträdare efter Anne Landin (FNL), från och med den 31 
augusti 2017till och med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-15 KS 2017/0560

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges valberedning

Plats och tid Stensalen, Rådhuset, 2017-08-15 klockan 16.25–16.35

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

Justerare Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 39-44

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 16 augusti 2017 kl. 12.45

Underskrifter

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-15 KS 2017/0560

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2017-08-15

Paragrafer § 39-44

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-16 Datum då anslaget tas ned 2017-09-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 234 Ändringar i kommunfullmäktiges
arbetsordning

Dnr KS 2016/0693

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges demokratiberedning har föreslagit ändringar i 
kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av tidigare beslut om 
att ersätta medborgarförslag med Lundaförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 juni 2017.
Utkast till ändring av Arbetsordning för kommunfullmäktige i Lund.
Kommunfullmäktiges demokratiberednings beslut den 31 januari 2017, § 
2.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-
Kerstin Eriksson (C) och Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att     ändra Arbetsordning för kommunfullmäktige i Lund på det sätt som 

framgår av upprättat utkast till ändring av Arbetsordning för 
kommunfullmäktige i Lund.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 234/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

25

Bilaga 126



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-08-16 klockan 15.00–20.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 256-263, kl 19.40-20.35
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 223-250, kl 15.00-18.45
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 230-263, kl 16.15-20.35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 251-263
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 223-
255
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 223-
229

Ersättare Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 223-263

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 23 augusti 2017, kl 09:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-08-16

Paragrafer § 223-263

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-23 Datum då anslaget tas ned   2017-09-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 16 augusti 
2017, ärende  ”Ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning” 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget avslagsyrkande.  
Medborgarförslagen har ju tagits bort, (vilket vi var emot) och istället har 
man infört det helt annorlunda systemet som heter Lundaförslaget. I det 
aktuella förslaget till arbetsordning tas all text om medborgarförslagen 
bort, men det införs ingen ny text om hur det redan beslutade 
Lundaförslaget ska fungera.  
Vi tycker att detta skapar stor oklarhet, när man inför ett helt nytt system 
som inte finns reglerat i lagen bör det ju stå i arbetsordningen hur det ska 
fungera. På grund av denna oklarhet valde vi att yrka avslag.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-08-16 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-06-13 KS 2016/0693

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

Ändringar i kommunfullmäktiges 
arbetsordning 

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges demokratiberedning har föreslagit ändringar i 
kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av tidigare beslut om 
att ersätta medborgarförslag med Lundaförslaget. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 juni 2017.
Utkast till ändring av Arbetsordning för kommunfullmäktige i Lund.
Kommunfullmäktiges demokratiberednings beslut den 31 januari 2017,  
§ 2

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Kommunfullmäktiges demokratiberedning har föreslagit att kommunfull-
mäktiges arbetsordning ska ändras så att § 24 som rör medborgarförslag 
ska utgå med hänvisning till att medborgarförslagen genom 
kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2016, § 302, ersatts av 
Lundaförslaget. 

Eftersom en paragraf utgår ändras även efterföljande numrering av para-
graferna i arbetsordningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ändra Arbetsordning för kommunfullmäktige i Lund på det sätt 

som framgår av upprättat utkast till ändring av Arbetsordning för 
kommunfullmäktige i Lund.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-06-13 KS 2016/0693

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret, administrativ avdelning
Akten
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Arbetsordning för kommunfullmäktige i Lund
Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2007, § 48. 
Ändrad den 13 december 2007, § 220, den 26 augusti 2010, § 174, den 29 
mars 2012, § 46, den 24 april 2014, § 79, och den 24 september 2015, § 169 
och den xx xx 2017, § x. 

Antalet ledamöter

§ 1
Fullmäktige har 65 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare. 

Presidium

§ 2
År då val av kommunfullmäktige ägt rum, ska fullmäktige vid första sammanträdet bland 
ledamöterna välja sitt presidium bestående av en ordförande, en förste vice ordförande och en 
andre vice ordförande.

Presidiet väljs för löpande mandatperiod.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs.

Intill dess val av ordförande har förrättats, utövas ordförandeskapet av den som varit ledamot i 
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten), eller då två eller flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid som ledamöter, av den äldste av dem.

§ 3
Avgår ordföranden eller någon av vice ordförandena från sitt uppdrag som ledamot eller från sin 
presidiepost, väljs så snart det kan ske en annan ledamot i den avgångnes ställe för återstoden av 
tjänstgöringstiden.

Om varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan närvara vid sammanträde, är 
ålderspresidenten ordförande.
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Tid och plats för sammanträdena

§ 4
Kommunfullmäktige håller elva ordinarie sammanträden per år på dagar och tider, normalt 
förlagda en gång per månad utom i juli månad, som fullmäktige efter förslag av ordföranden 
bestämmer för varje år.

År då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet, hålls första sammanträdet med de 
nyvalda fullmäktige under oktober eller november månad på dag och tid som ålderspresidenten 
bestämmer.

§ 5
Dag för extra sammanträde bestäms av ordföranden efter samråd med vice ordförandena, om 
fullmäktige inte själva beslutar härom.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla 
uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

§ 6
Om det är nödvändigt av särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena 
besluta, att visst sammanträde ska ställas in eller hållas på annan dag eller tid än den som 
fullmäktige bestämt.

Uppgift om beslut enligt första stycket ska snarast och senast sista vardagen före den bestämda 
sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla och på lämpligt sätt sändas till varje 
ledamot och ersättare så, att den kan antas nå dem senast inom samma tid.

§ 7
Kommunfullmäktiges sammanträden hålls i fullmäktiges sessionssal i stadshallen. Ordföranden 
får efter samråd med vice ordförandena för särskilt fall bestämma annan sammanträdesplats.

Placeringsordning

§ 8
Vid sammanträde intar ordföranden och vice ordförandena för dem avsedda platser. Övriga 
ledamöter intar plats efter levnadsålder.

Ersättare, som tjänstgör i ordförandens eller vice ordförandes ställe, intar särskilt anvisad plats 
och ersättare, som tjänstgör i annan ledamots ställe, ledamotens plats. Övriga ersättare intar de 
platser som anvisats dem.

Kallelse

§ 9
Kallelse till sammanträde ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de 
ärenden, som ska behandlas. Sådan kallelse ska sändas i den form ordföranden beslutar till varje 
ledamot och ersättare i fullmäktige. Ledamöter och ersättare har rätt att erhålla handlingarna i en 
för dem läsbar form.
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Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden samt tillhörande 
handlingar i de ärenden som behandlas ska tillställas varje ledamot och ersättare före 
sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas 
ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Interpellationer och frågor ska tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde 
vid vilket de avses bli ställda.

Handlingarna i varje ärende ska finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen 
under sammanträdet.

Hur sammanträde kungörs och annonseras

§ 10
Kungörelse om sammanträde med kommunfullmäktige ska anslås på kommunens hemsida. 
Kungörelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som 
ska behandlas.

Sammanträde med kommunfullmäktige ska annonseras i de ortstidningar som 
kommunfullmäktige bestämmer. I annonsen ska anges ett urval av de ärenden som ska 
behandlas. Ordföranden bestämmer, efter samråd med presidiet, urvalet samt närmare om 
annonsens utformning.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

§ 11
Om ett sammanträde inte kan slutföras på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige 
besluta att förlänga tiden för sammanträdet eller att avbryta sammanträdet och hålla fortsatt 
sammanträde senast inom en vecka för att behandla återstående ärenden. I sistnämnda fall 
beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om 
det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett 
sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande 
när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Inkallelse av ersättare m.m.

§ 12
Ledamot och ersättare, som inte kan delta i sammanträde eller del därav, ska utan dröjsmål 
anmäla det till den ledamot, som är gruppledare för det egna partiets fullmäktigegrupp.

Gruppledarna är skyldiga att hålla sig underrättade om närvaroläget inom respektive parti och 
att lämna ordföranden och sekreteraren nödvändiga upplysningar.
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Om ledamot inte är närvarande vid närvaroregistreringen ska ordföranden i dennes ställe kalla 
in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. Detsamma gäller om ledamot efter sammanträdets 
början avbryter sin tjänstgöring.

Vad i tredje stycket sagts om ledamot gäller även ersättare som redan kallats att tjänstgöra. 
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller ersättare ska inträda i tjänstgöring under pågående 
sammanträde. Inträde under pågående behandling av ett ärende bör dock ske endast om 
särskilda skäl föreligger.

Ledamot eller ersättare får inte avbryta sin tjänstgöring under pågående sammanträde utan att 
anmäla det till ordföranden.

Registrering av närvaro

§ 13
Vid sammanträdets början registreras närvaron för samtliga ledamöter och ersättare.

Närvaroregistrering förrättas även i början av varje ny sammanträdesdag eller när ordföranden 
anser att det behövs.

Om ledamot eller ersättare infinner sig när närvaroregistrering skett, ska han/hon anmäla sig hos 
ordföranden.

Beslut om justering

§ 14
Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet.

När närvaro registrerats enligt 12 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet och att, när det behövs, hjälpa ordföranden med rösträkningen.

Föredragningsordning

§ 15
Ärendena behandlas i den ordning de angivits på kungörelsen. Fullmäktige får dock besluta om 
ändring av ordningsföljden.

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med 
i kungörelsen.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att 
återuppta det senare under sammanträdet.
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Yttranderätt vid sammanträden för andra än fullmäktiges ledamöter

§ 16
Rätt att delta i fullmäktiges överläggningar men inte i besluten har

 ersättare för fullmäktig, 
 ordföranden eller vice ordförande i kommunstyrelsen,
 ordföranden eller vice ordförande i annan nämnd eller i fullmäktigeberedning vid 

behandling av ärende, som har beretts av nämnden eller beredningen, 
 ordföranden i nämnd eller i fullmäktigeberedning eller annan, som besvarar en 

interpellation eller fråga, i överläggning som hålls med anledning av svaret, 
 revisor hos kommunen vid behandling av revisionsberättelsen och årsredovisningen 

samt när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller 
revisorernas egen förvaltning,

 kommundirektören i alla ärenden, 
 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL, när 

fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdet.

§ 17
Om det behövs får ordföranden efter samråd med vice ordförandena kalla ordförandena och vice 
ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna, anställda hos kommunen 
och utomstående sakkunniga för att lämna upplysningar vid sammanträde. 

Om fullmäktige inte beslutar annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena 
i vilken utsträckning de, som har kallats för att lämna upplysningar vid sammanträde, får yttra 
sig under överläggningarna.

Överläggning

§ 18
Den som vid sammanträde vill delta i överläggningen, ska när denne fått ordet, yttra sig från 
talarstol. Yttrandet bör inte vara längre än fem minuter. Uppskattas talartiden bli längre än fem 
minuter bör detta anmälas till presidiet i förväg. Ledamot får ordet i den ordning i vilken 
han/hon anmält sig. Annan, som enligt 15 § får delta i överläggningen, får ordet i den ordning 
ordföranden bestämmer.

Den, som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar, har rätt till ett kort inlägg under längst 
en minut för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter 
denne talare, som har rätt till en motreplik under längst samma tid.

Skulle någon i sitt yttrande avlägsna sig från ämnet, ska ordföranden fästa talarens 
uppmärksamhet på det. Om talaren inte rättar sig efter ordförandens påpekande, får ordföranden 
ta ifrån talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under dennes anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.
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Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 
sammanträdet.

Propositionsordning

§ 19
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
korrekt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 
eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Ett förslag eller yrkande ska avfattas skriftligen, om ordföranden anser att det behövs. 

Ordföranden får inte vägra proposition i annat fall än då han/hon finner att väckt fråga strider 
mot lag eller annan författning eller denna arbetsordning.

Om ledamot trots vägrad proposition yrkar att frågan görs till föremål för kommunfullmäktiges 
prövning, ska kommunfullmäktige avgöra om frågan får prövas, utom i de fall ordförandens 
vägran beror på att ärendet inte blivit berett på ett godtagbart sätt. I sådana fall ska ordförandens 
beslut gälla.

Avstå från att delta i beslut

§ 20
En ledamot, som vill avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla det till ordföranden innan 
beslutet fattas. Sker inte sådan anmälan, anses ledamoten ha deltagit i beslutet, om det fattas 
utan omröstning.

Omröstning

§ 21
Omröstning sker genom kommunfullmäktiges voteringsanläggning och rösten avges genom att 
trycka ja, nej eller avstår på enhet som tillhör ordinarie ledamot. Röstning kan inte ske genom 
att använda enhet som tillhör en ersättare.

Om omröstning inte kan ske genom voteringsanläggningen, räknas rösterna genom upprop. 
Yngste ledamoten röstar då först och övriga ledamöter därefter i åldersordning samt andre vice 
ordföranden, vice ordföranden och ordföranden sist.

Lämnad röst får inte ändras efter det att röstningen förklarats avslutad. Ledamot eller 
tjänstgörande ersättare, som inte varit närvarande vid omröstningen eller som avstått från att 
rösta, får inte utöva sin rösträtt efter denna tidpunkt i det ärende som omröstningen avser.
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De för sammanträdet utsedda protokollsjusterarna är skyldiga att anteckna resultatet av 
omröstningarna.

Vid sluten omröstning, ska de också biträda ordföranden vid valsedlarnas öppnande och 
granskningen av deras innehåll.

Uppstår oenighet om resultatet av en öppen omröstning, ska ny omröstning genomföras 
omedelbart.

§ 22
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser 
samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig om den

 tar upp namnet på någon som inte är valbar, 
 tar upp flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
 tar upp ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Anmärkning mot valsedel måste, för att man ska kunna ta hänsyn till den, göras innan nästa 
valsedel öppnas och prövas omedelbart.

Om valsedel vid proportionellt val gäller särskilda bestämmelser i lagen (1992:339) om 
proportionellt valsätt.

Motion

§ 23
En motion väcks genom att den lämnas in till kommunstyrelsens kansli eller vid ett 
sammanträde med kommunfullmäktige.

Motion ska vara skriftlig och undertecknad av ledamot i kommunfullmäktige. Frågor av olika 
slag får inte behandlas i samma motion.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Motion ska omedelbart remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. Remisstiden får uppgå till 
högst fem månader.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
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Medborgarförslag

§ 24

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka medborgarförslag till 
kommunfullmäktige.

Medborgarförslag ska lämnas in till kommunkontoret. Medborgarförslag får även 
lämnas in digitalt via e-tjänst om sådan tjänst erbjuds på kommunens hemsida.

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. 
Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma förslag.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde.

Medborgarförslag som kommunkontoret bedömer ska prövas av kommunfullmäktige 
ska omedelbart remitteras till kommunstyrelsen för yttrande senast inom sex månader. 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas av kommunfullmäktige, 
ska förslagsställaren underrättas.

Medborgarförslag, som är hänförligt till en särskild nämnds fackområde, får av 
kommunfullmäktige lämnas över till nämnden. Förslagsställaren ska i så fall underrättas 
om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Nämnden ska 
därefter anmäla till kommunfullmäktige hur förslaget behandlats.

Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober.

Revisorers och kommunala bolags initiativrätt

§ 254
Revisorerna får i fullmäktige väcka ärenden rörande förvaltning som har samband med 
revisionsuppdraget, eller som gäller granskningen.

Styrelserna i sådana företag som avses i 3 kap 17 eller 18 §§ kommunallagen, har rätt att hos 
fullmäktige väcka ärenden som avser sådant som företagen är skyldiga att se till att fullmäktige 
får ta ställning till.

Interpellation

§ 265
Vill ledamot framställa interpellation, ska den avfattas skriftligen, vara undertecknad och 
lämnas in till kommunkontoret senast klockan 09.00 torsdagen två veckor före det sammanträde 
vid vilket ledamoten avser att ställa den. Kommunkontoret ska utan dröjsmål överlämna 
interpellationen till den person, till vilken den är ställd.
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Ersättare får lämna in interpellation endast vid sammanträde då han/hon tjänstgör som ledamot. 
Interpellationen ska då lämnas till kommunfullmäktiges sekreterare.

Interpellation får ställas till ordförande i styrelsen eller nämnd, ordföranden i 
fullmäktigeberedning och till kommunalråd.

Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om interpellationen får ställas. Den bör 
besvaras senast vid nästa sammanträde. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift 
om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.

Den ledamot som har ställt interpellationen ska ges tillfälle att ta del av interpellationssvaret 
senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 §§ 
kommunallagen, får den ordförande, till vilken interpellationen är ställd, lämna över den till en 
av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse för besvarande.

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 
interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett 
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda 
förutsättningar att besvara interpellationen.

Fråga

§ 276
Vill ledamot framställa fråga, ska den avfattas skriftligen, vara undertecknad och lämnas in till 
kommunkontoret senast klockan 09.00 dagen innan det sammanträde vid vilket frågan ska 
behandlas. Fråga ska vara sådan att den kan besvaras med en enkel upplysning,

Kommunkontoret ska utan dröjsmål överlämna frågan till den person, till vilken den är ställd.

Ersättare får lämna in fråga endast vid sammanträde då han/hon tjänstgör som ledamot. Fråga 
ska då lämnas till kommunfullmäktiges sekreterare.

Fråga får ställas till ordförande i styrelsen eller nämnd, ordföranden i fullmäktigeberedning och 
till kommunalråd.

Fråga ska besvaras under det sammanträde som följer närmast efter det att frågan lämnades in.

En fråga ska behandlas enligt följande.

1. Frågan kopieras och delas ut på ledamöternas bord 
2. Den till vilken frågan ställts svarar muntligt
3. Vardera parten har därefter två repliker
4. Svar och repliker begränsas till två minuter vardera

Om en fråga avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 
§§kommunallagen, får den ordförande, till vilken frågan är ställd, lämna över den till en av 
fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse för besvarande.

39



10

Ordföranden i en nämnd till vilken en fråga ställts får överlåta besvarandet av frågan till 
ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund där 
kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att 
besvara frågan.

Beredning av ärendena

§ 287
Ärende, som ska prövas av fullmäktige och som inte är berett, remitteras till kommunstyrelsen 
för beredning.

Inför varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas för presidiet de 
fullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet 
samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning

§ 298
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Valberedning

§ 3029
Vid första sammanträdet efter det att val av kommunfullmäktige ägt rum väljer de nyvalda 
fullmäktige bland ledamöter och ersättare en valberedning för löpande mandatperiod. 
Valberedningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i 
fullmäktige. Fullmäktige väljer samtidigt och för samma tid en ordförande och en vice 
ordförande i beredningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla utom val 
av fullmäktiges presidium och valberedning. Avser ärendet fyllnadsval till valberedningen ska 
dock valberedningen lägga fram förslag.

Om förfarandet vid fattande av beslut, förande av protokoll m.m. gäller för valberedningen vad 
som gäller för övriga nämnder.

Demokratiberedning

§ 310
I kommunfullmäktige ska finnas en demokratiberedning bestående av kommunfullmäktiges 
presidium samt en ledamot från varje parti.
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Beredningen ska ansvara för och bereda ärenden som rör demokrati- och medborgarfrågor. Om 
förfarandet vid fattande av beslut, förande av protokoll m.m. gäller för beredningen vad som 
gäller för övriga nämnder.

Beredning av revisorernas budget

§ 321
Presidiet bereder revisorernas budget.

Justering av protokollet

§ 332
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Har två eller flera ledamöter fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje 
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna han eller hon 
har lett.

Beslutar fullmäktige att protokollet ska justeras omedelbart i viss del, ska det genast sättas upp 
skriftligen i den delen och därefter justeras i den ordning som föreskrivs i första och andra 
stycket.

Reservation

§ 343
Vill en ledamot, som reserverat sig mot ett beslut, motivera sin reservation, ska det göras 
skriftligen. Motiveringen ska lämnas in till kommunkontoret före den för protokollsjusteringen 
bestämda tidpunkten. Reservation bör dock lämnas in senast dagen före justering.

Sekreterare

§ 354
Som sekreterare hos kommunfullmäktige och fullmäktiges valberedning tjänstgör den 
tjänsteman vid kommunkontoret, som ordföranden utser i samråd med administrativa chefen.

Expediering och publicering

§ 365
Ordföranden undertecknar och vederbörande tjänsteman vid kommunkontoret kontrasignerar 
fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte 
fullmäktige beslutar annat.
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Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder, andra organ och personer som berörs av 
besluten i protokollet.

Styrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.

§ 376
Protokollet ska utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även inom 
samma tid publiceras på kommunens webbplats.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 235 Ny valdistriktsindelning för Lunds
kommun

Dnr KS 2017/0446

Sammanfattning
Valnämnden har låtit göra en analys av befolkningsutvecklingen i Lunds 
kommuns valdistrikt. Bakgrunden är den stadigt växande befolkningen i 
kommunen. Under perioden 2007 till och med 2015 har Lunds kommun 
haft en befolkningsökning på drygt 13 500 invånare. Detta motsvarar 
ungefär 1 700 invånare per år i genomsnitt eller cirka ett valdistrikt om 
året.

Beslutsunderlag
Valnämndens beslut den 18 april 2017, § 6, jämte bilaga.
Kartor med förslag till förändrade valdistrikt (Bilaga 1).
Prognos valdistrikt inför 2018 (Bilaga 2).
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att föreslå länsstyrelsen i Skåne län den indelning av kommunen i 

valdistrikt samt de benämningar på dessa distrikt, som framgår av 
bilagorna 1 och 2 till valnämndens skrivelse, att gälla fr o m de 
allmänna valen 2018. 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-08-16 klockan 15.00–20.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 256-263, kl 19.40-20.35
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 223-250, kl 15.00-18.45
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 230-263, kl 16.15-20.35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 251-263
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 223-
255
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 223-
229

Ersättare Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 223-263

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 23 augusti 2017, kl 09:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-08-16

Paragrafer § 223-263

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-23 Datum då anslaget tas ned    2017-09-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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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 

 

Ny valdistriktsindelning för Lunds kommun. 

Sammanfattning 
Valnämnden har låtit göra en analys av befolkningsutvecklingen i Lunds 
kommuns valdistrikt. Bakgrunden är den stadigt växande befolkningen i 
kommunen. Under perioden 2007 till och med 2015 har Lunds kommun 
haft en befolkningsökning på drygt 13 500 invånare. Detta motsvarar 
ungefär 1 700 invånare per år i genomsnitt eller cirka ett valdistrikt om 
året. 

Beslutsunderlag 
Valnämndens beslut den 18 april 2017, § 6, jämte bilaga 
Kartor med förslag till förändrade valdistrikt (Bilaga 1) 
Prognos valdistrikt inför 2018 (Bilaga 2) 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2017 

Barnets bästa 
En barnkonsekvensbeskrivning är inte relevant i ärendet. 

Ärendet 
 

Bakgrund 
Valnämnden har låtit göra en analys av befolkningsutvecklingen i Lunds 
kommuns valdistrikt. Bakgrunden är den stadigt växande befolkningen i 
kommunen. Under perioden 2007 till och med 2015 har Lunds kommun 
haft en befolkningsökning på drygt 13 500 invånare. Detta motsvarar 
ungefär 1 700 invånare per år i genomsnitt eller cirka ett valdistrikt om 
året. 
 
Befolkningsökningen beräknas fortsatt vara stark under de kommande 
åren. Under 2015 anlände ett stort antal människor till Sverige som 
flyktingar, vilka alltjämt väntar på att få sin sak prövad. Dessa personer 
är inte medräknade i den officiella statistiken och det försvårar 
befolkningsprognosarbetet, då det är svårt att beräkna när och i vilken 
utsträckning dessa personer kommer att få uppehållstillstånd och var de 
då kommer att bosätta sig. Dessa personer kommer dock inte att uppnå 
rösträtt i de kommunala valen förrän efter tre års oavbruten bosättning i 
Sverige. 
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Befolkningsökningen i Lunds kommun kommer även i fortsättningen att 
vara stor. De kommande åren beräknas befolkningen öka med drygt 1 
500 personer per år. Behovet av återkommande översyner av 
befolkningsutvecklingen i kommunens valdistrikt är därför stort. Dels 
sker befolkningsökningen i utbyggnadsområden som Brunnshög, södra 
Dalby, Linero-Norränga och Stångby, dels sker den på grund av 
förtätning i befintlig bebyggelse. Till detta kommer även en mer 
okalkylerbar befolkningsökning i områden, där det inte byggs nya 
bostäder. 

 
Anledningen till att ett valdistrikt inte skall bli alltför stort räknat i antal 
invånare är att det ska gå relativt snabbt att administrera valet under 
valdagen och att räkna rösterna på valkvällen. 
 
Valnämnden har vid upprättandet av det nu föreliggande förslaget tagit 
hänsyn till att inte alla invånare i kommunen uppfyller kraven för rösträtt 
i de allmänna valen. Detta är tydligast i valdistrikt med en förhållandevis 
stor andel invandrare eller studenter. Nämnden har även beaktat den 
prognos över antalet röstberättigade i de hittillsvarande valdistriken, som 
SCB har upprättat per den 1 mars 2017. 
 
Inför de allmänna valen 2014 gjordes förändringar av valdistrikten i 
Lund, vilket innebar att sex nya distrikt tillkom. Under år 2016 har 
kommunfullmäktige beslutat, att kommunen inte skall vara 
valkretsindelad vid kommunfullmäktigevalet år 2018. Det bör i detta 
sammanhang påpekas, att det av valnämnden nedan förslagna nya 
valdistriktet Centrum, Färgaren går tvärs över gränsen mellan de tidigare 
östra och västra valkretsarna. 
 
Syfte 
Syftet med denna analys var att undersöka vilka av kommunens 
valdistrikt som kommer att bli större än 1 600 personer i åldern 18 år och 
äldre valåren 2018 och 2019. Vidare skulle en analys av dessa göras samt 
förslag till möjliga förändringar presenteras. Slutligen skulle även 
distrikt, som når 1 600 personer (18 år och äldre) år 2021 beskrivas. Som 
underlag i analysen används Lunds kommuns befolkningsprognos 2016; 
denna har slutår 2021. 
 
Metod 
Lunds kommuns befolkningsprognos görs på så kallade 
fyrsifferområden. I de fall valdistrikt består av kompletta sådana, 
summeras de enkelt till valdistrikt. I de fall valdistriktsgränserna skär 
fyrsifferområden, måste dessa delas och befolkningsförändringen 
fördelas på de aktuella distrikten. En justering görs, där det aktuella 
området innehåller nybyggnation. 
 
I analysen används befolkningen 18 år och äldre hämtad från den 
officiella befolkningsstatistiken. Det är i denna inte möjligt att ta del av 
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den röstberättigade andelen av befolkningen, varför antalet invånare som 
presenteras är något högre än det röstberättigade antalet. Till detta bör 
man även lägga valdeltagandet, som i Lunds kommun är förhållandevis 
högt men varierar från distrikt till distrikt. I valet 2014 varierade det i 
kommunen mellan 67% och 92%. Vad avser valdistriktsindelning och 
röstberättigade åren 2018 och 2019 har i några fall hänsyn tagits till att 
valdeltagandet vid Europaparlamentsval är lägre än vid de inrikes valen i 
och med att mindre ökningar av antalet röstberättigade från år 2018 till år 
2019 inte har beaktats i några fall. 
 
Analys 
Av kommunens samtliga 74 valdistrikt är det 10 stycken, som beräknas 
ha över 1 600 personer i ålder 18 år och äldre år 2018 eller 2019. Nedan 
analyseras och beskrivs dessa 10 distrikt tillsammans med 
omkringliggande områden. Det presenteras även förslag till åtgärder. 
 
Utbyggnadsområden:  
 
Östra Torn, Spexaren 
I valdistriktet Östra Torn, Spexaren startar utbyggnaden av Brunnshög på 
allvar under de kommande åren. Konsekvensen blir, att distriktet når 
drygt 1 600 invånare 18 år och äldre någon gång mellan 2018 och 2019. 
Till 2021 förväntas befolkningen ha ökat till cirka 2 000 personer 18 år 
och äldre. Förslagsvis görs ingen ändring till valen 2018/19 utan först 
inför valen 2022. Argumentet är att det nya distriktet Brunnshög i 
utbyggnadsområdet norr om dagens bebyggelse endast skulle ha cirka 
300 invånare år 2019. Detta förutsatt att bostadsbyggande sker enligt 
plan. 
 
Råbylund-Norränga 
Bebyggelsen av området söder om Dalbyvägen och öster om Gastelyckan 
leder till att valdistriktet beräknas passera 1 600 personer 18 år och äldre 
redan 2017 och nå 2 200 år 2021. Förslagvis avgränsas valdistriktet längs 
Dalbyvägen till ett nytt distrikt, benämnt Råbylund, som även har 
beredskap för en framtida, utökad bebyggelse söder om Dalbyvägen. 
Återstoden benämns Norränga och kompletteras med området 
Kämpagränden från Linero, Tre högars park. På så sätt tillkommer ett 
nytt distrikt till valet 2018, som beräknas ha 1 170 röstberättigade valåret 
2018. 
 
Centrala staden 
Tre av de fyra centrumdistrikten när 1 600 invånare i åldern 18 år eller 
äldre 2018 eller 2019, och det fjärde beräknas ha cirka 1 400 invånare i 
samma åldersgrupp år 2018. Ett antal förtätningsprojekt är planerade i 
området. Centrala staden präglas av tätbebyggelse. Antalet invånare i de 
olika kvarteren varierar mycket. Detta gör det svårt att planera valdistrikt. 
Förslagsvis bryts ett nytt distrikt ut i mitten av området. Samtidigt görs 
mindre justeringar mellan de övriga distrikten. Distriktet Centrum, 
Vårfru rote, får beredskap för planerad nybyggnad inom kvarteret Galten. 
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Det nya distriktet Centrum, Färgaren gör att de totalt fem distrikten får 
en relativt jämn befolkning. 
 
Revingelyckan                    
Ulrikedal var ett av de distrikt, som tillkom vid den förra översynen inför 
valen 2014. Ett fel i den dåvarande analysen gör att distriktet har över 1 
600 invånare redan 2016. Situationen räddas av att verksamhetsområden 
omvandlas till bostäder i valdistriktet sydväst om Ulrikedal, 
Revingelyckan-Margretedal. Här färdigställs en stor mängd bostäder 
under de kommande åren. Totalt beräknas befolkningen i åldern 18 år 
och äldre vara 1 650 år 2018 och öka ytterligare något till 2021. Förslaget 
är här att bryta ut ett område ur distriktet Ulrikedal samt ett område ur 
Revingelyckan-Margretedal och bilda ett nytt distrikt Gylleholm. 

Spoletorp V 
Valdistriktet Spoletorp V beräknas ha en befolkning på cirka 1 650 
invånare i åldern 18 år och äldre 2019. Här är förslaget att de två kvarter i 
valdistriktet Spoletorp V, som har kortast avstånd till Polhemsskolan, 
flyttas till det befolkningsmässigt mindre distriktet Klosterhusen (som 
har vallokal i Polhemsskolan). 
 
Pilelyckan-Rådmansvången 
Distriktet beräknas ha en befolkning i ålder 18 år och äldre på 1 650 år 
2018, och denna ökar sakta till 1 700 år 2021. Förslaget är här att avvakta 
en översyn efter valen 2019. 
 
Olshög-Professorsstaden 
Distriktets befolkning i åldern 18 år och äldre ökar relativt snabbt under 
perioden från dagens cirka 1 450 invånare till drygt 1 600 personer 2018 
och drygt 1 800 personer 2021. Befolkningsökningen beror till stor del på 
nya bostäder i området kring Kristianstads och Helsingkronas 
studentnationer. Förslaget är att flytta området med nationerna till 
valdistriket Tuna. Vidare flyttas ett område vid Dag Hammarskjölds väg 
från Tuna till Galjevången. Slutligen flyttas ett annat område från 
Galjevången till Tuna. Detta ger totalt en jämnare fördelning. 
 
Utblickar mot 2021: 
 
Delfi 
Lunds kommuns befolkningsprognos 2012 beräknade en befolkning i 
åldern 18 år och äldre till 1 400 år 2015 i distriktet att jämföra med 1 200 
verkliga röstberättigade. Prognosticerad befolkning var då slutåret 2018 
drygt 1 600 invånare jämfört med prognosen med slutår 2021, då 
befolkningen i åldern 18 år och äldre i distriktet beräknas vara drygt 1 
700. Ingen nybyggnad är planerad i området. Prognostekniskt innebär 
rena studentområden en utmaning, då det sker en förtätning utan 
nybyggnation och prognosen därför lätt kan bli överdriven. Förslaget är 
att avvakta framtida prognoser. Området består efter justering vid förra 
översynen av endast en fastighet, vilket också måste tas i beaktande vid 
en eventuell erforderlig delning av distriktet. 
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Tuna 
Valdistriket Tuna beräknas i prognosen ha cirka 1 650 invånare i åldern 
18 år och äldre år 2020. Förslag till förändring redovisas ovan under 
Olshög-Professorsstaden. 
 
Linero, Vikingaparken 
Inom valdistriket planeras en del bebyggelse som ett led i förtätningen av 
Linero. Befolkningen i åldern 18 år och äldre förväntas passera 1 600 
invånare under 2019 och 1 700 under 2020. Här är förslaget att flytta ett 
villaområde i distriktets västra del samt en del av flerbostadshusen strax 
intill Lineros centrumbyggnad till det angränsande distriktet Linero, Tre 
Högars park. Samtidigt sker förändringar som beskrivs ovan under 
Råbylund-Norränga. 
 
Ny översyn 2019 eller 2020 
Det finns ett antal distrikt, som i årets prognos beräknas ha en befolkning 
i åldern 18 år och äldre i närheten av eller över 1 600 invånare år 2021. 
Detta gör, att behovet av en ny översyn efter valen 2018 och 2019 är 
stort, inte minst då utbyggnads- och förtätningsprojekt tillkommer och 
förändras. 
 
Slutsatser 
Lunds kommuns befolkning ökar fortsatt. Under perioden 2007 till och 
med 2015 har Lunds kommun totalt haft en befolkningsökning på drygt 
13 500 invånare. Detta motsvarar ungefär 1 700 invånare per år i 
genomsnitt eller cirka ett nytt valdistrikt om året. Lunds kommuns 
befolkningsprognos beräknar en fortsatt stor befolkningsökning under de 
kommande åren. 
 
Översynen av kommunens valdistrikt visar, att totalt tio distrikt kommer 
att ha en befolkning på fler än 1 600 invånare i åldern 18 år och äldre år 
2018 eller 2019. Detta motiverar därför bildandet av tre nya distrikt. 
Vidare görs förändringar av gränserna för 14 ytterligare valdistrikt. 
I några av de övriga fallen föreslås en ny översyn av valdistrikten relativt 
tidigt efter valet 2019. Anledningen är dels att då kunna ha tillgång till en 
uppdaterad befolkningsprognos med nya och förändrade ny- och 
utbyggnadsområden, dels att då närmare undersöka fler distrikt, som 
ligger nära gränsen runt 1 600 invånare i åldern 18 år och äldre. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att föreslå länsstyrelsen i Skåne län den indelning av kommunen i 
valdistrikt samt de benämningar på dessa distrikt, som framgår av 
bilagorna 1 och 2 till valnämndens skrivelse, att gälla fr o m de allmänna 
valen 2018.   
 
 
 
 
Anette Henriksson 
Kommundirektör 

Jesper Jacobsson 
Administrativ chef 
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Valnämnden Protokollsutdrag 1 (3) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-04-18   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 6 Ny valdistriktsindelning 
Dnr VN 2016/0014 

Sammanfattning 
Valnämnden har låtit göra en analys av befolkningsutvecklingen i Lunds 
kommuns valdistrikt. Bakgrunden är den stadigt växande befolkningen i 
kommunen. Under perioden 2007 till och med 2015 har Lunds kommun 
haft en befolkningsökning på drygt 13 500 invånare. 

Detta motsvarar ungefär 1 700 invånare per år i genomsnitt eller cirka ett 
valdistrikt om året. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 29 mars 2017 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
att föreslå Länsstyrelsen i Skåne län den indelning av kommunen i 
valdistrikt samt de benämningar på dessa distrikt, som framgår av 
bilagorna 1 och 2 till valnämndens skrivelse, att gälla fr o m de allmänna 
valen 2018.  

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Valnämnden Protokollsutdrag 2 (3) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-18 VN 2017/0007  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Valnämnden 
 
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-04-18 klockan 17.30–18.00 
  
Ledamöter Gunnar Håkansson (MP), ordförande 

Urban Swahn (M), 2:e v ordf 
Sven Gunnar Gunnarsson (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Kerstin Bondesson (M), tjänstgör för Tobias Lönell (S) 

Anders Ebbesson (MP), tjänstgör för Maria Lannerstad (MP) 
Elisabeth Iregren (V), tjänstgör för Abe Bergegårdh (V) 
Erik Dahlén (C), tjänstgör för Gert Andersson (C) 
Sarah Nilsson Dolah (FI), tjänstgör för Klara Strandberg (S) 
Gun Rydin Wennborg (L), tjänstgör för Nils Gårder (L) 

 
Justerare Elisabeth Iregren (V) 
  
Paragrafer § 5-7 
  
Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 20 april 2017 kl 12.30 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Daniella Ivkovic 
  
  
Ordförande  
 Gunnar Håkansson (MP) 
  
  
Justerare  
 Elisabeth Iregren (V) 
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Valnämnden Protokollsutdrag 3 (3) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-18 VN 2017/0007  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Valnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-04-18 
  
Paragrafer § 5-7 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-04-20 Datum då anslaget tas ned 2017-05-12 
  
Förvaringsplats för protokollet  
  
  
Underskrift  

Daniella Ivkovic 
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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

Valnämnden

Ny valdistriktsindelning

Sammanfattning
Valnämnden har låtit göra en analys av befolkningsutvecklingen i Lunds 
kommuns valdistrikt. Bakgrunden är den stadigt växande befolkningen i 
kommunen. Under perioden 2007 till och med 2015 har Lunds kommun 
haft en befolkningsökning på drygt 13 500 invånare. Detta motsvarar 
ungefär 1 700 invånare per år i genomsnitt eller cirka ett valdistrikt om 
året.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 29 mars 2017

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning är inte relevant i ärendet.

Ärendet

Bakgrund
Valnämnden har låtit göra en analys av befolkningsutvecklingen i Lunds 
kommuns valdistrikt. Bakgrunden är den stadigt växande befolkningen i 
kommunen. Under perioden 2007 till och med 2015 har Lunds kommun 
haft en befolkningsökning på drygt 13 500 invånare. Detta motsvarar 
ungefär 1 700 invånare per år i genomsnitt eller cirka ett valdistrikt om 
året.

Befolkningsökningen beräknas fortsatt vara stark under de kommande 
åren. Under 2015 anlände ett stort antal människor till Sverige som 
flyktingar, vilka alltjämt väntar på att få sin sak prövad. Dessa personer 
är inte medräknade i den officiella statistiken och det försvårar 
befolkningsprognosarbetet, då det är svårt att beräkna när och i vilken 
utsträckning dessa personer kommer att få uppehållstillstånd och var de 
då kommer att bosätta sig. Dessa personer kommer dock inte att uppnå 
rösträtt i de kommunala valen förrän efter tre års oavbruten bosättning i 
Sverige.
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Befolkningsökningen i Lunds kommun kommer även i fortsättningen att 
vara stor. De kommande åren beräknas befolkningen öka med drygt 
1 500 personer per år. Behovet av återkommande översyner av 
befolkningsutvecklingen i kommunens valdistrikt är därför stort. Dels 
sker befolkningsökningen i utbyggnadsområden som Brunnshög, södra 
Dalby, Linero-Norränga och Stångby, dels sker den på grund av 
förtätning i befintlig bebyggelse. Till detta kommer även en mer 
okalkylerbar befolkningsökning i områden, där det inte byggs nya 
bostäder.

Anledningen till att ett valdistrikt inte skall bli alltför stort räknat i antal 
invånare är att det ska gå relativt snabbt att administrera valet under 
valdagen och att räkna rösterna på valkvällen.

Valnämnden har vid upprättandet av det nu föreliggande förslaget tagit 
hänsyn till att inte alla invånare i kommunen uppfyller kraven för rösträtt 
i de allmänna valen. Detta är tydligast i valdistrikt med en förhållandevis 
stor andel invandrare eller studenter. Nämnden har även beaktat den 
prognos över antalet röstberättigade i de hittillsvarande valdistriken, som 
SCB har upprättat per den 1 mars 2017.

Inför de allmänna valen 2014 gjordes förändringar av valdistrikten i 
Lund, vilket innebar att sex nya distrikt tillkom. Under år 2016 har 
kommunfullmäktige beslutat, att kommunen inte skall vara 
valkretsindelad vid kommunfullmäktigevalet år 2018. Det bör i detta 
sammanhang påpekas, att det av valnämnden nedan förslagna nya 
valdistriktet Centrum, Färgaren går tvärs över gränsen mellan de tidigare 
östra och västra valkretsarna.

Syfte
Syftet med denna analys var att undersöka vilka av kommunens 
valdistrikt som kommer att bli större än 1 600 personer i åldern 18 år och 
äldre valåren 2018 och 2019. Vidare skulle en analys av dessa göras samt 
förslag till möjliga förändringar presenteras. Slutligen skulle även 
distrikt, som når 1 600 personer (18 år och äldre) år 2021 beskrivas. Som 
underlag i analysen används Lunds kommuns befolkningsprognos 2016; 
denna har slutår 2021.

Metod
Lunds kommuns befolkningsprognos görs på så kallade 
fyrsifferområden. I de fall valdistrikt består av kompletta sådana, 
summeras de enkelt till valdistrikt. I de fall valdistriktsgränserna skär 
fyrsifferområden, måste dessa delas och befolkningsförändringen 
fördelas på de aktuella distrikten. En justering görs, där det aktuella 
området innehåller nybyggnation.

I analysen används befolkningen 18 år och äldre hämtad från den 
officiella befolkningsstatistiken. Det är i denna inte möjligt att ta del av 
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den röstberättigade andelen av befolkningen, varför antalet invånare som 
presenteras är något högre än det röstberättigade antalet. Till detta bör 
man även lägga valdeltagandet, som i Lunds kommun är förhållandevis 
högt men varierar från distrikt till distrikt. I valet 2014 varierade det i 
kommunen mellan 67% och 92%. Vad avser valdistriktsindelning och 
röstberättigade åren 2018 och 2019 har i några fall hänsyn tagits till att 
valdeltagandet vid Europaparlamentsval är lägre än vid de inrikes valen i 
och med att mindre ökningar av antalet röstberättigade från år 2018 till år 
2019 inte har beaktats i några fall.

Analys
Av kommunens samtliga 74 valdistrikt är det 10 stycken, som beräknas 
ha över 1 600 personer i ålder 18 år och äldre år 2018 eller 2019. Nedan 
analyseras och beskrivs dessa 10 distrikt tillsammans med 
omkringliggande områden. Det presenteras även förslag till åtgärder.

Utbyggnadsområden: 

Östra Torn, Spexaren
I valdistriktet Östra Torn, Spexaren startar utbyggnaden av Brunnshög på 
allvar under de kommande åren. Konsekvensen blir, att distriktet når 
drygt 1 600 invånare 18 år och äldre någon gång mellan 2018 och 2019. 
Till 2021 förväntas befolkningen ha ökat till cirka 2 000 personer 18 år 
och äldre. Förslagsvis görs ingen ändring till valen 2018/19 utan först 
inför valen 2022. Argumentet är att det nya distriktet Brunnshög i 
utbyggnadsområdet norr om dagens bebyggelse endast skulle ha cirka 
300 invånare år 2019. Detta förutsatt att bostadsbyggande sker enligt 
plan.

Råbylund-Norränga
Bebyggelsen av området söder om Dalbyvägen och öster om Gastelyckan 
leder till att valdistriktet beräknas passera 1 600 personer 18 år och äldre 
redan 2017 och nå 2 200 år 2021. Förslagvis avgränsas valdistriktet längs 
Dalbyvägen till ett nytt distrikt, benämnt Råbylund, som även har 
beredskap för en framtida, utökad bebyggelse söder om Dalbyvägen. 
Återstoden benämns Norränga och kompletteras med området 
Kämpagränden från Linero, Tre högars park. På så sätt tillkommer ett 
nytt distrikt till valet 2018, som beräknas ha 1 170 röstberättigade valåret 
2018.

Centrala staden
Tre av de fyra centrumdistrikten när 1 600 invånare i åldern 18 år eller 
äldre 2018 eller 2019, och det fjärde beräknas ha cirka 1 400 invånare i 
samma åldersgrupp år 2018. Ett antal förtätningsprojekt är planerade i 
området. Centrala staden präglas av tätbebyggelse. Antalet invånare i de 
olika kvarteren varierar mycket. Detta gör det svårt att planera valdistrikt. 
Förslagsvis bryts ett nytt distrikt ut i mitten av området. Samtidigt görs 
mindre justeringar mellan de övriga distrikten. Distriktet Centrum, 
Vårfru rote, får beredskap för planerad nybyggnad inom kvarteret Galten. 
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Det nya distriktet Centrum, Färgaren gör att de totalt fem distrikten får 
en relativt jämn befolkning.

Revingelyckan                  
Ulrikedal var ett av de distrikt, som tillkom vid den förra översynen inför 
valen 2014. Ett fel i den dåvarande analysen gör att distriktet har över 1 
600 invånare redan 2016. Situationen räddas av att verksamhetsområden 
omvandlas till bostäder i valdistriktet sydväst om Ulrikedal, 
Revingelyckan-Margretedal. Här färdigställs en stor mängd bostäder 
under de kommande åren. Totalt beräknas befolkningen i åldern 18 år 
och äldre vara 1 650 år 2018 och öka ytterligare något till 2021. Förslaget 
är här att bryta ut ett område ur distriktet Ulrikedal samt ett område ur 
Revingelyckan-Margretedal och bilda ett nytt distrikt Gylleholm.

Spoletorp V
Valdistriktet Spoletorp V beräknas ha en befolkning på cirka 1 650 
invånare i åldern 18 år och äldre 2019. Här är förslaget att de två kvarter i 
valdistriktet Spoletorp V, som har kortast avstånd till Polhemsskolan, 
flyttas till det befolkningsmässigt mindre distriktet Klosterhusen (som 
har vallokal i Polhemsskolan).

Pilelyckan-Rådmansvången
Distriktet beräknas ha en befolkning i ålder 18 år och äldre på 1 650 år 
2018, och denna ökar sakta till 1 700 år 2021. Förslaget är här att avvakta 
en översyn efter valen 2019.

Olshög-Professorsstaden
Distriktets befolkning i åldern 18 år och äldre ökar relativt snabbt under 
perioden från dagens cirka 1 450 invånare till drygt 1 600 personer 2018 
och drygt 1 800 personer 2021. Befolkningsökningen beror till stor del på 
nya bostäder i området kring Kristianstads och Helsingkronas 
studentnationer. Förslaget är att flytta området med nationerna till 
valdistriket Tuna. Vidare flyttas ett område vid Dag Hammarskjölds väg 
från Tuna till Galjevången. Slutligen flyttas ett annat område från 
Galjevången till Tuna. Detta ger totalt en jämnare fördelning.

Utblickar mot 2021:

Delfi
Lunds kommuns befolkningsprognos 2012 beräknade en befolkning i 
åldern 18 år och äldre till 1 400 år 2015 i distriktet att jämföra med 1 200 
verkliga röstberättigade. Prognosticerad befolkning var då slutåret 2018 
drygt 1 600 invånare jämfört med prognosen med slutår 2021, då 
befolkningen i åldern 18 år och äldre i distriktet beräknas vara drygt 1 
700. Ingen nybyggnad är planerad i området. Prognostekniskt innebär 
rena studentområden en utmaning, då det sker en förtätning utan 
nybyggnation och prognosen därför lätt kan bli överdriven. Förslaget är 
att avvakta framtida prognoser. Området består efter justering vid förra 
översynen av endast en fastighet, vilket också måste tas i beaktande vid 
en eventuell erforderlig delning av distriktet.
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Tuna
Valdistriket Tuna beräknas i prognosen ha cirka 1 650 invånare i åldern 
18 år och äldre år 2020. Förslag till förändring redovisas ovan under 
Olshög-Professorsstaden.

Linero, Vikingaparken
Inom valdistriket planeras en del bebyggelse som ett led i förtätningen av 
Linero. Befolkningen i åldern 18 år och äldre förväntas passera 1 600 
invånare under 2019 och 1 700 under 2020. Här är förslaget att flytta ett 
villaområde i distriktets västra del samt en del av flerbostadshusen strax 
intill Lineros centrumbyggnad till det angränsande distriktet Linero, Tre 
Högars park. Samtidigt sker förändringar som beskrivs ovan under 
Råbylund-Norränga.

Ny översyn 2019 eller 2020
Det finns ett antal distrikt, som i årets prognos beräknas ha en befolkning 
i åldern 18 år och äldre i närheten av eller över 1 600 invånare år 2021. 
Detta gör, att behovet av en ny översyn efter valen 2018 och 2019 är 
stort, inte minst då utbyggnads- och förtätningsprojekt tillkommer och 
förändras.

Slutsatser
Lunds kommuns befolkning ökar fortsatt. Under perioden 2007 till och 
med 2015 har Lunds kommun totalt haft en befolkningsökning på drygt 
13 500 invånare. Detta motsvarar ungefär 1 700 invånare per år i 
genomsnitt eller cirka ett nytt valdistrikt om året. Lunds kommuns 
befolkningsprognos beräknar en fortsatt stor befolkningsökning under de 
kommande åren.

Översynen av kommunens valdistrikt visar, att totalt tio distrikt kommer 
att ha en befolkning på fler än 1 600 invånare i åldern 18 år och äldre år 
2018 eller 2019. Detta motiverar därför bildandet av tre nya distrikt. 
Vidare görs förändringar av gränserna för 14 ytterligare valdistrikt.
I några av de övriga fallen föreslås en ny översyn av valdistrikten relativt 
tidigt efter valet 2019. Anledningen är dels att då kunna ha tillgång till en 
uppdaterad befolkningsprognos med nya och förändrade ny- och 
utbyggnadsområden, dels att då närmare undersöka fler distrikt, som 
ligger nära gränsen runt 1 600 invånare i åldern 18 år och äldre.
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Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att föreslå länsstyrelsen i Skåne län den indelning av kommunen i 
valdistrikt samt de benämningar på dessa distrikt, som framgår av 
bilagorna 1 och 2 till valnämndens skrivelse, att gälla fr o m de allmänna 
valen 2018.  

Gunnar Håkansson
Ordförande

Gunnar Jönsson
Sekreterare
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Valdistriktet Spoletorp V beräknas ha en befolkning på cirka 1 650 invånare i 
åldern 18 och äldre 2019. Här är förslaget att två kvarter i området Spoletorp V 
flyttas till det befolkningsmässigt mindre distriktet Klosterhusen. 

2
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Förslaget att flytta ett villaområde i distriktet Linero, Vikingaparkens västra del till 
det angränsande distriktet Linero, Tre högars park samt ett område som 
inkluderar Linero Centrum och fastigheten strax väster därom.

Samt

Att avgränsa distriktet Råbylund-Norränga längs Dalbyvägen till två distrikt 
”Norränga” och ”Linero”. Till Norränga flyttas även området Kämpagränden från 
Linero, Tre Högars park
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Förslaget är här att bryta ut ett område ur distriktet Ulrikedal samt ett område ut 
Reveingelyckan –Margretedal och bilda ett nytt distrikt ”Gylleholm”,

4
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Centrala staden idag med befintliga valdistrikt
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Centrala staden med befintliga valdistrikt (orange) och nya enligt förslaget (röda)
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Centrala staden med nya valdistrikt enligt förslaget
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Förslaget är att flytta Hallands och Västgöta nation samt de tre höga husen strax 
intill från Galgevången till Olshög-Professorsstaden. Vidare flyttar vi Helsingkrona
och Kristianstadsnationer från O-Professorsstaden till Tuna. Slutligen flyttar vi 
hela bostadsområdet både norr och söder om Dag Hammarsköldsväg från Tuna 
till Galgevången.

8
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Antal invånare 18 år och äldre i Lunds kommuns valdistrikt 2015 samt med prognos för åren 2016-2021

Kod Valdistriktnamn 2016 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Förändring 2015-2021
12810101 Centrum, Krafts rote 1612 1655 1678 1684 1730 1708 1676 64
12810102 Centrum, Drottens rote-Svanelyckan 1 358 1 372 1 388 1 400 1 401 1 396 1 396 38
12810103 Centrum, Vårfru rote 1525 1543 1561 1593 1615 1640 1676 151
12810104 Mårtenslund 873 919 968 1017 1023 1032 1034 161
12810105 Nöden 1280 1294 1309 1324 1324 1334 1343 62
12810106 Revingelyckan-Margretedal 1 486 1 534 1 618 1 648 1 671 1 685 1 699 213
12810107 Stampelyckan-Planetstaden 1 161 1 178 1 212 1 250 1 284 1 306 1 329 168
12810108 Centrum, Clemens rote 1 654 1 665 1 685 1 702 1 721 1 731 1 744 90
12810109 Ulrikedal 1662 1717 1766 1803 1813 1811 1793 132
12810201 Kobjer-Sliparelyckan 1 441 1 438 1 443 1 450 1 448 1 449 1 454 13
12810202 Pilelyckan-Rådmansvången 1599 1587 1633 1658 1660 1705 1705 106
12810203 Papegojelyckan Ö 1462 1461 1481 1493 1476 1472 1464 3
12810204 Väster 1182 1180 1179 1180 1173 1164 1162 -19
12810205 Spoletorp V 1 365 1 476 1 545 1 575 1 655 1 704 1 688 323
12810206 Papegojelyckan V 1 014 1 004 1 003 999 995 999 1 005 -9
12810207 Värpinge gård 1 481 1 487 1 501 1 520 1 539 1 562 1 578 97
12810208 Värpinge-Klosters fälad 1078 1090 1109 1127 1156 1185 1207 129
12810209 Vildanden 1393 1415 1411 1382 1334 1283 1239 -154
12810210 Måsen 947 962 984 999 1007 1009 1010 63
12810211 Klosterhusen 970 966 968 965 971 976 984 14
12810301 Råbylund-Norränga 1248 1528 1682 1781 1883 2011 2200 952
12810302 Linero, Vikingaparken 1341 1479 1497 1547 1598 1709 1762 420
12810303 Linero, Tre högars park 1 300 1 295 1 290 1 288 1 287 1 289 1 289 -11
12810304 Linero, Gårdarike 1 397 1 405 1 416 1 429 1 445 1 461 1 477 80
12810401 Olshög-Professorstaden 1 459 1 468 1 543 1 625 1 709 1 814 1 856 397
12810402 Spoletorp Ö 1333 1335 1334 1331 1317 1302 1287 -47
12810403 Tuna 1294 1348 1394 1430 1544 1619 1659 364
12810404 Galjevången 1090 1105 1131 1158 1168 1160 1149 60
12810405 Möllevången Ö 984 996 1 004 1 013 1 021 1 021 1 022 38
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12810406 Möllevången V 998 997 1 007 1 039 1 073 1 101 1 107 109
12810407 Plantagelyckan 1246 1288 1293 1330 1398 1509 1505 260
12810501 Nöbbelövs centrum 1 151 1 223 1 276 1 334 1 326 1 317 1 317 166
12810502 Nöbbelöv-Oscarshem 1290 1298 1302 1300 1296 1288 1286 -4
12810503 Gunnesboparken 1489 1486 1499 1519 1535 1547 1559 70
12810504 Gunnesbo, Fornängen 1443 1448 1461 1477 1489 1506 1515 72
12810505 Norra Nöbbelöv 589 596 599 604 608 608 611 22
12811301 Sandby, Västervång-Hardeberga 1331 1338 1334 1395 1397 1385 1381 50
12811302 Sandby, Kyrkovång 1530 1531 1536 1538 1537 1538 1535 5
12811303 Sandby, Fågelsång-Assarhusa 1 537 1 530 1 539 1 533 1 524 1 522 1 513 -24
12811304 Sandby, Östervång-Revinge 1 358 1 347 1 351 1 359 1 354 1 368 1 386 28
12811601 Dalby, Centrum-Nyvång 1 518 1 512 1 500 1 487 1 479 1 463 1 454 -64
12811602 Dalby, Norrevång 1 570 1 566 1 570 1 566 1 566 1 568 1 556 -14
12811603 Dalby, Stationen-Påskagänget 1 077 1 108 1 143 1 188 1 217 1 258 1 276 199
12811604 Dalby, Pinnmöllan-Rökepipan 1 074 1 076 1 084 1 085 1 088 1 085 1 088 14
12811605 Torna Hällestad 698 698 713 722 726 723 724 26
12812001 Genarp, Slätterna 1506 1497 1501 1499 1504 1495 1494 -12
12812002 Genarp, Ekesvång 1 416 1 412 1 406 1 411 1 416 1 408 1 407 -9
12812101 Veberöd, Björkhaga-Trulsbo 1 513 1 532 1 533 1 538 1 548 1 570 1 572 59
12812102 Veberöd, Gamla byn 1 452 1 452 1 472 1 507 1 531 1 563 1 593 141
12812103 Veberöd, Idala 1 338 1 365 1 424 1 463 1 506 1 565 1 592 254
12812401 Hospitalsgården-Järnåkra 1 501 1 497 1 509 1 509 1 511 1 520 1 529 28
12812402 Nilstorp 1 326 1 333 1 342 1 345 1 338 1 345 1 346 20
12812403 Klostergården SV 1 440 1 443 1 463 1 475 1 492 1 490 1 499 59
12812404 Klostergården N 1 148 1 239 1 305 1 404 1 471 1 536 1 587 440
12812405 Sankt Lars 1 019 1 215 1 340 1 394 1 449 1 516 1 581 562
12812406 Klostergården SÖ 1228 1243 1266 1289 1312 1334 1350 121
12812501 N Fäladen, Borgareparken 1359 1349 1342 1347 1349 1348 1351 -9
12812502 Sankt Hans park 841 845 858 866 871 871 878 37
12812503 Fäladstorget 662 662 660 699 734 827 815 153
12812504 N Fäladen Kämnärsrätten NV 959 981 1044 1121 1192 1256 1315 356
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12812505 Ladugårdsmarken 1 262 1 290 1 299 1 315 1 319 1 338 1 355 93
12812506 Annehem 1 225 1 249 1 271 1 296 1 315 1 333 1 342 117
12812507 Delfi 1244 1273 1354 1454 1545 1629 1706 461
12812508 N Fäladen Rådhusrätten 991 1 015 1 048 1 084 1 124 1 150 1 181 190
12812509 N Fäladen, Kämnärsrätten SÖ 915 936 995 1070 1137 1198 1254 339
12812510 Offerkällan 988 993 1 000 1 090 1 177 1 303 1 321 333
12812601 Östra Torn, Spexaren 1 274 1 279 1 362 1 506 1 656 1 811 1 957 683
12812602 Vipelyckan 1 136 1 134 1 119 1 130 1 246 1 331 1 474 338
12812603 Östra Torn, Gåsatoften 1 376 1 384 1 400 1 422 1 434 1 435 1 436 60
12812604 Östra Torn, Vänortsparken 1 261 1 300 1 314 1 322 1 331 1 337 1 353 92
12812605 Östra Torn, Orkesterparken 1 123 1 127 1 137 1 152 1 175 1 195 1 214 91
12812606 Mårtens Fälad 1 505 1 516 1 524 1 532 1 536 1 539 1 545 40
12812701 Vallkärra 1254 1261 1276 1283 1314 1368 1428 175
12812702 Torn 1252 1260 1266 1322 1373 1431 1475 222

Total 93 404 95 027 96 771 98 692 100 486 102 364 103 652
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Befolkning (18 år och äldre) i berörda distrikt efter förändring 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Norränga 1118 1143 1153 1166 1173 1192 1200
Råbylund 575 832 980 1068 1163 1273 1454
Linero, Tre högars park 1246 1235 1224 1216 1211 1209 1204
Linero, Vikingaparken 950 1092 1112 1166 1221 1335 1392

Centrum, Färgaren 1444 1469 1493 1510 1514 1505 1495
Centrum, Clemens rote 1141 1149 1166 1180 1198 1205 1215
Centrum, Vårfru rote 1209 1236 1251 1269 1305 1316 1326
Centrum, Krafts rote 1262 1285 1301 1316 1351 1358 1363
Centrum, Drottens rote-Svanelyckan 1443 1450 1461 1472 1471 1469 1477

Ulrikedal 963 1004 1025 1026 1004 977 947
Gylleholm 1032 1057 1120 1172 1218 1259 1288
Revingelyckan-Margretedal 1153 1190 1239 1254 1262 1261 1257

Klosterhusen 1368 1369 1370 1361 1376 1367 1359
Spoletorp V 967 1073 1143 1179 1250 1313 1313

Tuna 920 964 1059 1151 1327 1502 1570
Galgevången 1402 1428 1467 1509 1530 1514 1496
Olshög-Professorstaden 1521 1529 1542 1553 1564 1577 1598
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 249 Sammanträdestider för
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2018

Dnr KS 2017/0581

Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås fastställa sammanträdestider enligt förslag i 
denna tjänsteskrivelse samt föreslå kommunfullmäktige fastställa 
sammanträdestider enligt förslaget

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 jun 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen i enlighet med 

kommunkontorets förslag,
att föreslå kommunfullmäktige besluta om sammanträdestider i 

enlighet med kommunkontorets förslag,
att de beslutade sammanträdestiderna ska vara vägledande för 

nämndernas beslut om sammanträdestider.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret, administrativ avdelning
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-08-16 klockan 15.00–20.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 256-263, kl 19.40-20.35
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 223-250, kl 15.00-18.45
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 230-263, kl 16.15-20.35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 251-263
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 223-
255
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 223-
229

Ersättare Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 223-263

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 23 augusti 2017, kl 09:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-08-16

Paragrafer § 223-263

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-23 Datum då anslaget tas ned   2017-09-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-06-28 KS 2017/0581

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

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2018.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås fastställa sammanträdestider enligt förslag i 
denna tjänsteskrivelse samt föreslå kommunfullmäktige fastställa 
sammanträdestider enligt förslaget

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 jun 2017.

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning bedöms ej relevant i ärendet.

Ärendet
Kommunkontoret föreslår följande sammanträdestider:

Kommunstyrelsen         Tid            Kommunfullmäktige                       Tid
10 januari 15.00 25 januari 17.00
7 februari 15.00 1 mars 17.00
7 mars 15.00 22 mars 17.00
4 april 15.00 26 april 17.00
2 maj 15.00 31 maj 17.00
22 maj 13.00 13 – 14 juni 08.30
20 juni 15.00
15 augusti 15.00 30 augusti 17.00
5 september 15.00 27 september 17.00
3 oktober 15.00 11 oktober (avslut 

mandatperioden)
17.00

25 oktober 17.00
7 november 13.00 29 november 08.30
5 december 15.00 20 december 17.00
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-06-28 KS 2017/0581

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen i enlighet med 

kommunkontorets förslag,
att föreslå kommunfullmäktige besluta om sammanträdestider i 

enlighet med kommunkontorets förslag,
att de beslutade sammanträdestiderna ska vara vägledande för 

nämndernas beslut om sammanträdestider.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

1(1)

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post
Box 41 Rådhuset, Stortorget 7 046-359 50 00 www.lund.se lunds.kommun@lund.se
221 00 LUND

Förslag till sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
2018

Kommunstyrelsen         Tid            Kommunfullmäktige                       Tid
10 januari 15.00 25 januari 17.00
7 februari 15.00 1 mars 17.00
7 mars 15.00 22 mars 17.00
4 april 15.00 26 april 17.00
2 maj 15.00 31 maj 17.00
22 maj 13.00 13 – 14 juni 08.30
20 juni 15.00
15 augusti 15.00 30 augusti 17.00
5 september 15.00 27 september 17.00
3 oktober 15.00 11 oktober (avslut 

mandatperioden)
17.00

25 oktober 17.00
7 november 13.00 29 november 08.30
5 december 15.00 20 december 17.00
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 238 Utredning av kommunsamverkan
mellan Överförmyndarnämnden i Lund 
och 
Överförmyndare/Överförmyndarnämnd
er i andra kommuner

Dnr KS 2017/0517

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i EVP:n 2016 att utreda möjlig 
kommunsamverkan angående överförmyndare. Överförmyndarnämnden 
har nu slutfört utredningsuppdraget.

Beslutsunderlag
Överförmyndarnämndens beslut den 8 maj 2017, § 121, jämte bilagor.
Kommunkontorets missiv den 12 juni 2017.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Torsten Czernyson (KD), 
Anne Landin (FNL) och Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta

att  godkänna utredningen och lägga den till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att godkänna utredningen och lägga den till handlingarna.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Anne Landin (FNL) och Philip Sandberg (L) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 238/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-08-16 klockan 15.00–20.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 256-263, kl 19.40-20.35
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 223-250, kl 15.00-18.45
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 230-263, kl 16.15-20.35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 251-263
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 223-
255
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 223-
229

Ersättare Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 223-263

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 23 augusti 2017, kl 09:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-08-16

Paragrafer § 223-263

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-23 Datum då anslaget tas ned    2017-09-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

83



 
 
 
RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-08-16 
 
Ang Utredning av kommunsamverkan mellan 
Överförmyndarnämnden i Lund och 
Överförmyndare/Överförmyndarnämnder i andra kommuner (Dnr: 
KS 2017/0517) 
 
 
Vi anser att viktiga aspekter som ökad kvalitet och rättssäkerhet samt minskad organisatorisk 
sårbarhet avseende överförmyndarfunktionen kan göra frågan om kommunsamverkan mellan 
Lunds kommun och andra kommuner aktuell i framtiden. 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
 
 
 
Mats Helmfrid (M)  Anne Landin (FNL) 
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Kommunkontoret Missiv 1 (9)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-06-12 KS 2017/0517

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

Utredning av kommunsamverkan mellan 
Överförmyndarnämnden i Lund och 
Överförmyndare/Överförmyndarnämnder i 
andra kommuner.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i EVP:n 2016 att utreda möjlig 
kommunsamverkan angående överförmyndare. Överförmyndarnämnden 
har nu slutfört utredningsuppdraget.

Beslutsunderlag
Överförmyndarnämndens beslut den 8 maj 2017, § 121, jämte bilagor
Kommunkontorets missiv den 12 juni 2017

Barnets bästa
Ett beslut om samverkan mellan Lunds kommun och andra kommuners   
överförmyndarverksamhet kan komma att påverka barn. 
Överförmyndarnämnden i Lund utövar tillsyn av gode män för 
ensamkommande barn samt över förmynderskap. Om en samverkan 
skulle medföra en flytt av verksamhetens lokaler till en annan kommun 
skulle barnens möjlighet till kontakt med överförmyndarnämnden 
minska. En samverkanslösning med minskad service för medborgaren 
skulle inte vara i barnets bästa.  

Ärendet
Överförmyndarnämnden har i ett särskilt uppdrag från fullmäktige 
genom EVP 2016 fått i uppgift att ”Utreda möjlig kommunsamverkan 
angående överförmyndare.”

Överförmyndarnämndens uppdrag
Överförmyndarnämnden hanterar ärenden om god man, förvaltare, 
förmyndare och god man för ensamkommande barn. 
Överförmyndarverksamheten är en obligatorisk verksamhet för 
kommunen som regleras i föräldrabalken. Verksamheten är i stort sett 
helt lagstyrd och är i princip av ren myndighetskaraktär. 
Överförmyndarnämnden står under tillsyn av Länsstyrelsen.
Överförmyndarnämnden svarar för rekryteringen och utbildningen av 
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Missiv 2 (9)
Diarienummer

2017-06-12 KS 2017/0517

gode män och förvaltare, även om förordnande i de flesta fall beslutas av 
tingsrätten. I Överförmyndarnämndens uppdrag ingår att ge förslag till 
tingsrätten över lämplig god man eller förvaltare.
De goda männen och förvaltarna har sitt uppdrag mot den enskilde 
(huvudmannen) och är självständiga i förhållande till kommunen. 
Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsynen av goda män och 
förvaltare i syfte att se till att den enskildes behov tillgodoses. De goda 
män och förvaltare som står under Lunds kommuns 
överförmyndarnämnds tillsyn hanterar tillgångar till ett värde av drygt 
600 miljoner kronor, vilket ställer stora krav på ett väl fungerande 
tillsynsarbete. Tillsynen över gode män/förvaltare och förmyndare sker i 
huvudsak genom granskning av årsräkningar.
Överförmyndarverksamheten utgör en viktig samhällsfunktion och ska ge 
service till och utgöra ett skydd för de utsatta i samhället. Felaktiga beslut 
kan få stora konsekvenser för den enskilde. En rättssäker handläggning är 
därför av största vikt. Lagstiftningen som styr verksamheten är komplex 
och ställer höga krav på juridisk och ekonomisk kompetens. 

Olika samverkansformer
Det finns olika typer av modeller för samverkan och det framgår inte av 
Kommunfullmäktiges uppdrag vilken typ av samverkan som avses. 
Överförmyndarnämnden nämner därför här olika typer av 
samverkansformer som kan vara aktuella för 
överförmyndarverksamheten:

 Samverkande kommuner har gemensamt kansli för 
överförmyndarverksamheten, men egna politiska nämnder 
alternativt Överförmyndare. 

 Samverkande kommunerna har gemensamt kansli och gemensam 
nämnd.

 Överförmyndarverksamheterna i de respektive kommunerna har 
en gemensam chef men tjänstemännen finns i respektive 
kommun. 

 Samverkan sker spontant mellan överförmyndarverksamheterna i 
de olika kommunerna, t.ex. genom att kommunerna samverkar 
genom utbyte via nätverk och kring utbildningsinsatser för gode 
män och förvaltare. Denna typ av samverkan innebär inte någon 
organisatorisk förändring. 

Avgränsning och syfte
Syftet med det särskilda uppdraget är, som Överförmyndarnämnden 
uppfattat det, att utreda om det är möjligt med en organisatorisk 
samverkanslösning där Överförmyndarnämnden i Lund har ett 
gemensamt kansli och/eller nämnd med andra kommuners 
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Missiv 3 (9)
Diarienummer

2017-06-12 KS 2017/0517

överförmyndarverksamhet och att utreda huruvida denna samverkan kan 
leda till lägre kostnader. 

Organisatorisk samverkan i andra kommuner 
Samverkan mellan överförmyndare som inneburit en förändrad 
organisation finns idag i ett flertal kommuner i Sverige. Mindre 
kommuner väljer ofta att samverka genom gemensamma organisationer 
eftersom överförmyndarverksamheten i många fall kan bestå av en ensam 
politiskt tillsatt överförmyndare och en ersättare. I Skåne finns 
organisatorisk samverkan bl.a. mellan Burlöv, Kävlinge, Lomma och 
Staffanstorp samt mellan Ystad, Tomelilla och Sjöbo. 

Överförmyndarenheten har inhämtat de utredningar som legat till grund 
för dessa samverkanslösningar. 

Samverkan mellan Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp
Lomma, Burlöv, Kävlinge och Staffanstorp samverkar sedan den 1 
januari 2015 i en gemensam organisation för handläggning av 
överförmyndarärenden. Lomma kommun är utsedd som värdkommun. 
De samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare 
och i Kävlinge finns det en överförmyndarnämnd. 
Överförmyndarna/överförmyndarnämnden har delegerat sina 
beslutsbefogenheter (med undantag från vissa beslut) till tjänstemännen 
på det gemensamma kontoret. Tjänstemännen är anställda av Lomma 
kommun och besvarar alla verksamhetsfrågor. Antalet handläggare 
uppgår sammanlagt till 4,2 tjänster samt en halvtidstjänst för samordning. 
Samordnaren har en heltidstjänst som delas mellan handläggning och 
samordning. Samordnaren ansvarar för det dagliga arbetet. Därutöver 
finns en chef som inte arbetar direkt i verksamheten men har ekonomi- 
och personalansvar.

Före samverkan bestod överförmyndarverksamheterna i Lomma, Burlöv 
och Staffanstorp av en Överförmyndare och en ersättare som skötte den 
dagliga verksamheten och tillsynen i överförmyndarärendena. I Kävlinge 
fanns det en nämnd och tjänstemän som skötte den dagliga tillsynen. I 
utredningen från Burlövs kommun framhölls att uppgiften som 
överförmyndare är krävande och förutsätter ingående kunskap i 
ekonomisk förvaltning och eftersom lagstiftning är komplex kräver den 
också juridisk kompetens. Det framkom också att den befintliga 
organisationen var sårbar. 

I den utredning som gjordes inför samverkan mellan ovanstående 
kommuner kan följande syften utläsas:

- Ökad rättssäkerhet

- En mindre sårbar verksamhet
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- Ökad kvalitet

- Ökad nåbarhet/tillgänglighet

- Större möjligheter till utbildning och utveckling av 
ställföreträdare

- Utveckling av administrativa rutiner och stödrutiner till 
ställföreträdare

- Bättre analys, insyn och kontroll av kostnader per kommun

- Överblick av ställföreträdarnas samlade åtaganden

- Minskad kostnadsutveckling på sikt

Ystad, Tomelilla och Sjöbo
Ystad, Tomelilla och Sjöbo samverkar också i en gemensam 
organisation. I dagsläget har Ystad och Sjöbo en gemensam nämnd och 
Tomelilla en vald överförmyndare. Kommunerna håller på att se över en 
gemensam politisk organisation inför nästa mandatperiod där tanken är 
att ha en gemensam nämnd för kommunerna. Ystads och Sjöbos 
gemensamma överförmyndarnämnd började sin verksamhet 2011 och då 
var Ystads kommun värdkommun för kansliet. Under våren 2015 
tecknades ett nytt samverkansavtal där även Tomelilla kommun ingår. 
Från 1 januari 2016 är Tomelilla kommun värdkommun för den 
gemensamma överförmyndarorganisationen och det är denna kommun 
som ansvarar för verksamheten i enlighet med bestämmelserna i 
kommunallagen. Tjänstemännen sitter tillsammans i ett gemensamt 
kansli i Tomelilla. Kansliet består av 4,18 handläggare och en enhetschef 
på halvtid samt 1 administrativ assistent.

I utredningen från Tomelilla Kommun framhölls att det ställs höga krav, 
både resurs- och kompetensmässigt på överförmyndarverksamheterna 
och eftersom allt fler ärenden blir komplexa finns det ett behov av att 
samverka. Det framkom också att de handläggare som var anställda före 
omorganisationen ofta arbetade ensamma och deltid vilket skapade en 
sårbarhet. Det saknades också juristkompetens inom organisationen. 

I utredningen inför samverkan mellan ovanstående kommuner kan 
följande syften utläsas:

- öka kvalitet och rättsäkerhet i den dagliga handläggningen

- minska sårbarheten i verksamheten vid exempelvis sjukdom och 
föräldraledighet

- underlätta kompetensutveckling av förvaltare och gode män, men 
även av handläggarna i verksamheten.
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Utgångsläge för Lunds kommun
Överförmyndarnämnden i Lund består av tre ordinarie ledamöter och två 
ersättare. Överförmyndarnämnden i Lund har delegerat sina 
beslutsbefogenheter (med undantag från vissa beslut) till tjänstemännen 
på Överförmyndarenheten som sköter den dagliga handläggningen. 
Överförmyndarenheten består utav 6 heltidsanställda handläggare. 0,5 % 
administratör och en enhetschef. Överförmyndarenhetens tjänstemän har 
en blandad kompetens och det finns både juridisk och ekonomisk 
kompetens inom organisationen.  

Överförmyndarenheten har begärt in jämförelsesiffror från några olika 
överförmyndare i landet och även ifrån de kommuner som beskrivs 
utifrån samverkanslösningar. I statistiken nedan anges som handläggare 
all personal som är fast anställd inom Överförmyndarverksamheten, 
inklusive administratörer och chefer.

Kommun Aktiva 
ärenden

Antal års-
räkningar

Antal 
hand-
läggare

Ärende 
/handl.

Årsräkn. 
/handl.

Lund 1525 1000 7,5 203 133

Malmö 4025 2650 20 201 133

Samverkan 
mellan Sjöbo, 
Tomelilla och 
Ystad

1040 635 5,68 183 112

Samverkan 
mellan 
Kävlinge, 
Lomma, 
Burlöv och 
Staffanstorp

1082 563 4,7 230 120

Siffrorna ovan visar att när det gäller ärenden per handläggare ligger 
Lunds kommun på ungefär motsvarande nivå som 
samverkanskommunerna och Malmö Stad. Som jämförelse kan nämnas 
att SKL gjort bedömningen att en heltids handläggare kan hantera 200 
ärenden. För en kommun av Lunds kommuns storlek är 
Överförmyndarverksamheten, av naturliga orsaker utifrån ärendemängd 
och behov, större än i småkommuner.

Länsstyrelsen har under hösten 2016 genomfört tillsynsinspektion av 
Överförmyndarnämnden i Lund. Sammanfattningsvis har Länsstyrelsen 
vid sin granskning fått intrycket att verksamhetens handläggning sker på 
ett rättssäkert och lämpligt sätt i enlighet med reglerna i föräldrabalken 
och förmynderskapsförordningen. Länsstyrelsen ser dock med viss oro på 
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att nämnden inte har kunnat avsluta granskningen av årsräkningarna 
avseende inkomståret 2015 under 2016. Att årsräkningarna inte har 
granskats i tid tyder på att Överförmyndarnämnden Lund inte har mer 
bemanning än vad som är nödvändigt för verksamhetens behov.

Överförmyndarenheten bedömer att antalet handläggare för Lunds 
kommun skulle varit densamma även vid en samverkan, vilket inte hade 
medfört någon kostnadsminskning.

Aktuell samverkan för Överförmyndarnämnden i Lund
Det är vanligt att överförmyndare från olika kommuner samverkar 
spontant genom olika nätverk. Överförmyndarnämnden i Lund 
samverkar genom nätverk med följande kommuner: Kävlinge, Lomma, 
Staffanstorp och Burlöv samt med Eslöv, Höör och Hörby. 
Nätverkskommunerna träffas två gånger per år och diskuterar 
handläggningsrutiner i respektive kommuner och aktuella frågor inom 
överförmyndarverksamheten. Däremellan finns möjlighet att ha löpande 
kontakt under året om frågeställningar uppstår. Överförmyndarna i 
nätverket har också samverkat till gemensam utbildning från Röda Korset 
för sina gode män för ensamkommande barn, under 2016. Utöver 
samverkan med nätverkskommunerna samverkar 
Överförmyndarnämnden i Lund med överförmyndaren i Malmö Stad i 
specifika frågeställningar.

Överförmyndarverksamheten i Lund är också deltagare i BOSS-projektet 
som är ett EU-projekt som syftar till att skapa och stödja en bred 
samverkansstruktur kring frågor om ensamkommande barn och unga 
både inom kommunen men också med andra kommuner och 
samarbetspartners. Utöver denna samverkan fick 
Överförmyndarnämnden, Vård- och omsorgsförvaltningen och 
Socialförvaltningen under 2016 ett uppdrag av KSAU att påbörja en 
samverkan kring frivilliga samhällsarbetare, gällande rekrytering, 
informationsinsatser och utbildningar av frivilliga samhällsarbetare. 

Analys

Möjliga vinster med organisatorisk samverkan
Av utredningarna från samverkanskommunerna kan det konstateras att de 
vinster som ses i en organisatorisk samverkan främst är i form av ökad 
kvalitet och rättssäkerhet, minskad sårbarhet i verksamheten och större 
möjligheter att utbilda ställföreträdare och utveckla interna rutiner. 
Ekonomiska vinster nämns endast i en av utredningarna och det går där 
att utläsa att en samverkanslösning initialt kommer att leda till ökade 
kostnader men att det finns möjlighet på sikt att minska 
kostnadsutvecklingen genom förenklad administration. Några betydande 
besparingar har alltså inte bedömts komma av en samverkanslösning.
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Överförmyndarenheten har försökt utreda vad resultatet av de tidigare 
nämnda samverkanslösningarna har varit. Det kan konstateras att några 
egentliga utvärderingar inte verkar ha skett. Vidare har händelserna 
hösten 2015, med en stor ökning av ensamkommande barn, påverkat hela 
perioden på ett sätt som gör att denna är svår att använda för jämförelser. 
Flera kommuner och samverkansorgan har tvingats ta in extra personal 
för att hantera den ökade belastningen och det är svårt att utifrån siffror 
och statistik göra meningsfulla slutsatser kring eventuella ekonomiska 
vinster. 

Det finns en liten möjlighet, vid samverkan, att minska kostnader vad 
gäller chefskap. I de granskade samverkanskommunerna ser dock 
chefskapet olika ut, med kombinationer av samordnarfunktioner och 
chefer som ansvarar för, men inte ingår i, verksamheten. Bedömning görs 
därför att en eventuell kostadsminskning är liten.  Beroende på val av 
samverkanslösning skulle även viss kostnadsminskning kunna ske vad 
avser arvodeskostnader till de förtroendevalda, t.ex. vid samverkan med 
gemensam nämnd. Lunds Överförmyndarnämnd är dock så liten som är 
lagligt möjligt och det kan inte uteslutas att en gemensam nämnd skulle 
vara större, vilket hade påverkat kostnadsminskningen.

Risker och konsekvenser med organisatorisk samverkan

Ojämlikt inflytande mellan samverkande kommuner
Det kan konstateras att de kommuner som valt att samverka är av 
liknande storlek, varför samtliga parter får ett liknande inflytande i 
samverkansorganisationen. En samverkanslösning för Lunds kommuns 
del hade sannolikt skett med betydligt mindre kommuner, vilket hade gett 
Lunds kommun en dominerande ställning i samverkan. Det är troligt att 
en sådan samverkan inte hade varit intressant för någon annan kommun. 
En samverkan av denna typ hade snarare fått karaktären av att de mindre 
kommunerna köper tjänsten att svara för överförmyndarverksamheten av 
Lunds kommun. En sådan samverkanslösning hade troligen gett vinster 
för den mindre kommunen enligt vad som redovisats ovan, men hade 
varit ett nollsummespel för Lunds kommun. 

Omställningsperiod för ny organisation
I sammanhanget bör det även nämnas att en organisatorisk samverkan 
kommer att innebära stora utmaningar vad gäller samarbete i nya 
personalgrupper, utveckling och samsyn i handläggningsrutiner, tekniska 
svårigheter med att sammanföra olika IT-system som verksamheterna 
använder och andra saker som normalt uppkommer vid bildandet av en 
ny organisation. Detta leder sannolikt till en minskad effektivitet under 
en initial period.

Service till medborgaren
Som nämnts ovan är det viktigt att överförmyndarverksamheten, som 
riktar sig mot de utsatta i samhället, har ett fokus på kvalitet och inte 
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enbart på kostnader. Ett av de fokusområden och utvecklingsmål som 
Kommunfullmäktige har beslutat om i EVP för 2017-2019 är att Lunds 
medborgare ska ges inflytande, delaktighet och service. Servicen ska vara 
av god kvalitet, lättillgänglig och flexibel för att passa skiftande behov. 

De besparingar som är möjliga med en samverkan finns främst genom 
minskad administration och sänkta lokalkostnader. Sänkt administration 
bedöms knappast som möjligt för Lunds kommuns del då denna idag 
består av 0,5 tjänst. En sänkning av detta hade inneburit en försämrad 
service till allmänheten. När det gäller lokalkostnader vid en 
samverkanslösning hade troligtvis den enda möjligheten att minska 
kostnaden varit att lokalisera verksamheten till en av de mindre 
samverkanskommunerna, där lokalkostnaden sannolikt varit lägre. 
Överförmyndarenheten tar idag emot ett stort antal besökare, många med 
fysiska eller psykiska funktionshinder, som med en lokalisering av 
verksamheten i annan kommun, hade fått en avsevärt försämrad service 
och möjlighet att få sin rätt tillgodosedd. En flytt av verksamheten till en 
mindre kommun skulle således gå emot Lunds kommuns fokusområde 
om god service till Lunds medborgare. 

Slutsats
Överförmyndarverksamheten i Lund har redan en storlek som möjliggör 
en hög kvalitet och rättssäkerhet, inte är särskilt sårbar och ger 
möjligheter till kompetensutveckling av ställföreträdare och arbete med 
interna rutiner. De vinster som små kommuner ser i en samverkan med 
förändrad organisation finns inte att få för Lunds kommun. Även den 
eventuella vinst som nämns kring förenklad administration får anses vara 
obefintlig för Lunds kommun då den administration som finns kring 
överförmyndarverksamheten är minimal i dagsläget.

Överförmyndarnämnden har också redan en samverkan med andra 
kommuners överförmyndare, som inte kräver någon organisatorisk 
förändring. Utöver detta finns en samverkan med andra förvaltningar 
inom Lunds kommun. Den befintliga samverkan stärker enligt 
Överförmyndarnämndens uppfattning, kvaliteten i verksamheten och 
bidrar samtidigt till en god service för medborgarna i Lunds kommun. 

Det saknas starka skäl för Lunds kommun att samverka med andra 
kommuner genom en förändrad organisation, t.ex. för ökad rättssäkerhet 
och minskade kostnader. En organisatorisk samverkan bedöms dessutom 
påverka verksamhetens möjligheter till god service. 
Överförmyndarenheten anser med anledning av detta att det saknas skäl 
att vidare utreda organisatorisk kommunsamverkan inom 
överförmyndarverksamheten.
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Överförmyndarnämnden föreslår kommunfullmäktige 
besluta
att godkänna utredningen och lägga den till handlingarna.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 245 Lunds Vatten - sjö och
vattendragsplan

Dnr KS 2015/1227

Sammanfattning
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar vatten- och avloppsplanering och arbeta för 
god vattenstatus i vattendragen i kommunen. Fem nya planer ska 
komplettera befintlig planering och getts samlingsnamnet Lunds Vatten. 

Ett förslag till Sjö- och vattendragsplan har varit utsänd för sypunkter till 
miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden, vattenråden 
för Höje å och Kävlingeån, VA-Syd, Sydvatten, Naturvetenskapliga 
fakulteten - Lunds universitet, samt till Lomma kommun, Staffanstorps 
kommun, Kävlinge kommun, Eslövs kommun och Sjöbo kommun. 
Vattenråden ombads att inhämta synpunkter från berörda 
dikningsföretag. 

Förslaget till sjö-och vattendragsplan har reviderats utifrån inkomna 
synpunkter. Planen har också justerats utifrån Vattenmyndighetens nya 
åtgärdsprogram 2016-2021.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2017.
Sjö- och vattendragsplan remissammanställning.
Förslag till sjö – och vattendragsplan.
Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2016.
Eslövs kommuns yttrande den 23 mars 2016.
VA Syds yttrande den 22 mars 2016.
Kävlinge kommuns yttrande den 21 mars 2016.
Naturskyddsföreningens yttrande den18 mars 2016.
Lomma kommuns yttrande den 17 mars 2016.
Tekniska nämndens beslut den 17 mars 2016.
Miljönämndens beslut den 15 mars 2016.
Sjöbo kommuns yttrande den 14 mars 2016.
Sydvattens yttrande den 11 mars 2016.
Kävlingeåns vattenråds yttrande den 29 februari 2016.
Höje Å Vattenråds yttrande den 17 februari 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 14 december 2015 § 216.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anta förslaget till sjö- och vattendragsplan för Lunds kommun
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

106



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-08-16 klockan 15.00–20.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 256-263, kl 19.40-20.35
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 223-250, kl 15.00-18.45
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 230-263, kl 16.15-20.35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 251-263
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 223-
255
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 223-
229

Ersättare Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 223-263

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 23 augusti 2017, kl 09:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-08-16

Paragrafer § 223-263

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-23 Datum då anslaget tas ned   2017-09-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-06-01 KS 2015/1227

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

Britt Steiner

046-356398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Lunds Vatten - sjö och vattendragsplan

Sammanfattning
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar vatten- och avloppsplanering och arbeta för 
god vattenstatus i vattendragen i kommunen. Fem nya planer ska 
komplettera befintlig planering och getts samlingsnamnet Lunds Vatten. 

Ett förslag till Sjö- och vattendragsplan har varit utsänd för sypunkter till 
miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden, vattenråden 
för Höje å och Kävlingeån, VA-Syd, Sydvatten, Naturvetenskapliga 
fakulteten - Lunds universitet, samt till Lomma kommun, Staffanstorps 
kommun, Kävlinge kommun, Eslövs kommun och Sjöbo kommun. 
Vattenråden ombads att inhämta synpunkter från berörda 
dikningsföretag.

Förslaget till sjö-och vattendragsplan har reviderats utifrån inkomna 
synpunkter. Planen har också justerats utifrån Vattenmyndighetens nya 
åtgärdsprogram 2016-2021.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2017. Dnr. KS 2015/1227
Sjö- och vattendragsplan remissammanställning
Förslag till sjö – och vattendragsplan 
Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2016
Eslövs kommuns yttrande den 23 mars 2016
VA Syds yttrande den 22 mars 2016
Kävlinge kommuns yttrande den 21 mars 2016
Naturskyddsföreningens yttrande den18 mars 2016
Lomma kommuns yttrande den 17 mars 2016
Tekniska nämndens beslut den 17 mars 2016
Miljönämndens beslut den 15 mars 2016
Sjöbo kommuns yttrande den 14 mars 2016
Sydvattens yttrande den 11 mars 2016
Kävlingeåns vattenråds yttrande den 29 februari 2016
Höje Å Vattenråds yttrande den 17 februari 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 14 december 2015 § 216, 
dnr. KS 2015/1227
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Barnets bästa
Ärendet berör barn. Planeringen i Lunds Vatten har som syfte är att säkra 
friskt dricksvatten och en god vattenstatus i vattendragen i kommunen 
idag och i framtiden.

Ärendet

Lunds Vatten 
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer. Syftet är att säkra en hållbar VA-planering och arbeta för god 
vattenstatus i sjöar och vattendrag i kommunen. Fem planer kommer att 
utarbetas som ska komplettera befintlig planering, arbetet har getts 
samlingsnamnet Lunds Vatten. De ingående planerna är:
- Vattenförsörjningsplan - Plan för att skydda vattenresurser för 

framtiden och säkerställa vattenförsörjningen på lång sikt för 
Lundaborna.

- VA-utbyggnadsplan - Plan för kommunens skyldighet att enligt 
Vattentjänstlagen 6 § bygga ut vatten och avlopp.

- Sjö- och vattendragsplan - Plan för att uppnå god ekologisk status i 
kommunens sjöar och vattendrag.

- Dagvattenplan - Plan för att hantera dagvatten vid förtätning och 
exploatering i befintlig bebyggelse.

- Översvämningsplan - Plan för att hantera översvämningsrisker vid 
höga vattenflöden och extremregn.

Figur 2.1: De ingående planerna i Lunds vatten
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Status och syfte 
De ingående planerna i Lunds vatten ska fungera som stöd till 
kommunens nämnder och förvaltningar. Planerna ska även fungera som 
underlag för kommunens översiktsplan och utgöra stöd för att nå 
intenationella, nationella och lokala miljömål. Alla planer innehåller en 
nulägesstatus för respektive delområde samt förslag på möjliga åtgärder.

Ansvar
Kommunala bolag och kommunalförbund
En kommun kan överlämna en kommunal angelägenhet till ett 
kommunalt bolag eller kommunalförbund. Den direkta styrningen av 
genomförandet av åtgärden är dock begränsad. Ett utpekande av ett 
kommunalt bolag som ansvarig för åtgärder i denna plan innebär inte en 
skyldighet för bolaget att genomföra åtgärden. Det förutsätter att 
nödvändiga beslut fattas av respektive bolagsstyrelse eller bolagsstämma.

Nämnder och styrelser
Kommunens nämnder och styrelser har ansvar för att genomföra 
nödvändiga åtgärder för att uppnå målen. Miljönämnden utövar tillsynen 
i Lunds kommun enligt miljöbalken inklusive tillsynen av strandskyddet 
samt fullgör i övrigt kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet.

Vattenråden
Vattenråden är självständiga organisationer som vars respektive styrelse 
fattar beslut om vilka åtgärder som är lämpliga inom sitt ansvarsområde. 
Lunds kommun har som en medlem i vattenråden ansvar för att verka för 
att vattenråden genomför de åtgärder som anges i planen som vattenråden 
har rådighet över och som ligger i linje med vattenrådens egna 
målsättningar. 

Uppföljning
Planerna inom Lunds vatten ska följas upp och aktualiseras varje 
mandatperiod. 

Sjö- och vattendragsplanen
Sjö- och vattendragsplanen syfte är att ge en bild av statusen i våra 
vattendrag samt lägga fast åtgärder för att uppnå god ekologisk status i 
våra sjöar och vattendrag.
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Tjänsteskrivelse 4 (6)
Diarienummer

2017-06-01 KS 2015/1227

Aktuella miljömål
De olika miljömål som är aktuella för sjöar och vattendrag i Lunds 
kommun är: 
- Vattendirektivet – Inom ramen för Vattendirektivet beslutar 

Vattenmyndigheten, med stöd av Miljöbalken och 
Vattenförvaltningsförordningen, om de miljömål, i form av juridiskt 
bindande miljökvalitetsnormer, som ska uppnås vid en viss tidpunkt 
(Havs- och Vattenmyndigheten 2015b). Miljökvalitetsnormerna 
gäller för de vatten som klassas som vattenförekomster. Lunds 
kommun berörs för tillfället, helt eller delvis, av 11 stycken 
ytvattenförekomster.

- Nationella miljömål – De nationella miljömål som berörs är framför 
allt ”Ingen övergödning” och ”Levande sjöar och vattendrag” – 
själva målsättningarna inom miljömålen går att jämställa med 
miljökvalitetsnormerna för vatten men de nationella miljömålen är 
inte juridiskt bindande på samma sätt som miljökvalitetsnormerna 
för vatten.

- LundaEko II – LundaEko II är Lunds kommuns lokala miljömål 
och målsättningarna inom delmål 8:2 i LundaEko II beträffande 
vatten säger att ytvattenförekomster i Lunds kommun ska ha god 
ekologisk och god kemisk status enligt beslutade 
miljökvalitetsnormer och tidpunkter. 

- Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds 
kommun 2015-2017 – I GNP hänvisas kommunens arbete och 
målsättningar med vattenvårdsarbete till arbetet i vattenråden för 
Kävlingeån och Höje å. 

Då målsättningarna i LundaEko II är samma som inom Vattendirektivet 
medför det att alla de miljömål som berör Lunds kommuns 
ytvattenförekomster i princip kan sammanfattas i att uppnå de 
målsättningar som sätts upp i arbetet med Vattendirektivet. 

Åtgärder för att nå målen
Kommunen har stor möjlighet att påverka vattenkvalitet på flera områden 
samtidigt som möjligheterna att påverka är betydligt mindre på andra 
områden. Vattenmyndigheten har i sitt åtgärdsprogram riktat ett antal 
åtgärder direkt till kommunerna och deras ansvarsområden. Genom sin 
ställning i den kommunala planeringen samt i sin roll som prövnings- och 
tillsynsmyndighet har kommunen möjlighet att påverka vattenkvaliteten. 
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Tjänsteskrivelse 5 (6)
Diarienummer

2017-06-01 KS 2015/1227

Remissinstansernas synpunkter
Vid samrådstidens utgång hade remissyttranden kommit in från 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, Eslövs kommun, 
Kävlinge kommun, Lomma kommun, Sjöbo kommun, Sydvatten, VA-
SYD, Lunds Naturskyddsförening, Höje å vattenråd och Kävlingeåns 
vattenråd. Staffanstorps kommun avstår från att yttra sig.

”Sjö- och vattendragsplanen” och Lunds kommuns arbete med ”Lunds 
vatten” har överlag fått ett positivt bemötande och ingen direkt allvarlig 
kritik framförs. Det har dock framförts ett antal synpunkter varav den 
viktigaste är att:

- Planens formella status som underlag till t ex översiktsplanen 
behöver fastställas och tydliggöras. Även planens syfte och 
åtgärdsförslagens status behöver uttalas tydligare.

Andra synpunkter som framförts är att:
- Det är tveksamt om kommunen kan peka ut andra utförare av 

eventuella åtgärder (t ex markägare, VA SYD, Sydvatten, Höje å- 
och Kävlingeåns vattenråd)

- Det finns ett antal områden där planen kan och behöver 
kompletteras och förtydligas.

- Miljönämnden menar att man inte kan göra mer än man gör idag 
med hjälp av tillsyn utan att det krävs ekonomiska incitament som 
motiverar olika sektorer att vidta mer långtgående åtgärder.

- Sydvatten trycker på att det inte får råda några oklarheter 
beträffande Lunds kommuns syn på användningen av Vombsjön 
som dricksvattentäkt.

- VA SYD vill inte ensamt stå som utpekad som ansvarig för arbetet 
med att rena och fördröja dagvatten.

- VA SYD trycker på att fördröjning och rening av dagvatten 
kräver yta och menar att Lunds kommun är en viktig aktör när det 
handlar om att fördröja dagvatten på allmän platsmark. 

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram
Sveriges fem vattenmyndigheter beslutade i december 2016 om nya 
åtgärdsprogram för arbetet med genomförandet av Vattendirektivet. 
Kommunens ansvar och åtgärder i det beslutade åtgärdsprogrammet för 
2016-2021 är inarbetade i sjö- och vattendragsplanen. 
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Tjänsteskrivelse 6 (6)
Diarienummer

2017-06-01 KS 2015/1227

Kommunkontorets kommentar
Förslaget till sjö-och vattendragsplan har reviderats utifrån inkomna 
synpunkter. Planen har också justerats utifrån Vattenmyndighetens nya 
åtgärdsprogram 2016-2021.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till sjö- och vattendragsplan för Lunds kommun

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sjö- och vattendragsplan för Lunds kommun

-Sammanställning av och kommentarer till inkomna remissvar

Bakgrund
Förslag till ”Sjö- och vattendragsplan för Lunds kommun” skickades på remiss av kommunstyrelsens 
arbetsutskott i Lunds kommun 2016-04-01. ”Sjö- och vattendragsplanen” är en del av Lunds 
kommuns arbete med vatten inom konceptet ”Lunds vatten”. Vid remisstidens utgång 2016-03-20 
hade 13 svar kommit in.

Tabell 1: Sammanställning över inkomna remissvar
- Byggnadsnämnden, Lunds kommun 
- Tekniska nämnden, Lunds kommun
- Miljönämnden, Lunds kommun
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslövs kommun
- Kommunstyrelsen, Kävlinge kommun
- Kommunstyrelsen, Lomma kommun
- Tekniska förvaltningen, VA-enheten och Miljöenheten/Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sjöbo 

kommun
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, Staffanstorps kommun
- Sydvatten
- VA-SYD
- Lunds Naturskyddsförening
- Höje å vattenråd
- Kävlingeåns vattenråd

Sammanfattning
Vid samrådstidens utgång hade 13 remissvar kommit in. ”Sjö- och vattendragsplanen” och Lunds 
kommuns arbete med ”Lunds vatten” har överlag fått ett positivt bemötande och ingen direkt 
allvarlig kritik framförs. Det har dock framförts ett antal synpunkter varav den viktigaste är att:

- Planens formella status som underlag till t ex översiktsplanen behöver fastställas och 
tydliggöras. Även planens syfte och åtgärdsförslagens status behöver uttalas tydligare.

Andra synpunkter som framförts är att:
- Det är tveksamt om kommunen kan peka ut andra utförare av eventuella åtgärder (t ex 

markägare, VA SYD, Sydvatten, Höje å- och Kävlingeåns vattenråd)
- Det finns ett antal områden där planen kan och behöver kompletteras och förtydligas.
- Miljönämnden menar att man inte kan göra mer än man gör idag med hjälp av tillsyn utan 

att det krävs ekonomiska incitament som motiverar olika sektorer att vidta mer långtgående 
åtgärder.

- Sydvatten trycker på att det inte får råda några oklarheter beträffande Lunds kommuns syn 
på användningen av Vombsjön som dricksvattentäkt.
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- VA SYD vill inte ensamt stå som utpekad som ansvarig för arbetet med att rena och fördröja 
dagvatten.

- VA SYD trycker på att fördröjning och rening av dagvatten kräver yta och menar att Lunds 
kommun är en viktig aktör när det handlar om att fördröja dagvatten på allmän platsmark. 

Sammanställning med kommentarer

Byggnadsnämnden, Lunds kommun

Synpunkter
Byggnadsnämnden i Lunds kommun välkomnar arbetet med ”Lunds vatten”. ”Sjö- och 
vattendragsplanen” kommer att utgöra ett viktigt planeringsunderlag för SBK, bland annat till 
kommande översiktsplan. ”Sjö- och vattendragsplanen” kan även med fördel infogas i kommunens 
digitala planeringsunderlag.

BN framför även att:
- Syftet med planen bör förtydligas med avseende på kommunens vision och mål för 

ytvattenförekomsterna. 
- Planen bör innehålla en konkret handlingsplan där åtgärder prioriteras med avseende på vad 

som krävs för att nå god status.
- Avsnittet om förändringar i vattendragen i förhållande till pågående planering, såsom 

förändringar av reningsverken, är värdefullt ur planeringssynpunkt och kan med fördel 
utvecklas i förhållande till strategiska planeringsfrågor såsom större utbyggnadsområden.

- Planen bör också belysa sjöarnas och vattendragens betydelse för rekreation och friluftsliv.
- Avsnittet om rådande praxis inom vattenrätten samt vattendirektivet kan förtydligas t ex 

med avseende på kommunens möjligheter att genom styrmedel eller andra initiativ 
genomföra eller ställa krav på vattenförbättrande åtgärder. 

- Planen bör även lyfta fram vad klimatförändringar kan komma att medföra och vilka 
åtgärder som kan bli aktuella till följd av det. 

Kommentarer
- Beträffande effekter av klimatförändringar så kommer den aspekten att tas upp i ett PM?? 

till den kommande översiktsplanen.
- Sjöarnas och vattendragens betydelse för rekreation och friluftsliv kommer att belysas kort i 

den omarbetade versionen av planen.
- Avsnittet om vattenrätt kommer att utvecklas och förtydligas.
- Planens syfte och status kommer att förtydligas.
- Eftersom det är så svårt att med de förutsättningar som råder idag att nå uppsatta miljömål 

har Lunds kommun i planen valt att fokusera på att föreslå möjliga åtgärder. Vill man ta del 
av de åtgärder som, enligt Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen, krävs för att nå god 
ekologisk status finns dessa listade i VISS (VattenInformationsSystem Sverige) för respektive 
vattenförekomst.
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Miljönämnden, Lunds kommun

Synpunkter
Miljönämnden i Lunds kommun välkomnar arbetet med ”Lunds vatten”. De vattenplaner som ska tas 
fram i ”Lunds vatten” kommer att utgöra viktiga planeringsunderlag bl a i arbetet med kommande 
översiktsplan. Faktadelarna i ”Sjö- och vattendragsplanen” kan med fördel infogas i kommunens 
digitala planeringsunderlag. Planerna i Lunds vatten kommer även att utgöra underlag vid planering 
och prioritering av förvaltningens tillsynsarbete.

Miljönämnden (MN) framför vidare att:
- Syftet med planen bör förtydligas med avseende på kommunens vision och mål för 

ytvattenförekomsterna. 
- Planen också bör belysa sjöarnas och vattendragens betydelse för rekreation och friluftsliv.
- Planen bör innehålla en konkret handlingsplan där åtgärder prioriteras med avseende på vad 

som krävs som helhet för att nå god status.
- Planen bör även lyfta fram vad klimatförändringar kan komma att medföra och vilka 

åtgärder som kan bli aktuella till följd av det. 
- Avsnittet om rådande praxis inom vattenrätten samt vattendirektivet kan förtydligas t ex 

med avseende på kommunens möjligheter att genom styrmedel eller andra initiativ 
genomföra eller ställa krav på vattenförbättrande åtgärder. 

Miljönämnden kommenterar även särskilt de avsnitt i planen som hänvisar till åtgärder i 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram som riktar sig mot miljönämndens myndighetsområde. MN 
delar ”Sjö- och vattendragsplanens” syn på bl a jordbrukets bidrag till den otillfredsställande 
situationen, men finner inte att nuvarande lagstiftning/regelverk ger myndigheten några mer 
långtgående befogenheter än de som redovisas i remissvaret. För att åstadkomma högre resultat 
bedömer MN att det krävs ekonomiska incitament som motiverar olika sektorer att vidta mer 
långtgående åtgärder.

När det gäller avloppsreningsverket i Torna Hällestad menar MN att verket uppfyller de krav som 
normalt ställs på reningsverk av den storleken. Med hänsyn till Krankesjöns status kan dock krav på 
kväverening komma att diskuteras med VA-SYD.

Sammanfattningsvis bedömer MN att det via tillsyn är svårt att nå väsentligt förbättrad status i våra 
sjöar och vattendrag. MN menar också att framgångsrika åtgärder bygger på ett långsiktigt 
engagemang från ett flertal aktörer, där det allmänna tillsammans med vattenråden tar ett stort 
ansvar för genomförande och där markägares insatser bygger på ett stort mått av frivillighet.

Kommentarer
- Beträffande effekter av klimatförändringar så kommer den aspekten att tas upp i ett PM till 

den kommande översiktsplanen.
- Sjöarnas och vattendragens betydelse för rekreation och friluftsliv kommer att belysas kort i 

den omarbetade versionen av planen.
- Avsnittet om vattenrätt kommer att utvecklas och förtydligas.
- Planens syfte kommer att förtydligas
- Eftersom det är så svårt att med de förutsättningar som råder idag att nå uppsatta miljömål 

har Lunds kommun i planen valt att fokusera på att föreslå möjliga åtgärder. Vill man ta del 
av de åtgärder som, enligt Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen, krävs för att nå god 
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ekologisk status finns dessa listade i VISS (VattenInformationsSystem Sverige) för respektive 
vattenförekomst.

- Torna Hällestads reningsverk finns med i listan över reningsverk i Södra Östersjöns 
vattendistrikt vars rening behöver förbättras enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. 
Därför finns reningsverket med bland förslagen till åtgärder även i ”Sjö- och 
vattendragsplanen.

Tekniska nämnden, Lunds kommun

Synpunkter
Tekniska nämnden (TN) menar att det är positivt att Lunds kommun nu tar ett samlat grepp kring 
vattenfrågorna. ”Sjö- och vattendragsplanen”, som är en del av ”Lunds vatten”, är väl genomarbetad 
och blir ett viktigt bidrag i det fortsatta arbetet t e x med kommunens översiktsplan. TN framför 
vidare att ”Sjö- och vattendragsplanen” är nödvändig eftersom ingen av kommunens sjöar och 
vattendrag idag uppnår god status. 

TN framför även att:
- Beskrivningen av naturvärden kan med fördel utvecklas ytterligare.
- Planen också bör belysa sjöarnas och vattendragens betydelse för rekreation och friluftsliv.
- Återmeandringen av Klingavälsån bör beskrivas mer utförligt.
- Knivsåsens nerlagda stenbrott bör beskrivas under en egen rubrik (Övriga vatten) tillsammans 

med Tvedöra sandtag. 
- En beskrivning av Lunds lokala miljöövervakningsprogram behöver läggas till.
- Det hade varit värdefullt om man kan göra en analys av den mängd näringsämnen som 

behövs minskas för att uppnå god status i sjöar och vattendrag.
- Det i kapitlet om dikningsföretagen kan hänvisas till gällande lagstiftning för 

dikningsföretagens verksamhet, den så kallade Restvattenlagen (Lag 1998:812 med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet).  

- Avsnittet om dikningsföretagen kan kompletteras med information om skyldigheter och 
rättigheter enligt lagstiftningen samt när det krävs omprövning av ett dikningsföretag. 

- Påverkan på dikningsföretagen från den ökade andelen hårdgjorda ytor kan redovisas 
utförligare. 

TN framför avslutningsvis att det finns ytterligare ett reningsverk i kommunen, på P7 Revingehed, 
och att det är positivt att de små reningsverken avvecklas. Kommunens mål bör vara att alla mindre 
reningsverk kopplas till ett centralt reningsverk. TN påpekar också att det pågår en utredning om att 
avlasta Bysjön och leda avloppsvattnet från Vomb till ledningen från Veberöd till Källby reningsverk.

Kommentarer
- Avsnittet om naturvärden och Klingavälsån kommer att kompletteras kort tillsammans med 

sjöar och vattendrags betydelse för friluftslivet.
- En beskrivning av Lunds kommun miljöövervakning i vatten kommer att läggas till.
- Åtgärdsarbetet i avrinningsområdena befinner sig inte på en sådan nivå av aktivitet i 

dagsläget att man tittar på exakt hur mycket näringsämnen som behöver tas bort från 
vattendragen. Istället ligger fokus idag på att varje åtgärd som genomförs ska vara 
kostnadseffektiv. Det finns idag ingen risk att man skulle göra för mycket åtgärder men skulle 
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takten i åtgärdsarbetet öka dramatiskt i framtiden blir det mer intressant att göra en sådan 
analys.

- Avsnittet om dikningsföretag kommer att kompletteras.
- Avsnittet om reningsverken i kommunen kommer att uppdateras.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslövs kommun

Synpunkter
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun menar att det fokus på vatten som arbetet 
med ”Lunds vatten” innebär kommer att förstärka planeringen av Lunds sjöar och vattendrag och kan 
utgöra ett bra underlag till översiktsplanen. Nämnden ställer sig dock frågande till om Lunds kommun 
kan peka ut Kävlingeåns vattenråd som utförare av åtgärder då vattenrådet arbetar efter ett 
vattenvårdsprogram som gäller för hela avrinningsområdet. De åtgärder som vattenrådet ska 
genomföra tas genom beslut i vattenrådets styrelse med representation från bl a sex andra 
kommuner i avrinningsområdet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden menar avslutningsvis att den 
diskussion som förs i planen om möjligheterna att uppnå nationella miljömål och vattendirektivets 
miljökvalitetsnormer lämpar sig bättre att föras på en nationell eller internationell nivå.

Kommentar
De förslag till åtgärder i ”Sjö- och vattendragsplanen” som Kävlingeåns vattenråd är utpekat som 
utförare av är åtgärder som ligger helt i linje med målsättningarna för vattenrådets arbete. 
Åtgärderna är förslag och Lunds kommun är väl medveten om att styrelsen för Kävlingeåns vattenråd 
självständigt tar beslut om vilka åtgärder som ska genomföras inom ramen för vattenrådets arbete. 
Detta kommer att förtydligas i planen.

Kommunstyrelsen, Kävlinge kommun

Synpunkter
Kommunstyrelsen i Kävlinge kommun menar att ”Sjö- och vattendragsplanen” för Lunds kommun är 
ett gediget dokument som väl beskriver miljöproblemen kopplade till sjöar och vattendrag samt 
svårigheterna med att förbättra den ekologiska statusen. Beträffande de åtgärder som Kävlingeåns 
vattenråd pekas ut som utförare av påpekar kommunstyrelsen i Kävlinge kommun att det är 
vattenrådets styrelse som självständigt tar beslut om vilka åtgärder som ska genomföras i 
Kävlingeåns avrinningsområde. I avvägningen om var åtgärder ska göras bortser styrelsen från 
administrativa gränser och ser till var i avrinningsområdet åtgärdsbehovet är som störst och var 
åtgärderna gör störst nytta.

Kommentarer
De förslag till åtgärder i ”Sjö- och vattendragsplanen” som Kävlingeåns vattenråd är utpekat som 
utförare av är åtgärder som ligger helt i linje med målsättningarna för vattenrådets arbete. 
Åtgärderna är förslag och Lunds kommun är väl medveten om att styrelsen för Kävlingeåns vattenråd 
självständigt tar beslut om vilka åtgärder som ska genomföras inom ramen för vattenrådets arbete. 
Detta kommer att förtydligas i planen.
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Kommunstyrelsen, Lomma kommun

Synpunkter
Kommunstyrelsen i Lomma kommun ser mycket positivt på att Lunds kommun nu tar ett 
helhetsgrepp på och uppgraderar sin vattenplanering. Lomma har länge sett följderna av tidigare 
bristande vattenplanering i form av ständigt ökade dagvattenmängder i Höje å samt tidvis sämre 
vattenkvalitet i form av bakterier, näringsämnen samt kemiska ämnen från gamla deponier, 
reningsverk och enskilda avlopp. Lomma kommun vill även få möjlighet att yttra sig över de övriga 
ingående planerna i Lunds vatten.

KS i Lomma kommun framför även att:
- ”Sjö- och vattendragsplanen” är en gedigen sammanställning av nuläget i Höje å och 

Kävlingeåns avrinningsområden.
- Det saknas en analys av deponiernas betydelse för vattenkvaliteten samt vilka 

inventeringsbehov som finns och förslag på åtgärder för att minska påverkan från lakvatten 
på recipienterna.

- Det även saknas en analys av hur ”Sjö- och vattendragsplanen” förhåller sig till kommunens 
styrdokument och ett tydliggörande av vilken status planen kommer att få samt hur 
uppföljning av planen ska gå till.

- Det behövs förslag åtgärder i planen för att förbättra hydromorfologin (vattendragets flöde 
och fysiska form) i Höje å, något som ingår i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.

Kommentarer
- Lunds kommun menar att det i planen redan finns vissa åtgärdsförslag beträffande 

hydromorfologin i Höje å.
- Planens status kommer att tydliggöras.
- Flera av deponierna i Lunds kommun har redan åtgärdats eller håller på att åtgärdas, bl a St 

Hans- och Rögletippen.

Tekniska förvaltningen, VA-enheten och Miljöenheten/Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sjöbo 
kommun

Synpunkter
Sjöbo kommun menar att ”Sjö- och vattendragsplanen” är en informativ och intressant rapport men 
kommunen saknar en beskrivning av hela Kävlingeåns avrinningsområde. Som läsare kan man lätt få 
bilden av att åtgärder i Lunds kommun kan lösa problemen i hela avrinningsområdet. Kommunen 
tycker vidare att förslaget med kommunala mål för mindre sjöar och vattendrag är bra. I kapitel 3 
saknar kommunen en översiktskarta över var de olika sjöarna och vattendragen ligger i landskapet.

Sjöbo kommun framför även att:
- Att Vombsjön, enligt Sydvatten, inom en tioårsperiod kommer att övergå till att vara en 

reservvattentäkt.
- Beskrivningen av Klingavälsån behöver utvecklas med beskrivningar av ån även i Sjöbo 

kommun då man nu får bilden av att ån slutar vid kommungränsen till Sjöbo.
- Även naturvärdena i själva Kävlingeån, t e x fågellivet, behöver beskrivas mer utförligt.
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- Beträffande reningsverken bör det läggas till att det även finns reningsverk i Eslövs, Hörby 
och Sjöbo kommuner som belastar sjöar och vattendrag i Kävlingeåns avrinningsområde.

- Ett förtydligande behöver göras om Veberöds reningsverk. Är reningsverket nedlagt eller 
kommer det att ske under 2016?

- Det i avsnittet om vattendirektivet och miljökvalitetsnormer kan vara intressant att nämna 
den s k ”Bremerdomen” och kort beskriva hur den kan komma att påverka kommunernas 
arbete med tillstånd och prövning.

Sjöbo kommun framför även ett antal förslag på redaktionella ändringar.

Kommentarer
- Avsnittet om naturvärden och Klingavälsån kommer att kompletteras kort.
- Avsnittet om reningsverken i kommunen kommer att uppdateras.
- Avsnittet om Vattendirektivet och vattenrätt kommer att utvecklas och förtydligas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Staffanstorps kommun
Staffanstorps kommun avstår från att yttra sig då kommunen yttrat sig som medlem i Höje å 
vattenråd.

Sydvatten

Synpunkter
Sydvatten ser det som värdefullt att Lunds kommuns kommun tagit fram ett förslag till ”Sjö- och 
vattendragsplan” för Lunds kommun i syfte att säkra en hållbar vattenplanering i kommunen. Vidare 
menar Sydvatten att det är ett komplext arbete att ta fram en strategisk plan för kommunal 
vattenplanering och att det till stor del handlar om prioriteringar mellan olika intressen inom 
avrinningsområdena. Därför skulle det vara bra om kommunen pekade ut geografiska områden där 
det finns intressekonflikter och inom dessa områden analysera vilket eller vilka intressen kommunen 
ska prioritera inom respektive område. Samstämmighet mellan alla planerna i Lunds vatten är också 
nödvändigt menar Sydvatten med gemensamma mål för respektive utpekat område.

Beträffande dricksvatten påtalar Sydvatten Vombsjöns betydelse som vattenresurs av regional 
betydelse för dricksvattenförsörjningen och behovet av att skydda sjön för framtiden. Detta arbete 
kommer att vara i fokus i arbete med framtagandet av vattenförsörjningsplanen för Lunds kommun 
men har även relevans för ”Sjö- och vattendragsplanen”.

Sydvatten menar att stycket i ”Sjö- och vattendragsplanen” om regeleringen av och vattenuttaget ur 
Vombsjön behöver förtydligas så att det inte ger möjlighet till tolkningar av vad kommunen vill uppnå 
gällande användningen av Vombsjön som dricksvattentäkt. 

Beträffande åtgärdsförslagen för Vombsjön menar Sydvatten att det saknas belägg för att 
reduktionsfiske skulle kunna leda till bättre vattenkvalitet i Vombsjön eftersom andelen vitfisk (bl a 
mört och braxen), som man vill minska vid reduktionsfiske till förmån för rovfisk som abborre, gös 
och gädda, redan är låg i Vombsjön och att den dåliga vattenkvaliteten således inte beror på det. 
Sydvatten menar också att minskning av vitfiskbeståndet i Vombsjön skulle kunna få negativa 
konsekvenser för rovfisken och således även för yrkesfisket i sjön.

Sydvatten framför även att:
- Bättre kartmaterial hade underlättat läsförståelsen.
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- Regleringsdammen vid Vombsjöns utlopp omöjligen kunde ha rensats mellan 1938 och 1943 
eftersom den byggdes 1944.

- Projekt som syftar till att förbättra statusen i Vombsjön bör drivas av Kävlingeåns vattenråd 
där bl a Sydvatten bidrar till verksamheten.

Kommentarer
- Sydvattens förslag till omformuleringar av vissa stycken och påpekanden kommer att arbetas 

in i planen.
- Kommunens hållning i frågan om användandet av Vombsjön som dricksvattentäkt kommer 

att förtydligas. 
- Beträffande reduktionsfiske i Vombsjön skulle en sådan åtgärd behöva utredas noggrant, i 

ljuset av den senaste kunskapen om reduktionsfiske, innan eventuellt genomförande. Lunds 
kommun menar att en eventuell negativ effekt på ett marginellt yrkesfiske i sjön måste anses 
vara försumbar i förhållande till sjöns betydelse för den regionala dricksvattenförsörjningen.

VA SYD

Synpunkter
VA SYD välkomnar framtagandet av ”Sjö- och vattendragsplanen för Lunds kommun” som man 
menar på ett utmärkt sätt lyfter fram kommunens vatten och de utmaningar det innebär att arbeta 
för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag.

På flera ställen i planen nämns behovet av att ”rena dagvatten” men det är inte tydliggjort vilka 
substanser dagvattnet ska renas från och till vilken nivå. VA SYD påtalar att man aktivt arbetar med 
att hitta lösningar men att VA SYD aldrig kan vara ensam ansvarig för att lösa problemet med 
förorenat dagvatten, t ex väghållare och verksamhetsutövare behöver också involveras. Med 
anledning av detta ställer sig VA SYD tveksam till de i planen återkommande förslagen på att ”rena 
dagvatten”. Förslagen kan ge sken av att alla vattendrag som är recipienter för dagvatten skulle må 
väsentligt bättre om det dagvatten som tillfördes vare renare.

Beträffande behovet av att fördröja dagvatten hänger lösningarna samman med möjligheterna till att 
ge dagvattenlösningarna utrymme på allmän platsmark vilket är en fråga som VA SYD inte har 
rådighet över.

Rinnebäck
Eftersom allt vatten i Rinnebäck är dagvatten ställer sig VA SYD frågande till om det kan betraktas 
som ett vattendrag. VA SYD vill inte heller att man i planen använder sig det förstärkande adjektivet 
”förorenat” när dagvattnet som når Rinnebäck beskrivs. Dagvattnet i Rinnebäck är troligen varken 
sämre eller bättre än annat dagvatten från Lunds tätort. I samband med arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen för Öresundsvägen är det av största vikt att avsätta mark för fördröjning av 
dagvatten för att skydda Rinnebäcksravinen och eftersom VA SYD inte har rådighet över markfrågan 
måste även Lunds kommun stå med bland utförarna.

Sularpsbäcken
VA SYD menar att det är viktigt med fördröjning av dagvatten inne i Södra Sandby men att natur och 
åkermarken i Sularpsbäckens avrinningsområde har stor påverka på flöden och erosion och att man 
därför även behöver försöka skapa fördröjning uppströms Södra Sandby. Både Lunds kommun och 
VA SYD behöver listas som utförare av åtgärder i anslutning till Sularpsbäcken.
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Glomsjön
VA SYD påtalar att omfattande utredningar har gjorts om behovet av att fördröja dagvatten från 
Brunnshögsområdet. Eftersom VA SYD inte är huvudaktören när det gäller möjligheterna att frigöra 
yta för fördröjning av dagvatten behöver även Lunds kommun stå med bland utförarna.

Hobybäcken och Stångby
Beträffande den incident i Stångby som inträffade i mars 2015 och som ledde till att spillvatten 
leddes ut i dikningsföretaget som mynnar i Hobybäcken ser VA SYD ingen mening med att nämna en 
sådan enskild incident i planen.  

I samband med utbyggnaden av Stångby bör även Lunds kommun listas bland utförarna eftersom 
många dagvattenlösningar behöver ligga på allmän platsmark.

Veberödsbäcken 
VA SYD menar att de höga flödena i Veberödsbäcken i första hand beror på snabbt avrinnande vatten 
från naturmarken uppströms samhället och inte på dagvatten. När markerna uppströms Veberöd är 
mättade med vatten kan även mindre regn snabbt leda till höga flöden i bäcken.

VA SYD framför även att:
- Årtalet för nedläggningen av Veberöds reningsverk behöver ändras till 2016.
- Flera av VA SYDs synpunkter kommer att arbetas in i planen.
- Beträffande ”rening av dagvatten” kommer det att förtydligas vad som avses. Lunds kommun 

menar att alla recipienter som tar emot dagvatten i större eller mindre grad skulle ”må 
bättre” om de inte var recipienter för dagvatten varför rening av dagvatten är en viktig 
åtgärd.

- Det på sidan 41 är otydligt vad som menas med den påverkan på vattendragen som 
dagvattnet har. Är det dagvattnets innehåll eller den fysikaliska påverkan som avses?

- Redovisningen av varifrån olika delar av Lunds kommun får sitt dricksvatten behöver rättas.
- Det beträffande de lokala miljömålen behöver förtydligas vilka dammar (gäller det även 

dagvattendammar?) som skulle omfattas av lokala miljömål.
- Ordet ”dagvattenlösning” på sidan 64 stryks då det är bebyggelsen i sig som genererar den 

negativa påverkan och inte dagvattenlösningen.
- Torna Hällestads reningsverk fungerar utmärkt och det inte finns något behov av att 

förbättra reningen och åtgärden bör därför styrkas.
- Bysjön kommer att avlastas i och med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Vombs 

by. Även Klingvalla och Östra Tvet kommer anslutas till kommunalt VA.
- Eventuella åtgärder i Vallkärrabäcken måste involvera alla dikningsföretag på den aktuella 

sträckan.

Kommentarer
- Det utsläpp av avloppsvatten som skedde till Hobybäcken våren 2015 är med som ett 

exempel på en incident som fortfarande kan hända men som inte borde kunna hända, särskilt 
när den aktuella recipienten är ett av kommunens finaste öringvatten. Öringens yngel kläcks 
under våren och är då extra känsliga för störningar i vattenkvaliteten.

- Torna Hällestads reningsverk finns med i listan över reningsverk i Södra Östersjöns 
vattendistrikt vars rening behöver förbättras. Därför finns reningsverket med bland förslagen 
till åtgärder även i ”Sjö- och vattendragsplanen”.
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- Skrivningarna om dagvatten i Veberöd- och Sularpsbäcken samt i Rinnebäck arbetas om i 
planen tillsammans med flera av VA SYDs andra påpekanden.

- Avsnittet om reningsverken i kommunen kommer att uppdateras.
- Avsnittet om Vattendirektivet och vattenrätt kommer att utvecklas och förtydligas.
- Lunds kommun läggs till i listan över utpekade utförare när det handlar om behov av 

fördröjning av dagvatten vilket ofta skulle behöva ske på allmän platsmark.

Naturskyddsföreningen Lund 

Synpunkter
Naturskyddsföreningen (NSF) i Lund menar att planen talar klarspråk och är realistisk när det gäller 
möjligheten att uppnå gällande mål vilket underlättar vid prioritering av fortsatt arbete. Det är bra 
att planen värderar olika åtgärder utifrån möjligheten att genomföra dem och utifrån kommunens 
rådighet, men synsättet används inte genomgående. Beträffande statusen på planen framför NSF 
Lund att det är viktigt att planen antas i fullmäktige så att den blir ett tungt underlag till 
översiktsplanen. 

NSF Lund framför vidare att:
- ett antal fynd av ovanliga arter av vattenväxter i Vomb- och Krankesjön med fördel kan 

införas i planen.

- Figur 4.4 ger an annan information om avrinningsområden i Brunnshögsområdet än 
Länsstyrelsens kartor över dikningsföretag.

- När det gäller miljömål likställer planen juridiskt tvingande miljökvalitetsnormer med de 
nationella miljömålen, som i juridisk mening är frivilliga, vilket är fel. Detta behöver 
förtydligas i planen.

- Kommunen inte ska prioritera att mäta och övervaka t ex bekämpningsmedel, mikroplatser 
och läkemedel i vatten, eftersom det är dyrt och kommunen saknar rådighet i frågan om att 
bli av med föroreningarna.

- Lunds domkyrka sannolikt är länets största blyutsläppare men att kommunen avstod från att 
ställa krav på rening av takvattnet när chansen fanns för några år sedan.

- Eftersom rening av dagvatten bl a av ekonomiska och tekniska skäl måste ske genom 
sedimentation av partiklar i dammar är det viktigt att dessa placeras så långt uppströms som 
möjligt, särskilt i områden där marken lutar som i Lund och Södra Sandby.

- Glomsjön behöver slamsugas från näringsrikt sediment för att halterna av framför allt fosfor 
ska minska i Glombäcken/Sularpsbäcken.

NSF Lund menar att Lunds kommuns arbete med dagvatten fortfarande är bristfälligt, t ex har man i 
vissa detaljplaner skrivit långa stycken om dagvattenstrategin, men de åtgärder som sedan föreslås 
löser inte problemet. Det är viktigt att kommunen slår fast att rening och fördröjning av dagvatten 
kräver stora ytor och att dessa ytor måste reserveras i varje detaljplan.

NSF Lund avslutar med att påtala att principen om att förorenaren ska betala, inte tillämpas när det 
gäller dagvatten. Den bästa lösningen är att inte smutsa ner dagvattnet vilket bl a kan göras genom 
att inte använda byggnadsmaterial som ger upphov till föroreningar. Den senaste ändringen av Plan- 
och Bygglagen har dock gjort det svårt för byggnadsnämnderna att ställa krav på sådana 
byggnadsmaterial. Här har bl.a. vattenråden en viktig roll som påtryckare.
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Kommentarer
- Att figur 4.4 ger annan information beror på att de beräkningar av avrinningsområden som 

är underlag för figur 4.4 är mer detaljerade än de som finns i Länsstyrelsen kartor vilket gör 
att det skiljer sig åt.

- Planens syfte och status kommer att förtydligas.
- Återmeandringen av Glombäcken ska i första hand ses som en åtgärd för att förbättra 

livsmiljöerna i bäcken på sikt. Innan vegetation har etablerat sig längs kanterna kommer det 
att förekomma en del erosion.

- Beträffande övervakning av bekämpningsmedel, mikroplatser och läkemedel i vatten är det 
viktigt att få fram mer information och kommunen kan i därför välja att bidra till att öka 
kunskapsläget genom att göra mätningar för att få mer tyngd i sitt agerande när man trycker 
på de aktörer som har rådighet i frågorna.

- Skrivningen om miljömål förtydligas.
- Observationerna av ovanliga vattenväxter arbetas in i planen. 

Höje å vattenråd

Synpunkter
Höje å vattenråd ser positivt på att Lunds kommun förstärker planeringen för Lunds sjöar och 
vattendrag med fokus på en hållbar vattenanvändning och en förbättrad status. Då ingen av 
kommunens vattenförekomster uppnår god status i dag är det särskilt viktigt att man i kommunen 
vidtar åtgärder för förbättra statusen. För att få in vattenfrågorna tidigt i planeringen behöver ”Sjö- 
och vattendragsplanen”, tillsammans med övriga planer inom ”Lunds vatten”, bli formella underlag i 
arbetet med översiktsplanen.

Höje å vattenråd (HVR) framför även följande:
- Att det vore bra om det i planen redovisas en sammanfattning om hur mycket näringsämnen 

som behöver reduceras inom respektive avrinningsområde för att uppnå god status.
- Eftersom dagvatten ett av de stora miljöproblemen i Höje å är det positivt att förslagen om 

åtgärder för Höje å har stort fokus på dagvatten.
- HVR håller med om att det i princip är omöjligt att nå miljömålen inom utsatt tid med dagens 

förutsättningar men att man kan komma en bra bit på vägen genom att prioritera 
vattenfrågorna i kommunens arbete med planering, tillsyn och prövning.

Beträffande åtgärdsförslagen i planen menar HVR att formuleringen ”kommunen kan göra” behöver 
ändras till att ”kommunen ska/bör göra” för att minska risken att planen inte följs.

Kommentarer
- Åtgärdsarbetet i avrinningsområdena befinner sig inte på en sådan nivå av aktivitet i 

dagsläget att man tittar på exakt hur mycket näringsämnen som behöver tas bort från 
vattendragen. Istället ligger fokus idag på att varje åtgärd som genomförs ska vara 
kostnadseffektiv. Det finns idag ingen risk att man skulle göra för mycket åtgärder men skulle 
takten i åtgärdsarbetet öka dramatiskt i framtiden blir det mer intressant att göra en sådan 
analys.
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Kävlingeåns vattenråd

Synpunkter
Kävlingeåns vattenråd ser positivt på att Lunds kommun förstärker planeringen för Lunds sjöar och 
vattendrag med fokus på en hållbar vattenanvändning och en förbättrad status. Då ingen av 
kommunens vattenförekomster uppnår god status i dag är det särskilt viktigt att man i kommunen 
vidtar åtgärder för förbättra statusen. För att få in vattenfrågorna tidigt i planeringen behöver ”Sjö- 
och vattendragsplanen”, tillsammans med övriga planer inom ”Lunds vatten”, bli formella underlag i 
arbetet med översiktsplanen.

Kävlingeåns å vattenråd (KVR) framför även följande:
- Att det vore bra om det i planen redovisas en sammanfattning om hur mycket näringsämnen 

som behöver reduceras inom respektive avrinningsområde för att uppnå god status.
- KVR håller med om att det i princip är omöjligt att nå miljömålen inom utsatt tid med dagens 

förutsättningar men att man kan komma en bra bit på vägen genom att prioritera 
vattenfrågorna i kommunens arbete med planering, tillsyn och prövning.

Beträffande åtgärdsförslagen i planen menar KVR att formuleringen ”kommunen kan göra” ändras till 
att ”kommunen ska/bör göra” för att minska risken med att planen inte följs. I åtgärdskapitlet ingår 
förslag på specifika åtgärder där utförare av respektive åtgärd pekats ut. I de flesta fall är utföraren 
någon annan aktör än Lunds kommun. KVR anser det viktigt att förtydliga att Lunds kommun inte 
lämnar över ansvaret för genomförandet av specifika åtgärder till andra aktörer utan att dessa 
åtgärder kan genomföras i samarbete med respektive namngiven aktör. Respektive aktör måste 
sedan ta ställning till om det är en lämplig åtgärd att genomföra.

Kommentarer
- Åtgärdsarbetet i avrinningsområdena befinner sig inte på en sådan nivå av aktivitet i 

dagsläget att man tittar på exakt hur mycket näringsämnen som behöver tas bort från 
vattendragen. Istället ligger fokus idag på att varje åtgärd som genomförs ska vara 
kostnadseffektiv. Det finns idag ingen risk att man skulle göra för mycket åtgärder men skulle 
takten i åtgärdsarbetet öka dramatiskt i framtiden blir det mer intressant att göra en sådan 
beräkning.

- De förslag på åtgärder i ”Sjö- och vattendragsplanen” som Kävlingeåns vattenråd är utpekat 
som utförare av är åtgärder som ligger helt i linje med målsättningarna för vattenrådets 
arbete. Åtgärderna är förslag och Lunds kommun är väl medveten om att styrelsen för 
Kävlingeåns vattenråd självständigt tar beslut om vilka åtgärder som ska genomföras inom 
ramen för vattenrådets arbete. Lunds kommun kommer att förtydliga detta i planen.
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2

1. Sammanfattning
Lunds kommun ligger inom tre avrinningsområden, från söder är det Sege å, Höje å och Kävlingeån. 
Höje å- och Kävlingeåns avrinningsområden delar Lunds kommun på längden i två ungefär lika stora 
delar. Sege å utgör endast en mycket liten del av kommunens sydvästra hörn. Kommunen är fattig på 
sjöar och vattendrag, det finns bara två större sjöar i kommunen, Vombsjön och Krankesjön. 
Vattenlandskapet i Lunds kommun har förändrats kraftigt under de senaste 200 åren. För 200 år 
sedan bestod ca 25 % av ytan i kommunen av våtmarker, sjöar och mindre vattendrag, idag återstår 
endast en liten del av de öppna vattnen till följd av utdikning och uträtning av vattendrag för att 
vinna odlingsbar mark. Vattnet i landskapet rinner idag ofta i raka diken eller i kulvertar under 
marken och ligger mycket djupare ner i marken jämfört med vad det gjorde innan utdikningen 
påbörjades. 

Både Höje å- och Kävlingeåns avrinningsområden präglas av att de ligger mitt i det sydvästskånska 
jordbrukslandskapet. De största miljöproblemen är fysisk påverkan (sänkning, dikning, kulvertering 
och uträtning) av sjöar, våtmarker och vattendrag samt övergödning från jordbruk, reningsverk och 
enskilda avlopp. Till följd av problemen med framför allt övergödning och fysisk påverkan bedöms 
ingen av vattenförekomsterna i kommunen uppnå ”God ekologisk status” enligt Vattendirektivet. 

Trots miljöproblemen finns det fortfarande en del naturvärden i sjöar och vattendrag. Kävlingeån har 
ett artrikt fisksamhälle och ovanliga arter av små bottenlevande djur påträffas då och då både i Höje 
å och i Kävlingeån. Bland fiskarna kopplas de högsta värdena till förekomsten av de två små 
bottenlevande arterna sandkrypare och grönling.

Framför allt Kävlingeån har en lång historia av vattenvårdsarbete. Kävlingeåns vattenvårdsförbund 
var en av de första vattenorganisationerna i landet och den moderna fiskevården i Sverige hade sin 
vagga i Håstad mölla vid Kävlingeån. I båda avrinningsområdena finns även en lång tradition av 
mellankommunala samarbeten kring vattenvård inom Höjeå- och Kävlingeåprojekten. 2010 startade 
vattenråden i både Höje å och Kävlingeån och båda vattenråden ses nu som föregångare i landet 
med en för vattenråd komplett verksamhet.

De miljömål som gäller för sjöar och vattendrag i Lunds kommun är vattendirektivets miljökvalitets-
normer, de nationella miljömålen och Lunds lokala miljömål, LundaEko II. Alla målen kan dock 
koncentreras till att uppnå miljökvalitetsnormerna, uppnås normerna får även de andra miljömålen 
anses vara uppnådda. Ambitionsnivån för målen är högt satt i förhållande till miljöproblemens 
storlek och i förhållande till de praktiska, administrativa och ekonomiska möjligheterna att idag 
genomföra fysiska åtgärder i landskapet. Därför bedöms det i dagsläget inte vara möjligt att uppnå 
miljömålen om inte de praktiska, administrativa och ekonomiska möjligheterna för att genomföra 
åtgärder förbättras avsevärt.

Höjeå- och Kävlingeåprojektet har dock visat att det går att genomföra fysiska åtgärder i stor skala 
och att det går att åstadkomma förbättringar, men projekten visar också att miljöproblemen är så 
stora att det krävs ännu större insatser om målen ska nås. För att kunna uppnå målen är det viktigt 
med en grundsyn om att varje verksamhet ska hantera sin egen belastning på miljön och att varje 
åtgärd ses som ett litet men viktigt steg i rätt riktning. De åtgärder som kommunen kan genomföra är 
att använda sig av miljökvalitetsnormerna som verktyg i arbetet med prövning, tillsyn och 
planläggning, vilket går hand i hand med genomförandet av kommunernas åtgärder i 
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Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Vidare kan kommunen även agera aktivt genom att fortsätta 
arbetet inom ramen för vattenråden samt verka för att genomföra fysiska åtgärder där kommunen är 
fastighetsägare. Miljöproblemen i sjöar- och vattendrag i Lunds kommun kan inte lösas enbart inom 
kommunen utan förutsätter ett brett samarbete mellan många olika aktörer inom 
avrinningsområdena.

Figur 1.1: Hobybäcken i nordvästra hörnet av Lunds kommun är kanske kommunens vackraste vattendrag.
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2. Inledning

Lunds vatten
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma planer. Syftet är att säkra en 
hållbar VA-planering och arbeta för god vattenstatus i sjöar och vattendrag i kommunen. Fem planer 
kommer att utarbetas som ska komplettera befintlig planering, arbetet har getts samlingsnamnet 
Lunds Vatten (se figur 2.1). De ingående planerna är:

- Vattenförsörjningsplan - Plan för att skydda vattenresurser för framtiden och säkerställa 
vattenförsörjningen på lång sikt för Lundaborna.

- VA-utbyggnadsplan - Plan för kommunens skyldighet att enligt Vattentjänstlagen 6 § bygga 
ut vatten och avlopp.

- Sjö- och vattendragsplan - Plan för att uppnå god ekologisk status i kommunens sjöar och 
vattendrag.

- Dagvattenplan - Plan för att hantera dagvatten vid förtätning och exploatering i befintlig 
bebyggelse.

- Översvämningsplan - Plan för att hantera översvämningsrisker vid höga vattenflöden och 
extremregn.

Figur 2.1: De ingående planerna i Lunds vatten
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Status och syfte 
De ingående planerna i Lunds vatten ska fungera som stöd till kommunens nämnder och 
förvaltningar. Planerna ska även fungera som underlag för kommunens översiktsplan och utgöra stöd 
för att nå intenationella, nationella och lokala miljömål. Alla planer innehåller en nulägesstatus för 
respektive delområde samt förslag på möjliga åtgärder.

Ansvar

Kommunala bolag och kommunalförbund
En kommun kan överlämna en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag eller 
kommunalförbund. Den direkta styrningen av genomförandet av åtgärden är dock begränsad. Ett 
utpekande av ett kommunalt bolag som ansvarig för åtgärder i denna plan innebär inte en skyldighet 
för bolaget att genomföra åtgärden. Det förutsätter att nödvändiga beslut fattas av respektive 
bolagsstyrelse eller bolagsstämma.

Nämnder och styrelser
Kommunens nämnder och styrelser har ansvar för att genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå 
målen. Miljönämnden utövar tillsynen i Lunds kommun enligt miljöbalken inklusive tillsynen av 
strandskyddet samt fullgör i övrigt kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Vattenråden
Vattenråden är självständiga organisationer som vars respektive styrelse fattar beslut om vilka 
åtgärder som är lämpliga inom sitt ansvarsområde. Lunds kommun har som en medlem i vattenråden 
ansvar för att verka för att vattenråden genomför de åtgärder som anges i planen som vattenråden 
har rådighet över och som ligger i linje med vattenrådens egna målsättningar. 

Uppföljning
Planerna inom Lunds vatten ska följas upp och aktualiseras varje mandatperiod. 

Sjö- och vattendragsplan
Sjö- och vattendragsplanen är en nulägesanalys av ytvattensituationen i Lunds kommun beträffande 
bland annat miljöpåverkan, naturvärden, miljömål, möjliga åtgärder, miljöövervakning och 
dikningsföretag. Det har tidigare gjorts olika inventeringar och sammanställningar på området 
(exempelvis Brinck m fl 1965; Lundquist Y., Rendahl, H. 1967; Weijman-Hane 1969; Burhagen 1977; 
VIAK AB 1979; Ekologgruppen 1990; Reuterskiöld m fl 2007) och i denna plan analyseras och 
aktualiseras situationen med den information som finns tillgänglig idag.

Lunds kommun omfattas av tre avrinningsområden, från söder Sege å avrinningsområde, Höje å 
avrinningsområde och Kävlingeåns avrinningsområde. Lunds kommuns del av Sege å är mycket 
begränsad varför denna del helt utelämnats från denna plan. Höje å och Kävlingeåns 
avrinningsområden delar kommunen i två nästan lika stora delar (se figur 2.2). Trots att Kävlingeån är 
ett av Skånes största vattendrag och cirka fyra gånger större än Höje å är både Kävlingeån och Höje å 
relativt små vattendrag i ett nationellt perspektiv. I Kävlingeån rinner i genomsnitt ca 11 m3 vatten 
per sekund och i Höje å 2-3 m3 per sekund (SMHI 2015). Variationen mellan högsta och lägsta 
vattenföring är dock stor. 
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Figur 2.2: Sege å, Höje å och Kävlingeåns avrinningsområden samt ingående kommuner. Gränsen mellan 
Höje å avrinningsområde och Kävlingeåns avrinningsområde delar Lunds kommun på längden i två nästan 
lika stora delar.

Vattenlandskapet och markanvändningen i kommunen har förändrats kraftigt under de senaste 200 
åren och markanvändningen idag speglas i tillståndet för sjöar och vattendrag. Torrläggningen av 
landskapet som skett för att vinna odlingsbar mark har lett till att klassiska miljöproblem som 
övergödning och fysisk påverkan av sjöar och vattendrag är omfattande i kommunen. Höje å 
påverkas även av utsläpp av dagvatten och renat avloppsvatten eftersom hela Lunds stad ligger i 
Höje å avrinningsområde och Källby reningsverk har Höje å som recipient.

Hantering av vattenfrågor på kommunnivå är av naturliga orsaker, det vill säga att vattnets 
avrinningsområden korsar kommun- eller andra administrativa gränser, inte alltid ett optimalt sätt 
att hantera vattenfrågor på. De samarbeten kring vattenfrågorna i vattenråd, som idag finns i de tre 
avrinningsområden som berör Lunds kommun, är utmärkta exempel på nödvändigt och effektivt 
samarbete kring vattenfrågor inom avrinningsområden, över kommungränser. Att vatten korsar 
kommungränser gör att viss information i denna plan berör sjöar och vattendrag som inte helt är 
belägna inom Lunds kommun. Miljöproblemen i sjöar- och vattendrag i Lunds kommun kan dock inte 
lösas enbart inom kommunen utan förutsätter ett brett samarbete mellan många olika aktörer inom 
avrinningsområdena. Fokus i planen ligger dock på att beskriva sjöar och vattendrag i Lunds 
kommun, hur dessa är påverkade av sin omgivning och vilka åtgärder som kan genomföras för att 
förbättra situationen. 
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3. Höje å – Beskrivning av sjöar och vattendrag

Höje å avrinningsområde
Höje å avrinningsområde är ca 316 km2 stort och ligger mellan Sege å avrinningsområde i söder och 
Kävlingeåns avrinningsområde i norr (Figur 3.1). Huvudfåran rinner från Häckebergasjön, förbi 
Genarp, Esarp, Kyrkheddinge och Lund innan den mynnar i Lommabukten vid Lomma. Själva 
huvudfåran är ca 35 km lång och har en fallhöjd på 65 m. Källflödena är belägna på Romeleåsens 
västsluttning i det sydskånska sjö- och backlandskapet.  Önnerupsbäcken, som är det största tillflödet 
med en fallhöjd på 40 m, har sitt källområde vid norra utkanten av Lunds stad och ansluter till Höje å 
strax nordost om Lomma. Från Björkesåkrasjön öster om Sturups flygplats rinner Björkesåkraån ner 
till Häckebergasjön. Andra biflöden till Höje å är bland annat Dynnbäcken, som är Staffanstorps 
utflöde i Höje å, Dalbydiket/Källingabäcken, Gödelövsbäcken, Råbydiket och Olstorpsån (Figur 3.1). I 
avrinningsområdet är fyra vattendrag och fyra grundvattenförekomster utpekade som 
vattenförekomster enligt arbetet med vattenförvaltningen (Tabell 6.1). Inga sjöar i området är 
vattenförekomster. Kustvattenförekomsten Lommabukten gränsar till området.

Figur 3.1: Höje å avrinningsområde med läget för betydande sjöar, vattendrag och övriga vatten ungefärligt 
markerade. Källa: www.vattenatlas.se
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Medelvattenföringen i Höje å är ca 2,5 m3/s och i huvudfåran skiljer det ca 100 gånger mellan högsta 
och lägsta flöde medan det i Önnerupsbäcken skiljer hela ca 600 ggr mellan högsta och lägsta flöde 
(SMHI 2015, tabell 3.1). Det är osäkert vad denna stora skillnad i Önnerupsbäcken beror på. 
Vattenföringen i huvudfåran skiljer sig relativt mycket åt mellan mätstationen vid Trolleberg (Lund) 
och mynningen vid Lomma vilket beror på att Önnerupsbäcken mynnar i Höje å strax innan 
huvudfåran mynnar i Öresund vid Lomma. Vid höga vattenflöden kan hela ådalen på vissa sträckor 
vara översvämmad vilket är en naturlig företeelse (Figur 3.2)

Tabell 3.1: Vattenföringen i Höje å. I huvudfåran är skillnaden mellan högst och lägsta flöde ca 100 ggr och i 
Önnerupsbäcken ca 600 ggr

Höje å - vattenföring 
Medel

vattenföring 
(m3/s)

Lägsta vatten- 
föring (m3/s)

Högsta vatten- 
föring (m3/s)

Skillnad 
(ggr)

Höje å - Mynningen vid Lomma 2,5 0,24 * 33,3 ** 141

Höje å - Trolleberg (Lund) 2,1 0,22 * 25,8 ** 103

Önnerupsbäcken - Vid 
mynningen i Höje å

0,3 0,01 *** 7,5 **** 609

*2015-10-23; ** 2007-07-07; ***2012-09-26; ****2007-07-06
Källa: SMHI vattenwebb

Figur 3.2: Höje å vid Källby i södra Lund vid ett tillfälle då i stort sett hela ådalen är fylld med vatten. Det är en 
naturlig företeelse att ett vattendrag breder ut sig på detta sätt.

Den sydöstra delen av avrinningsområdet är lätt kuperat med mycket ädellövskog medan resten av 
området domineras av ett öppet, bördigt jordbrukslandskap med stor andel åkermark. Även bebyggd 
mark utgör en stor del av området, då i stort sett hela Lunds stad, Dalby, Genarp och delar av 
Lomma, Hjärup och Staffanstorps tätorter ligger i området (se tabell 3.2 beträffande 
markanvändning). 
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Tabell 3.2: Markanvändningen i Höje å avrinningsområde. Jordbruksmark utgör en stor del av 
markanvändningen men även andelen urbana områden är betydande.

Höje å – markanvändning 
Höje å - Mynningen vid 

Lomma
Höje å - Trolleberg 

(Lund)
Önnerupsbäcken -        

Vid mynningen i Höje å

Jordbruksmark 63 % 59 % 83 %

Mosse 0 % 1 % 0 %

Sjö 1 % 1 % 0 %

Skogsmark 18 % 24 % 0 %

Urbant 17 % 16 % 17 %

100 % 100 % 100 %

Källa: SMHI vattenwebb

Stora naturvärden finns framför allt i sydöstra delen av området vid Romeleåsen. Huvudfåran mellan 
Genarp och Häckeberga är till stora delar relativt opåverkad och rinner genom bokskog. I många av 
vattendragen finns öring och grönling som skyddsvärda fiskarter (Eklöv 2000b). Grönling och öring 
var på 1960-talet sannolikt utslagna från stora delar av Höje å på grund av dålig vattenkvalitet. 
Arterna har dock återhämtat sig och är idag vanligt förekommande i ån. I Höje å inventerades 
musslor på åtta lokaler 2006 (Ljungberg & Svensson 2010). Den hotade tjockskaliga målarmusslan 
hittades på en lokal vid Kyrkheddinge, skal eller skalrester hittades på ytterligare fyra lokaler, medan 
arten saknades helt på tre lokaler. Beståndet av den ovanliga musslan är uppenbart mycket svagt i 
Höje å och det krävs sannolikt riktade åtgärder för att arten ska kunna leva vidare i ån. Det 
bottenlevande djursamhället i huvudfåran har visat på en ökning i antal arter under de senaste åren 
och artsammansättningen visar generellt på svag till måttlig påverkan av föroreningar medan 
undersökningar i Önnerupsbäcken visar på ett artfattigare samhälle betydligt mer påverkat av 
föroreningar (Holmström och Pröjts 2015). Inom recipientkontrollen har man upptäckt att den 
ovanliga nattsländan Brachycentrus subnubilus finns i ån. Analyser av så kallade påväxtalger (alger 
som växer på stenar och andra ytor i vattendraget) i Höje å visar generellt på en måttlig till god status 
med viss påverkan av föroreningar (Holmström & Pröjts 2015).

Förutom Björkesåkrasjön och Häckebergasjön, som ligger söder om Genarp, finns det även flera 
andra lite större ytvatten i avrinningsområdet: Ugglarpssjön mellan Dalby och Veberöd, ett par 
grävda dammar (lertäkter) vid Lomma, Höjeåprojektets ca 5 ha stora våtmark vid Östra Kannik 
(Lomma kommun), vattenytorna i Billebjers stenbrott mellan Lund och Dalby och Bökesjön nära 
Häckebergasjön. Även Rögle dammar, precis på vattendelaren mellan Kävlingeån och Höje å, har sitt 
utlopp till Höje å. Häckebergasjön och Björkesåkrasjön är eutrofa (näringsrika) sjöar med högt pH-
värde och ett algsamhälle som visar på just näringsrika förhållanden. Medan Häckebergasjön har en 
hög algbiomassa med ett artrikt samhälle så är biomassan och artdiversiteten låg i Björkesåkrasjön 
(Holmström & Pröjts 2015).

Påverkan
Närsaltbelastning från jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp och dagvatten är betydande 
föroreningskällor. Den enskilt största källan för näringsämnena kväve och fosfor i avrinningsområdet 
är jordbruket (Höje å vattenråd 2104a). Kväveförlusterna från jordbruksmarken är höga i hela 
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området (Holmström och Pröjts 2015). Förlusterna av fosfor är måttligt höga till höga förutom i 
området söder om Genarp där förlusterna är extremt höga (Holmström och Pröjts 2015). Sedan 
början av 1800-talet har arealen våtmark minskat från ca 25 % av ytan till endast ca 1,5 % av ytan och 
sträckan öppet vattendrag minskat med ca 50 % (Burhagen 1977). Samtidigt tar alla vattendrag 
kontinuerligt emot utsläpp från både jordbruk och olika punktkällor som exempelvis reningsverk och 
enskilda avlopp. Reningsverket i Lund (Källby) som är den enskilt största källan till utsläpp av kväve 
och fosfor har minskat utsläppen av framför allt kväve betydligt sedan 1995 då utökad kväverening 
infördes vid verket.  

Reningsverken är den andra största källan till föroreningar och 2014 stod reningsverken för ca 19 % 
av transporten av kväve och ca 32 % av transporten av fosfor (Holmström & Pröjts 2015). Situationen 
beträffande reningsverken har dock blivit avsevärt bättre de senaste ca 40 åren med en 
koncentration till färre större reningsverk med bättre rening. På 1970-talet var situationen en annan 
och då mottog Höje å avloppsvatten, från ett antal mindre reningsverk med varierande reningsgrad; 
Genarp, Björnstorp, Esarp, Dalby, Staffanstorp, Lund, Fjelie och Flädie (Hoff och Hertzman 1972). 

Dagvattenpåverkan sker från tätorter, vägnät och till viss del även från landningsbanorna på 
Malmö/Sturups flygplats. Många punktkällor belastar indirekt Höje å via reningsverken, framför allt 
via Källby reningsverk. Nedströms Lund kan dagvatten från hårdgjorda ytor ge flödestoppar vid 
kraftigt regn och låga initiala flöden i ån. Vid riktigt höga flöden och vid vissa översvämnings-
situationer kan det dock vara så att dagvattnets snabba avrinning gör att den maximala flödestoppen 
i ån blir aningen lägre jämfört med om de hårdgjorda ytorna utgjorts av jordbruksmark med något 
långsammare avrinning. Denna situation uppstod vid översvämningarna i juli 2007 (SWECO 2010).

Drygt 60 % av ytan i avrinningsområdet utgörs av intensivt brukad jordbruksmark (SMHI 2015). Till 
följd av detta utgör övergödning och fysisk påverkan (påverkan på vattendragens naturliga flöde och 
form) de största vattenrelaterade miljöproblemen inom Höje å avrinningsområde.  Dessutom 
påverkar flera partiella och definitiva vandringshinder i åns biflöden och ett definitivt 
vandringshinder i huvudfåran, vid Häckebergasjöns utlopp, möjligheterna för fisk och andra 
vattenlevande djur att röra sig helt fritt i vattensystemet (Eklöv 2013c).

Sjöar

Häckebergasjön 
Häckebergasjön är skapad genom dämning och utloppet kan regleras. Sjön är näringsrik och kan 
betraktas som en källsjö till Höje å huvudfåra. Stränderna kantas av trädridåer med ek, bok och al 
(Figur 3.3). Träden är gamla och hyser en rik skalbaggs- och insektsfauna samt många ovanliga 
mossor och lavar. Öarna i sjön är bevuxna med ädellövskog som fått utvecklas fritt under lång tid 
(Länsstyrelsen Skåne län 2015b). Sjön som maximalt är 3,5 meter djup har en yta på ca 0,76 km2 och 
ligger ca 49 meter över havet. Eftersom sjön ligger högt upp i avrinningsområdet nära Romeleåsens 
sluttningar är andelen skogsmark i sjöns tillrinningsområde högre än i resten av avrinningsområdet. 
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Figur 3.3: Vårvinter och is på Häckebergasjön. I bakgrunden syns delar av den trädridå som omger sjön.

Häckebergasjön tar vid höga vattenflöden emot stora mängder av det organiska material som 
producerats i Björkesåkrasjön och vattnet i sjön har generellt höga halter av näringsämnen 
(Holmström och Pröjts 2015). Den ekologiska statusen bedöms inom recipientkontrollen för Höje å 
som otillfredsställande men sjön utgör dock inte någon vattenförekomst enligt vattenförvaltningen. 
Övergödningen gör att siktdjupet är litet och att växt- och djursamhällen i sjön är anpassade till det. 
Reduktionsfiske av vitfisk (t ex mört och brax) skulle kunna vara en möjlig åtgärd för att förbättra 
siktdjupet i sjön. 

Gädda, abborre, sutare, brax, ål och mört är vanligt förekommande fiskarter i sjön. Häckeberga Säteri 
har fiskerätten i sjön och för att skapa ett bra fiskevatten tillåts endast fiske från roddbåtar som man 
kan hyra på Häckeberga slott. Ingen båtuthyrning sker dock under april-juni på grund av fågelskydd. 
All fisk som fångas ska återutsättas.

Bökesjön 
Bökesjön är en liten sjö på ca 1,5 ha i Häckeberga-Skoggårds Natura 2000-område ca 300 m öster om 
Häckebergasjön. Maxdjupet är knappt 5 meter och sjön klassas som ”dystrofa sjöar och småvatten”. 
Sjön som har bildats från en dödisgrop är omgiven av blandad lövskog (Figur 3.4). Vattnet i sjön är 
relativt näringsfattigt, brunfärgat och sjön betraktas som limniskt intressant (Lunds kommun 2014). 
Kunskapsunderlaget beträffande Bökesjö är relativt litet och inga undersökningar finns listade. Sjön 
beskrivs dock översiktligt i diverse olika naturvårdsdokument.
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Figur 3.4: Bökesjön i Häckebergaområdet är omgiven av mestadels lövskog.

Ugglarpssjön 
Ugglarpssjön, på Romeleåsen ca 1 km söder om Björnstorps by, har en area på ca 5 ha. Sjön är enligt 
gamla uppgifter väldigt grund, endast ca 3-4 dm (sommaren 1976 vid lågt vattenstånd) och 
tillrinningsområdet är ca 122 ha stort (Burhagen 1977). Den beskrivning av sjön som hittas i 
litteraturen är Burhagens undersökning (1977) där det konstateras att vattnet är mycket grumligt, att 
primärproduktionen av alger är hög och att mycket av näringen var bunden till det organiska 
materialet. Ett bälte av kaveldun omgärdade sjön medan undervattensvegetation ute i sjön saknades 
och troligen har svårt att få fäste i sjöns lösa bottensediment (Figur 3.5). Sjön bedömdes inte ha 
någon betydelse för fiske eller bad. Gäss och skarvar vistas på sjön som länge hyste Sveriges 
sydligaste häckningslokal för sångsvan (Cygnus cygnus), (Lunds Naturskyddsförening 2016).

De åtgärder som föreslås av Burhagen (1977) är att säkerställa vattennivån och på lång sikt muddra 
sjön på de lösa sedimenten. Inga åtgärder föreslås i dagsläget. Uppgifterna om sjön i litteraturen är 
få.

Figur 3.5: Ugglarpssjöns lite säregna strandmiljöer.

Björkesåkrasjön 
Björkesåkrasjön ligger relativt svåråtkomligt strax öster om Malmö/Sturups flygplats och har en yta 
på ca 71 ha varav ca 24 ha i Lunds kommun. Sjön ligger 59 m över havet. Avrinningen från sjön går via 
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Björkesåkraån till Häckebergasjön.  Björkesåkrasjön är en grund slättsjö med ett rikt fågelliv och runt 
sjön finns täta videbuskage. De närmaste omgivningarna är skogbevuxna med såväl bok som 
planterade granskogar där många solitära äldre träd förekommer. De omgivande skogsområdena har 
stort värde för rekreation och friluftsliv (Länsstyrelsen Skåne län 2015c).

Om isen lägger sig på vintern kan sjön drabbas av syrebrist eftersom den är så grund (Höje å 
vattenråd 2014b). Planktonproduktionen i Björkesåkrasjön är generellt sett mycket lägre än i 
Häckeberga då sjön är grund och har en väl utvecklad undervattensvegetation som konkurrerar ut 
planktonalgerna. Siktdjupet går ofta inte att mäta i sjön eftersom det överstiger vattendjupet. Sjön 
undersöks inom recipientkontrollen och därför finns det viss kunskap om sjön. Det saknas dock nät-
provfiske från sjön. 

Vattendrag

Höje å huvudfåra
Huvudfåran, som är ca 35 km lång, börjar vid Häckebergasjöns utlopp i ån och rinner sedan förbi 
Genarp, Esarp, Kyrkheddinge och Lund för att mynna i Öresund vid Lomma. På den första sträckan 
från sjön ner till Landsvägsbron i Genarp rinner ån relativt opåverkad och slingrande genom 
lövskogen (Figur 3.6). 

Figur 3.6: Höje å huvudfåra på sträckan mellan Genarp och Häckebergasjön där ån rinner relativt opåverkad 
genom bokskogen.

Efter Genarp byter ån helt karaktär och blir mer till ett uträtat och fördjupat jordbruksdike på långa 
sträckor (Figur 3.7). Vid Esarp slingrar sig dock ån åter genom betesmarkerna (Figur 3.8). 
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Figur 3.7: Höje å nedströms Genarp har karaktären av ett uträtat jordbruksdike.

Figur 3.8: Vid Esarp slingrar sig Höje å fram genom de omgivande betesmarkerna.

Efter Esarp rinner ån genom jordbrukslandskapet ner till Lund. På vägen mot Lund passeras bland 
annat Kornheddinge kvarn och Kyrkheddinge. Vid Knästorps by strax öster om Lund mynnar två stora 
kulvertar för dagvatten från östra Lund. Vid kraftiga regn forsar dagvattnet orenat och ofördröjt rakt 
ut i Höje å. Vid Lund passerar ån genom S:t Larsparken och lite längre nedströms förbi Källby 
reningsverk. Här är ån med dess omgivningar en oas och ibland även en djungel vars betydelse för 
det lokala djur- och växtlivet inte kan överskattas (Figur 3.9). 
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Figur 3.9: Vid Källby och Värpinge i Lunds södra utkant kantas Höje å av djungelliknande miljöer.

Ett antal kvarnar eller möllor har funnits i huvudfåran, Värpinge mölla längst nedströms, Källby mölla, 
Höjebromölla, Kornheddinge kvarn, Alberta kvarn och vattenkvarnen i Genarp är några exempel. 
Väster om Lund omges Höje å på bägge sidor av öppna betesmarker vilka vid höga vattenflöden kan 
vara översvämmade och fuktiga. Längs denna del av Höje å finns en insektsfauna som kan anses vara 
unik för Norden och mycket sällsynta arter har påträffats (Naturskyddsföreningen Skåne 2015). Bland 
lite mer ovanliga fåglar märks kungsfiskare, vaktel, nattskärra och kustsnäppa. Många arter 
fladdermöss finns också i området, bland annat större -, gråskimlig-, vatten-, dvärg- och nordisk 
fladdermus (Naturskyddsföreningen Skåne 2015). Strax nedströms Trolleberg har Höje å 
återmeandrats på en sträcka av ca 800 m som en åtgärd inom Höjeåprojektet. Strax efter det att den 
återmeandrade sträckan tar slut lämnar Höje å Lunds kommun och rinner in i Lomma kommun. Där 
Höje å når motorvägen E6 vid Östra Kannik ligger Höjeåprojektets största och mest publika våtmark 
som är ett ca 5 ha stort fågelparadis precis vid den hårt trafikerade E6:an. Väster om motorvägen vid 
Västra Kannik finns fortfarande rester av gamla meanderbågar som fylls med vatten vid höga flöden. 

Näringshalterna i huvudfåran är precis som i de flesta vattendrag i området höga. Den ekologiska 
statusen i huvudfåran har dock höjts från dålig till otillfredsställande status. Endast kortare sträckor 
av huvudfåran nedströms landsvägsbron vid Genarp berörs inte av något dikningsföretag. Det gäller 
bland annat sträckan från järnvägsbron i Lunds södra utkant ner till drygt 1 km nedströms Trolleberg 
som inte ingår i något dikningsföretag.

Dalbydiket/Källingabäcken
Vattendraget avvattnar södra och östra delen av Dalby samhälle samt området öster om Dalby vilket 
gör att vattendraget tar emot relativt mycket dagvatten. En damm anlagd inom Höjeåprojektet söder 
om Pumpvägen i Dalby har viss kapacitet att fördröja dagvatten från samhället. Stora delar av 
vattendraget är dikat och kulverterat. Det numera nedlagda Dalby reningsverk hade Dalbydiket/ 
Källingabäcken som recipient. Genom att avloppsvattnet från Dalby numera pumpas till Källby har 
bäcken avlastats en del gällande påverkan från näringsämnen. Trots det uppmäts ibland extremt 
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höga halter av fosfor i vattendraget inom recipientkontrollen. Till följd av landskapets lutning ner mot 
Höje å har cirka 50 % av vattendragets längd strömmande vattenbiotoper som bitvis är lämpliga för 
öring.

Vallkärrabäcken/Önnerupsbäcken
Vattendragets avrinningsområde i Lunds kommun utgörs av området inom Höje å avrinningsområde 
precis norr och nordväst om Lunds stad. Källområden utgörs bland annat av Stångby, S:t Hans backar 
och Klosterängshöjden i norra Lund samt området runt Fels mosse. Vattendraget tar emot relativt 
stora mängder dagvatten och vattenföringen varierar kraftigt mellan högsta och lägsta vattenföring. 
Vought (2011) bedömer att bäcken hamnar i klass 1 för känslighet och således är mycket känsligt för 
ytterligare belastning av dagvatten.

Vallkärrabäcken har under åren varit påverkad av lakvatten från deponin S:t Hans backar med 
förhöjda halter av metaller, PCB och hormonliknande ämnen som påverkat fisken negativt (Hallgren 
2009). Hög andel av missbildade öringar har hittas i bäcken vid elfisken (t ex Eklöv 2002, 2013a och 
2014). Åtgärder såsom täckning av den gamla soptippen med lera för att förhindra bildning av 
lakvatten och anläggning av sedimentationsdammar har genomförts på S:t Hans backar (Lunds 
kommun 2013). Delar av vattendraget har strömmande vatten vilket utgör bra livsområden för öring 
och grönling förutsatt att vattenkvaliteten är tillfredställande. Stora delar av vattendraget är dock 
kraftigt fördjupade och uträtade.

Vattendragets status klassas som otillfredsställande eftersom påverkan från näringsämnen är stor. 
Det har dock inom ramen för Höjeåprojeket anlagts många dammar och våtmarker i 
avrinningsområdet och halterna av näringsämnen har gått ner kraftigt de senaste 20 åren 
(Holmström & Pröjts 2015). I samband med en elfiskeundersökning 1965 beskrevs bäckens vatten 
som ”starkt förorenat och vidrigt”. Endast några få småspiggar fångades (Burhagen 1977). 

Nedströms Nöbbelövs mosse är vattendraget 
kulverterat på en sträcka av ca 800 m direkt 
nedströms mossen. Havsöring kan simma genom 
kulverten vid höga vattenflöden medan den utgör ett 
definitivt vandringshinder för övriga fiskarter. Efter 
kulverten är det endast ca 200 m öppet vattendrag 
kvar innan vattendraget lämnar Lunds kommun och 
rinner in i Lomma kommun. Nöbbelövs mosse 
fungerar som ett fördröjningsmagasin för vatten som 
utjämnar vattenflödet i systemet nedströms då 
storleken på kulverten nedströms Nöbbelövs mosse 
vid höga flöden är begränsande för vattenflödet 
(Figur 3.10).

Figur 3.10: Strax nedströms Nöbbelövs mosse rinner                                                                                                    
hela Vallkärrabäcken in i en 800 m lång kulvert.
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Råbydiket/Bjällerupsbäcken
Innan 1968 tog Råbydiket emot stora delar av dagvattnet från östra Lund. Markägare längs 
vattendraget klagade på de ökade mängderna dagvatten i vattendraget och vid en förrättning 1968 
bestämdes att två kulvertar skulle leda om stadens dagvatten från Råbydiket/Bjällerupsbäcken direkt 
ner till Höje å huvudfåra öster och väster om Knästorps by (Kindblom 1968). Frågan är åter aktuell i 
samband med nyexploatering i östra Lund där den nyanlagda Råbysjön ska ta emot och fördröja 
dagvatten från nya bostadsområden innan det, efter nästan 50 år utan dagvatten, åter leds ut 
dagvatten i Råbydiket och Bjällerupsbäcken. Själva vattendraget är till en början kulverterat på långa 
sträckor och har där inga högre naturvärden. Dessutom är bäcken kraftigt fysiskt påverkad genom 
fördjupning och uträtning samt har höga halter av näringsämnen (Holmström & Pröjts 2015). Längre 
upp i Bjällerupsbäcken, uppströms en kulverterad sträcka, på en sträcka som troligen har viss 
grundvattentillförsel, finns det dock ett stationärt bestånd av bäcköring. Bäcken tar här emot vatten 
från Rögle dammar. Markägare upplever att variationerna i vattenflödena har ökat under senare år.

Björkesåkraån
Björkesåkraån avvattnar Björkesåkrasjön och rinner förbi Malmö/Sturup flygplats ner till 
Häckebergasjön. Till en början utgör ån gränsen mellan Lund och Svedala kommuner för att sedan 
vika av åt öster in i Lunds kommun. Ån är som så många andra vattendrag i Lunds kommun påverkad 
fysiskt av fördjupning och uträtning. Vattendraget är även påverkat av övergödning (Holmström & 
Pröjts 2015) och bottenfaunan i ån har visat sig vara påverkad av syretärande ämnen (Sandsten och 
Stål Delbanco 2012). Delar av ån påverkas även direkt av utsläpp av dagvatten från ca 17 ha av 
Malmö/Sturups flygplats, men påverkan bedöms ändå vara relativt liten (Sandström m fl. 2011). Vid 
lågt vattenstånd i Björkesåkrasjön kan ån i dess övre del närmast sjön vara i det närmaste uttorkad.

Olstorpsån
Olstorpsån är ett källflöde till Höje å som rinner genom bokskogen på Romeleåsens sydvästra 
sluttning ner till Häckebergasjön (Figur 3.11). Mycket lite information finns tillgänglig om 
vattendraget. Burhagen (1977) beskriver Olstorpsån som ett utpräglat källområde med utmärkt 
vattenkvalitet som ska skyddas mot nya föroreningskällor.

Figur 3.11: Olstorpsån vid snösmältning. Ån rinner genom bokskogen på Romeleåsens sydvästra               
sluttning ner till Häckebergasjön.
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Rinnebäck
I Lunds västra utkant ligger naturreservatet Rinnebäck, en ca 700 m lång ravin med branta sidor 
(Figur 3.12). Ravinen, som används för rekreation och som betesmark, har en öppen karaktär med 
spridda buskar och träd av bland annat hagtorn, fläder, ek och fågelbär. Ravinen gynnar fågelarter 
som törnsångare och hämpling och ger gott skydd åt rastande småfåglar. Ibland häckar backsvalor i 
ravinens branter. Ravinen bildades när inlandsisen smälte och stora vattenmassor skar ner genom 
moränen. Området är ett av mycket få områden med naturliga skärningar genom morän i sydvästra 
Skåne (Länsstyrelsen Skåne län 2015d). På botten av ravinen slingrar sig Rinnebäcken fram.

I början av ravinen mynnar två stora dagvattenledningar från Lunds stad och till följd av det utsätts 
ravinen vid häftigt regn för snabba och kraftiga pulser av dagvatten. Ravinen klassas som mycket 
erosionskänslig och stora erosionsskador kan ses i kanterna av vattendraget (Vought 2011). Djurlivet 
i vattendraget är mycket sparsamt vilket kan bero på de pulser av dagvatten som vattendraget 
utsätts för med oregelbundna mellanrum. I övrigt är den fysiska livsmiljön i vattendrag fin.

Figur 3.12: Rinnebäcksravinen vid lågvatten, när det regnar häftigt kan stora delar av ravinens botten vara täckt 
av dagvatten.

Övriga vatten

Rögle dammar
För att få vatten till Lund stad började man 1870 gräva ut Rögle dammar som har en sammanlagd yta 
på ca 15 ha. Grävningen utfördes för hand, med spadar, kärror, häst och vagn. Det tog fyra år att 
gräva damm 1-2 och 4-5. Damm 3 kom inte till förrän 1902 vilket berodde på att markägaren ville ha 
marken för att få hö till sina djur. Dammarna ligger ca sju meter över Lunds gamla vattentorns nivå 
och vattnet kunde därför ledas i en kulvert med självtryck till vattentornet. Vatten togs från 
dammarna fram till och med 1978 och när Linero byggdes ut förstördes vattenkulverten från 
Arendala in till staden (Lunds kommun 2015a). 

Området runt Rögle dammar är en del av Skrylle naturreservat som är känt för möjligheter till rikt 
friluftsliv. Idag är Rögle dammar är ett lättillgängligt och familjevänligt sportfiskeområde. Dammarna 
hyser regnbåge (Onychoryncus mykiss), öring (Salmo trutta), gädda (Esox lucius), abborre (Perca 
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fluviatilis), mört (Rutilus rutilus), braxen (Abramis brama) och karp (Cyprinus carpio). Fisket är 
varierande och passar för såväl nybörjare som erfarna så kallade specimenfiskare (Skrylle 2015). 
Bland sportfiskare som fiskar riktat efter stora fiskar av specifika arter (specimenfiskare) är Rögle 
dammar känt för att tidigare tillsammans med Bysjön, också i Lunds kommun, ha det svenska 
sportfiskerekordet för brax på 7 960 gram (Sportfiskarna 2015). Sedan juni 2015 är Rögle dammar 
dock ensamma om det nya sportfiskerekordet för brax på 8 340 gram (Sportfiskarna 2015). Det finns 
även stora mörtar och abborrar i dammarna.

Billebjer
Billebjer är ett gammalt stenbrott på Romeleåsens yttersta spets i nordväst, strax söder om Rögle 
dammar och cirka en mil öster om Lunds stad. I stenbrottet bröts tidigare röd gnejs och granit. 
Stenbrytningen upphörde 1946 och det planterades lövskog i omgivningarna. Uppe på höjden har 
man utsikt över Lundaslätten och redan på 1800-talet var berget ett omtyckt utflyktsmål för 
Lundaborna. Det vattenfyllda stenbrottet är idag populärt bland både badare och dykare. Billebjer 
blev naturreservat år 1994 och är dessutom ett Natura 2000-område främst på grund av en 
intressant flora (Lunds kommun 2015b). 

Stenbrottet ligger inom Höje å avrinningsområde men har enbart kontakt med resten av vattnet i 
avrinningsområdet via grundvattnet. Eftersom vattenutbytet är långsamt ökar troligen halterna av 
näringsämnen i vattnet och trots att det mesta vattnet är grundvatten är sikten relativt dålig framför 
allt under sommar halvåret.
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4. Kävlingeån – Beskrivning av sjöar och vattendrag

Kävlingeåns avrinningsområde
Kävlingeåns avrinningsområde är ca 1 200 km2 (ca fyra gånger större än Höje å avrinningsområde) 
och ligger norr om Höje å (se figur 2.1). Nio olika kommuner har en lite större del i avrinnings-
området, från Ystad och Tomelilla kommuner i öster och sydöst till Lomma och Kävlinge kommuner 
vid mynningen i väster. I avrinningsområdet finns flera större sjöar: Vombsjön, Krankesjön, 
Ellestadssjön, Snogeholmssjön och Sövdesjön. Utöver huvudfåran finns tre större biflöden; Bråån i 
norr, Klingavälsån i söder och Björkaån i öster (Figur 4.1). Huvudfåran är ca 50 km lång från åns 
början vid Vombsjöns utlopp till mynningen i Öresund strax norr om Bjärred, där ån för övrigt 
benämns Lödde å. Medelvattenföringen i Kävlingeån ån är ca 10,8 m3/s och det skiljer drygt 100 ggr 
mellan högsta och lägsta flöde (SMHI 2015; se tabell 4.1). 

Tabell 4.1: Vattenföring i Kävlingeån. I huvudfåran är skillnaden mellan högsta och lägsta flöde ungefär 100 ggr. 

Kävlingeån - vattenföring 
Medelvatten-
föring (m3/s)

Lägsta lågvatten 
(m3/s)

Högsta högvatten 
(m3/s)

Skillnad 
(antal ggr)

Högs mölla (Furulund) 10,8 1,13 * 118,0 ** 104

Vombsjöns utlopp 3,8 0,36 * 37,5 ** 103

*2013-08-28; ** 2007-07-07
Källa: SMHI vattenwebb

Markanvändningen i området präglas till stor del av jordbruksmark och intensivt odlad jordbruks-
mark finns längs huvudfåran mellan Vombsjön och havet, utmed Bråån samt runt delar av Björkaån. I 
områdets södra del, vid Romeleåsens nordsluttning samt i sjölandskapet mellan Ellestadssjön och 
Krankesjön är marken mer extensivt brukad och i dessa delar finns även en del skog. I avrinnings-
områdets nordöstra delar, som ansluter till Linderödsåsen, präglas landskapet av skog och 
betesmark. Tätorter utgör en, i jämförelse med Höje å avrinningsområde, liten del av avrinnings-
området (se tabell 4.2).

Tabell 4.2: Markanvändning i Kävlingeåns avrinningsområde. Jordbruksmark utgör den största delen av 
avrinningsområdet med drygt 70 %.

Kävlingeån – markanvändning (källa: SMHI 
vattenwebb)

Högs mölla (Furulund) Vombsjöns utlopp

Jordbruksmark 70,2 % 71,9 %

Kärr 0,1 % 0,0 %

Sjö 2,0 % 2,7 %

Skogsmark 21,2 % 22,7 %

Urbant 6,1 % 2,7 %

Övrig mark 0,4 % 0,0 %

100 % 100 %
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Figur 4.1: Kävlingeåns avrinningsområde med de sjöar, vattendrag och övriga vatten som tas upp i rapporten 
utsatta med namn. Även Bråån, Sövdesjön och Björkaån, som inte ligger i Lunds kommun, är utsatta. Källa: 
www.vattenatlas.se
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Det finns flera platser med höga naturvärden, exempelvis 19 riksintressen för naturvården, inom 
Kävlingeåns avrinningsområde, särskilt värdefulla områden finns i Klingavälsåns dalgång. Vombsjön 
och Bortsbäckens nedre del har höga naturvärden vilket även kan hittas uppströms Sjöbo där längre 
sträckor av biflödet Björkaån fortfarande meandrar fram i landskapet. Det har påträffats restbestånd 
av tjockskalig målarmussla i avrinningsområdet, bland annat i Bråån. Vid undersökningen av 
bottenfauna i Kävlingeån 2012 hittades flera ovanliga arter, bland annat dagsländan Baetis buceratur 
och bäckbaggen Riolus cupreus (Svärd 2013). Bland de många fiskarter som påträffas i ån kan nämnas 
bland annat öring, sandkrypare (Gobio gobio) och bäcknejonöga (Lampetra planeri). I Vombsjön 
upptäcktes massförekomst av dvärgag (Cyperus fuscus) hösten 2013 när vattennivån var låg (Lunds 
Naturskyddsförening 2016). Senast arten sågs i Sverige var 1950, och därför har Artdatabanken länge 
klassat dvärgag som utdöd. Växten har setts i låga antal i den sydvästra delen av sjön även under 
2014 och 2015. Hjulmöja (Ranunculus circinatus) vissa år i stor mängd i Krankesjön och i vissa delar 
av Kävlingeån. I Kävlingeån kan även de sällsynta vattenväxtarterna trådnate (Potamogeton 
filiformis), uddnate (Potamogeton friesii), grovnate (Potamogeton lucens) och långnate 
(Potamogeton praelongus) hittas. Vidare finns det viktiga rast- och häckningsplatser för hotade fåglar 
i området, framför allt kring Vombs ängar.  

Påverkan och miljöproblem
Det finns sex olika miljöproblem som är listade för Kävlingeån i VISS (Vatteninformationssystem 
Sverige). Det handlar om övergödning, miljögifter, vattenuttag samt hydromorfologiska förändringar 
med avseende på kontinuitet (grad av ”naturlighet” exempelvis vandringshinder för vattenlevande 
organismer i åfåran), flöde (grad av ”naturlighet” exempelvis vattenuttag och utsläpp till vatten) och 
morfologi (grad av ”naturlighet” som påverkan på livsmiljöer som bottnar och stränder), 
(Vatteninformationssystem Sverige 2015q).

Näringsämnen från jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp och dagvatten är källor till föroreningar i 
Kävlingeån. Den enskilt största källan för näringsämnena kväve och fosfor i avrinningsområdet är 
jordbruket (Svärd 2015). Kväveförlusterna från jordbruksmarken är höga i hela området medan 
förlusterna av fosfor är måttligt höga till höga (Svärd 2015). Till skillnad från Höje å står 
reningsverken i Kävlingeån för en betydligt lägre andel av utsläppen av kväve och fosfor vilket beror 
på att det är färre personer anslutna till reningsverken som har Kävlingeån som recipient. Dessutom 
är Kävlingeån ett ca fyra gånger så stort vattendrag som Höje å vilket göra att utspädningseffekten 
blir större. Sedan början av 1800-talet har arealen våtmark i avrinningsområdet minskat från ca 25 % 
av ytan till endast ca 1,5 % av ytan och sträckan öppet vattendrag minskat med ca 50 % (Wolf 1956). 
Drygt 70 % av ytan i avrinningsområdet utgörs av jordbruksmark (SMHI 2015). Till följd av detta utgör 
övergödning, fysisk påverkan, det vill säga påverkan på vattendragens naturliga flöde och form de 
största vattenrelaterade miljöproblemen inom Kävlingeåns avrinningsområde. Dessutom påverkar 
flera vandringshinder i åns huvudfåra och i biflöden möjligheterna för fisk och andra vattenlevande 
organismer att röra sig fritt i vattendragen.
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Vombsjön

Allmän beskrivning
Vombsjön är en mycket näringsrik slättsjö som ligger ca 20 kilometer öster om Lund och som delas 
mellan Eslövs, Lunds och Sjöbo kommuner varav ca 562 ha (knappt 50 %) ligger i Lunds kommun. 
Sjön är knappt 16 meter djup, har en yta på 12 km2 och ligger ca 19 meter över havet (Ekologgruppen 
2012a). Vombsjöns huvudsakliga tillflöden är Björkaån och Torpsbäcken från öster och Borstbäcken 
från norr. En mycket liten del av tillrinningen till Vombsjön kommer från Lunds kommun. Sjön 
avvattnas via Kävlingeåns huvudfåra till Öresund. Vombsjön är sedan 1936 reglerad och 1937 sänktes 
vattenytan i sjön med ca en meter med avsikt att sjön skulle fungera som ett magasin för vårfloden 
som sedan skulle tappas ut succesivt under sommaren (Weijman-Hane 1969). Sydvatten reglerar idag 
sjön med syftet att kunna försörja ca 400 000 skåningar med dricksvatten från sjön (Sydvatten 2016). 
Regleringen gör att vattenståndet i sjön varierar kraftigt, under vissa år upp till ca 2,5 meter 
(Ekologgruppen 2012a). De kraftiga variationerna i vattennivå leder till att vattenvegetationen i sjön 
är begränsad (Ekologgruppen 2012a). Sjön har ett stort rekreativt värde och används både som 
badsjö och av fritidsfiskare. Det bedrivs även yrkesmässigt fiske i sjön och vid provfiske har en stor 
mängd fiskarter fångats, bland annat abborre, björkna, braxen och gers. Vidare är sjön en viktig 
rastlokal för fåglar (Lunds kommun 2012). 

Dricksvattentäkt
Sedan 1948, då Vombverket färdigställdes, har sjön varit dricksvattentäkt för Malmö stad (Sydvatten 
2015b). Cirka 400 000 invånare i Harlösa, Veberöd, Dalby, Bara, Burlöv och större delen av Malmö 
liksom Staffanstorp, Svedala och Vellinge får idag sitt dricksvatten från Vombsjön via Vombverket 
som tar in ca 1 000 liter råvatten per sekund från sjön (Sydvatten 2015c). 

Påverkan/miljöproblem
Sjön påverkas av en hög näringsbelastning från omkringliggande jordbruksmark och enskilda avlopp. 
Den hydrologiska regimen i sjön bedöms ha måttlig status eftersom flöde och morfologi påverkas av 
att sjöns utlopp är reglerat (Vatteninformationssystem Sverige 2015f).

Ekologisk status
Sjön bedöms ha otillfredsställande ekologisk status dels på grund av betydande problem med 
övergödning men även på grund av att sjön är påverkad av regleringseffekter i kopplade till 
råvattenuttaget (Vatteninformationssystem Sverige 2015f). Vattenkemiska analyser från 2014 visar 
att totalkväve och totalfosfor uppvisar mycket höga respektive höga halter (Svärd 2015). Även 
växtsamhället i sjön tyder på ett hög näringsinnehåll då växtplankton främst domineras av 
cyanobakterier och kiselalger (Vatteninformationsystem Sverige 2015f). Vidare bedöms statusen på 
fisksamhället som måttligt, nätprovfiske för att bedöma statusen genomfördes senast juli 2011 och 
resulterade i ett EQR8-värde (så kallad ”ekologisk kvot”) på 0,35 vilket motsvarar måttlig ekologisk 
status (Vatteninformationsystem Sverige 2015f).

Åtgärder
Tillrinningen till Vombsjön från områden i Lunds kommun är mycket begränsad och utgörs endast av 
området längs Vombsjöns södra strand. För att Vombsjön ska kunna uppnå god ekologisk status 
behöver tillförseln av näringsämnen från närliggande mark minska men även de negativa effekter 
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som uppstår på grund av regleringen skulle behöver åtgärdas (Vatteninformationsystem Sverige 
2015f). För att minska problemen med övergödning behöver åtgärder genomföras både uppströms i 
avrinningsområdet och i själva sjön då det är troligt att stora mängder näringsämnen finns lagrade i 
sjöns bottensediment. Omsättningstiden i sjön är lång och det tar därför lång tid innan det går att 
mäta effekter av åtgärder som genomförs och därför behöver ytterligare åtgärder genomföras så 
snart som möjligt. De åtgärder som kan vara aktuella i tillrinningsområdet handlar t ex om anpassade 
skyddszoner, åtgärdande av enskilda avlopp, våtmarker och tvåstegsdiken. Hittills genomförda och 
föreslagna åtgärder anses dock inte vara tillräckliga för att uppnå god ekologisk status till 2027 utan 
möjligheterna till att genomföra fler åtgärder behöver utredas tillsammans med ytterligare 
utredningar kring påverkanskällor i tillrinningsområdet. Åtgärder i Vombsjöns tillrinningsområde står 
inte i konflikt med användningen av sjön för dricksvattenförsörjning utan det är positivt för 
dricksvattenproduktionen om den generella vattenkvaliteten i sjön blir bättre. När det gäller de 
miljöproblem som uppkommer till följd av regleringen av sjön, som är nödvändig för 
dricksvattenproduktionen, kan dock åtgärder som syftar till att lösa dessa problem stå i konflikt med 
dricksvattenförsörjningen. Så länge Vombsjön används som dricksvattentäkt är det därför inte rimligt 
att tänka sig att sjön ska kunna återgå till ett mer naturligt stadium beträffade variationerna i 
vattennivå. Regleringen av sjön styrs av en vattendom där man utrett alla motstående intressen och 
konsekvenser av regleringen.

Kunskapsläge
Kunskapsnivån beträffande Vombsjön får betraktas som god tack vare kontinuerlig provtagning inom 
både regional och nationell miljöövervakning samt genom att ett antal separata studier har gjorts.

Krankesjön och Ålabäcken 

Allmän beskrivning
Krankesjön är en grund, kalkrik och naturligt näringsrik slättsjö på Revingefältet ca 15 km öster om 
Lund. Eftersom sjön är så grund kan den till stora delar betraktas som en litoral zon (strandzon) med 
botten som till stora delar täcks av kransalger. Stränderna är till stor del igenväxta med vass, vide och 
al och hyser ett rikt fågelliv. Sjön har genom åren växlat mellan stadier av klart och grumligt vatten. 
Under grumliga stadier har sjöns vegetation dominerats av planktonalger medan det under klara 
stadier dominerats av makroalger (alger som är mer som stora vattenväxter) i form av kransalger. 
Sjön är maximalt ca 3 meter djup, har en yta på 3,3 km2 och befinner sig på ca 19 meters höjd över 
havet. Krankesjön ligger inom Revingefältets Natura 2000-område och skyddas av fågeldirektivet. Vid 
provfiske i sjön har 11 olika fiskarter fångats, bland annat abborre, gädda, björkna, braxen och gers 
(Ekologgruppen 2012b). 

Före den kraftiga avsänkningen 1892 var sjön relativt djup och vegetationsfattig (Weijman-Hane 
1969). Sänkningen gjordes genom att sjöns utlopp i norra delen av sjön, Ålabäcken, grävdes djupare 
och rakare från Krankesjön till Kävlingeån. I början av 1940-talet sänktes Krankesjön ytterligare när 
Kävlingeån rensades. För att förhindra ytterligare sänkning anlades ett dämme i Ålabäcken vars 
konstruktion dock var så bristfällig att erosion gjorde att dämmet skadades och att sjön tömdes på 
vatten vid sidan av dämmet. I samband med sänkningen 1892 dikades även Silvåkrasjön strax söder 
om Silvåkra by ut. Idag återstår endast ett vassområde av Silvåkrasjön. De bottnar som torrlades vid 
sänkningen 1892 utnyttjades till torvtäkt. 
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Krankesjön är viktig för rekreation och friluftsliv. Eftersom sjön är grund fryser den tidigt och kan 
därför erbjuda utmärkt skridsko- och skidåkning under vintern (Figur 4.2). Krankesjön har ett rikt 
fågelliv och runt sjön finns flera fågeltorn dit allmänheten har tillträde. Vid Sjöstorps ängar nära 
Revingeby, finns ett mindre torn. Två större fågeltorn finns vid Almen (i närheten av Lunds 
universitets forskningsstation Stensoffa) och vid Silvåkra (strax norr om Silvåkra by). Vid Silvåkra 
fågeltorn, där Skåneleden passerar, finns en rastplats med möjlighet att grilla och ett vindskydd. Vid 
Silvåkra fågeltorn har Lunds kommun byggt ett gömsle ute i vassen varifrån besökare kan studera 
fåglar.

Figur 4.2: Eftersom Krankesjön endast är ett par meter djup lägger sig isen på sjön relativt snabbt på vintern 
och sjön kan därför förhållandevis ofta erbjuda goda möjligheter till både skridsko- och skidåkning.

Påverkan/miljöproblem
Sjön påverkas av hög näringsbelastning från omliggande marker och eftersom sjön är sänkt bedöms 
den ha problem med den hydrologiska regimen trots att parametrar som "vattenståndsvariation i 
sjöar", "avvikelse i vinter- eller sommarvattenstånd" och "vattenståndets förändringstakt i sjöar" har 
klassats som hög status. Att sjön är sänkt och därmed numera har en mindre vattenvolym kan bidra 
till att förstärka problemen med övergödning, då det tillrinner mer näring per liter vatten efter 
sänkningen (Vatteninformationssystem Sverige 2015g). Sjön är även recipient för Torna-Hällestads 
reningsverk, ett av kommunens få kvarvarande små reningsverk.

Ekologisk status 
Vattenförekomsten bedöms ha måttlig ekologisk status på grund av betydande problem med 
övergödning samt på grund av att sjöns utlopp är reglerat (hydrologisk regim). Analyser av den 
biologiska kvalitetsfaktorn växtplankton visar att sjön är utsatt för näringspåverkan vilket även stöds 
av vattenkemiska analyser och av nätprovfiske. Provfiske med nät gjordes senast i juli 2011 med 24 
bottennät fördelade över hela sjön. Totalt fångades då 10 olika arter; abborre, benlöja, björkna, 
braxen, gers, groplöja, gädda, mört, sarv och sutare samt en karpfiskhybrid. Krankesjön har tidigare 
provfiskats 1999 och 2003 och då har också en 11:e art, ruda, fångats. Nätprovfisket 2011 
resulterade i ett EQR8-värde (Ekologisk kvot) på 0,39 vilket motsvarar måttlig ekologisk status för 
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fisksamhället. Tillförlitligheten i bedömningen betraktas som mycket bra (Vatteninformationssystem 
Sverige 2015g). 

Åtgärder
För att sjön ska uppnå god status behöver tillförseln av näring till sjön minska, både från sjöns 
omgivningar och från sjöns sediment där det sannolikt finns mycket näring lagrad. Sjön är även 
påverkad av fysiska förändringar, sänkning, vilket också kan kopplas till övergödningen. Åtgärderna 
för att nå god status behöver genomföras både i sjöns avrinningsområde och i själva sjön. På grund 
av långa omsättningstider i sjön kan det ta lång tid innan effekten av uppströmsåtgärder får fullt 
genomslag på koncentrationen av näringsämnen. De åtgärder som har gjorts och föreslagna åtgärder 
kopplade till problemen med övergödning bedöms inte vara tillräckliga för att nå god status och. 
ytterligare åtgärder är därför nödvändiga (Vatteninformationssystem Sverige 2015g).

Kunskapsläge
Kunskapsnivån beträffande Krankesjön måste betraktas som väldigt god. Både till följd av att sjön 
undersökts mycket inom regional och nationell miljöövervakning samt till följd av att sjön ligger nära 
Limnologiska avdelningen på Lunds universitet. Närheten till universitetet har gjort att sjön, i 
förhållande till sjöns relativt ovanliga sjötyp ”grunda eutrofa slättsjöar” fått oproportionerligt mycket 
uppmärksamhet.

Bysjön 
Bysjön är en ca 11 ha liten sjö strax sydväst om Vombs by. Sjön är kanske mest känd för att ha delat 
det svenska sportfiskerekordet för brax på 7 960 gram med Rögle dammar (Sportfiskarna 2015). Med 
tanke på sjöns läge, nära Vombsjön och Häljasjön, är det troligt att tillrinningsområdet till sjön är litet 
och att sjön därför till stor del försörjs med grundvatten. Att sjön ändå är påverkad av höga 
näringshalter kan bero på att den har varit och är recipient för enskilda avlopp från Vombs by. I Lunds 
kommuns plan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp är Vombs by ett prioriterat område.

Det råder brist på undersökningar av vattenkvalitet och biologi från Bysjön. Utifrån en undersökning 
av makrofyter (vattenväxter) från 2002 bedöms den ekologiska statusen som otillfredsställande 
eftersom endast tre arter av undervattens- och flytbladsväxtarter påträffades. Växtsamhället är 
artfattigt, indikerar hög näringsrikedom och hög avvikelse från ett opåverkat tillstånd. Bysjön är 
tidigare undersökt 1974 av Sven Jensén och ingen försämring bedöms ha skett mellan 1974 och 2002 
(Vatteninformationssytem Sverige 2015h). 

Häljasjön 
Häljasjön ligger strax sydväst om Vombsjön, precis söder om Bysjön och norr om Sydvattens 
vattenverk. Sjön har en area på ca 16 ha, ligger 22 meter över havet och har ett största djup på hela 
11 m (Wikipedia 2015). Tillrinningen från sjön kommer till stor del från Vombs fure öster om sjön. 
Utflödet utgörs av ett dike som mynnar i Klingavälsån. Häljasjön är näringsrik och algblomningar 
förekommer på sommaren (Lunds kommun 2003). Vid nätprovfiske år 2000 fångades abborre, 
braxen, gers, groplöja, gädda, mört, ruda, sarv och sutare i sjön (SLU 2015). Abborrar över 1,7 kg och 
gäddor över 10 kg har fångats i sjön (Sportfiskeklubben Öresund 2015). Fiskerätten ägs av Malmö 
stad och fisket är inte upplåtet för allmänheten. Det finns en badplats i sjön.
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Miljöövervakningen av Häljasjön är bristfällig, inga undersökningar från sjön finns listade i VISS 
(Vatteninformationssytem Sverige 2015i) och därför får kunskapen om sjön betraktas som låg.

Glomsjön 

Allmän beskrivning
Glomsjön är en liten sjö i Kungsmarkens naturreservat och Natura 2000-område strax öster om Lunds 
tätort. Kungsmarken ligger på höjdstråket norr om Sularpsbäckens dalgång och sjön har kommit till 
genom dämning av Glombäcken, som rinner genom området i nordsydlig riktning (Länsstyrelsen 
Skåne län 2015e). Under medeltiden ägde biskopen i Lund en stormansgård här, Biskopsborgen 
Glomstorp. Det är från denna tid Glomsjön härstammar. När biskoparna inte längre aktivt använde 
området övertogs driften av Flyinge Kungsgård, som utnyttjade området för slåtter av foder till de 
stora mängder hästar man födde upp (Lunds akademiska golfklubb 2015). Rödbena, gravand, 
sothöna och knölsvan och många andra fåglar trivs i sjön och även den mindre vanliga större 
vattensalamandern (Triturus cristatus) finns i området (Lunds kommun 2015c). I norra änden av sjön 
finns rester av en fördämning där det troligen en gång i tiden funnits en så kallad skvaltkvarn (Mior 
2015). I början av 1980-talet fanns det stora sutare (Tinca tinca) i Glomsjön. Ett intensivt fiske av 
medlemmar i FK Rutilus gav också ett då svårslaget svenskt sportfiskerekord för sutare på 4 453 gram 
(Google Maps 2015). 

Utbyggnad av Brunnshög 
Glomsjöns status som recipient har aktualiserats i och med exploateringen av Brunnshög och bygget 
av ESS och Max IV. Generellt så avvattnar Lunds stad i princip allt sitt dagvatten till Höje å men uppe i 
nordöstra delen av staden, i Brunnshögsområdet, avvattnas en liten del norrut mot Kävlingeån och 
en lite större del åt sydost mot Glomsjön och Sularpsbäcken (Figur 4.3). 

Figur 4.3: Kartan visar olika avrinningsområden i nordöstra Lund. Blå linje är vattendelaren mellan Höje å och 
Kävlingeån. Orange linje vattendelare mellan olika delavrinningsoråden inom Kävlingeåns avrinningsområde. En 
stor del av utbyggnadsområdet på Brunnshög, MAX IV och ESS-området avvattnas till Glomsjön, i kartans nedre 
kant och vidare till Sularpsbäcken. Källa: www.VattenAtlas.se 
(http://kartor.lund.se/vspu/?zoom=14&center=13.23938,55.72846&ol=Haro,VATTEN,Delavrinningsomraden&
bl=mapboxlund (2015-12-02)).
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Möjliga åtgärder
Glombäcken nedströms Glomsjön har återmeandrats sommaren 2014 inom ramen för Kävlingeåns 
vattenvårdsprogram. Åtgärderna ligger helt i linje med förslagen i Länsstyrelsens skötselplan (1989) 
för området. Själva Glomsjön tillförs mycket sediment från uppströms liggande åkrar och har därför 
blivit grundare med åren vilket bidrar till att sjön snabbt fylls på vid regn och att dammvallen 
svämmas över på flera ställen (Länsstyrelsen Malmöhus län 1989). Uppgrundningen påskyndar även 
igenväxningen av sjön. För att bevara den öppna vattenspegeln och för att kunna använda sjön som 
vattenmagasin föreslår Länsstyrelsen i skötselplanen att sjön restaureras men att en särskild plan 
behöver tas fram för arbetet. Mer än en meter djupa lösa sediment bedöms finnas på sjöns botten. 
När skötselplanen togs fram 1989 bedömde man att sjöns vattenspegel kunde vara borta inom 30 år 
om inte åtgärder sattes in för att minska igenväxning och sedimenttillförsel. 2015, 26 år senare, har 
sjön fortfarande kvar en liten vattenspegel även om stora delar av sjön sommartid täcks av 
flytbladsväxter (Figur 4.4).

Figur 4.4: Glomsjön augusti 2015 – flytbladsväxter, mestadels näckrosor, täcker stora delar av Glomsjöns 
vattenyta.

Kävlingeåns huvudfåra

Allmän beskrivning
Kävlingeån, som är sydvästra Skånes största vattendrag, har rätats ut på många ställen, men rester av 
den gamla meandrande (slingrande) åfåran och så kallade korvsjöar (bågformade små sjöar som 
bildas då ett meandrande vattendrag bryter igenom och tar en ny väg) finns kvar och syns tydligt på 
flygbilder (Figur 4.5). Några gamla meanderbågar har gjorts om till våtmarker. Dalgången kring ån är 
tilltalande och ån kantas av betesmarker, hagmarker och mindre skogspartier. I Eslöv rinner 
Kävlingeån genom ett flackt, öppet, storskaligt jordbrukslandskap som bryts av med de värdefulla 
torr- och fuktängarna vid Flyinge. Fågellivet är rikt, särskilt vid mynningens öppna strandområden 
samt på strandängar och i våtmarker. Även fiskfaunan är artrik och i åns nedre delar förekommer 
storvuxna bestånd av abborre och gädda. 
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Figur 4.5: Flygbild över ett utsnitt av Kävlingeåns huvudfåra. Gamla meanderbågar syns tydligt vid sidan av det 
uträtade vattendraget. Källa: Ortofoto från Lunds kommuns intrakarta.

Friluftsliv
Kävlingeån passerar via flera tätorter vilket gör den viktig för rekreation och friluftsliv. Detta 
bekräftas av att Naturvårdsverket föreslår att huvudfåran i sin helhet, Klingavälsån inklusive stora 
delar av tillrinningsområdet och Vombsjön ska utpekas som nya riksintressen för friluftslivet 
(Naturvårdsverket 2016). De friluftsaktiviteter som är vanligast längs ån är promenader, fiske och 
kanotpaddling (Figur 4.6). Man kan paddla i huvudfåran från Vombsjön till Öresund om man är 
beredd på att göra lyft förbi sex olika hinder i ån. Inom själva strandområdet finns överlag få 
hindrande byggnader eller anläggningar och kortare delar av åstranden är iordningställd för gångare. 
Potential finns dock att utveckla längre sammanhängande leder längs ån. Flyinge ängar i Eslövs 
kommun mycket nära gränsen till Lunds kommun genomkorsas av stigar och är välbesökt både av 
lokalbefolkningen och av människor från andra tätorter i närområdet. Fisket i Kävlingeån/Lödde å är 
internationellt känt och har tidvis lockat sportfiskare från hela Europa. 

Figur 4.6: En paddlingstur på Kävlingeån en stilla sommarmorgon är en fin naturupplevelse med goda 
möjligheter att få se den ovanliga och färgglada kungsfiskaren.
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Dikningsföretag
Hela Kävlingeåns huvudfåra från Vombsjön ner till huvudfårans sammanflöde med Bråån ingår i 
Kävlingeåns vattenavledningsföretag. För mer information om dikningsföretag se kapitel 9 om 
dikningsföretag.

Påverkan/miljöproblem
I samtliga vattenförekomster i Kävlingeåns huvudfåra har ekologiska statusen bedöms som sämre än 
god status. Anledningen till att statusen är sämre än god är problem med framför allt hög 
näringsbelastning, övergödning, fysisk påverkan av åfåran, miljögifter och konnektivitet, det vill säga 
att det finns hinder i vattendraget som gör att fisk och andra organismer inte kan röra sig fritt mellan 
vattendragets olika delar (Vatteninformationssystem Sverige 2015k; Vatteninformationssystem 
Sverige 2015q).

Förorenade områden
Kävlingeån och dess stränder har en lång industriell historia (se mer i kapitel 5 om historik) som har 
lett till att det finns många platser längs ån som idag är förorenade. De flesta av dessa förorenade 
platser ligger i Kävlinge och Eslövs kommuner. Till exempel ligger ett av de mest förorenade 
områdena vid ån i Getinge i Eslövs kommun vid den enda sträckan längs ån där kommungränsen inte 
följer åns sträckning utan där Eslövs kommuns sträcker sig en bit in på åns södra sida (Figur 4.7). 
Eslövs kommun driver ett projekt som fram till 2018 syftar till att sanera den förorenade fastigheten i 
Getinge (Eslövs kommun 2015).

Figur 4.7: Karta över Kävlingeåns huvudfåra där förorenade områden är utmärkta med gula orange och röda 
ringar, där röd motsvarar högsta riskklass. Den gamla bekämpningsmedelsfabriken i Getinge (röd prick längst 
till höger i kartan) som bedöms ha högsta riskklass ligger dock i Eslövs kommun i en kil av kommunen som just 
här sträcker sig in på åns södra sida. Källa: www.VattenAtlas.se 
(http://kartor.lund.se/vspu/?zoom=13&center=13.20213,55.78516&ol=Haro,VATTEN,Potentielltfororenadeom
raden&bl=mapboxlund (2015-12-04))

Ekologisk status
Kävlingeåns huvudfåra består av fyra olika vattenförekomster (se tabell 6.1). Den översta 
vattenförekomsten (Kävlingeån: Klingavälsån - Vombsjön) en så kallad kraftigt modifierad 
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vattenförekomst. Vattenmyndigheten kan förklara en ytvattenförekomst som kraftigt modifierad om 
den permanent och väsentligt ändrat fysisk karaktär till följd av mänsklig verksamhet av stor 
samhällsnytta. Förändringarna ska också ha medfört att den ekologiska statusen är sämre än god 
(Vattenmyndigheterna 2015). För kraftigt modifierade vattenförekomster klassas inte ”ekologisk 
status” utan istället klassas ”ekologisk potential”. I den innevarande förvaltningscykeln inom 
vattendirektivet har vattenmyndigheterna beslutat att alla kraftigt modifierade vatten som inte 
uppnår god ekologisk potential klassas till måttlig ekologisk potential. Den ekologiska statusen har 
ändå bedömts och då bedömts som dålig baserat på den biologiska kvalitetsfaktorn fisk, på 
vattenkemiska resultat som visar på hög näringspåverkan och på kraftigt påverkad hydromorfologi. 
Det naturliga flödesmönstret är också kraftigt påverkat genom regleringen av Vombsjön. De fysiska 
åtgärder som skulle krävas för att nå god ekologisk status är att regleringen av Vombsjön mer skulle 
följa vattnets naturliga flöde vilket dock skulle kunna försvåra användningen av Vombsjön som 
råvattentäkt (Vatteninformationssystem Sverige 2015a). Övriga tre vattenförekomster i Kävlingeåns 
huvudfåra är ”normala” vattenförekomster där den ekologiska statusen bedöms som 
otillfredsställande. Anledningen till att statusen är sämre än god är problem med framför allt hög 
näringsbelastning, övergödning, fysisk påverkan av åfåran, miljögifter och konnektivitet, det vill säga 
att det finns hinder i vattendraget som gör att fisk och andra organismer inte kan röra sig fritt mellan 
vattendragets olika delar (Vatteninformationssystem Sverige 2015k; Vatteninformationssystem 
Sverige 2015q).

Åtgärder
De åtgärder som föreslås av Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten för Kävlingeåns huvudfåra 
handlar om olika typer av generella åtgärder, såsom skyddszoner och åtgärdande av enskilda avlopp i 
avrinningsområdet för att minska näringsbelastningen (Vatteninformationssystem Sverige 2015k; 
Vatteninformationssystem Sverige 2015q). Att restaurera Kävlingeåns huvudfåra på sträckan som 
berörs av Kävlingeåns vattenavledningsföretag (Vombsjön till Bråån) måste i dagsläget betraktas som 
helt orealistiskt på grund av kostnader med projektering, framtagande av handlingar för ansökan om 
tillstånd hos Mark- och miljödomstolen samt väldigt omfattande entreprenadinsatser. Även 
komplicerade markavvattnings- och markägarförhållanden bidrar till att göra ett sådant projekt 
orealistiskt i dagsläget. 

På sträckan nedströms dikningsföretaget handlar eventuella åtgärder framför allt om vad som 
kommer att hända med de tre vattenkraftverken i huvudfåran, Kvarnvik, Bösmöllan och Lilla Harrie 
valskvarn. Ärendet ligger våren 2017 hos Mark- och miljödomstolen för avgörande. En rivning av 
kraftverksdammarna skulle kunna återskapa en längre sträcka med strömmande vatten i ett stort 
vattendrag vilket är en livsmiljö som är ovanlig i sydvästra Skåne.

I övrigt föreslås inga åtgärder för huvudfåran i dagsläget förutom att vattenrådet fortsätter att arbeta 
med åtgärder för att minska övergödningen i avrinningsområdet samt för att öka möjligheterna till 
rekreation och friluftsliv i och längs ån på lämpliga platser och sträckor.

Kunskapsläge
Kunskapsnivån beträffande Kävlingeåns huvudfåra bedöms vara god när det gäller de parametrar, 
främst näringsämnen och syretärande ämnen, som provtas inom ramen för den samordnade 
recipientkontrollen. Däremot råder det brist på kunskap om biologin i vattendraget. Det skulle 
behöva göras fler regelbundna undersökningar av framför allt fisk, förutom de nätprovfisken som 
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görs av Kävlingeåns-Löddeåns fiskevårdsområdesförening (Eklöv 2015) i åns nedre delar, och av 
bottendjur som endast provtas vart tredje år på en lokal (Högs mölla) i Kävlingeåns huvudfåra. Vidare 
finns det behov av att undersöka graden av eventuella föroreningar i sediment i kvarndammar samt i 
sediment vid utsläppspunkter för förre detta industrier.

Sularpsbäcken med Glombäcken och Röglebäcken 

Allmän beskrivning
Sularpsbäcken består av Glombäcken och Röglebäcken som löper samman i Fågelsångsdalen. 
Glombäcken börjar i Kungsmarkens naturreservat strax öster om Lund medan Röglebäcken börjar vid 
Rögle mellan Södra Sandby och Dalby. Efter Fågelsångsdalen rinner Sularpsbäcken genom Södra 
Sandby samhälle och vidare ner på det flacka området mellan Södra Sandby och Flyinge vid 
Kävlingeån. Sularpsbäcken tar emot allt dagvatten från Södra Sandby samhälle. Även delar av 
dagvattnet från Brunnshög/ESS/Max IV-området i nordöstra Lund kommer att ledas via Glomsjön ner 
till Sularpsbäcken.

Inom Fågelsångsdalens naturreservat finns det mer naturligt meandrande delar av ån men många 
delar av vattendraget är fördjupat och uträtat. Nedströms Södra Sandby är stora mängder sand 
avsatt längs vattendragets kanter vilket tyder på kraftig erosion (Vougt 2011). Vougt (2011) bedömer 
att vattendraget är mycket känsligt för ytterligare påkoppling av ofördröjt dagvatten.

Vid Sularpsbäcken växer bäckfräne (Rorippa microphylla) på sin enda lokal i landet. Den fuktiga 
miljön intill bäcken är bra för många arter av snäckor och mer än tjugo fågelarter bland annat 
kärrsångare (Acrocephalus palustris), häckar regelbundet i området. Vid Sularp finns ett kalkkärr med 
karaktäristisk vegetation och flora och en välutvecklad mossvegetation. Området har ett mycket stort 
värde som forsknings- och exkursionslokal samt som rekreationsstråk (Länsstyrelsen Skåne län 
2015f). Inne i Sofielundsparken i Södra Sandby kan man på hösten se havsöring som leker i bäcken.

Ekologisk status
Kväve- och fosforhalterna uppmättes 2014 som extremt höga respektive mycket höga i bäcken 
(Svärd 2015) och vattendraget är kraftigt påverkat av övergödning och fysisk påverkan.

Åtgärder
Dagvatten från framför allt Södra Sandby behöver fördröjas och renas innan det når vattendraget. 
Fördröjningsmagasin behöver utformas så att de även tar hand om sediment som transporteras och 
därmed även partikelbundna föroreningar. För att minska halterna av näringsämnen från jordbruket 
behöver också fler våtmarker anläggas i avrinningsområdet. Sularpsbäcken inne i Södra Sandby har 
goda förutsättningar för havsöring och åtgärder planeras i bäcken inom ramen för vattenrådets 
arbete med Kävlingeåns vattenvårdsprogram. Åtgärder med avfasning av dikesslänter och 
trädplantering genomfördes av vattenrådet hösten 2015.

Klingavälsån
Klingavälsån, som i ungefär halva sin sträckning ligger i sydöstra delen av Lunds kommun (resterande 
del ligger i Sjöbo kommun), är ett av Kävlingeåns tre större tillflöden. De andra två är Bråån i norr och 
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Björkaån i öster, vilka dock inte ligger i Lunds kommun. Ån utgör Sövdesjöns avvattning men också 
Snogeholmssjön och Ellestadssjön ingår i avrinningsområdet. Även ett antal mindre biflöden rinner 
från Romeleåsens nordvästra sluttning ner till Klingavälsån. Cirka 5 km efter utloppet från Sövdesjön 
har ån kvar sitt gamla meandrande lopp. Klingavälsån är viktig för rekreation och friluftsliv. De 
vanligaste aktiviteterna i anslutning till Klingavälsån är framför allt fågelskådning och skridskoåkning 
på Vombs ängar som ån rinner fram över (Figur 4.8).

Figur 4.8: Skridskoåkning på Vombs ängar i anslutning till Klingavälsån är en vanlig friluftsaktivitet under 
vintern. 

På 1860-talet anlades en översilningsanläggning, där Klingavälsån rinner fram över Vombs ängar, i 
syfte att, genom att låta näringsrikt åvatten översvämma ängarna, öka höskörden. På 1940-talet 
rätades och fördjupades dock Klingavälsån, ängarna torrlades och det tidigare rika fågellivet 
minskade. På senare år har Klingavälsån återmeandrats i fler etapper för att förbättra 
förutsättningarna för fågellivet, förbättra livsmiljöerna i vattendraget samt för att minska 
övergödningen (Figur 4.9).  Den första återmeandringen gjordes i början av 2000-talet inom ramen 
för Kävlingeåprojektet och den senaste i ett samarbete mellan Kävlingeåns vattenråd och

Figur 4.9: Flygbild över den återmeandrade sträckan av Klingavälsån strax innan mötet med Kävlingeåns 
huvudfåra. Bilden till vänster är från 1940 och till höger från 2010. Källa: Ortofoto från Lunds kommuns 
intrakarta.
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Länsstyrelsen i Skåne inom ramen för Länsstyrelsens Life-projekt ”Målarmusslans återkomst”. Totalt 
sett är återmeandringen av Klingavälsån ett av Sverige mest omfattande och intressanta projekt med 
vattendragsrestaurering någonsin.

Veberödsbäcken
Veberödsbäcken är ett biflöde till Klingavälsån som har sitt ursprung på Romeleåsens nordöstra 
sluttning. Bäckens nedre del är dikad i hela sin sträckning, har ett lågt fall och omges av åker- och 
ängsmark (Eklöv 2013). Vid Veberöd rinner bäcken rakt igenom samhället och är recipient för 
samhällets dagvatten (Figur 4.6). Stor- och småspigg är de enda fiskarter som har registrerats i 
bäcken. Att känsligare arter som öring och grönling inte återfinns i bäcken kan bero på brist på 
lämpliga livsmiljöer och den relativt höga föroreningsbelastningen från Veberöd historiskt sett och 
numera framför allt från dagvatten. Höga halter av syretärande ämnen tillsammans med ett 
vandringshinder i bäckens nedre del har troligen också bidragit till att känsliga arter inte 
förekommer. Bäcken har länge varit recipient för reningsverket i Veberöd men har blivit avlastad från 
utsläppet när avloppsvattnet under 2016 har börjat pumpas till Källby reningsverk i Lund via Dalby. 

Figur 4.6: Vid Veberöd rinner Veberödsbäcken rakt igenom samhället. Bebyggelsen ligger på vissa sträckor 
väldigt nära bäcken vilket gör den känslig för höga flöden.

Skogsmöllebäcken
Skogsmöllebäcken rinner ner från Romeleåsens nordöstra sluttning på sin ca 7 km långa färd mot 
Klingavälsån. Bäcken är med sydvästskånska mått mätt relativt lite påverkad. Vattnet är tämligen 
klart och vissa sträckningar av bäcken har höga naturvärden. Bäcken rinner bland annat genom 
gammal bokskog, kantas av alsumpskog, meandrar bitvis naturligt och svämmar över regelbundet 
varje år. Dessutom har bäckens närområde bitvis höga botaniska värden (Lunds kommun 2014). 
Bland fiskar finns öring, grönling och storspigg i bäcken (Eklöv 2013).
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Hobybäcken
Hobybäcken i nordvästligaste delen av Lunds kommun avvattnar Stångby mosse och tar även emot 
dagvatten från delar av Stångby stationssamhälle. Avrinningsområdet består till mycket stor del av 
intensivt brukad jordbruksmark. Bäcken, som rinner ut i Kävlingeån strax norr om Västra Hoby, har 
ett mestadels strömmande klart vatten som rinner över sand, grus och stenbotten (figur 4.6). I 
Hobybäcken har sex fiskarter observerats; grönling, id, småspigg, storspigg, ål och havsöring. Den art 
som förekommer rikligast är havsöring som vandrar upp och leker i Hobybäcken under hösten. 
Bäcken måste betraktas som ett av de viktigaste havsöringsförande småvattendragen i Lunds 
kommun och behöver en egen målsättning beträffande bevarande och förbättrande åtgärder. 
Bäcken har placerats i klass 1 beträffande känslighet för påkoppling av ytterligare dagvatten (Vought 
2011) vilket därför är en mycket relevant fråga i samband med den planerade utbyggnaden av 
Stångby stationssamhälle

Figur 4.6: Hobybäcken och de säregna omgivningarna kring det värdefulla vattendraget i nordvästra delen av 
Lunds kommun.

Övriga vatten

Knivsåsens/Dalby stenbrott
Cirka två kilometer öster om Dalby, i Knivsåsen-Borelund naturreservat, ligger Knivsåsens/Dalby 
nedlagda och vattenfyllda stenbrott. Knivsåsen-Borelund naturreservat utgörs av 36 hektar 
ädellövskog, våtmarker, hagar och fäladsmarker. Vacker miljö, höga klippor och klart vatten gör att 
stenbrottet är en välbesökt inofficiell badplats under sommaren. Hoppande från de höga klipporna är 
vanligt och allvarliga olyckor har inträffat. På grund av olycksrisken avråder Lunds kommun badande 
från att hoppa från klipporna och hänvisar istället till kommunens bemannade friluftsbad. Allt bad i 
stenbrottet sker på egen risk. Stenbrottet har inget utlopp och utbytet av vatten med resten av 
Kävlingeåns avrinningsområde sker därför troligen genom grundvattnet.

Tvedöra sandtag
Tvedöra är ett gammalt sandtag knappt två km norr om Torna Hällestad som är en populär inofficiell 
badplats (ej kommunal) och som även används av dykare (figur 4.7). Fortifikationsverket är 
markägare i området. Sandtaget har endast kontakt med resterande vatten i avrinningsområdet via 
grundvatten.  Sannolikt är vattenutbytet begränsat och därför ökar troligen vattnets näringsstatus 
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med tiden och trots att vattnet till största delen består av grundvatten är sikten begränsad. Det finns 
signalkräftor och utbredda bestånd av undervattensvegetation i sandtaget. 

Figur 4.7: Tvedöra sandtag är en populär inofficiell badplats under sommaren.
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5. Historik
För att förstå de utmaningar man står inför om aktuella miljömål på vattenområdet ska uppnås 
behöver man känna till den historiska bakgrunden till hur vattenlandskapet i stora delar av Lunds 
kommun och sydvästra Skåne ser ut idag. Det skånska vattenlandskapet har förändrats kraftigt under 
de senaste 200 åren. Utdikning, uträtning, kulvertering av vattendrag och sänkningar av sjöar och 
mossar för att vinna odlingsbar mark har minskat andelen våtmark i Skåne med ca 90 % (Wolf 1956, 
Figur 5.1). Detta har medfört att landskapets vattenhållande förmåga i hög grad minskat, att 
vattenavrinningen sker mycket snabbare, att den biologiska mångfalden minskat och att 
grundvattnet har sänkts. Nedan redogörs för några viktiga historiska händelser och företeelser med 
koppling till vattensituationen i Höje å och Kävlingeåns avrinningsområden inom Lunds kommun med 
fokus på Kävlingeån.

Figur 5.1: Illustration över hur vattenlandskapet förändrats i Kävlingeåns avrinningsområde mellan 1812 
och 1950. Det svarta på bilden representerar ytvatten i olika former, sjöar, vattendrag och våtmarker. 
1812 bestod hela 29 % av avrinningsområdet av våtmarker, 1950 återstod bara drygt 3 %. Illustrationen är 
hämtad från ”Utdikad civilisation” av Philip Wolf (1956). 

Skånska rekognosceringskartan 1812-1820
Den Skånska rekognosceringskartan som togs fram mellan åren 1812-1820 är idag, genom sin 
detaljrikedom, en värdefull källa till kunskap om det skånska natur- och vattenlandskapet för ca 200 
år sedan (figur 5.2). Kartan visar landskapet vid en tid då enskiftet endast påbörjats och innan 
jordbrukets stordrift raderat ut småskaligheten. På kartan, som togs fram för militärt bruk, var alla 
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våtmarker, det vill säga områden som vara svåra att ta sig fram i med militära styrkor, utmarkerade. 
Det är på Skånska rekognosceringskartans uppgifter som beräkningar om hur stor del av det skånska 
landskapet som bestod av våtmarker baseras. Under 1830- och 40-talen kritiserades 
rekognosceringskartan på grund av brister i det geodetiska (handlar bland annat om att bestämma 
punkters läge på jordytan och deras höjd över havet) underlaget och i den metodiska enhetligheten 
och man såg inte kartans fördelar. I dag ses dock kartan som början av den topografiska 
kartläggningen av Sverige. (Länsstyrelsen Skåne län 2015a). 

Figur 5.2: Utsnitt ur Skånska rekognosceringskartan 1812-1820 som visar en del av landskapet mellan Odarslöv 
och Viderup norr om Lund. Horisontella streckade områden visar våtmarker. Kävlingeån slingrar sig fram från 
kartans högra kant till övre vänstra hörnet.

Utdikad civilisation
Philip Wolf beskriver i sin bok ”Utdikad civilisation” (1956) den omvandling, på gott och ont, som det 
skånska landskapet genomgick mellan början av 1800-talet och mitten av 1900-talet. Utdikad 
civilisation är en, för sin tid, framsynt analys av utdikningens och markavvattningens påverkan på 
vattenlandskapet. I början av 1800-talet bestod hela 29 % av Kävlingeåns avrinningsområde av 
ytvatten och landskapet var praktiskt taget opåverkat av människan i vattenhänseende (Wolf 1956). 
På 1950-talet hade området genomgått en så genomgripande förändring att endast drygt 3 % av ytan 
utgjordes av ytvatten. Effekterna av detta är att vattnets väg genom landskapet blivit snabbare och 
kortare vilket i sin tur har fått vattenflödena att variera mer. Till följd av att vattendragen gjorts 
djupare har även grundvattennivån sänkts och torrperiodernas lågvattenflöden blivit lägre samtidigt 
som högvattenflöden blivit högre eftersom landskapets vattenhållande förmåga satts ur spel. Wolf 
resonerar kring och ger exempel på hur förändringen av landskapet påverkat olika processer och 
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lyfter fram att det rationella storskaliga sättet att bruka jorden sannolikt inte är det långsiktigt 
hållbara sättet eftersom det till stor del sker mot och inte med naturen. 

Svenska Lax- och Laxöringsföreningen
På 1940-talet påbörjade Svenska Lax- och Laxöringsföreningen sin verksamhet i Kävlingeån. Syftet 
med verksamheten var att förbättra förhållandena för laxartad fisk i Kävlingeån och i biflödena. 
Troligen hade den dåliga vattenkvaliteten i kombination med vandringshinder för fisken i ån tidigare 
slagit ut Kävlingeåns bestånd av lax och öring. Föreningen, som var aktiv ända fram på 1980-talet, var 
en pionjär inom den svenska fiskevården genom ett arbete som präglades av en helhetssyn på 
vattenfrågorna, en helhetssyn som blivit norm för vattenvårdsarbetet först under 1990-talet inom 
exempelvis Kävlingeåprojektet. Föreningen, under ledning av Philip Wolf, gjorde stora ansträngningar 
för att försöka förbättra förhållandena för och återskapa vandrande bestånd av lax (Salmo salar) och 
havsöring (Salmo trutta). Till följd av dålig vattenkvalitet i åns nedre delar uteblev dock framgången 
och fiskdöd inträffade årligen på långa sträckor av ån under denna tid (Eklöv 2000a). Föreningen 
hade sitt säte i Håstad mölla (figur 5.3) vid Kävlingeån strax väster om Örtofta i norra delen av Lunds 
kommun. I Håstad mölla finns idag ett museum över föreningens verksamhet. 

Figur 5.3: Håstad mölla vid Kävlingeån där Svenska Lax- och Laxöringsföreningen hade sitt säte. Idag finns ett 
museum över föreningens verksamhet i möllan samt en fiskfälla som används för att följa upp förändringar i 
Kävlingeåns fisksamhälle mellan åren samt för att fånga ål som sedan transporteras med bil förbi de nedströms 
liggande kraftverkens turbiner.

Vattenkraft i Kävlingeån
Kävlingeåns huvudfåra utgör i stort sett hela Lunds kommuns norra gräns mot Kävlinge och Eslövs 
kommuner från Vombsjöns utlopp och ända ner till Kävlinge tätort. På sträckan från Vombsjön ner till 
Örtofta är ån lugnflytande medan det mellan Örtofta och Kävlinge är ett visst fall på vattnet i ån. 
Denna fallhöjd har under flera århundranden utnyttjats för utvinning av vattenkraft i vattenmöllor. 
Som mest har åtta möllor varit aktiva på denna sträcka av Kävlingeån; Håstad mölla, Kvarnvik, 
Vadmöllan, Bösmöllan, Lilla Harrie mölla, Krutmöllan samt Rinnebäcks mölla och Rinnebäcks stamp.
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Länsstyrelsen har utövat tillsyn på de tre kvarvarande verksamma vattenkraftverken i Kävlingeån; 
Kvarnvik, Bösmöllan och Lilla Harrie valskvarn varav Bösmöllan (figur 5.5) och Kvarnvik ligger i Lunds 
kommun (figur 5.6). Mark- och Miljödomstolen har ställt krav på att verksamheterna ska söka 
tillstånd enligt miljöbalken med syftet att verksamheterna ska få tillstånd med moderna miljövillkor 
inklusive krav på väl fungerande fiskvägar förbi kraftverken. Ägarna till kraftverken skickade under 
våren 2015 in ansökningar om tillstånd alternativt lagligförklarande av sina verksamheter (Mark- och 
miljödomstolen 2015a, b, c). I ansökningarna lämnar ägarna förslag på utformning av nya bättre 
fungerande fiskvägar förbi kraftverken. Vid Bösmöllan och Lilla Harrie valskvarn finns redan idag 
mindre väl fungerande fiskvägar förbi kvarndämmena (se figur 5.4). Ärendena kommer att avgöras i 
Mark- och miljödomstolen under 2017.

Figur 5.4: Den befintliga fiskvägen vid Lilla Harrie valskvarn utgörs av en urfasning i betongdämmet.

Figur 5.5: Bösmöllan, ett av de tre aktiva vattenkraftverken i Kävlingeån. Kraftverket genererar ca 200-300 
MWh per år (Vattenkraft.info - Information om Svensk vattenkraft 2014), ett modernt genomsnittligt 
vindkraftverk producerar ca 3 000 MWh per år (Svensk vindenergi 2015). 
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Kävlingeåns vattenvårdsförbund
Det finns en lång historia av industrier som haft sin verksamhet och som genom åren släppt ut stora 
mängder förorenat avloppsvatten direkt till Kävlingeån. Sommaren 1947 inträffade en omfattande 
fiskdöd i nedre delen av Kävlingeån (Weijman-Hane 1969). Utsläpp från en av industrierna längs ån, 
Malmö Yllefabrik i Furulund, ansågs vara orsaken till fiskdöden. Yllefabriken menade dock att det var 
år av ackumulerade utsläpp av förorenande ämnen från både industrier och samhällen som var 
orsaken till fiskdöden. En syneförrättningsman utsågs och medverkade till att en samarbets-
kommitté för ån bildades med representanter för berörda industrier och tätorter. Undersökningar av 
utsläpp och vattenkvalitet i ån påbörjades 1948 och 1951 lade förrättningsmannen fram ett förslag 
på åtgärder till samarbetskommittén. I förslaget angavs bland annat att alla förorenare skulle vara 
skyldiga att rena sina utsläpp och att en gemensam förvaltning skulle bildas. Förvaltningen skulle ha 
till uppgift att kontrollera att nödvändiga reningsanläggningar installerades, kontrollera driften av 
anläggningarna och göra undersökningar av vattenkvaliteten i Kävlingeån. Efter fortsatta diskussioner 
beslutade samarbetskommittén att förvaltningen enbart skulle omfatta kontroll och undersökningar 
av vattenkvaliteten i ån. Vid ett möte med Länsstyrelsen 1955 beslutade man att ett vattenvårds- 
förbund skulle bildas och 1958 bildades Kävlingeåns vattenvårdsförbund (Weijman-Hane 1969). 
Sedan dess och fram till 2014 har vattenvårdsförbundet administrerat undersökningar och 
provtagningar i Kävlingeån. Från och med 2014 driver Kävlingeåns vattenråd verksamheten vidare.

Figur 5.6: Möllor med elproduktion i Kävlingeån markerade med röd stjärna. Kommungränsen mellan Lunds 
och Eslövs kommuner utgörs av Kävlingeån varför själva ån inte syns i kartan.

168



42

6. Påverkan, miljöproblem och ekologisk status
Inom de delar av Kävlingeåns och Höje å avrinningsområden som ligger inom Lunds kommun 
påverkas sjöar och vattendrag främst av utsläpp av avloppsvatten från reningsverk, enskilda avlopp 
samt dräneringsvatten från åkermark. Påverkan på sjöar och vattendrag återspeglas väl av 
markanvändningen i området (figur 6.1). Dagvattenutsläppen har i dagsläget troligen inte en så 
betydande påverkan på Kävlingeån eftersom de tätorterna där utgör en förhållandevis liten del av 
avrinningsområdets totala yta, mindre än 1 % (Kävlingeåns vattenråd 2014). Dagvattenutsläppen till 
Höje å har dock en större påverkan på ån eftersom andelen tätort utgör över 10 % av hela 
avrinningsområdet (Höje å vattenråd 2014).

Figur 6.1: Markanvändning i Lunds kommun. Stor del av markanvändningen utgörs av åkermark vilket 
återspeglas i sjöar och vattendrag.

Båda vattendragen och dess tillflöden har under de senaste 100 åren påverkats av utsläpp av kväve 
och fosfor från såväl samhällen som från jordbruket. Samtidigt har den radikala förändringen av 
odlingslandskapet genom kulvertering, uträtning och utdikning gjort att vattendragen och 
våtmarkerna förlorat mycket av de naturliga förutsättningarna för att reducera näringsämnen. Sedan 
början av 1800-talet har arealen våtmark i Höje å avrinningsområde minskat med ca 90 % och 
sträckan öppet vattendrag minskat med ca 50 % (Burhagen 1977).  

Under 1940, 50- och 60-talen var vattenkvaliteten mycket dålig både i Höje å och i Kävlingeån. 
Reningsverkens reningsgrad var bristfällig och många industrier som exempelvis brännerier, mejerier, 
potatislager och sockerbruk släppte sitt avloppsvatten direkt ut i vattendragen. Även stora 
gödselstackar läckte ut näringsämnen och pressaft släpptes ut orenat (Burhagen 1977; Lundquist och 
Rendahl 1967;Weijman-Hane 1969). Lundquist och Rendahl (1967) konstaterar krasst att även 
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relativt stora vattendrag som Höje å ”i praktiken är odugliga som recipienter för pressaft”. Vilket visar 
på den tidens syn på vattendragen som något som i första hand skulle utnyttjas. Utsläppen av 
organiskt material från verksamheterna ledde till att syrebrist kunde uppstå under sommaren vid 
höga temperaturer och låg vattenföring. I Kävlingeån blev ibland omfattande fiskdöd följden av detta 
(Weijman-Hane 1969).

Den ekologiska statusen i Höje å huvudfåra och i Önnerupsbäcken klassas idag som 
otillfredsställande (se tabell 6.1). Orsakerna till att god ekologisk status inte nås beror till största 
delen på övergödning från jordbruk, reningsverk och enskilda avlopp samt fysisk påverkan och 
utsläpp av dagvatten. Förlusten av kväve och fosfor per ytenhet är klassade som höga även om det 
skett en förbättring sedan 1980-talet. Medeltransporten (1989-2013) av kväve och fosfor i Höje å per 
år är ca 621 respektive 10 ton. Långtidstrenden för transporter av både kväve och fosfor är dock 
tydligt nedåtgående (Holmström och Pröjts 2015). År 2014 var fördelningen av utsläpp av kväve och 
fosfor 516 respektive 10 ton. Beträffande främmande arter som bedöms utgöra ett problem finns 
signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) i området. Signalkräftan, som ursprungligen är en 
nordamerikansk art, kan som bärare av kräftpest kan slå ut eventuellt kvarvarande flodkräftor samt 
utgöra ett hot mot tjockskaliga målarmusslor (Unio crassus) i unga utvecklingsstadier 
(Vatteninformationssystem Sverige 2015j).

I Kävlingeån är statusen i huvudfårans vattenförekomster som sträcker sig från havet och upp till 
Klingavälsåns utlopp i Kävlingeån klassade som otillfredsställande (se tabell 6.1). Att statusen inte är 
god beror bland annat på att vattenförekomsternas svämplan och närområde är påverkade av 
jordbruk (Vatteninformationssystem Sverige 2015k). Vattenförekomsterna är även i stora delar 
påverkade av diknings- och rensningsverksamhet och vissa sträckor saknar funktionella skyddszoner. 
Årsmedelhalterna av kväve och fosfor var år 2014 mycket höga men ändå lägre än medelvärdet för 
perioden 1998-2013. Medeltransporten (1988-2013) av kväve och fosfor i Kävlingeån per år är ca 
1850 respektive ca 30 ton. År 2014 var fördelningen av utsläpp av kväve och fosfor 1470 respektive 
21 ton (Svärd 2015). Förlusterna av kväve och fosfor från marken var höga 2014, 12 respektive 0,16 
kg/ha år. Reningsverken står för 6-7 % av den totala transporten av näringsämnen i ån 2014 (Svärd 
2015). Andelen är betydligt lägre än i Höje å vilket beror på att färre personer är kopplade till 
reningsverk som har Kävlingeån som recipient jämfört med Höje å samt att Kävlingeån är ett ca fyra 
gånger så stort vattendrag som Höje å. Flera partiella vandringshinder är också en bidragande orsak 
till att Kävlingeåns huvudfåra inte uppnår god status. Kävlingeån har även vissa problem med 
främmande arter, exempelvis växten vattenpest (Elodea canadensis) som förekommer på olika 
platser i vattendragen och signalkräftan som är vanligt förekommande. Kävlingeåns huvudfåra 
påverkas av ett par betydande punktkällor med utsläpp till ån. Det handlar framför allt om Örtofta 
sockerbruk och Södra Sandby avloppsreningsverk samt, via Bråån, Ellinge reningsverk söder om Eslöv 
(Vatteninformationssystem Sverige 2015k).

Vombsjöns status klassas som otillfredsställande på grund av påverkan från jordbruk, enskilda avlopp 
och följande problem med övergödning, konstgjord reglering av vattenstånd och fysiska förändringar 
såsom sänkt vattenstånd (Vatteninformationssystem Sverige 2015f).

Krankesjöns status är nerklassad från god till måttlig ekologisk status på grund av påverkan från 
jordbruk och avloppsreningsverket i Torna Hällestad med därtill följande problem med övergödning, 
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konstgjord reglering av vattenståndet i sjön samt fysiska förändringar såsom sänkt vattenstånd 
jämfört med sjöns naturliga nivå (Vatteninformationssystem Sverige 2015g).

Tabell 6.1: Ytvattenförekomster i Lunds kommun.

Ytvattenförekomster i Lunds kommun enligt VISS (2015-08-19)
Namn ID Vatten- 

kategori
Huvudavrinnings-
område

Ekologisk status

HÖJE Å: 
Önnerupsbäcken-
källa

SE616862-
134337

Vattendrag Höje å Otillfredsställande

Önnerupsbäcken SE618096-
133078

Vattendrag Höje å Otillfredsställande

Krankesjön SE617797-
135339

Sjö Kävlingeån Måttlig

Vombsjön SE617666-
135851

Sjö Kävlingeån Otillfredsställande

KLINGAVÄLSÅN: 
Kävlingeån-Sövdesjön

SE616936-
135849

Vattendrag Kävlingeån Otillfredsställande

KÄVLINGEÅN: Bråån-
Ålabäcken

SE618289-
134590

Vattendrag Kävlingeån Otillfredsställande

KÄVLINGEÅN: Havet-
Bråån 

SE618685-
133000

Vattendrag Kävlingeån Otillfredsställande

KÄVLINGEÅN: -
Klingavälsån-
Vombsjön

SE617685-
135768

Vattendrag Kävlingeån Måttlig potential*

KÄVLINGEÅN: 
Ålabäck-Klingavälsån

SE617883-
135553

Vattendrag Kävlingeån Otillfredsställande

Ålabäcken SE617889-
135358

Vattendrag Kävlingeån Måttlig

Torrebergabäcken SE616777-
134059

Vattendrag Sege å Otillfredsställande

*Vattenförekomsten KÄVLINGEÅN: -Klingavälsån-Vombsjön är en kraftigt modifierad vattenförekomst där inte 
ekologisk status, utan istället ekologisk potential bedöms, se mer i kapitel 4 om Kävlingeåns huvudfåra.

171

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE616862-134337
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE616862-134337
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE616862-134337
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE618096-133078
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE617797-135339
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE617666-135851
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE616936-135849
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE616936-135849
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE618289-134590
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE618289-134590
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE618685-133000
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE618685-133000
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE617685-135768
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE617685-135768
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE617685-135768
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE617883-135553
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE617883-135553
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE617889-135358
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE616777-134059


45

7. Naturvärden 

Höje å 
Höje å avrinningsområde hyser, trots kraftig påverkan, fortfarande vissa naturvärden, framför allt i 
den övre delen av området i närheten av Romeleåsen men även på vissa sträckor längre ner i 
avrinningsområdet. Dålig vattenkvalitet har periodvis slagit ut olika arter från Höje å. I takt med att 
reningen från reningsverken blivit bättre och industriernas avlopp kopplats till reningsverken har 
vattenkvaliteten i ån förbättrats. Under 1960-talet var Höje å kraftigt belastad av förorenat vatten 
från industrier, bristfälliga kommunala avlopp och från jordbruket. Vid en inventering av fiskfaunan 
på 20 lokaler i Höje å på 1960-talet hittades anmärkningsvärt nog ingen havsöring (Salmo trutta) eller 
grönling (Barbatula barbatula), (Brinck m fl 1965). Vid provtagningslokalen i Vallkärrabäcken 
bedömdes vattnets tillstånd som ”starkt förorenat, vidrigt” vid elfisket 1965 (Brinck m fl 1965). När 
motsvarande inventering genomfördes på 1990-talet hittades öring på sju lokaler och grönling på 
åtta lokaler (Åbjörnsson m fl 1999) i Höje å avrinningsområde. När samma undersökning gjordes 
återigen hösten 2015 hade grönlingen spridit sig längre upp i vattensystemet (Eklöv 2015a). Brinck 
(1965) noterar att lake (Lota lota) som tidigare (1800-talet och början av 1900-talet) har rapporterats 
från Höje å har försvunnit och inte kommit tillbaka till ån. Sannolikt beror det på den omvandling av 
vattenlandskapet och vattenflödena som utdikningen av åkermarken har medfört och att framför allt 
att vattenföringen under sommaren blivit lägre och vattentemperaturerna högre vilket inte är bra för 
laken.

I Höje å inventerades musslor på åtta lokaler 2006 (Ljungberg & Svensson, 2010). Den ovanliga och 
rödlistade (hotade) tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) hittades på en lokal vid Kyrkheddinge, 
skal eller skalrester från döda musslor hittades på ytterligare fyra lokaler, medan arten saknades helt 
på tre lokaler (Ljungberg & Svensson, 2010). Beståndet av den ovanliga musslan är uppenbart mycket 
svagt i Höje å och det krävs sannolikt riktade och kraftfulla åtgärder för att arten ska kunna leva 
vidare i systemet.

I recipientkontrollen för Höje å undersöks bottenlevande djur på sex olika lokaler och i stort sett 
varje år under de senaste tio åren har naturvärdet bedömts vara högt på någon av lokalerna. Det har 
hittats i snitt 2-3 ovanliga arter varje år de senaste tio åren.

Spår av utter (Lutra lutra) konstaterades vid Höje å vid Källby reningsverk vårvintern 2014. Även 
vintern 2016/2017 har utter rapporterats från Höje å. Enligt Brinck m fl (1965) förekom det tidigare 
utter i området runt Häckebergasjön och enstaka individer kunde vandra längs ån fram till Lund. Till 
zoologiska museet i Lund har det lämnats in döda uttrar under andra halvan av 1800-talet. Enligt 
uppgift ska den sista stationära uttern i området runt Lund ha skjutits 1950 (Brinck m fl 1965). 

Natur kan värderas på olika sätt och det är vanligt att ovanliga arter ges ett högt naturvärde. Ur ett 
perspektiv där man befinner sig i ett område som inte har mycket opåverkad natur, kan natur, som 
på en annan plats skulle anses vara trivial, ha ett lokalt högt naturvärde. Ett sådant exempel är 
naturvärdena längs Höje å strax söder om Lunds stad (se figur 7.1). Naturvärdena på platsen är 
kanske i sig inte direkt höga i ett större perspektiv men i och med att området ligger i ett 
sammanhang med få naturmiljöer får naturvärdet i området anses vara högt.
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Figur 7.1: Höje å vid Källby/Värpinge strax sydväst om Lunds stad, området har lokalt sett mycket höga 
naturvärden eftersom det ligger i ett i övrigt av människan starkt påverkat område med lite annan naturmiljö.

Kävlingeån
Kävlingeåns naturvärden i Lunds kommun är starkt kopplade till att ån har en mycket artrik fiskfauna, 
hela 28 olika arter har observerats i ån (Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde 2015). Vanliga 
fiskarter i åns lugnflytande delar är abborre (Perca fluviatilis), löja (Alburnus alburnus), björkna 
(Abramis bjoerkna), braxen (Abramis brama), id (Leuciscus idus), mört (Rutilus rutilus), sarv 
(Scardinius erythrophthalmus), ruda (Carassius carassius), gers (Gymnocephalus cernuus) och gädda 
(Esox lucius). Inom vattendragens strömmande delar finns arter som är mer anpassade till rinnande 
vatten, såsom nejonöga (Lampetra planeri), elritsa (Phoxinus phoxinus), grönling, sandkrypare, 
stensimpa (Cottus gobio), och öring. Bland dessa arter är det framför allt grönling (se figur 7.2) och 
sandkrypare som får betraktas ha det högsta naturvärdet eftersom arterna inte förekommer allmänt 
och har en mycket begränsad utbredning i landet. Sandkryparen finns inte i Höje å medan grönlingen 
däremot är vanlig i både Höje å och i Kävlingeån. Det finns fyra laxartade fiskar i avrinningsområdet. 
Öring förekommer allmänt och leker på strömmande sträckor i vattendragen. Lax (Salmo salar) och 
regnbåge (Oncorhynchus mykiss) förekommer sporadiskt och enstaka exemplar av lax har registrerats 
och även lekt i Bråån under senare år medan nors (Osmerus eperlanus) finns i Sövdesjön 
(Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde, 2015).

Figur 7.2: Grönling från Bråån i Kävlingeåns avrinningsområde.

I övrigt är naturvärden i Kävlingeån och Klingavälsån till stor del kopplade till det fågelliv som framför 
allt våtmarksområdena i Vombsänkan, exempelvis vid Krankesjön och Vombs ängar har och till den 
landskapsbild som vattendragen bidrar till att skapa. 
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8. Markavvattning och dikningsföretag
Markavvattningsåtgärder var tidigare vanliga framför allt för att öka avkastningen på 
jordbruksmarken. En typ av markavvattning är dikningsföretag vilket är en samfällighet där 
fastighetsägare har gått samman för att avvattna mark. Dikningsföretag har bildats sedan 1800-talets 
slut för att dränera landskapet och göra det mera användbart för framför allt odling. Anledningen till 
att man började dika ut markerna var att jordbrukets produktion övergick från en inriktning från 
betesmark och köttproduktion till behov av mer åkermark för odling av spannmål (Burhagen 1977). 
Området som ökat i värde genom markavvattningen kallas för båtnadsområde. 

Idag nybildas i princip inga dikningsföretag, men bestämmelser i äldre dikningsföretag gäller för alltid 
eller tills de formellt har upphävts eller ändrats. Ett dike eller en kulvert i ett dikningsföretag är en 
vattenanläggning enligt 11 kapitlet 3 § miljöbalken. Regler för dikningsföretagen finns i 
Restvattenlagen (lag 1998:812) som innehåller de delar av den gamla vattenlagen som inte infördes i 
Miljöbalken. Det dikningsföretag som har tillstånd, oftast enligt äldre lagstiftning för avvattning av 
mark, ansvarar för sin vattenanläggning. I tillstånden anges det vilka fastigheter som är berörda, 
kostnadsfördelning och ofta är även dikets sektion, profil, läge och djup angivet i förrättningen. 
Dikningsföretagets tillstånd ger både rätt och skyldighet att underhålla företaget enligt tillståndet, så 
att skador inte uppstår genom ändring i vattenförhållandena. Det är styrelsen eller en syssloman som 
ska se till att underhållet sköts och därefter fördela kostnaderna enligt kostnadsfördelningslängden. 
Underhåll och rensning, som ska utgå från dikningsföretagets fixpunkter, ska syfta till att upprätthålla 
dikets djup och läge. Detta innebär att man inte får rensa till en djupare och/eller bredare sektion än 
vad som fastställts i tillståndet (Länsstyrelsen Skåne 2016). Allt underhåll och rensning ska ske med 
försiktighet och hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken ska följas. En rensning som kan skada fisket, 
musslor eller kräftor i diket eller nedströms diket ska, enligt 11 kapitlet 15 § miljöbalken, anmälas till 
Länsstyrelsen innan arbetena påbörjas.

I och med den ökande exploateringen av jordbruksmark, som ofta är del av ett dikningsföretag, kan 
ny bebyggelse hamna i områden där avvattningen är reglerad med dikningsföretag. I dessa fall 
behöver dikningsföretagen omprövas och dagvatten fördröjas från exploateringsområdena så att 
flödet inte överskrider dikningsföretagets kapacitet. Även när genomförande av vattenvårdsåtgärder, 
t ex anläggning av dammar/våtmarker och vattendragsrestaurering, berör dikningsföretag behöver 
dikningsföretagen omprövas.

Det uppskattas finnas knappt 100 dikningsföretag inom Höje å- och Kävlingeåns avrinningsområden i 
Lunds kommun (Figur 8.1). Det är svårt att ge en exakt siffra vilket beror på att en del dikningsföretag 
har omprövats och det därför kan finnas fler akter för samma dikningsföretag i arkiven på 
Länsstyrelsen och Lantmäteriet. 

Höje å
En stor del av Höje å avrinningsområde avvattnas genom ett nätverk av diken som är särskild tätt i 
området mellan Staffanstorp och Dalby samt och i västra delen av avrinningsområdet (Figur 8.1). I 
Höje å avrinningsområde beräknas ca 21 % av ytan utgöras av båtnadsområde (det område som har 
nytta av dikningsföretaget). Dikningsverksamheten under början av 1900-talet förändrade utseendet 
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på Höje å huvudfåra från ett naturligt meandrande vattendrag till ett till stora delar rakt dike. Genom 
dessa åtgärder trodde man att en utjämning av vattenflödet skulle ske och att man skulle slippa 
översvämningar (Burhagen 1977). Resultatet blev dock i stort sett det omvända då nederbörden 
istället snabbt leddes ut i huvudfåran istället för att fördröjas i mossar och andra naturliga våtmarker. 
Idag kan vattennivån i huvudfåran stiga väldigt snabbt för att sedan även sjunka snabbt. Mellan 1815 
och 1917 minskade våtmarksarealen i Höje å avrinningsområde från ca 73 km2 till 4,4 km2, en 
minskning med över 90 % (Burhagen 1977). Det finns sex dikningsföretag som berör Höje å 
huvudfåra. I Lunds kommun är det i princip enbart huvudfårans sträckning från järnvägsbron i södra 
utkanten av Lund och ner till Trolleberg som inte ingår i något dikningsföretag.

Figur 8.1: Karta som visar dikningsföretag och båtnadsområden för en stor del av Lunds kommun.                
Källa: www.VattenAtlas.se 
http://kartor.lund.se/vspu/?zoom=12&center=13.23715,55.70477&ol=Kommungranser,Dikning&bl=mapboxlu
nd (2015-12-07)

Kävlingeåns huvudfåra
I början av 1900-talet bildades Kävlingeåns vattenavledningsföretag (se figur 8.2). Ambitionen var att 
öka åkerarealen mellan Viderup och Vombsjön så mycket som möjligt genom att skapa effektivare 
vattenvägar och genom att sänka sjön med ca två meter. Fram till 40-talet hade vattenavlednings-
företaget grävt upp ca 800 000 m3 bottenmassor ur ån, gjort den ett par meter djupare och grävt 
förbi ett antal meanderslingor (Kävlingeåns vattenvårdsförbund 2012). Syftet med vattenavledningen 
var att man ville befria ådalen från de periodiskt återkommande översvämningarna och få större 
åkerareal (Kävlingeåns vattenvårdsförbund 2012). En del av orsaken till översvämningarna var 
tidigare utförda utdikningar, dräneringar och uppodling av mossar och våtmarker längre upp i 
avrinningsområdet. Resultatet av dessa åtgärder blev snabbare avrinning från bäckar och biflöden 
som därmed torkade ut samt fler och större översvämningar nere vid Kävlingeåns huvudfåra. 
Uttorkningen sommartid var allvarlig och medförde svåra förhållanden för allt levande i vattendragen 
(Wolf 1956). Även Vombs ängar och fuktängarna runt Kävlingeån torrlades. Kävlingeåns 
rensningsprojekt var ett av de stora debattämnena vid denna tid. I en enkät som Wolf skickade ut till 
markägare längs ån med frågor om torrläggningsföretaget svarade 99 av 112 personer att 
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avkastningen minskat efter torrläggningen och att situationen var sämre än tidigare (Wolf 1956). 
Bottenmassorna från ån lade man i stora högar längs med åkanten, varav några finns kvar än idag. En 
del högar rasade tillbaka och några planades ut på åkrarna. Resultatet av uppgrävningen av 
Kävlingeåns huvudfåra blev bland annat att grundvattennivån sänktes, fåglar försvann, bland annat 
storken (Ciconia ciconia), landskapsbilden förändrades och den vunna åkerarealen var inte heller 
särskilt bördig. Dessutom blev vårfloden ett stort bekymmer nedströms, bland annat 1970 då 
dammen vid Högsmölla fördärvades av vattenmassorna. 

Figur 8.2: Karta över Kävlingeåns huvudfåra där båtnadsområdet för dikningsföretaget "Kävlingeåns 
vattenavledningsföretag” markerat med blått. Källa: http://ext-
webbgis.lansstyrelsen.se/Skane/Dikningsforetag/

Klingavälsån
Rätten att gräva upp Klingavälsån från utloppet i Kävlingeån till gränsen mot Veberöds socken gavs 
till Kävlingeåns vattenregleringsföretag genom beslut i Söderbygdens vattendomstol i juni 1937. 
Avsikten var att genom sänkning av vattenståndet och uträtning av åfåran dels minska de årligen 
återkommande översvämningarna och dels vinna ny odlingsbar mark från de vattensjuka 
strandängarna (Göthe 2002). Inom ramen för Kävlingeåprojektet har Klingavälsån återmeandrats och 
slingrar nu åter fram över Vombs ängar.
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Krankesjön
Krankesjön har varit föremål för två ingrepp med vattenavledning som syfte. 1892 dikades 
Silvåkrasjön, söder om Krankesjön, ut och idag återstår bara ett vassområde av den lilla sjön. 
Samtidigt sänktes även själva Krankesjön genom att Ålabäcken grävdes ut från sjön och ner till 
Kävlingeån. I början av 1940-talet sänktes Krankesjön ytterligare i samband med rensningen av 
Kävlingeån. Sänkningarna kan dock ha bidragit till sjöns karaktär idag som grund vegetationsrik 
fågelsjö.
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9. Vattenvård i Lunds kommun

Vattenrådens roll
Både i Kävlingeån och i Höje å finns en lång tradition av mellankommunalt samarbete för att 
förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. I Kävlingeån startade Kävlingeåprojektet 1995 och i 
Höje å påbörjades åtgärdsarbetet inom ramen för Höjeåprojektet 1991/92. Detta gör både Höjeå- 
och Kävlingeåprojektet till två av de mest långsiktiga vattenvårdsprojekten i landet och båda 
projekteten ses ofta som föredömen när det gäller kommungränsöverskridande samarbeten inom 
avrinningsområden. Ett bevis på detta är att Kävlingeåns vattenråd och Kävlingeåprojektet 2015 
tilldelades Havs- och Vattenmyndighetens, Lantbrukarnas Riksförbunds och Sveriges kommuner och 
Landstings nyinstiftade nationella vattenvårdspris ”Sjöstjärnan” för att ”långsiktigt och i bred 
samverkan med lantbrukare och kommuner och utifrån en helhetssyn framgångsrikt genomfört 
åtgärder för en bättre vattenkvalitet i Kävlingeåns avrinningsområde” (Havs och Vattenmyndigheten 
2015a). Lunds kommun är en av de största finansiärerna och en av de mest drivande medlemmarna i 
båda vattenråden men samtliga berörda kommuner i båda avrinningsområdena (Kävlingeån: Lomma, 
Kävlinge, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Tomelilla och Ystad; Höje å: Lomma, Lund, Staffanstorp 
och Svedala) har spelat och spelar en viktig och central roll i det framgångsrika arbetet.

I Kävlingeån har Kävlingeåns vattenvårdsförbund, som ansvarat för kontroll och provtagning av 
vattenkvaliteten i ån (recipientkontroll), funnits sedan slutet av 1950-talet. När man insåg att 
vattenkvaliteten i ån var så dålig och det började bli tal om att börja genomföra förbättrande 
åtgärder ville dock inte Kävlingeåns vattenvårdsförbund ta ansvar för det arbetet. Istället enades 
kommunerna vid sidan av vattenvårdsförbundets organisation och startade Kävlingeåprojektet. 
Styrningen av projektet utgjordes av en programberedning bestående av politiker från de ingående 
kommunerna och olika adjungerade experter från bland annat universitetet, intresseorganisationer 
och från Länsstyrelsen. När det 2008/2009 blev tal om att bilda vattenråd var det Kävlingeåprojektets 
organisation som hanterade frågan. Efter utredningar och remissrundor påbörjade Kävlingeåns 
vattenråd sin verksamhet 2010-01-01. I och med bildandet av vattenrådet utvidgades kretsen av 
medlemmar och styrelsens sammansättning till att förutom politiker, även innefatta representanter 
för markägare, dikningsföretag, verksamheter och intresseorganisationer. Till en början arbetade 
vattenrådet enbart med verksamheten vattenförvaltning men den uttalade ambitionen från 
kommunernas sida var att även åtgärdsarbetet och recipientkontrollen skulle ingå som verksamheter 
i vattenrådet. 2012 påbörjade vattenrådet arbetet med fortsättningen på Kävlingeåprojektet, 
Kävlingeåns vattenvårdsprogram, och i med detta övertog vattenrådet även ansvaret för de 
åtaganden som Kävlingeåprojektet hade gentemot Länsstyrelsen, markägare och andra berörda. 
Efter förhandlingar med Kävlingeåns vattenvårdsförbund övertog vattenrådet 2014-01-01 också 
ansvaret för recipientkontrollen i Kävlingeån. Detta gjorde att målsättningen med Kävlingeåns 
vattenråd som samlande vattenvårdsorganisation i Kävlingeån med en komplett verksamhet, det vill 
säga vattenkontroll, åtgärdsarbete och vattenförvaltning, var uppnådd.

I Höje å har den organiserade recipientkontrollen pågått sedan slutet av 1960-talet. Det har dock 
gjorts undersökningar i ån ända sedan 1930-talet (Almestrand 1982). När det i slutet av 1980-talet 
började bli tal om att göra åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten var det Höje å 
vattendragsförbund, som då ansvarade för recipientkontrollen, som hanterade frågan. Efter att 
samarbetsavtal tecknats mellan kommunerna påbörjades 1991/1992 Höjeåprojektet som därefter av 
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och till pågått i olika etapper fram till och med 2014-12-31. I slutet av 2014 tecknade kommunerna 
ett nytt samarbetsavtal för Höje å åtgärdsprogram som sträcker sig fram till och med 2021.

Framför allt i Höje å har vattenrådet blivit en betydande aktör vilket sannolikt till stor del beror på att 
vattenrådet har en bred förankring i kommunerna och att det även utgör ett aktivt forum för 
markägare och andra intressenter att framföra synpunkter och idéer. En annan faktor som gör att 
Höje å vattenråd är av stort intresse för berörda kommuner är att Lunds stad nästan helt ligger inom 
Höje å avrinningsområde. Lommas översvämningskänsliga läge vid åns mynning vid Öresund är 
ytterligare en faktor som spelar in. Dessa förutsättningar medför att känsliga frågor som 
översvämningar, hantering av dagvatten och exploatering av jordbruksmark är av större betydelse i 
Höje å jämfört med i Kävlingeån. Även i Kävlingeån har dock vattenrådets roll och status stärkts i och 
med att vattenrådet tagit över ansvaret för drivandet av recipientkontrollen samt att aktörer som VA 
SYD och Sydvatten engagerat sig i vattenrådets verksamhet. 

Sammanfattningsvis kan man idag se både Kävlingeåns och Höje å vattenråd som modellvattenråd 
med en för ett vattenråd i princip komplett verksamhet, det vill säga kontroll av vattenkvaliteten, 
genomförande av vattenvårdsåtgärder och vattenförvaltning (spridande av information i 
vattenfrågor, svarande på remisser och drivande av externfinansierade projekt vid sidan av ordinarie 
verksamhet). Vattenrådens roll i de två avrinningsområdena lever upp till det som man kan förvänta 
sig av vattenråd vilket till stor del beror på kommunernas långsiktiga engagemang i organisationerna. 
I ett Sverigeperspektiv är det dock få vattenråd som lever upp till detta idag.

Vattenvårdsarbete i Lunds kommun
Genom sitt stora engagemang i Höje å-och Kävlingeåns vattenråd kan Lunds kommun vara en av de 
kommuner i landet som långsiktigt satsat mest på vattenvårdsarbete över kommungränser men 
inom avrinningsområden. I Kävlingeån har Lunds kommun varit en av de största finansiärerna av 
Kävlingeåprojektet som pågick mellan 1995 och 2012 (Kävlingeåprojektet 2014). Kävlingeåprojektet 
betraktas allmänt som ett av landets största, mest långsiktiga och effektiva vattenvårdsprojekt och är 
en unik föregångare när det gäller mellankommunalt samarbete. I projektet har man bland annat 
anlagt ca 370 ha dammar och våtmarker, restaurerat vattenbiotoper samt återmeandrat Klingavälsån 
i Lunds kommun. Idag driver Kävlingeåns vattenråd vattenvårdsarbetet vidare i Kävlingeåprojektets 
anda, i ett mellankommunalt samarbete kring Kävlingeåns vattenvårdsprogram som sträcker sig till 
2021. 

I Höje å har Höjeåprojektet pågått sedan början av 1990-talet och ett 80-tal våtmarker har anlagts i 
området (Höje å vattenråd 2013). Under perioden 1991 till 2003 anlades ca 78 ha våtmarker i 
området och ca 74 km skyddszoner längs vattendragen. Trots att projektet pågått så länge finns det 
fortfarande intresse för att göra olika typer av vattenvårdsåtgärder.

Totalt sett har kommunerna stått för ca 50 % av finansieringen av åtgärderna inom Höjeå- och 
Kävlingeåprojekten medan staten eller EU stått för resterande del. Både i Kävlingeån och i Höje å har 
Lunds kommun aktivt bidragit till att projekten varit en verklig föregångare när det gäller samarbete 
mellan kommuner inom avrinningsområden även innan vattendirektivet infördes i Sverige. I och med 
att arbetet fortsatt i vattenråden har Lunds kommun bidragit till att förstärka vattenvårdsarbetet, fler 
berörda aktörer har inkluderats och kommunen har visat att den fortsatt vill ligga i framkant när det 
gäller vattenvårdsarbete.
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10. Övrig bakgrundsinformation

Reningsverk
Idag finns det fem aktiva kommunala reningsverk i Lunds kommun (Tabell 10.1). Under senare år har 
Dalby, Genarp och Björnstorp reningsverk lagts ner och numera pumpas avloppsvattnet till Källby 
reningsverk i Lund. Under 2016 har även Veberöds reningsverk lagts ner och avloppsvattnet från 
Veberöd pumpas också till Källby. Nedläggningen av Dalby, Genarp och Björnstorp har avlastat de 
övre delarna av Höje å huvudfåra medan nedläggningen av Veberöds reningsverk avlastar 
Veberödsbäcken och Kävlingeån helt då avloppsvattnet förs över till Höje å avrinningsområde och 
istället belastar nedre delen av Höje å. Planerna på att i framtiden pumpa avloppsvatten från Källby 
till Sjölunda reningsverk i Malmö skulle helt avlasta Höje å från utsläpp av renat avloppsvatten men 
skulle även ha betydelse för vattenföringen i nedre delen av Höje å vid de låga flöden som 
förekommer framför allt sommartid.

Höje å och Kävlingeåns sträckningar i Lunds kommun påverkas även av reningsverk i andra 
kommuner. Eslövs reningsverk i Ellinge har sitt utsläpp i Bråån som mynnar i Kävlingeån vid 
Håstad/Örtofta. Staffanstorps reningsverk har sitt utsläpp i Dynnbäck som mynnar i Höje å strax 
uppströms Lund. Uppströms Vombsjön finns även några mindre reningsverk med utsläpp till 
Kävlingeåns avrinningsområde. Sjöbo reningsverk infiltrerar sitt renade avloppsvatten (Svärd 2015).

Källby reningsverk
Källby reningsverk är det klart största reningsverket i Lunds kommun med ca 97 700 personer 
anslutna 2014-12-31 (VA SYD 2015). Redan under senare delen av 1800-talet började Lunds stad rena 
sitt avloppsvatten (VIAK AB 1979). Reningen skedde till en början genom att avloppsvattnet från 
staden leddes ut över ängsmarkerna nere vid Höje å för översilning och infiltration. På 1930-talet 
byggdes det första egentliga reningsverket som hade mekanisk rening och biodammar. Så sent som 
1977 började avloppsvatten från Stångby och Vallkärra ledas till Källby reningsverk. Vallkärras avlopp 
behandlades dessförinnan enbart i en oxidationsdamm utan större reningseffekt (VIAK AB 1979). 
1995 minskade utsläppen av kväve kraftigt från Källby då verket byggdes ut med ett 
kvävereningssteg. Idag har reningsverket mekanisk, biologisk och kemisk rening. 

I VIAKs rapport (1979) skriver man om en ledning för överföring av renat avloppsvatten från Källby i 
Lund direkt ut i Lommabukten som en vattenvårdande åtgärd. Åtgärden avfärdades dock då 
reningsverkets vatten utgör en betydande del av vattnet i ån nedströms Källby under torrperioder 
och att vattnet ut från reningsverket oftast har minst lika god/dålig vattenkvalitet som vattnet i ån 
vid utsläppspunkten. Frågan om tillskottet av vatten från Källby reningsverk har aktualiserats igen i 
samband med diskussionerna om behovet av att bygga ut och rusta upp Källby alternativt att bygga 
en ledning för avloppsvatten från Källby till Sjölunda reningsverk i Malmö. Ledning av avloppsvatten 
från Källby till Sjölunda skulle leda till ett betydligt minskat vattenflöde i nedre delen av Höje å vid låg 
vattenföring. I detta sammanhang bör dock betonas att stor del av det renade avloppsvattnet inte 
har sitt ursprung i Höje å avrinningsområde utan kommer från sjön Bolmen i Lagans 
avrinningsområde i Småland som, via Bolmentunneln är vattentäkt för stora delar av den kommunala 
vattenförsörjningen i Lunds kommun.
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2013 släppte Källby reningsverk ut ca 3 ton fosfor och ca 90 ton kväve (VA SYD 2014) vilket utgjorde 
ca 19 % av den totala transporten av kväve och drygt 40 % av fosfor i Höje å (Höje å vattenråd 
2014b). Reningsgraden under 2014 var mer än 99 % för BOD, 95 % för totalfosfor och ca 89 % för 
totalkväve (VA SYD 2015).

Tabell 10.1: Reningsverk i Lunds kommun. Förkortningen ”arv” står för avloppsreningsverk.

Reningsverk i Lunds kommun (2016-09-15)
Namn Status Recipient Kommentar

Källby Aktivt Höje å Utredning om överföring till Sjölunda arv i 
Malmö pågår

Veberöd Ej aktivt Veberödsbäcken Nedlagt 2016, pumpas till Källby arv via 
Dalby

Dalby Ej aktivt Dalbydiket Nedlagt 2011, pumpas till Källby arv

Genarp Ej aktivt Höje å Nedlagt 2013, pumpas till Källby arv

Björnstorp Ej aktivt Björnstorpsbäcken Nedlagt 2013, pumpas till Källby arv

Södra Sandby Aktivt Sularpsbäcken Planer på utbyggnad och eventuell 
överföringsledning av renat vatten direkt 
till Kävlingeån

Torna Hällestad Aktivt Krankesjön Väl fungerande arv, recipienten har högt 
naturvärde

Håstad Aktivt Kävlingeån Planer på överföring till Ellinge arv (Eslövs 
kommun)

Revingeby Aktivt Kävlingeån Planer på överföring till S Sandby arv

Dricksvattenförsörjning och vattenbalans
Den kommunala dricksvattenförsörjningen i Lunds kommun sker till största delen med råvatten från 
sjön Bolmen i Småland via Bolmentunneln och vattenverket utanför Stehag i Eslövs kommun 
(Sydvatten2015b). Staffanstorps kommun, vars reningsverk också har Höje å som recipient, får större 
delen av sitt vatten från Vombsjön i Kävlingeåns avrinningsområde (Sydvatten 2015c). Detta medför 
att Höje å, via reningsverkens utsläpp, tillförs vatten från både Kävlingeåns- och Lagans 
avrinningsområden som egentligen inte hör hemma i Höje å avrinningsområde. Det finns olika 
aspekter på denna överföring av vatten mellan avrinningsområden. Vid lågvattenföring i Höje å utgör 
utsläppet från Källby reningsverk en betydande del av det totala flödet i Höje å vid Trolleberg medan 
det vid hög vattenföring endast utgör en mycket liten del av flödet och endast har en marginell 
påverkan vid översvämningar (Sweco 2010). Överföringen av vatten från ett område till ett annat 
skulle på sikt kunna störa vattenbalansen framför allt i det avrinningsområde som vatten förs bort 
ifrån med sjunkande grundvatten som följd (Weijman-Hane 1969). Hänsyn behöver därför tas till att 
den totala vattenbalansen för ett avrinningsområde påverkas av bortledning eller tillförsel av yt- eller 
grundvatten och till att yt- och grundvatten tillhör en och samma vattentillgång. Eftersom 
grundvattnet är en betydande faktor i Kävlingeåns vattenföring är det troligen inte möjligt att avleda 
vatten från avrinningsområdet utan att på sikt påverka vattenföringen i ån (Weijman-Hane 1969).
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Äldre utredningar och planer 

Kävlingeåns generalplan
I juli 1966 ansökte Kävlingeåns vattenvårdsförbund om medel till vattenvårdsplanering för 
Kävlingeåns avrinningsområde. Naturvårdsverket beviljade 75 000 kr till utredningen och professor 
Gunnar Weijman-Hane utsågs till utredningsman biträdd av Hans Hane-Weijman. Ett antal experter 
på olika områden medverkade också. Generalplanen beskrev förhållandena i avrinningsområdet 
beträffande jordarter, befolknings- och näringslivsutveckling, markanvändning samt användning av 
konstgödsel. Även djurhållning, växtodling och vattenuttag redovisas noggrant tillsammans med 
prognoser för framtida vattenförbrukning, föroreningspåverkan och hur vattenresurserna 
utnyttjades för olika ändamål som dricksvatten och industriella behov samt hur dessa kunde tänkas 
förändras över tid. Det konstateras att ån används både som recipient för avloppsvatten och som 
råvattentäkt för dricksvattenförsörjning, två tämligen motstående intressen. Generalplanen 
resonerar kring och beskriver vattenföringen i området på många olika sätt, bland annat beskrivs 
tappningen av vatten från Vombsjön ingående. Noterbart är att det fortfarande 1969 fanns mindre 
orter på landsbygden som inte hade någon rening av avloppsvatten över huvud taget. 
Undersökningar sommaren 1947 visade på att höga halter av syreförbrukande substanser i 
kombination med höga vattentemperaturer och låg vattenföring skapat total brist på syre i ån med 
fiskdöd som följd. Undersökningar visade att syrehalterna minskade kraftigt i ån direkt nedströms 
utsläpp från industrier och reningsverk.

I generalplanen föreslogs därför några åtgärder för att sanera Kävlingeån och uppnå tillfredställande 
vattenkvalitet. Förslagen på åtgärder var bland annat:

- Stångby mosse och Hobybäcken avsätts som naturreservat
- Kungsmarken avsätts som naturreservat.
- En fast mätstation för vattenföring i ån vid Högs mölla inrättas
- Utsläpp från industrier och reningsverk renas för att framför allt komma till rätta med 

utsläppen av syretärande organiska ämnen 
- Bygga en överföringsledning för avloppsvatten från Eslöv till Öresund via Kävlinge och 

Löddeköpinge för att avlasta Kävlingeån från utsläppen. 

Av förslagen på åtgärder har naturreservaten och stationen för vattenföring inrättats och reningen 
vid reningsverk och industrier har blivit väldigt mycket bättre sedan 1960-talet. Många av de 
förorenande industrierna har även lagts ner och idag är det endast Örtofta sockerbruk kvar av 
industrier med direktutsläpp till Kävlingeån. Överföringsledningen för avloppsvatten till Öresund blev 
dock aldrig verklighet. Noterbart är att det i Lund idag pågår liknande diskussioner kring en ny 
överföringsledning för avloppsvatten, denna gång från Källby i Lund till Sjölunda i Malmö. 
Problematiken med utsläpp av näringsämnen från jordbruket, det som idag betraktas som det kanske 
största miljöproblemet i området, nämns knappt i generalplanen och några åtgärder föreslås därför 
inte.

Vattenvårdande åtgärder för delar av Kävlingeåns avrinningsområde
På uppdrag av Kävlingeåns vattenvårdsförbund tog Ekologgruppen (1991) fram förslag på 
vattenvårdande åtgärder i delar av Kävlingeåns avrinningsområde. De delar av avrinningsområdet 
som omfattades av förslagen var: 
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- Brååns avrinningsområde, 
- Vombsjöns tillflöden och 
- Sjölandskapet runt sjöarna Ellestadssjön, Snogeholmssjön och Sövdesjön

I rapporten gör Ekologgruppen en omfattande genomgång av miljöproblem, påverkan och beskriver 
de aktuella områden. De förslag till åtgärder som presenteras är:

- Skyddszoner (d v s odlingsfria zoner mellan åkermark och vattendrag)
- Dammar
- Våtmarker

Kävlingeån – Landskaps- och vattenvårdsplan för nedre delen av avrinningsområdet
1992 gjorde K-Konsult (1992) en komplettering av Ekologgruppens (1991) rapport för de delar av 
avrinningsområdet som inte behandladesav Ekologgruppen. Utredningen görs den här gången inte 
på uppdrag av vattenvårdsförbundet utan på uppdrag av berörda kommuner. K-Konsult tar inte 
enbart upp vattenvårdande åtgärder utan diskuterar även landskapsvårdande åtgärder för att stärka 
landskapet ekologiskt, vilket är något som idag är högt upp på agendan i form av ekosystemtjänster. 
Man tar även upp behovet av att göra landskapet mer tillgängligt för rekreation och friluftsliv. De 
vattenvårdande åtgärder som föreslås är åter dammar, våtmarker och skyddszoner till en kostnad av 
ca 60-70 miljoner kr.

Ytvattenresurshantering i Lunds kommun 1977
I sin utredning om ytvattenresurshantering i Lunds kommun redogör Burhagen (1977) noggrant för 
problem och påverkan, lämnar vissa åtgärdsförslag och beskriver framför allt potentialen för 
utnyttjande av vattenresurserna. 

Vattenvårdsplan för Höje å (VIAK 1979)
1979 tog VIAK fram en vattenvårdsplan för Höje å. Planen beskriver beräknad befolkningsutveckling, 
reningsverk, avloppsmängder, hydrologiska förhållanden, föroreningsbelastning och tillstånd i 
recipienten. Vidare ges förslag på kompletterande reningsåtgärder, överledning av avloppsvatten, 
möjligheter till åtgärder för höjande av låga vattenföringar, åns användbarhet för vattenförsörjning, 
bad, fiske, rekreation och naturvetenskapliga studier. Dessutom ges även förslag till fortsatt 
vattenvårdsarbete. Många av förslagen rör reningsverken och förslag på förbättrad rening samt olika 
överföringsledningar varav vissa har genomförts. VIAKs utredning tar också upp problem med låg 
vattenföring i ån på sommaren och föreslår ett par åtgärder för att vattenflödet inte skall understiga 
100 l/s vid Bjällerup. Åtgärderna handlar bland annat om att magasinera vatten i Häckebergasjön och 
Björkesåkrasjön. För Häckebergasjön handlar det enligt utredningen om att ha en regleringsamplitud 
på ca 0,5 m. Man nämner även uttag av grundvatten samt magasinering i grundvattenmagasin.

Höje å landskapsvårdsplan 1990 och 2007 
Inför starten av Höjeåprojektet 1992 togs en Landskapsvårdsplan fram av Ekologgruppen (1990) på 
uppdrag av Höje å vattendragskommitté. Målsättningen med planen var att föreslå åtgärder för att 
berika naturmiljön och förbättra vattenkvaliteten i ån med avseende på kväve och fosfor samt att 
försöka förbättra möjligheterna till rekreation i området. De viktigaste åtgärderna som föreslås i 
planen är etablering av skyddszoner, återskapande av våt- och översilningsmarker och anläggning av 
dammar. Förutom åtgärdsförslagen beskrivs avrinningsområdet allmänt med avseende på 
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markanvändning, föroreningsbelastning samt den omfattande omvandling av vattenlandskapet som 
skett under de senaste 200 åren. Man gör bedömningen att sträckan öppet vattendrag halverats i 
avrinningsområdet mellan 1820 och 1985. Kostnadsuppskattningar görs för de föreslagna åtgärderna 
tillsammans med uppskattningar av hur mycket kväve och fosfor åtgärderna kommer att rena samt 
vad det kostar per kilo kväve och fosfor. En utveckling av och uppdatering av 1990 års 
landskapsvårdsplan gjordes 2007 (Reuterskiöld m fl 2007). 
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11. Kontroll av vattenkvaliteten – miljöövervakning
I VISS (Vatteninformationssystem Sverige) är den vattenrelaterade miljöövervakning som bedrivs 
sammanställd. Den miljöövervakning som är enklast att få en klar bild av är den samordnade 
recipientkontrollen som drivs av Kävlingeåns- och Höje å vattenråd. Inom recipientkontrollen görs i 
stort sett samma undersökningar från år till år och resultaten sammanställs i en årsrapport. 
Beträffande annan miljöövervakning, kommunal, regional, nationell eller annan typ av övervakning är 
det svårare att få en tydlig bild av denna. De undersökningar som görs inom annan miljöövervakning 
än recipientkontrollen är inte alltid lika regelbundna och när det gäller nationell och regional 
miljöövervakning inte begränsade till ett avrinningsområde. Resultaten från dessa undersökningar 
sammanställs därför inte i rapporter för enskilda avrinningsområden. För att underlätta 
Länsstyrelsens statusbedömningar och för att få en bättre överblick över situationen i ett 
avrinningsområde vore det värdefullt om den aktör som bedriver recipientkontrollen hade fått i 
uppgift att i årsrapporten sammanställa all miljöövervakning som bedrivits i avrinningsområdet 
under året.

Utöver den övervakning som redovisas i VISS bedriver olika verksamheter i områdena egenkontroll 
vid sidan av den samordnade recipientkontrollen. För Lunds kommun berör detta framföra allt 
reningsverken med utsläpp till Kävlingeån och Höje å (Lund, Södra Sandby, Håstad och Torna 
Hällestad) samt stenbrotten i Hardeberga och Dalby. Sydvatten gör även omfattande analyser av 
råvattenkvalitet i Vombsjön (Sydvatten 2015a).

Miljöövervakning i Höje å
Det finns eller har det funnits ett par olika övervakningsprogram som på ett eller annat sätt berör 
ytvatten i Höje å avrinningsområde (Vatteninformationssystem Sverige 2015m; se tabell 11.1). Det 
finns även ett par övervakningsprogram som berör grundvatten, dessa tas dock inte upp vidare i 

Tabell 11.1: Miljöövervakningsprogram i Höje å

Miljöövervakning i Höje å enligt VISS (2015-08-25)
Namn Ansvarig organisation Startår Slutår Typ av övervakning

NMÖ, Hydrologiska grundnätet SMHI 1774 - NMÖ, Nationell 
miljöövervakning

RMÖ, Skåne övrigt Länsstyrelsen i Skåne 1850 - RK, 
Recipientkontroll

SRK, Höje å Höje å vattenråd 1982 - SRK, Samordnad 
recipientkontroll

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och 
vattendrag

Länsstyrelsen i Skåne 2007 - RMÖ, Regional 
miljöövervakning

RMÖ, Skåne län, Grundvatten Länsstyrelsen i Skåne 2007 - RMÖ, Regional 
miljöövervakning
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denna rapport. Recipientkontrollen för Höje å är relativt omfattande i relation till områdets storlek 
och måste betraktas som den viktigaste källan till kunskap om vattenkvalitet och biologisk status i 
sjöar och vattendrag i området.

Recipientkontroll: Samordnad recipientkontroll (SRK) Höje å 
Den samordnade vattenkontrollen i Höje å, som startade 1969 på initiativ från Länsstyrelsen, måste 
betraktas som den viktigaste källan till kunskap om vattenkvalitet och biologisk status i sjöar och 
vattendrag i området. 1982 tog Höje å vattendragsförbund över ansvaret för verksamheten. Det 
nuvarande kontrollprogrammet startade 1989 och drivs idag av Höje å vattenråd. Syftet med 
recipientkontrollen är att samordna övervakningen av tillståndet i sjöar och vattendrag i Höje å 
avrinningsområde och belysa effekter av utsläpp från industrier och andra punktkällor men också i 
viss mån från areella näringar. Kontrollen ska ge underlag för utvärdering, planering och utförande av 
vattenvårdande åtgärder inom avrinningsområdet. Sammanlagt finns det 17 övervakningsstationer 
inom den samordnade recipientkontrollen. Alla resultat från recipientkontrollen presenteras på 
vattenrådets hemsida där även alla årsrapporter från 1978-2014 finns 
(http://hojea.se/Recipientkontroll.htm).

Recipientkontrollens vattenkemiska basprogram ger underlag för bedömningar av tillståndet 
avseende närings-, försurnings-, syre-, och grumlighetsstatus och omfattar följande parametrar: 
temperatur, pH, konduktivitet, grumlighet, syrgas, totalfosfor, fosfatfosfor, totalkväve, nitrat- och 
nitritkväve, ammoniumkväve och BOD7. De flesta parametrarna följs upp i samtliga provpunkter 6-12 
gånger om året. När det gäller biologi så undersöks fisk, vattenväxter, bottendjur och påväxtalger 
inom kontrollprogrammet. 

Miljöövervakning Kävlingeån
Enligt VISS finns, eller har det funnits, 14 olika övervakningsprogram som på ett eller annat sätt berör 
ytvatten i Kävlingeåns avrinningsområde (Vatteninformationssystem Sverige 2015n; se tabell 11.2). 
Det finns även fyra övervakningsprogram som berör grundvatten, dessa tas dock inte upp i denna 
rapport.

Recipientkontroll: Samordnad recipientkontroll (SRK) Kävlingeån
På grund av den upprepade fiskdöden i Kävlingeån på 1940-talet uppmärksammades den dåliga 
vattenkvaliteten i ån. Efter ett omfattande undersökningsarbete av ån konstaterades att vattnet var 
kraftigt förorenat av utsläpp från industrier och samhällen. Därför bildades 1953 
”Samarbetsnämnden för Kävlingeåns sanering” och provtagningar av vattnet i ån startade samma år 
(Weijman-Hane 1969). Kävlingeåns vattenvårdsförbund bildades 1958, ett av Sveriges första 
vattenvårdsförbund, och vattenkontrollen utökades i förbundets regi. Målet med recipientkontrollen 
i Kävlingeån är bland annat att den skall ge underlag för bedömning av status och för vattenvårdande 
åtgärder längs Kävlingeån. Recipientkontrollen i Kävlingeån drivs sedan 2014 av Kävlingeåns 
vattenråd. 

Kontrollprogrammet omfattar idag vattenkemi, hydrologiska mätningar och bottenfauna. Det 
vattenkemiska basprogrammet omfattar 13 övervakningsstationer i Kävlingeån och dess tillflöden. 
Provtagning sker 6 eller 12 gånger per år och ger underlag för tillståndsbedömningar avseende 
närings-, försurnings-, syre- och grumlighetsstatus samt ger underlag för beräkningar av transporter 
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till havet av kväve, fosfor och suspenderat material. Vart tredje år görs undersökningar av 
bottenfaunan (små ryggradslösa djur, t ex kräftdjur, insekter, maskar och iglar som lever på botten av 
vattendragen) på fem lokaler i huvudfåran och dess biflöden. Alla resultat från recipientkontrollen 
finns på Kävlingeåns vattenvårdsförbunds hemsida (http://www.kavlingeans-vvf.com/).

Tabell 11.2: Miljöövervakningsprogram i Kävlingeån

Miljöövervakning i Kävlingeån enligt VISS (2015-08-19)
Namn Ansvarig organisation Startår Slutår Typ av övervakning

RVK, Råvattenkontroll, urval för 
vattendirektivsövervakning

SGU - - KÖ, Kommunal 
övervakning

NMÖ, Hydrologiska grundnätet SMHI 1774 - NMÖ, Nationell 
miljöövervakning

RMÖ, Skåne övrigt Länsstyrelsen i Skåne 1850 - RK, Recipientkontroll
SRK, Kävlingeån Kävlingeåns vattenråd 1953 - SRK, Samordnad 

recipientkontroll

RMÖ, Skåne län, Skånska sjöar Länsstyrelsen i Skåne 1967 - RMÖ, Regional 
miljöövervakning

NMÖ, Miljögifter, analys av 
metaller och organiska ämnen

HaV 1981 - KEU, 
Kalkeffektuppföljning
NMÖ, Nationell 
miljöövervakning

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar 
och vattendrag

Länsstyrelsen i Skåne 2007 - RMÖ, Regional 
miljöövervakning

RMÖ, Skåne län, Grundvatten Länsstyrelsen i Skåne 2007 - RMÖ, Regional 
miljöövervakning

NMÖ, Sjöar omdrevsstationer HaV 2007 - NMÖ, Nationell 
miljöövervakning

NMÖ, Sjöar trendstationer HaV 2007 - NMÖ, Nationell 
miljöövervakning

NMÖ, Vattendrag trendstationer HaV 2007 - NMÖ, Nationell 
miljöövervakning

KÖ Lunds kommun Lunds kommun 2012 - KÖ, Kommunal 
miljöövervakning

RK Skåne_verksamheter 
MKB/tillsyn 

Verksamhetsutövare 2000 RK, Recipientkontroll

SGU=Sveriges Geologiska Undersökning
SMHI= Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
HaV= Havs- och Vattenmyndigheten

Endast två av övervakningsstationerna inom recipientkontrollen ligger i Lunds kommun, det är vid 
Klingavälsåns utlopp i Kävlingeån och i Sularpsbäcken nedströms Södra Sandby reningsverk. 
Recipientkontrollen i Kävlingeån är inte lika omfattande som kontrollen i Höje å trots att 
avrinningsområdet är ca fyra gånger så stort.
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Elfiske
Elfiske är en standardiserad metod som används för att få en uppfattning om hur fisksamhället ser ut 
i rinnande vatten. I Lunds kommun finns 75 elfiskelokaler registrerade i det så kallade Elfiskeregistret 
dit alla elfiskeresultat i Sverige ska rapporteras in (Sveriges lantbruksuniversitet 2015a). Det kan röra 
sig om allt från lokaler som elfiskats någon enstaka gång till lokaler som fiskas med jämna eller 
ojämna mellanrum. Det är inte heller säkert, eller ens troligt, att alla genomförda elfisken i de två 
avrinningsområdena har rapporterats in till elfiskeregistret. Sammanlagt har 20 olika fiskarter 
noterats vid inrapporterade elfisken i Lunds kommun. Grönling och öring är de överlägset vanligast 
förekommande arterna.

Nätprovfiske i sjöar
Nätprovfiske är en standardiserad metod som används för att få en uppfattning om hur fisksamhället 
ser ut i sjöar. I databasen för nätprovfiske i sjöar, NORS (Sveriges lantbruksuniversitet 2015b), finns 
provfisken från två sjöar i Lunds kommun registrerade. Det handlar om Krankesjön där provfisken 
genomförts 1999, 2003 och 2011 samt i Häljasjön där ett nätprovfiske genomfördes år 2000. 
Sammanlagt har åtta olika arter fångats i de två sjöarna. Förutom dessa två sjöar har nätprovfisken 
även genomförts i Vombsjön som delas av Lunds, Eslövs och Sjöbo kommuner. I Vombsjön 
genomfördes relativt många provfisken i början av 1980-talet. Det senaste provfisket genomfördes 
2011. Sammanlagt har elva olika fiskarter fångats i sjön. I Höje å avrinningsområde finns inget 
nätprovfiske registrerat. 

Kommunal miljöövervakning 
Lunds kommun driver viss egen miljöövervakning i vatten. Undersökningar av kiselalger görs i 
Kävlingeån, elfiske utförs på fyra lokaler i Kävlingeån och på två lokaler i Höje å. Inventering av 
vandringshinder för fisk görs i både Kävlingeån och Höje å. Resultaten rapporteras till Tekniska 
nämnden i Lunds kommun. Vidare bedriver även Lunds kommun operativ övervakning varje år av 
fisksamhället i Vallkärrabäcken i norra Lund till följd av misstankar om läckage av miljögifter från den 
gamla deponin på S:t Hans backar.

Regional miljöövervakning (RMÖ)

Bekämpningsmedel i skånska vattendrag 2010 och 2011
Länsstyrelsen i Skåne genomförde 2010/2011 en undersökning av bekämpningsmedel i skånska 
vattendrag (Pirzadeh 2011). Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning de vattendrag 
som rinner igenom det skånska jordbrukslandskapet är belastade med bekämpningsmedel. En av 
provtagningslokalerna i studien var Önnerupsbäcken i Höje å avrinningsområde (Lomma kommun) 
och en lokal låg i Kävlingeåns avrinningsområde vid Löddeköpinge (Kävlinge kommun). Resultaten 
från underökningen visade att bekämpningsmedel hittades i alla vattendrag. På lokalen i Höje å 
(Önnerupsbäcken) hittades i medeltal ca 8 olika substanser medan det i Kävlingeån i medeltal 
hittades ca 5 olika substanser (Pirzadeh 2011). 
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Kiselalger i sjöar och vattendrag
Provtagning av kiselalger är en relativt ny provtagningsmetod. Eftersom många kiselalger har 
specifika krav på sin miljö är de bra indikatorer på vattenkvaliteten. Små förändringar i 
vattenkvaliteten kan medföra att vissa arter ökar i antal medan andra minskar. Därför kan man få en 
bra bild av förhållanden på en lokal genom att analysera kiselalger. Det som kan bedömas är 
näringsstatus, organisk belastning och surhet. I Höje å är lokalen för kiselalger belägen vid bron över 
ån vid kyrkan i Lomma. I Kävlingeåns avrinningsområde är en lokal belägen i Bråån (Hörby kommun) 
och två lokaler i Klingavälsån i Sjöbo kommun samt en lokal längre ner i Klingavälsån i Lunds kommun 
(Vatteninformationssystem Sverige 2015l).

Skåne - regionala referenssjöar
Ellestadssjön i sydöstra delen av Kävlingeåns avrinningsområde, i Sjöbo kommun, är en så kallad 
regional referenssjö som används för att följa utvecklingen för sjöar som inte är påverkade av direkta 
utsläpp och som ska kunna jämföras med resultatet från bland annat riksinventeringarna av sjöar och 
vid utvärdering av förändringar i sjöar i mer påverkade områden (Vatteninformationssystem Sverige 
2015o). Övervakningsprogrammet omfattar för Ellestadssjöns del kemisk-fysikaliska analyser samt 
analyser av växtplankton.

Skåne övrigt
Till detta program för Länsstyrelsen undersökningar som inte är löpande och undersökningar som 
utgör en eller några få undersökningar av en viss typ och som inte naturligt hör hemma i något annat 
program (Vatteninformationssystem Sverige 2015p). Hit förs övervakning i form av nätprovfisken i 
Ellestadsjön, Sövdesjön och Vombsjön. Av dessa sjöar ligger endast Vombsjön delvis i Lunds 
kommun. 

Nationell miljöövervakning (NMÖ)

Vattendrag - trendstationer
Det nationella övervakningsprogrammet för trendstationer i vattendrag skapades 2007 för att svara 
mot kraven i Vattendirektivet. Inom detta program mäts många olika parametrar. På lokalen i 
Klingavälsån i Lunds kommun mäts framför allt vattenkemi, bland annat miljögifter och fysikaliska 
parametrar 12 gånger per år (Vatteninformationssystem Sverige 2015a). 

Flodmynningar
Programmet omfattar vattenkemisk övervakning i större svenska vattendrag. Resultaten används 
bland annat för att beräkna belastningen på havet via vattendrag. Belastningsdata används nationellt 
bland annat som underlag till miljömålsuppföljning, samt internationell rapportering till bland annat 
HELCOM. Provtagningslokalen i Kävlingeån ligger vi Högs mölla i Kävlinge kommun 
(Vatteninformationssystem Sverige 2015b). 

Miljögifter - analys av metaller och organiska ämnen
Inom detta delprogram analyseras miljögifter i fisk. Det är Vattendirektivets så kallade prioriterade -
och särskilt förorenande ämnen som analyseras. Provtagningslokalen i Kävlingeåns avrinningsområde 
utgörs av Krankesjön (Vatteninformationssystem Sverige 2015c). 
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Sjöar - omdrevsstationer
Det nationella omdrevsprogrammet startade 2007 och omfattar provtagning av vattenkemi i ca 800 
sjöar per år. Under en sexårsperiod provtas varje år 800 nya sjöar, efter sex år börjar man om och 
sjöarna provtagna det första året provtas igen. Urvalet av sjöar är representativt för hela Sverige och 
sjöarna är slumpvis utvalda genom ur SMHI:s sjöregister för att resultaten ska kunna extrapoleras till 
att beskriva tillståndet i alla Sveriges sjöar. I Kävlingeåns avrinningsområde ingår Vombsjön och 
Sövdeborgssjön (Sjöbo kommun) i programmet. Ingen sjö i Höje å avrinningsområde ingår i 
programmet (Vatteninformationssystem Sverige 2015d). 

Sjöar - trendstationer
Det nationella övervakningsprogrammet för trendstationer i sjöar skapades 2007 för att svara mot 
kraven i Vattendirektivet. I Kävlingeåns avrinningsområde berörs nätprovfisket i Krankesjön av 
programmet (Vatteninformationssystem Sverige 2015e). 

Analys av miljöövervakningen
Generellt sett kan man säga att behovet av miljöövervakning är omättligt och att man i princip inte 
kan få för mycket information om sjöar och vattendrag i ett avrinningsområde. Mer information 
bidrar till att på ett eller annat sätt öka förståelsen för olika processer inom avrinningsområdet vilket 
i sin tur ökar träffsäkerheten när man ska föreslå åtgärder för att komma tillrätta med olika 
miljöproblem. I diskussioner kring Vattendirektivets statusklassningar förs det ofta fram att 
information och kunskap om vattenförekomsterna är otillräcklig för att kunna bedöma statusen. 
Beträffande Kävlingeån och Höje å har man dock utan tvekan tillräckligt med bra information om 
åtminstone de vanligaste parametrarna såsom kväve, fosfor, BOD och pH för att med stor säkerhet 
kunna yttra sig om vattenkvaliteten med avseende på dessa parametrar. Det råder ingen tvekan om 
att sjöar och vattendrag i båda avrinningsområdena är kraftigt påverkade av övergödning och att 
åtgärder behöver sättas in för att minska problemen. Sedan kanske tillgänglig informationen inte är 
tillräcklig för att helt säkert avgöra om den ekologiska statusen är till exempel måttlig eller 
otillfredsställande men den skillnaden är inte avgörande för hur vattenvårdsarbetet behöver 
bedrivas. 

Vidare finns det ett stort behov av att närmare analysera hur sjöar och vattendrag i både Höje å och 
Kävlingeåns avrinningsområden är påverkade av utsläpp av bekämpningsmedel, mikroplaster (små 
plastpartiklar), läkemedelsrester och andra kemiska ämnen som inte är naturligt förekommande i 
vattnet (exempelvis Vattendirektivets prioriterade ämnen). Dessa analyser är dock dyra och ingår 
traditionellt inte i de ordinarie recipientkontrollprogrammen. Ökade krav från tillsynsmyndigheterna 
och ett aktivt deltagande och finansiering från lantbruket skulle kunna underlätta att analyserna 
skulle göras i högre utsträckning än i dagens screeningundersökningar och/eller punktinsatser. Vidare 
kan man även notera att miljöövervakningen av mindre vattendrag, bäckar, sjöar, dammar och 
våtmarker är bristfällig förutom enstaka punktinsatser eller så kallad operativ övervakning 
(övervakning som genomförs av en tydlig anledning exempelvis om ett utsläpp har skett). Ett 
exempel på operativ övervakning är den övervakning av fisksamhället i Vallkärrabäcken i norra Lund 
som numera görs varje år till följd av läckage av miljögifter från den gamla deponin på S:t Hans 
backar.
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Miljöövervakningen i Höje å, framför allt recipientkontrollen, är relativt omfattande för ett så 
förhållandevis litet vattendrag. I Kävlingeån finns dock behov av fler provtagningspunkter för att få 
en bättre upplösning på informationen i ett så relativt stort avrinningsområde. Det finns även behov 
av att utöka kontrollprogrammet med fler biologiska undersökningar. Samtidigt som det finns ett 
behov av att utöka provtagningen är det av stor vikt att bibehålla de långa tidserier av provtagningar 
som finns i båda avrinningsområdena då dessa är värdefulla för att kunna se långsiktiga förändringar 
i vattenkvaliteten.

191



65

12. Miljömål
I detta avsnitt redovisas de olika miljömål för vatten som berör Lunds kommun. Kopplingar mellan de 
olika miljömålen görs och det lämnas även förslag på hantering av miljömålen. Även realismen i att 
nå uppsatta miljömål diskuteras utifrån dagens situation beträffande möjligheterna att genomföra de 
åtgärder som är nödvändiga för att nå målen.

Aktuella miljömål
De olika miljömål som är aktuella för sjöar och vattendrag i Lunds kommun är: 

- Vattendirektivet – Inom ramen för Vattendirektivet beslutar Vattenmyndigheten, med stöd 
av Miljöbalken och Vattenförvaltningsförordningen, om de miljömål, i form av juridiskt 
bindande miljökvalitetsnormer, som ska uppnås vid en viss tidpunkt (Havs- och 
Vattenmyndigheten 2015b). Miljökvalitetsnormerna gäller för de vatten som klassas som 
vattenförekomster. Lunds kommun berörs för tillfället, helt eller delvis, av 11 stycken 
ytvattenförekomster (Tabell 6.1).

- Nationella miljömål – De nationella miljömål som berörs är framför allt ”Ingen övergödning” 
och ”Levande sjöar och vattendrag” – själva målsättningarna inom miljömålen går att 
jämställa med miljökvalitetsnormerna för vatten men de nationella miljömålen är inte 
juridiskt bindande på samma sätt som miljökvalitetsnormerna för vatten (Miljömålsportalen 
2015).

- LundaEko II – LundaEko II är Lunds kommuns lokala miljömål och målsättningarna inom 
delmål 8:2 i LundaEko II beträffande vatten säger att ytvattenförekomster i Lunds kommun 
ska ha god ekologisk och god kemisk status enligt beslutade miljökvalitetsnormer och 
tidpunkter (Lunds kommun 2014b). 

- Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun 2015-2017 – I GNP 
hänvisas kommunens arbete och målsättningar med vattenvårdsarbete till arbetet i 
vattenråden för Kävlingeån och Höje å (Lunds kommun 2014a). 

Äldre lokala miljömål
I äldre lokala planer såsom till exempel Lunds kommuns naturvårdsplan från 1990 (Lunds kommun 
1990) är skrivningarna svepande och utan djupare analyser om realismen och möjligheterna att 
utföra de åtgärder som nämns. I naturvårdsplanen från 1990 står: 

- Dikning, dränering och vattenavledning bör i möjligaste mån förhindras och eventuellt 
omprövas

- Åar och bäckar bör i princip återfå meandrande lopp och deras översvämningsmarker 
återställas för att bättre självreningsförmåga skall åstadkommas

- Längs vattendrag och vid vissa sjöstränder läggs 10-25 m breda ”gröna zoner” ut till skydd 
mot föroreningar från åkermarken och som rörelsezon för allmänheten

- Genom en väl utvecklad vattenkontroll och uppföljande åtgärder bör renare vatten i åar sjöar 
åstadkommas

- Bäckar och diken får ej vidare rörläggas och rörlagda diken bör om möjligt åter friläggas 

Åtgärdernas genomförbarhet och kommunens rådighet över frågorna analyseras inte närmare i 
naturvårdsplanen.
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Möjligheterna att nå aktuella miljömål
Vid en diskussion om genomförande av åtgärder för att nå miljömålen för de största 
vattenrelaterade miljöproblemen i Lunds kommun, det vill säga övergödning och fysisk påverkan, 
behöver man beakta realismen i att nå målen i förhållande till möjligheterna att genomföra 
nödvändiga åtgärder. Så som miljömålen, exempelvis miljökvalitetsnormerna för vatten, är 
formulerade är det en rimlig bedömning att det är i stort sett omöjligt att uppnå dessa mål inom 
utsatt tid sett till de förutsättningar som råder idag beträffande:

- Tillgänglig finansieringen för genomförande av fysiska åtgärder
- Praktiska och formella möjligheterna att genomföra fysiska åtgärder 
- Jordbrukarnas möjligheter att driva sina företag på ett marknadsmässigt sätt
- Dagens rationella sätt att bruka jordbruksmarken 
- Samhällets förväntningar på vilka grödor som jordbruket ska leverera och till vilken kostnad  

Bedömningen är att det i dagsläget inte är realistiskt att genomföra de fysiska åtgärder som krävs för 
att följa miljökvalitetsnormerna eftersom tillgänglig finansiering, exempelvis LOVA och 
miljöinvesteringsstöd inom Landsbygdsprogrammet, endast täcker en bråkdel av behovet. 
Länsstyrelsen i Skåne delade 2015 ca 10 Mkr i LOVA-stöd för insatser mot övergödning (Länsstyrelsen 
Skåne län 2015g). Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt bedömer i sitt förslag till 
åtgärdsprogram att åtgärderna mot övergödning i distriktet kommer att kosta mellan ca 400 och 600 
Mkr per år (Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt 2015). Drygt 17 % av Sveriges 
jordbruksmark ligger i Skåne (Jordbruksverket 2011) och uppskattningsvis ca 40 % av 
jordbruksmarken i Södra Östersjöns vattendistrikt ligger i Skåne, vilket skulle motsvara en kostnad på 
mellan 160 och 240 Mkr per år bara för Skåne. 10 Mkr i LOVA-stöd räcker således inte särskilt långt i 
arbetet mot övergödning. Det kan även vara svårt rent praktiskt att genomföra åtgärder på grund av 
att mycket vatten i landskapet, som följd av utdikningen, ligger mycket djupare ner idag än vad det 
gjorde för 200 år sedan. Förekomsten av dikningsföretag och deras starka juridiska status och de 
stora insatser som krävs för att få vattendomar beviljade gör att det också finns formella aspekter 
som försvårar genomförande av åtgärder. Åtgärderna skulle även, enligt Lantbrukarnas Riksförbund 
(LRF 2015), försvåra jordbruksdriften avsevärt och riskera minska Sveriges redan låga grad av 
självförsörjning. Vidare är övergödning generellt sett ett svårt miljöproblem att åtgärda och relativt 
omfattande åtgärder kan genomföras utan att det ger tillräckliga resultat. I Höje å avrinningsområde 
har omfattande åtgärder gjorts och den ekologiska statusen har höjts från ”Dålig ekologisk status” till 
”Otillfredsställande ekologisk status” men fortfarande är det långt till målet om ”God ekologisk 
status”. Att det är svårt att se resultat kan bero på att problemet med övergödningen i Skånes 
jordbruksbygder är så omfattande. För ca 200 år sedan utgjordes nästan 30 % av ytan i Kävlingeåns 
avrinningsområde av våtmarker, sjöar eller vattendrag, idag återstår endast en bråkdel av detta 
(Wolf 1956) och stora arealer av det som försvann odlas istället idag med hjälp av konstgödsel och 
rationella brukningsmetoder. Detta faktum i kombination med att dikningen och kulverteringen av 
vattendragen gör att avrinningen sker mycket snabbare idag leder till att problemen med 
övergödning och fysisk påverkan är näst intill oöverskådliga i relation till gällande miljömål. Som följd 
av detta kan man ställa frågan om de åtgärder som genomförs inom ramen för vattenråden är 
meningsfulla. Åtgärderna är utan tvekan i högsta grad meningsfulla eftersom de åtgärder som 
vattenråden arbetar med är den i dagsläget enda framkomliga vägen att på ett systematiskt och 
effektivt sätt genomföra konkreta fysiska åtgärder mot övergödning. En oberoende utvärdering av 
Kävlingeåprojektet drar slutsatsen att åtgärderna som genomförs inom ramen för vattenråden leder 

193



67

till förbättringar när det gäller övergödningssituationen (Strand och Weisner 2010) även om det kan 
vara svårt att se storskaliga förbättringar på avrinningsområdesnivå. Åtgärderna som genomförs 
måste också betraktas som positiva för den biologiska mångfalden i det ofta artfattiga 
jordbrukslandskapet. De erfarenheter man får om både hantering av dikningsföretag och tillstånd 
enligt miljöbalken (vattendom) samt om de rent praktiska erfarenheterna av att bedriva 
vattenvårdsarbete i ett intensivt jordbrukslandskap är också värdefulla resultat av vattenrådens 
arbete (Strand 2016). 

Ett alternativ till att uppnå miljömålen för vatten är att göra en politisk avvägning på nationell nivå 
mellan värdet av god vattenkvalitet och värdet av bibehållen jordbruksproduktion enligt dagens 
modell och då eventuellt sänka målsättningarna. Teoretiskt sett skulle gränsen för god status kunna 
flyttas från god till måttlig. Detta skulle innebära att en vattenförekomst som idag har måttlig 
ekologisk status (ej godkänd) istället skulle betraktas ha god status, och då bli godkänd enligt 
Vattendirektivet. Ett sådant politiskt ställningstagande på nationell nivå skulle inte helt ta bort 
behovet av åtgärder men behovet skulle minska avsevärt. Lantbrukarnas Riksförbund (2015) menade 
i sitt remissvar till vattenmyndigheterna att åtgärderna i åtgärdsprogrammet behöver lyftas upp på 
nationell politisk nivå för att strategiska avvägningar mellan olika intressen ska kunna göras. De 
efterfrågade strategiska avvägningarna på nationell nivå gjordes av regeringen under 2016 och ledde 
till att vattenmyndigheterna fick ändra ett antal åtgärder i åtgärdsprogrammet. De ändringar som 
gjordes rörde bland annat åtgärder riktade till Jordbruksverket samt åtgärder som var riktade till 
kommunerna i egenskap av verksamhetsutövare för reningsverk.

Ett omfattande förslag på de åtgärder som behöver genomföras togs fram av Länsstyrelsen och 
Vattenmyndigheten inför samrådet om Vattenmyndighetens förslag till Åtgärdsprogram, 
Förvaltningsplan och Miljökvalitetsnormer 2015-2021. Åtgärdsförslagen presenteras för respektive 
vattenförekomst i VISS (www.viss.lst.se; se tabell 6.1 för berörda vattenförekomster i Lunds kommun 
och länkar till information i VISS). Om de föreslagna åtgärderna genomförs skulle det vara ett stort 
steg på vägen mot att uppnå miljökvalitetsnormerna men även påverka möjligheterna att driva 
dagens rationella jordbruk på ett betydande sätt (LRF 2015). Därför, om det ska vara realistiskt att 
genomföra åtgärderna, behöver det troligen ske omfattande förändringar i både systemet för 
finansiering av åtgärder och förändringar i samhället, både politiska förändringar och förändringar 
beträffande människors inställning till vilka produkter man förväntar sig från lantbruket, hur 
produkterna är framställda och vilket pris man är beredd att betala för dem. 

194



68

13. Vattenförvaltning 
Kommunen har stor möjlighet att påverka vattenkvalitet på flera områden samtidigt som 
möjligheterna att påverka är betydligt mindre på andra områden. Vattenmyndigheten har i sitt 
åtgärdsprogram riktat ett antal åtgärder direkt till kommunerna och deras ansvarsområden. Genom 
sin ställning i den kommunala planeringen samt i sin roll som prövnings- och tillsynsmyndighet har 
kommunen möjlighet att påverka vattenkvaliteten. Framgång på detta område beror till stor del på 
politisk prioritering mellan vattenfrågor i förhållande till andra frågor som exploatering, förtätning av 
befintliga områden samt hur kommunen väljer att ställa krav på enskilda avlopp, mindre reningsverk 
och andra verksamheter med utsläpp till vatten som kommunen har tillsyn över eller prövar. I detta 
sammanhang är det viktigt att påpeka att även om kommunen genomför sitt planarbete och sin 
prövning och tillsyn i den omfattning som Vattenmyndighetens åtgärdsprogram kräver kommer 
sannolikt inte miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna i kommunen att uppnås vid utsatt 
tidpunkt. Detta beror naturligtvis på att vattenförekomsterna påverkas av andra verksamheter som 
kommunen har svårare att påverka, framför allt jordbruket. Dessutom är miljökvalitetsnormerna, för 
sjöar och vattendrag i kommunen, högt satta i förhållande till hur situationen ser ut idag. 

I detta kapitel beskrivs arbetet med vattendirektivet och den svenska vattenförvaltningens 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer och vilka krav som där ställs på kommunen. Även den så 
kallade Weserdomen och dess konsekvenser tas upp. Möjlig användning av miljökvalitetsnormer i 
kommunens tillsyn, prövning och planering redovisas också. 

Vattendirektivet och den svenska vattenförvaltningen

Allmän bakgrund
I Europa har man länge sett ett behov av att skydda vattenresurserna vilket ledde till att EU:s 
ramdirektiv för vatten infördes år 2000. Vattendirektivet är ett omfattande direktiv med målet att 
säkra tillgången till vatten av god kvalitet i ett långsiktigt perspektiv. I Sverige kallas arbetet med 
vattendirektivet för vattenförvaltningen. Vattendirektivet är infört i svensk lag genom 
vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) Arbetet baseras även på 5 kapitlet i miljöbalken som 
reglerar åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Havs- och vattenmyndigheten stödjer 
vattenmyndigheterna genom vägledning och föreskrifter för ytvatten. När det gäller grundvatten så 
är Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) vägledande myndighet. Svensk vattenförvaltning syftar 
till att förbättra våra vatten och skapa en långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser. 
Vattenförvaltningen omfattar sjöar, vattendrag samt kust och grundvatten som delats in i mindre 
delar, så kallade vattenförekomster.

Målet med vattendirektivet och vattenförvaltningen är att god ekologisk och kemisk status ska 
uppnås eller bibehållas. För att kunna nå målet är det nödvändigt med engagemang och nära 
samarbete mellan alla parter som påverkar vattnet inom ett avrinningsområde.  Intentionerna i 
vattendirektivet ligger helt i linje med flera av Sveriges miljökvalitetsmål som beslutats av regeringen. 
Arbetet med vattenförvaltning drivs i förvaltningscykler om sex år, där arbetsmomenten 
återkommer. En förvaltningscykel inleds med att sjöar och vattendrag kartläggs utifrån befintlig 
kunskap och miljöövervakning. Underlaget används sedan för att bedöma och status och påverkan, 
fastställa miljökvalitetsnormer samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå god status i 
vattenförekomsterna. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att rapportera Sveriges arbete med 
Vattendirektivet till EU. Den senaste vattenförvaltningscykeln påbörjades 2016 och pågår till 2021.

En viktig utgångspunkt i vattendirektivet är arbeta utifrån vattnens egna gränser, de så kallade 
avrinningsområdena, som inte följer administrativa gränser såsom nations, läns- eller 
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kommungränser. Syftet med att arbeta i avrinningsområdesperspektivet är att det ger en helhetssyn 
på vattenfrågorna och ger större incitament för samarbete över framför allt läns- och 
kommungränser, men även över nationsgränser. Sverige är indelat i fem vattendistrikt och i varje 
vattendistrikt är en länsstyrelse utsedd av regeringen att vara vattenmyndighet i sitt vattendistrikt. 
För södra Östersjöns vattendistrikt, där Lunds kommun ligger, är det Länsstyrelsen i Kalmar som är 
vattenmyndighet. På den länsstyrelse som är vattenmyndighet finns ett kansli som driver och 
administrerar vattenförvaltningsarbetet i distriktet vilket bland annat innefattar att: 

- Ta fram förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 

- Samordna och administrera vattenförvaltningsarbetet i distriktet.

- Lämna de uppgifter som Havs- och Vattenmyndigheten behöver för vidare rapportering till 
EU.  

- Att samverka nationellt, regionalt och lokalt med berörda parter inom vattenförvaltningen.  

Vattenmyndigheternas beslutande organ är en vattendelegation vars medlemmar är utsedda av 
regeringen. Delegationen består av representanter näringsliv, forskning intresseorganisationer, 
politiker och sakkunniga företrädare för länsstyrelserna. Även de länsstyrelser som inte är 
vattenmyndigheter bidrar till vattenförvaltningen genom att ta fram och bereda underlag åt 
Vattenmyndigheten. Det är de så kallade beredningssekretariaten på länsstyrelserna som genomför 
kartläggning, analys och miljöövervakning samt tar fram underlag till nästa förvaltningsplan.

Förvaltningsplan
Det ingår i vattenmyndigheternas uppdrag att ta fram en förvaltningsplan för respektive 
vattendistrikt. Förvaltningsplanen är en redovisning av läget i vattenförvaltningsarbetet men ger 
även en bakgrund till läget samt beskrivning av miljöproblem och status. Vattenmyndigheten 
beskriver även de metoder som har använts vid revidering av miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram. Planen anger också riktningen för det kommande arbetet i respektive vattendistrikt. 
Beskrivningarna i förvaltningsplanen ska spegla helheten i distriktet och ska ge en överblick över vilka 
aktörer som deltar i arbetet. Planen kan till exempel användas som referens eller planeringsunderlag 
i vattenförvaltningsarbetet av såväl myndigheter och kommuner som ideella organisationer. 
Förvaltningsplanen ingår även som en del i det som rapporteras till EU-kommissionen för att beskriva 
vad Sverige gör i arbetet med vattendirektivet. Inför beslut om förvaltningsplan inklusive 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer skickas förslag ut på bred remiss till berörda instanser.

Åtgärdsprogram
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram omfattar de vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar 
att inte uppnå god status och syftar dels till att åtgärda betydande påverkanskällor samt till att 
förebygga försämring av statusen i vattenförekomsterna. Åtgärdsprogrammet är en del av 
förvaltningsplanen och redovisar vilka kostnadseffektiva åtgärder som behöver vidtas för att 
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas samt innehåller en redovisning av:

- Vilka åtgärder som behöver vidtas, av vem (kommuner eller en eller flera myndigheter) 
- När åtgärderna behöver vara genomförda,
- Vilka påverkanskällor som orsakar miljöproblem (att god status inte uppnås), samt
- åtgärdernas bedömda effekt

Åtgärderna i programmet riktar sig till myndigheter och kommuner som behöver vidta de åtgärder 
som enligt vattenmyndigheterna är nödvändiga att genomföra. Kommunernas skyldighet att 
genomföra åtgärderna följer av 5 kap miljöbalken. I de flesta fall innebär det att myndigheter och 
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kommuner ska genomföra olika typer av administrativa åtgärder. Det kan till exempel handla om att 
ta fram nya eller ändra föreskrifter, ta fram vägledning och strategidokument, förstärka tillsyn eller 
utveckla tillståndsprövning, fysisk planering och rådgivning. De administrativa åtgärderna i 
åtgärdsprogrammet är bindande för respektive åtgärdsmyndighet och kommun att genomföra. 
Åtgärdsprogrammet innehåller dock inga krav på åtgärder som riktar sig till enskilda 
verksamhetsutövare. 

Miljökvalitetsnormer 
En miljökvalitetsnorm är ett krav på den kvalitet på miljön som ska uppnås. Utgångspunkten för en 
miljökvalitetsnorm är tillståndet i miljön och vad människan bedöms kunna utsättas för utan att ta 
skada. Miljökvalitetsnormer finns för flera områden, bland annat för vatten, och används i 
vattenförvaltningen för att bestämma vilken kvalitet, vanligen god status, som ska uppnås till en viss 
tidpunkt. Behovet av att ta fram och besluta om ett åtgärdsprogram för att följa miljökvalitets-
normerna är inskrivet i miljöbalkens 5 kapitel.  Av miljöbalken följer även att det är myndigheters och 
kommuners ansvar att genomföra åtgärderna och följa miljökvalitetsnormerna i samband med 
myndighetsutövning. Enligt vattenförvaltningsförordningen ska Vattenmyndigheten i respektive 
vattendistrikt fastställa ett åtgärdsprogram där det anges vilka åtgärder som behöver genomföras för 
att miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna ska kunna följas. Varje vattenförekomst inom 
vattenförvaltningen har en miljökvalitetsnorm som anger vilken status den ska ha vid en viss 
tidpunkt. 

Weserdomen

Bakgrund
Den så kallade Weserdomen är ett förhandsbesked 2015 från EU-domstolen som kan få stor 
betydelse för hur man ska använda sig av Vattendirektivet och miljökvalitetsnormer för vatten i 
Sverige. Bakgrunden till Weserdomen är en prövning i Tyskland av tre projekt som rörde utbyggnad 
av båttrafiken på floden Weser. Den tyska förvaltningsdomstolen som prövade ärendet begärde in 
förhandsbesked från EU-domstolen beträffande muddringsarbeten som skulle försämra den 
ekologiska statusen i floden. De frågor som ställdes till EU-domstolen var:

- Är miljömålen i vattendirektivet tvingande för medlemsstaterna?
- Är en medlemsstat skyldig att inte ge tillstånd till ett projekt som kan orsaka försämring av en 

vattenförekomsts status eller som äventyrar uppnåendet av god status?
- Vad innebär ”försämring av status”?
- Avses med ”försämring av en vattenförekomst status” enbart sådan försämring som leder till 

att den samlade statusen förändras från en högre till en lägre klass? Om inte, när föreligger 
försämring av status?

EU-domstolens slutsatser i förhandsbeskedet (Weserdomen) var:

- Medlemsstaterna är, med förbehåll för att undantag kan beviljas, skyldiga att inte meddela 
tillstånd till verksamheter som riskerar att orsaka en försämring av status eller riskerar 
uppnåendet av god ekologisk eller kemisk status. Miljömålen i vattendirektivet 
(miljökvalitetsnormer i Sverige) är således bindande för medlemsstaterna.

- Begreppet ”försämring av status” ska tolkas på så sätt att det sker en försämring så fort 
statusen hos minst en så kallad kvalitetsfaktor försämras en klass, exempelvis från god till 
måttlig status. Detta gäller även om den sammanvägda statusen i vattenförekomsten inte 
försämras. Förbudet mot försämring av status gäller således, enligt domstolen, på 
kvalitetsfaktornivå. 
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I korthet innebär Weserdomen således att en verksamhet eller åtgärd inte får tillåtas om den kan 
orsaka en försämring av statusen i en vattenförekomst. Inte heller när verksamheten eller åtgärden 
kan leda till att god status inte uppnås vid den tidpunkt som är bestämd får den tillåtas. 

Konsekvenser för Sverige
Eftersom Sverige som nation inte har uppnått miljökvalitetsnormerna för ett stort antal 
vattenförekomster behöver alla nödvändiga åtgärder vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas. 
Weserdomen avsåg visserligen en tillståndsprövning men Havs- och vattenmyndigheten (HaV) menar 
att domen även har betydelse i andra situationer (Havs- och vattenmyndigheten 2016). HaV gör 
tolkningen att det av domen framgår att de grundläggande skyldigheterna i vattendirektivet gör att 
medlemsstaterna är skyldiga att genomföra alla åtgärder som behövs för att uppnå god status om 
inte undantag meddelats. Havs- och vattenmyndigheten menar vidare att miljökvalitetsnormerna 
därmed är bindande för tillsyns- och prövningsmyndigheter i Sverige. Enligt Havs- och vatten-
myndighetens bedömning är Weserdomens slutsatser tillämpliga både vid tillståndsprövning och vid 
tillsyn enligt miljöbalken. Vidare kan slutsatserna som dras i domen även få genomslag i de fall 
hänvisning görs till miljökvalitetsnormer för vatten i till exempelvis plan- och bygglagen (Havs- och 
vattenmyndigheten 2016).

Sedan EU-domstolen lämnat sitt förhandsbesked i Weserdomen har ett antal domar meddelats från 
svenska domstolar där man hänvisat till Weserdomen i samband med tillämpningen av 
miljökvalitetsnormerna för vatten och miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Havs- och 
vattenmyndigheten har analyserat det nuvarande rättsläget i Sverige utifrån Weserdomen samt 
aktuella svenska domar och gör följande bedömning (Havs- och vattenmyndigheten 2016):

- Det räcker med en försämring av en kvalitetsfaktor för att en försämring av status ska ha 
skett.

- Miljökonsekvensbeskrivningar och annat underlag i prövningar måste innehålla en 
beskrivning av hur verksamheten påverkar relevanta kvalitetsfaktorer.

- Miljökvalitetsnormerna för ekologisk status och kemisk status ska ha samma rättsverkan.
- Det är viktigt att det finns ett heltäckande system för att kunna pröva undantag för vissa 

verksamheter.

I tidningen Hav & vatten (2/2016) uttalar sig Gabriel Michanek, professor i miljörätt vid Uppsala 
universitet och Peter Sörngård, avlopps- och miljöansvarig på Svenskt vatten om hur Weserdomen 
påverkar svenska kommuner. Michanek menar att Weserdomen är en dom som får stora 
konsekvenser. Dels handlar det om en skärpning av vad som krävs för att den ekologiska statusen i 
ska klassas som god och dels innebär Weserdomen att inga nya verksamheter som kan påverka den 
ekologiska statusen negativt ska tillåtas. Så strängt har man tidigare inte tolkat vattendirektivet i 
Sverige. Den nya tolkningen kommer att spela stor roll för företag som söker tillstånd, men även för 
kommunal verksamhet. Sörngård, Svenskt vatten, menar att domen kan försvåra för kommunal 
utbyggnad och utveckling. Fler bostäder och ökad befolkning innebär mer dag-och avloppsvatten 
som kan försämra statusen i en vattenförekomst. Eftersom reningsverken prövas på samma sätt som 
industrier riskerar nya eller utbyggda reningsverk att inte få tillstånd. Gabriel Michanek påtalar vidare 
att man enligt vattendirektivet kan tillåta undantag under vissa omständigheter, men att den 
möjligheten inte är införd i svensk lag ännu. 

Brinnen m fl (debattartikel i Svenska Dagbladet 23/6 2016) menar att de svenska reglerna behöver 
justeras så att det i samband med tillståndsprövning och planläggning går att göra en avvägning av 
vad som är rimliga krav på vattenkvalitet i förhållande till samhällsutveckling. Om inte ändringar i 
lagstiftningen görs kommer den utveckling som har negativ påverkan på vatten att inte bli av. Även 
miljöjuristerna Bjällås, Fröberg och Sundelin (2015) framför i sin utredning av Weserdomens 
konsekvenser behovet av att ändra och anpassa den svenska lagstiftningen, bland annat menar man 
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att en regel om under vilka förhållanden man kan göra undantag behöver införas i miljöbalken. 
Bjällås, Fröberg och Sundelin (2015) säger vidare allmänt om Weserdomen att den kan få stor 
betydelse för tillämpningen av svensk lagstiftning om vattenförvaltning. Hur stor betydelse domen 
får beror på hur den kommer att tolkas i svensk rättstillämpningen och på vilka förändringar som 
görs i det svenska regelverket. Vidare menar Bjällås, Fröberg och Sundelin (2015) att Weserdomen 
skulle kunna åberopas för att stoppa samhällsviktiga projekt som på negativt påverkar statusen i en 
vattenförekomst. Det kan till exempel gälla byggande av bostäder, anläggande av reningsverk, vägar 
eller annan infrastruktur och olika industriprojekt. 

Konsekvenser för Lunds kommun
De konsekvenser av Weserdomen man kan tänka sig för Lunds kommuns del är att skulle kunna bli 
svårare att få tillstånd till en utbyggnad av Källby alternativt Sjölunda reningsverk. Domen kan även 
få konsekvenser för fysisk planering och det skulle kunna bli svårare att genomföra detaljplaner som 
leder till ökad belastning av dagvatten till recipienten. Även kraven på att i detalj redovisa påverkan 
på recipienten från till exempel en plan eller från olika verksamheter kan komma att öka.

Kommunens användning av miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för vatten, beslutade av Vattenmyndighetens vattendelegation, är ett av de 
viktigaste verktygen i arbetet för bättre vattenkvalitet som kommunen kan och behöver använda sig 
av. Miljökvalitetsnormerna är ett juridiskt styrinstrument för myndigheter och kommuner när de 
tillämpar lagar och bestämmelser på miljöområdet, till exempel vid tillståndsprövning och tillsyn. 
Normerna är även styrande för den fysiska planeringen i kommunerna. När miljökvalitetsnormerna 
omvandlats till krav eller regler från myndigheter och kommuner styr de indirekt också 
verksamhetsutövare och enskilda. Kommuner och myndigheter är enligt 5 kap miljöbalken (SFS 
1998:808), ansvariga för att miljökvalitetsnormer följs. Lunds kommun behöver fortsätta att arbeta 
med de områden som man kan påverka genom att använda sig av miljökvalitetsnormerna 
beträffande:

- Reningsverk: förbättrad rening av avloppsvatten, till exempel med avseende på mikroplaster 
och läkemedelsrester

- Dagvatten: fördröja och rena dagvatten från befintliga områden
- Enskilda avlopp: ställa krav på hög skyddsnivå eller alternativa lösningar
- Planarbete: säkerställa fördröjning och rening av dagvatten vid exploatering och förtätning 
- Övriga verksamheter där kommunen kan ställa krav med hänvisning till miljökvalitetsnormer 

för vatten

Det är nödvändigt att utgångspunkten i arbetet med miljökvalitetsnormer är att varje verksamhet, 
varje enskilt avlopp, varje ny bebyggelse ska hantera sin egen påverkan på vattenförekomsterna för 
att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppnås. För att legitimera varje åtgärd som genomförs, oavsett 
storlek, behöver varje enskild åtgärd betraktas som ett nödvändigt steg på vägen mot gällande 
miljökvalitetsnormer och miljömål.
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14. Åtgärder
I detta kapitel beskrivs de åtgärder som kommunen behöver genomföra enligt Vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram. Åtgärderna listas, beskrivs och analyseras. Vidare ges förslag på andra teoretiskt 
möjliga åtgärder i de sjöar och vattendrag som finns i Lunds kommun. Ingen av de föreslagna 
åtgärderna kommer ensamt att leda till att målet om god ekologisk status i vattenförekomsterna 
uppnås. Varje åtgärd behöver istället ses som ett litet steg mot målet och många sådana steg 
behöver tas. Eftersom det inte finns en stor generallösning på de vattenrelaterade miljöproblemen 
behöver tankesättet att varje verksamhet framöver bär sin egen miljöpåverkan genomsyra 
vattenvårdsarbetet. De föreslagna åtgärderna har positiv miljönytta. Nyttan i form av t ex reduktion 
av kväve och fosfor samt kostnadseffektiviteten analyseras dock inte närmare vilket behöver göras i 
samband med utredning och projektering av de specifika åtgärderna. Avslutningsvis så analyseras 
kommunens rådighet över förslagna åtgärderna

Kommunernas åtgärder enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram
Sveriges fem vattenmyndigheter beslutade i december 2016 om nya åtgärdsprogram för arbetet med 
genomförandet av Vattendirektivet. Besluten om åtgärdsprogram togs ca ett år senare än planerat 
till följd av att det förslag till åtgärdsprogram som skickades ut på remiss våren 2015 lyftes till 
regeringen för beslut. Under hösten 2016 kom regeringens beslut vilket ledde till ett antal 
förändringar i åtgärdsprogrammet, bland annat beträffande de åtgärder som var riktade till 
Jordbruksverket. Allmänt sett är det nya åtgärdsprogrammet mer genomarbetat än det föregående 
och åtgärderna är tydligt motiverade. Att åtgärdsprogrammet har prövats av regeringen gör att man 
får anta att åtgärdsprogrammet nu har en bred förankring och att åtgärderna är väl avvägda mellan 
olika samhällsintressen vilket är betydelsefullt för genomförandet. Nedan redogörs för kommunernas 
åtgärder i det beslutade åtgärdsprogrammet för 2016-2021.

Kommunerna åtgärd 1: Tillsyn enligt miljöbalken

Enligt Vattenmyndighetens bedömningar (Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt 2016) 
påverkas många vattenförekomster av verksamheter som bidrar till att god status inte uppnås eller 
riskerar att försämras. Det rör sig om till exempel avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät, 
enskilda avlopp, vattenuttag, jordbruks- och hästhållning, industrier, förorenade områden, 
brandövningsplatser, täktverksamheter, vägar och dagvattenutsläpp. Dessa verksamheter genererar 
utsläpp av prioriterade och särskilda förorenande ämnen samt närings- och syretärande ämnen.

Kommunernas arbete med prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter som påverkar 
vattenmiljön är av stor betydelse för möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 
Återrapporteringen från kommunerna till Vattenmyndigheten pekar dock på att framför allt tillsyn 

Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina verksamhetsområden, avseende 
verksamheter som påverkar vattenförekomster, i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för 
vatten kan följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på åtgärder 
som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Åtgärden är en revidering av åtgärd 32 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.
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inte utövas i tillräcklig omfattning av kommunerna (Vattenmyndigheten Södra Östersjöns 
vattendistrikt 2015). Vattenmyndigheten (Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt 2016) 
anser inte att myndigheten närmare kan ange hur kommunerna ska bedriva sitt arbete men bedömer 
att det finns möjlighet att genom åtgärdsprogrammet påverka kommunernas arbete med tillsyn så 
att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Vattenmyndigheten menar att tillsyn av miljöfarliga 
verksamheter behöver bedrivas i större omfattning och mer riktat och prioriterat än idag så att 
verksamheter som påverkar vatten åtgärder genomför de åtgärder som är nödvändiga för att följa 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Vid genomförandet av åtgärden ska kommunerna planera och 
prioritera sin tillsynsverksamhet så att den i större utsträckning omfattar egeninitierad tillsyn som 
utgår från ett avrinningsområdesperspektiv. 

Miljöförvaltningen i Lunds kommun bedriver tillsyn av många olika typer av miljöfarliga verksamheter 
varav en del även har Lunds kommun som huvudman. Beträffande verksamheter som innehar 
tillstånd enligt miljöbalken granskar Miljöförvaltningen i tillsynen att villkor för utsläpp till vatten inte 
överskrids. I övrigt ställer förvaltningen så långtgående krav som gällande regelverk och praxis 
tillåter. Exempelvis har förvaltningen i tillsynen på biltvättar ställt krav på kontrollprogram med 
provtagning av utgående vatten innan det avleds till spill och/eller dagvattennätet. 

Lunds kommun är inne i en expansiv fas med hög exploateringstakt där gamla industriområden 
ibland omvandlas till bostadsområden. I samband med detta genomförs regelmässigt 
markundersökningar och vid behov sanering av förorenade områden. Kommunen har under de 
senaste åren riktat avsevärda ekonomiska resurser för att åtgärda nedlagda deponier där brister har 
konstaterats. Vid S:t Hans backar har omfattande åtgärder vidtagits i syfte att bland annat minska 
lakvattenbildningen samt separera och rena det lakvatten som ändå bildas. Åtgärderna ska ge bättre 
vattenkvalitet i Vallkärrabäcken. Liknande arbete har genomförts vid Rögle deponi för att förbättra 
förhållandena i Röglebäcken/Sularpsbäcken.

Kommunerna åtgärd 2: Tillsyn på jordbruk och hästhållning

Kommunernas återrapportering till Vattenmyndigheten pekar generellt på att det i dagsläget inte 
utövas tillsyn i tillräcklig omfattning inom området. Övergödning, som till viss del beror av 
näringsämnesläckage från jordbruk och hästhållning, är ett problem i Södra Östersjöns vattendistrikt 

Kommunerna ska bedriva tillsyn så att: 

a) utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskar, samt att 

b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar 

till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas 
på grund av sådan påverkan. 

Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Åtgärden är ny i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.
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generellt och sannolikt även i Lunds kommun eftersom verksamheterna är omfattande i kommunen. 
Problemen med hästhållning är framförallt relaterade till läckage av näringsämnen och erosion från 
hästhagar, samt lagring och hantering av gödsel. Vattenmyndigheten (2016) bedömer också att 
användning av bekämpningsmedel inom jordbruket bidrar till eller riskerar att bidra till en negativ 
påverkan på både yt- och grundvattenförekomster. Vissa åtgärder för att minska påverkan från 
verksamheterna genomförs idag frivilligt, bland annat med finansiering från Landsbygdsprogrammet 
och vattenråden. Vattenmyndighetens uppskattning är dock att det i dagsläget inte utförs åtgärder i 
tillräcklig omfattning för att minska påverkan på vattenförekomsterna så att miljökvalitetsnormerna 
kan följas. Kommunerna behöver därför enligt Vattenmyndigheten utöka sin tillsyn gällande jordbruk 
och hästhållning och ställa krav på åtgärder så att påverkan från verksamheterna kan minska och att 
miljökvalitetsnormerna kan följas. Åtgärden ska leda till minskad övergödning, till minskade 
nitrathalter i grundvatten samt till optimerad och minimerad användning av bekämpningsmedel. 

Både hästhållning och jordbruk är omfattande verksamheter i Lunds kommun varför åtgärden får 
anses som viktig för kommunen att arbeta med vilket man även gör idag. Miljöförvaltningen 
genomför regelbunden tillsyn på lantbruk och hästgårdar. Brister i lagring och spridning av stallgödsel 
och handelsgödsel uppmärksammas och åtgärdas. Kontroll görs även av tidpunkt för spridning, 
mängd, skyddsavstånd och nedbrukning av gödsel. I tillsynen av bekämpningsmedel kontrolleras att 
lagring, hantering och spridning görs på ett säkert sätt för både människa och miljö. Kontroll sker 
även av att maskiner och utrustning för spridning av bekämpningsmedel har funktionstestats.

Kommunerna åtgärd 3: Tillsyn på avloppsreningsverk och avloppsledningar 

Vattenmyndigheten (2016) menar att bräddningar från avloppsledningsnätet kan orsaka betydande 
utsläpp av näringsämnen samt prioriterade och särskilt förorenande ämnen. Bräddning, som främst 
sker vid kraftig nederbörd då ledningsnätet inte kan ta emot allt vatten, innebär att en blandning av 
dagvatten och spillvatten släpps ut utan rening från det kombinerade ledningsnätet (där dagvatten 
och avloppsvatten går i samma ledningar). Bräddpunkter är en inbyggd funktion i systemet för att 
skydda samhällen uppströms vid t ex överbelastning. Kombinerade ledningssystem är känsliga för 
kraftig nederbörd vilket är ett problem som kan öka i framtiden till följd av klimatförändringarna och 
kommunerna behöver därför minska sårbarheten i systemen. Vattenmyndigheten (2016) menar att 
den kommunala tillsynen därför behöver omfatta både kombinerade och separerade ledningssystem 
för att initiera åtgärdsarbeten där bräddningar och utsläpp bidrar till en betydande påverkan i 
vattenförekomsterna. Exempel på åtgärder tillsynen skulle kunna leda till är lokalt omhändertagande 

Kommunerna ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som behövs för att 
utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen från: 

a) avloppsledningsnät 

b) avloppsreningsverk 

minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 
kan följas på grund av sådan påverkan. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.”

Åtgärden är ny i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.
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av dagvatten, utökad fördröjningskapacitet i magasin, underhåll av pumpar, varningssystem vid 
pumpstationer och ändrad lokalisering av utsläppspunkter. 

När det gäller reningsverk sker idag prövning och tillsyn i stor utsträckning av större reningsverk 
medan kraven på de mindre reningsverken inte har utvecklats i samma omfattning 
(Vattenmyndigheten Södra Östersjön 2016). Gränsen mellan mindre och större reningsverk går vid    
2 000 anslutna personekvivalenter. Påverkan på vattenmiljöerna kopplat till näringsämnen, 
prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen från mindre reningsverk är inte omfattande 
totalt sett, men på vattenförekomstnivå kan ett mindre reningsverk vara en viktig orsak till att god 
ekologisk och kemisk status inte uppnås i en vattenförekomst. Tillsyn och prövning av mindre 
reningsverk är inte en fråga av största betydelse för Lunds kommun eftersom merparten av de 
mindre reningsverken i kommunen har, eller håller på, att avvecklas (se kapitel 10). På sikt kommer 
det sannolikt endast vara Torna-Hällestads reningsverk kvar av de små reningsverken i kommunen 
där kommunen själv har ansvar för tillsynen. Eftersom reningsverket i Torna-Hällestad belastar en 
känslig och naturvärdesmässigt mycket värdefull recipient, Krankesjön, är det viktigt att reningen i 
verket är så effektiv som möjligt. Vattenmyndigheten hade förbättrad rening vid Torna-Hällestads 
reningsverk som en åtgärd i förslaget på åtgärdsprogram som gick ut på samråd (Vattenmyndigheten 
Södra Östersjöns vattendistrikt 2015) men åtgärden har plockats bort i det beslutade 
åtgärdsprogrammet där inga konkreta åtgärder riktas mot verksamhetsutövare (Vattenmyndigheten 
Södra Östersjöns vattendistrikt 2016). Reningsverket i Torna-Hällestad är väl fungerande och 
uppfyller de krav som ställs på verket idag (VA SYD 2016). 

Kommunerna åtgärd 4: Tillsyn enskilda avlopp

Det finns ingen exakt juridisk definition av enskilda avlopp, men vanligen menar man små 
avloppsanläggningar som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet, och som behandlar 
avlopp från ett till fem hushåll (Länsstyrelsen Västra Götalands län 2008). Utsläpp från enskilda 
avlopp bidrar, precis som utsläpp från jordbruk, hästhållning och reningsverk, till övergödning. 
Vattenmyndigheten (2016) menar att det idag inte utövas tillsyn i den utsträckning som krävs för att 
enskilda avlopp ska åtgärdas i en takt som gör att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. 
Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna visar dock att förbättringar sker på 
området. Drygt hälften av Sveriges kommuner rapporterar att kommunen sedan 2009 fastställt 
områden med krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp i områden där vattenförekomster inte har 
god status. I åtgärdsprogrammet trycker Vattenmyndigheten på att kommunerna behöver utöka och 
prioritera tillsynen av enskilda avlopp, i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 

Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom: 

a) att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas, 

b) att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 
följas. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.”

Åtgärden är en revidering av åtgärd 33 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015. 
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och vägledning (HVMFS 2016:17), för att nå en åtgärdstakt som bidrar till att miljökvalitetsnormerna 
kan följas. 

Lunds kommun och VA SYD har tagit fram en VA-utbyggnadsplan för kommunen där det bland annat 
framförs krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp i vissa områden (Lunds kommun 2015). Vidare 
står det i Lunds kommuns översiktsplan att ny VA–teknik kan prövas i områden utan kommunalt VA 
(Lunds kommun 2010). Skrivningen om ny VA-teknik i översiktsplanen skulle kommunen kunna 
använda sig av för att kunna prova alternativa lösningar för vatten och avlopp. Detta skulle kunna ske 
om kommunen i sin tillsyn ställer krav på användning av bästa möjliga teknik i områden där krav på 
hög skyddsnivå gäller och att traditionella vattenklosetter i dessa fall inte betraktas som bästa 
möjliga teknik. I och med att VA-utbyggnadsplanen antogs av kommunfullmäktige så inriktas 
miljöförvaltningens arbete dock mot att ställa krav på enskilda avloppsanläggningar belägna inom 
områden som inte omfattas av utbyggnadsplanerna för de närmsta fem åren. Förvaltningen menar 
att det är ekonomiskt oskäligt att kräva att privatpersoner vidtar åtgärder i avvaktan på anslutning till 
kommunalt vatten- och avlopp. Skäligheten att ställa krav på hög skyddsnivå prövas i varje enskilt fall 
med avseende på val av va-lösning samt på recipientens status och känslighet för föroreningar.

Kommunerna åtgärd 5: Skydd för dricksvattenförsörjning

Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt: 

a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer 
fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn 

b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och 
vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att 
tillräckligt skydd uppnås, 

c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden, 

d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner, 

e) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för 
vattenuttag. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Åtgärden är ny i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021, med undantag för 
åtgärden om inrättande av vattenskyddsområden.
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Åtgärden kommenteras inte vidare här eftersom ansvaret för den kommunala dricksvatten-
försörjningen i Lunds kommun ligger på det kommunägda företaget Sydvatten och hanteras i 
”Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun”.

Kommunerna åtgärd 6: Översikts- och detaljplanering

Genom rådgivning och vägledning om tillämpningen av miljökvalitetsnormerna för vatten i översikts- 
och detaljplanering har kommunerna fått verktyg som kan bidra till att miljökvalitetsnormerna följs. 
Planläggning av mark och vatten hör enligt Plan- och bygglagen till kommunernas ansvarsområde och 
planmonopolet innebär att kommunen har rätt, att inom ramen för gällande lagstiftning, använda 
mark och vatten inom kommunens geografiska område på mest lämpliga sätt (Länsstyrelsen 
Gävleborgs län 2015). Med denna rätt följer också ett ansvar att i översiktsplaneringen ange 
övergripande strategier och riktlinjer för kommande planering, lovgivning och tillståndsprövning. En 
viktig del i det arbetet är att i ett tidigt skede samordna och göra avvägningar mellan de olika anspråk 
som finns på mark- och vattenområden. I detaljplaneskedet behöver kommunerna sedan visa att en 
betydande påverkan på berörda vattenförekomster inte riskeras vid genomförande av detaljplaner, 
så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Vidare kan den fysiska planeringen vara en 
utgångspunkt för samtliga åtgärder kommunerna behöver genomföra enligt åtgärdsprogrammet. 
Frågor som dricksvattenförsörjning, naturvärden, avloppsvatten, dagvatten, diffusa utsläpp, 
förorenade områden, rekreation och friluftsliv kan alla behandlas i den fysiska planeringen. 

Enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska det i översiktsplanen framgå hur kommunen avser att 
följa gällande miljökvalitetsnormer. Länsstyrelserna ska vägleda kommunerna gällande tillämpningen 
av miljökvalitetsnormerna för vatten när översiktsplaner tas fram och Boverket ska i sin tur ge 
länsstyrelserna vägledning. Genom rådgivning och vägledning om tillämpningen av 
miljökvalitetsnormerna för vatten i översikts- och detaljplanering ges kommunerna förutsättningar 
för att dessa följs i den fysiska planeringen. Lunds kommun använder sig av miljökvalitetsnormerna 
vid prövning av till exempel bygglov (Lunds kommun 2015d). Ett exempel på detta är att det vid 
prövning av enskilda avlopp i samband med bygglovsprövning ställs krav på hög skyddsnivå i 
områden med vattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status. Vidare beaktar kommunen 
miljökvalitetsnormerna i den fysiska planeringen genom att alla planhandläggare arbetar aktivt med 
att hantera dagvattenfrågan så tidigt som möjligt i den fysiska planeringen. Kommunen skickar även 
till exempel detalj- och fördjupade översiktsplaner till berörda vattenråd för yttrande vilket 
säkerställer att synpunkter på till exempel dagvattenhantering kommer fram. 

Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- 
och bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden behöver genomföras i samverkan med länsstyrelserna. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Åtgärden är en revidering av åtgärd 36 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.
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Kommunerna åtgärd 7: Vatten- och avloppsplaner

Inom ramen för arbetet med Lunds vatten är en av de ingående planerna en VA-utbyggnadsplan. I 
planen, som är antagen av kommunfullmäktige, beskrivs hur kommunen tillsammans med VA SYD 
kommer att arbeta med VA-utbyggnad på landsbygden utifrån ett hälso- och miljöperspektiv. I och 
med att VA-utbyggnadsplanen är beslutad av kommunfullmäktige i Lunds kommun 2015-04-23 får 
åtgärden med framtagandet av själva planen anses vara genomförd och kommenteras därför inte 
vidare här.

Kommunerna åtgärd 8: Dagvattenplan

Lunds kommun har sedan tidigare tagit fram en dagvattenstrategi som har som mål att klargöra hur 
kommunen generellt ska arbeta med dagvatten och hur dagvatten ska hanteras i planprocessen (VA 
SYD 2013). Inom ramen för arbetet med Lunds vatten är en av de ingående planerna ”Dagvattenplan 
för Lunds kommun” vilket är en plan som är mer inriktad på hantering av dagvatten i redan bebyggda 
områden. Dagvattenplanen innehåller även förslag på åtgärder för att fördröja dagvatten både 
mellan recipienten och staden och inne i Lunds stad. I och med att Dagvattenstrategin är antagen av 
kommunfullmäktige i Lunds kommun och beslut om Dagvattenplanen tas under 2017 får delen av 
åtgärden om att ta fram en dagvattenplan anses vara genomförd. När det handlar om de fysiska 

Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samverkan 
med länsstyrelserna. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Åtgärden är en revidering av åtgärd 37 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015. 

Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende 
på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för 
att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Åtgärden är ny i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.
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åtgärder som planen enligt Vattenmyndigheten ska leda till finns det dock mycket kvar att göra och 
här har kommunen tillsammans med VA SYD möjlighet att påverka situationen. 

Dagvatten handlar inte bara om snabba kraftiga flödestoppar utan även mycket om vattenkvalitet. 
Vanliga föroreningar i dagvatten är kväve, fosfor, tungmetaller, lösta partiklar, gummirester från till 
exempel bildäck och oljerester (Riktvärdesgruppen 2009; Ekologgruppen 2016). Rening av dagvatten 
är en betydelsefull åtgärd eftersom dagvatten vid vissa situationer kan innehålla halter av framför allt 
olika metaller som är högre än gällande miljökvalitetsnormer för recipienterna (SWECO 2016; 
Naturvårdsverket 2008; Riktvärdesgruppen 2009). Fördröjning och rening av dagvatten från 
befintliga områden i Lunds stad är bristfällig och stora delar av dagvattnet släpps orenat och 
ofördröjt ut i Höje å och i andra känsliga recipienter (se figur 13:1). Lunds stad har sina stora utsläpp 
av dagvatten i Höje å på sträckan från Knästorps by i öster till Värpinge/Trolleberg i väster. Vid låg 
vattenföring i ån kan kraftiga regn orsaka snabba nivåhöjningar och flödestoppar med dagvatten i ån. 

I flera av förslagen till konkreta åtgärder nedan föreslås fördröjning och rening av dagvatten. Att 
fördröja dagvatten är idag ett normalt förfarande vid exploatering av nya områden (VA SYD 2013) 
medan dagvatten från äldre områden i Lunds kommun ofta varken fördröjs eller renas. Fördröjning 
av dagvatten går ofta hand i hand med rening av dagvatten. När det i förslagen till åtgärder föreslås 
att dagvatten ska renas syftar det på den rening som sker i fördröjningsmagasin till följd av bland 
annat sedimentation av partiklar. Det är viktigt att anläggning av fördröjningsmagasin åtföljs av 
skötselprogram eftersom många föroreningar är partikelbundna och samlas i fördröjningsmagasinens 
sediment. Sedimenten behöver då och då grävas bort för att ansamlade föroreningar inte ska sköljas 
ut i nedströms liggande recipient. Det finns även mer avancerade metoder för rening av dagvatten 
med olika typer av filter som dagvattnet kan ledas igenom. Det är dock inte den typen av rening som 
åsyftas här beträffande förslagen om rening av dagvatten.

Figur 13:1. Skillnad i färg på "rent" åvatten och dagvatten vid ett av Lunds stads utsläpp av dagvatten till Höje å 
innan de två vattenflödena har blandats.

Förslag på åtgärder
Nedan ges generella och mer specifika förslag på vilka åtgärder Lunds kommun kan göra för att 
förbättra vattenkvalitet i sjöar och vattendrag i kommunen. De generella förslagen är framför allt 
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baserade på de åtgärder som är riktade till kommunerna i Vattenmyndighetens beslutade 
åtgärdsprogram (Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt 2016). Lunds kommun har helt 
eller delvis rådighet över vissa av de mer specifika förslagen antingen som markägare, eller som 
medlemskommun i VA SYD, Sydvatten eller Höje å- och Kävlingeåns vattenråd. Förslagen som 
presenteras är inte analyserade med avseende på rimlighet i förhållande till andra intressen än god 
vattenkvalitet och är inte heller förankrade hos de aktörer och markägare som berörs av förslagen. 
Det görs inte heller någon prioritering mellan åtgärdsförslagen. Förslagens genomförande är alltid 
beroende av frivillig medverkan från berörda aktörer och markägare. Vid de specifika förslagen på 
åtgärder pekas Lunds kommun, Höje å- eller Kävlingeåns vattenråd och i ett fall (Glomsjön på 
Kungsmarken) även Länsstyrelsen ut som aktörer som kan initiera genomförande av åtgärder och 
som aktörer som har mer eller mindre rådighet i frågan om åtgärdens genomförande. De specifika 
åtgärder som föreslås där vattenråden kan vara utförare bedöms alla ligga i linje med vattenrådens 
egna målsättningar. Vattenrådens styrelser gör dock egna avvägningar, utifrån ett helhetsperspektiv 
för avrinningsområdet, mellan vilka åtgärder i respektive avrinningsområde man prioriterar att 
genomföra 

Generella åtgärder
Lunds kommun kan genomföra följande generella åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar 
och vattendrag i kommunen:

- Genomföra de åtgärder som riktas mot kommunerna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram
- Fortsätta engagera sig vattenvårdsarbete inom ramen för Höje å- och Kävlingeåns vattenråd 

tills det finns ett fungerade system för Förorenaren Betalar Principen (PPP). 
- Inkludera mindre sjöar, utvalda dammar/våtmarker (ej dagvattendammar) och vattendrag i 

arbetet med de kommunala miljömålen samt sätta upp egna mål för dessa vatten.
- Ställa krav på hög skyddsnivå och användning av bästa möjliga teknik för alla enskilda avlopp 

i hela kommunen eftersom ingen vattenförekomst i kommunen uppnår god ekologisk status.
- Arbeta mer aktivt med hantering av dagvatten både med avseende på både kvantitet och 

kvalitet.
- Prioritera tillsyn av jordbruk och hästhållning eftersom dessa är omfattande verksamheter i 

Lunds kommun som påverkar vattenförekomsterna i kommunen.
- Verka för utökad recipientkontroll i Höje å och Kävlingeån beträffande bekämpningsmedel, 

mikroplaster (små plastpartiklar), läkemedelsrester och andra kemiska ämnen som inte är 
naturligt förekommande i vattnet, exempelvis Vattendirektivets så kallade prioriterade 
ämnen.

Specifika åtgärder
Förslagen på specifika åtgärder är sammanställda i tabell 14.1 där även bland annat status, 
markägarförhållanden, rådighet och påverkan på de olika sjöarna och vattendragen redovisas.

Kävlingeåns avrinningsområde

Veberödsbäcken
Problem: Veberödsbäcken utsätts då och då för höga flöden med risk för översvämningar i området 
närmast bäcken inne i samhället. En orsak till problemet är att delar bebyggelsen ligger alltför nära 
vattendraget.  Den största delen av vattnet kommer från naturmarken söder om Veberöd men även 
dagvatten från samhället bidrar till vattenflödet i bäcken. För att minska problemen med 
översvämningar behöver vatten fördröjas uppströms i avrinningsområdet söder om samhället men 
även dagvatten behöver fördröjas inne i samhället. Dikningsföretaget som sträcker sig in i samhället 
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skulle behöva omprövas eftersom syftet med företaget, att avvattna jordbruksmark, till stor del har 
försvunnit och förändrats.

Åtgärd: Minska belastningen på Veberödsbäcken genom fördröjande åtgärder både i själva 
avrinningsområdet uppströms samhället samt fördröja och rena dagvatten inne i samhället. Öka 
kapaciteten på samtliga kulvertar genom Veberöd för att minska risken för översvämningar inne i 
samhället samt ompröva/lägga ner hela eller delar av dikningsföretaget så att det bättre motsvarar 
dagens förhållanden.

Utförare: Lunds kommun, VA SYD och Kävlingeåns vattenråd

Stångby stationssamhälle och Hobybäcken
Problem och bakgrund: Stångby är ett av de snabbast växande områdena i Lunds kommun. Recipient 
för stor del av utbyggnadsområdena i Stångby väster är Hobybäcken som även är ett av Lunds 
kommuns finaste och viktigaste havsöringsförande vattendrag i Kävlingeåns avrinningsområde. 
Hobybäcken får därför inte utsättas för ökade flöden av dagvatten. Under våren 2015 läckte dock 
orenat avloppsvatten från Stångby till Hobybäcken via dagvattenledningarna vilket påverkade 
Hobybäcken negativt. I samband med exploateringen av Stångby planeras fördröjning för att inte 
överskrida det aktuella dikningsföretagets tillåtna avrinning vilket även kommer ha en positiv effekt 
på dagvattnets kvalitet.

Åtgärd: Säkerställa att dagvattenbelastningen på Hobybäcken inte ökar och rena dagvattnet innan 
det når recipienten. Säkerställa att läckage av avloppsvatten till dagvattenledningarna inte 
förekommer. 

Utförare: Lunds kommun och VA SYD 

Bysjön
Problem: Tillförsel av näringsämnen bland annat från enskilda avlopp i Vombs by.

Åtgärd: Avlasta Bysjön från belastning från enskilda avlopp från Vombs by genom att ställa krav på 
bättre rening eller utbyggnad av kommunalt VA. Projektering av utbyggnad av kommunalt vatten och 
avlopp till Vombs by, Klingvalla och Östra Tvet pågår (VA SYD 2016).

Utförare: Lunds kommun och/eller VA SYD 

Sularpsbäcken
Problem och bakgrund: Sularpsbäcken utsätts vid kraftiga regn för höga flöden av både dagvatten 
från Södra Sandby samt avrinnande vatten från dränerade åkrar och naturmark i avrinningsområdet.

Åtgärd: Minska belastningen från dagvatten på Sularpsbäcken genom fördröjande åtgärder samt 
rena dagvattnet innan det når recipienten. Anlägga våtmarker för fördröjning av vatten från åker- 
och naturmark i området.

Utförare: Lunds kommun, VA SYD och Kävlingeåns vattenråd

Glomsjön
Problem och bakgrund: Glomsjön tillförs mycket sediment från uppströms liggande åkrar och har 
därför blivit grundare med åren vilket påskyndar igenväxningen av sjön. För att bevara den öppna 
vattenspegeln och för att kunna använda sjön som vattenmagasin föreslår Länsstyrelsen i 
skötselplanen att sjön restaureras men att en särskild plan behöver tas fram för arbetet. Mer än 1 m 
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djupa lösa sediment bedöms finnas på sjöns botten. Glomsjön kommer även att ta emot dagvatten 
från exploateringen på Brunnshög.

Åtgärd: Genomföra restaurering av sjön samt säkerställa att vattenflödena inte ökar i samband med 
exploateringen av Brunnshög.

Utförare: Länsstyrelsen, Kävlingeåns vattenråd, Lunds kommun och VA SYD

Vombsjön
Problem och bakgrund: Vombsjön är råvattentäkt för bland annat Malmö stad via Vombverket. 
Vattenkvaliteten i sjön är dålig till följd av att stora delar av avrinningsområdet utgörs av 
jordbruksmark och sjön tillförs därför stora mängder kväve och fosfor men även bekämpningsmedel.

Åtgärd: För att förbättra vattenkvaliteten och minska övergödningen i sjön behöver bland annat fler 
fysiska åtgärder i form av våtmarker, tvåstegsdiken, fosfordammar m m genomföras i 
tillrinningsområdet.

Utförare: Kävlingeåns vattenråd

Utökad recipientkontroll i Kävlingeån
Problem och bakgrund: Omfattningen av recipientkontrollen i Kävlingeån är relativt liten i förhållande 
till avrinningsområdets storlek.

Åtgärd: Verka för utökad recipientkontroll i Kävlingeåns avrinningsområde, t ex beträffande 
bekämpningsmedel, mikroplaster och läkemedelsrester.

Utförare: Lunds kommun och Kävlingeåns vattenråd

Höje å avrinningsområde

Rinnebäcksravinen
Problem: Rinnebäcksravinen utsätts för erosion till följd av höga flöden av dagvatten. Den bristfälliga 
vattenkvaliteten gör även att djurlivet i bäcken är mycket sparsamt. I samband med det pågående 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen för området kring Öresundsvägen behöver ytor avsättas 
för att fördröja och rena dagvatten.

Åtgärd: Avlasta belastningen på Rinnebäcksravinen genom fördröja och rena dagvatten innan det når 
recipienten.

Utförare: Lunds kommun och VA SYD

Vallkärrabäcken/Önnerupsbäcken
Problem: Bäcken utsätts för en hög belastning av dagvatten från norra Lund. Vattendraget är även 
uträtat och fysiskt påverkat på långa sträckor. S:t Hans backar läcker organiska miljögifter och 
metaller vilket sannolikt är orsaken till att öringen i bäcken har en hög andel missbildningar. 

Åtgärd: Minska belastningen från dagvatten på vattendraget ytterligare och rena dagvattnet innan 
det når recipienten. Genomföra fysisk vattendragsrestaurering på sträckan från Vallkärra ner till 
Nöbbelövs mosse, framför allt på de sträckor som ligger på kommunalägd mark. För att fysiska 
åtgärder ska kunna genomföras måste berörda dikningsföretag omprövas. Följa upp de åtgärder som 
har gjorts på S:t Hans backar för att förhindra bildning av giftigt lakvatten från den gamla soptippen. 

Utförare: Lunds kommun, VA SYD och Höje å vattenråd 
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Råbydiket/Bjällerupsbäcken
Problem: Ett uträtat och dikat vattendrag på kommunalägd marken nedströms Råbysjön. Avplaning 
av vattendragets kanter föreslås av Vought (2011) i beskrivningen av Lunds kommuns dagvatten-
recipienter. 

Åtgärd: Återmeandra vattendraget.

Utförare: Höje å vattenråd

Kommentar: Åtgärden är utförd av Höje å vattenråd hösten 2016.

Höje å vid Källby
Problem och bakgrund: Höje å var tidigare på sträckan mellan Källby och Trolleberg ett meandrande 
vattendrag som under 1900-talet rätats ut till ett rakt dike. Området har stora lokala naturvärden 
som skulle kunna förhöjas ytterligare. Inget dikningsföretag finns på sträckan.

Åtgärd: Återmeandra sträckan mellan järnvägsbron och Värpinge på kommunal mark (åtgärden 
möjlig först efter att Källby reningsverk fått nytt tillstånd alternativt lagts ner).

Utförare: Lunds kommun och Höje å vattenråd

Höje å vid Lund generellt
Problem och bakgrund: Lunds stad har sina stora utsläpp av dagvatten i Höje å på sträckan från 
Knästorps by i öster till Värpinge Trolleberg i väster. Vid låg vattenföring i ån kan kraftiga regn orsaka 
snabba nivåhöjningar och flödestoppar i ån av dagvatten.

Åtgärd: Minska belastningen från dagvatten på Höje å genom fördröjande åtgärder samt rening av 
dagvattnet innan det når recipienten.

Utförare: Lunds kommun, VA SYD och Höje å vattenråd
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Tabell 14.1: Sammanställning över sjöar och vattendrag i Lunds kommun med kommentarer och förslag på teoretiskt möjliga åtgärder.

Sjöar och vattendrag i Kävlingeåns avrinningsområde
Vattendrag/sjö Status Påverkan Vatten-

förekomst
Kommunal 
rådighet**

Mark-
ägare

Möjliga åtgärder Möjliga kommunala 
åtgärder

Övrigt

Vombsjön Otillfreds 
ställande

Hydrologisk 
regim, 
övergödning, 
bekämpnings
medel

Ja Liten Malmö 
stad, 
privat

T ex reduktionsfiske 
och fosforfällning 

Medverka i och finansiera 
vattenrådets 
åtgärdsarbete, ställa krav 
på VA-lösningar vid 
Vombsjöns södra strand

Alla förslag på åtgärder 
måste analyseras noga i 
förväg p g a sjöns 
funktion som 
råvattentäkt

Krankesjön Måttlig Hydrologi 
(sjöns 
vattenyta är 
sänkt), 
övergödning

Ja Liten Staten, 
kyrkan, 
privat

Minskad tillförsel av 
näring

Medverka i och finansiera 
vattenrådets arbete, ev på 
sikt förbättra reningen 
från Torna Hällestads 
reningsverk, tillsyn på 
enskilda avlopp

Sannolikt kommunens 
naturvärdesmässigt 
värdefullaste sjö

Glomsjön Ej god* Övergödning, 
sediment-
tillförsel

Nej Viss Staten Åtgärder enligt 
naturreservatets 
skötselplan

Säkerställa fördröjning och 
rening av dagvatten som 
kommer att rinna till sjön 
från Brunnshög

Bysjön Ej god* Övergödning Nej Liten Privat Reduktionsfiske Kommunalt VA i Vombs by

Häljasjön Ej god* Övergödning Nej Liten Malmö 
stad

Reduktionsfiske Inga förslag

Tvedöra sandtag Ingen 
bedömning

Viss påverkan 
från 
näringsämnen

Nej Liten Staten Inga förslag Inga förslag Halterna av 
näringsämnen i vattnet 
ökar sannolikt till följd 
av att utlopp saknas.

Knivsåsens/Dalby 
stenbrott

Ingen 
bedömning

Nej Liten Privat Inga förslag Inga förslag

Kävlingeåns 
huvudfåra

Otillfreds-
ställande

Hydrologisk 
regim, fysisk 
påverkan, 
övergödning, 
bekämpnings

Ja (flera) Liten Privat, 
Staten, 
Lunds 
kommun 

Utrivning av 
dammar/vandringshin
der

Medverka i och finansiera 
vattenrådets arbete

Mycket kostsamt och 
administrativt svårt att 
göra omfattande 
restaureringsåtgärder i 
huvudfåran.
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medel

Sularpsbäcken Ej god* Övergödning, 
dagvatten, 
reningsverk, 
fysisk 
påverkan

Nej Viss Staten, 
Lunds 
kommun, 
privat

Fiskevårdsåtgärder Fördröja och rena tillförsel 
av dagvatten från f f a 
Södra Sandby, ta bort 
vandringshinder strax 
nedströms S Sandby

Avfasning av 
dikeskanter genom-
förda inom ramen för 
Kävlingeåns 
vattenvårdsprogram. 
Planer och förslag finns 
på fiskevårdsåtgärder

Klingavälsån Otillfreds- 
ställande

Övergödning, 
fysisk 
påverkan

Ja Viss Staten, 
Malmö 
kommun, 
privat

Inga förslag Inga förslag Omfattande åter-
meandring av ån har 
genomförts i Kävlingeå- 
projektet

Hobybäcken Ej god* Övergödning, 
fysisk 
påverkan, 
dagvatten

Nej Viss Privat Biotop/fiskevård Minskad tillförsel/ 
fördröjning av dagvatten, 
rening av dagvatten, 
medverka i och finansiera 
vattenrådets 
åtgärdsarbete

Eventuella åtgärder kan 
ske inom ramen för 
Kävlingeåns vattenråds 
arbete med Kävlingeåns 
vattenvårdsprogram

Ålabäcken Måttlig Övergödning, 
fysisk 
påverkan,

Ja Liten Staten Vattendragsrestau-
rering, biotopvård, 
minskad tillförsel av 
näringsämnen

Medverka i och finansiera 
vattenrådets 
åtgärdsarbete

Eventuella åtgärder kan 
ske inom ramen för 
Kävlingeåns vattenråds 
arbete med Kävlingeåns 
vattenvårdsprogram

Silvåkrabäcken Ej god* Övergödning, 
fysisk 
påverkan

Nej Liten Staten Vattendragsrestau-
rering, biotopvård, 
minskad tillförsel av 
näringsämnen

Medverka i och finansiera 
vattenrådets 
åtgärdsarbete

Eventuella åtgärder kan 
ske inom ramen för 
Kävlingeåns vattenråds 
arbete med Kävlingeåns 
vattenvårdsprogram

Veberödsbäcken Ej god* Övergödning, 
fysisk 
påverkan, 
dagvatten

Nej Viss Staten, 
Lunds 
kommun,
privat

Vattendragsrestau-
rering, biotopvård, 
minskad tillförsel av 
näringsämnen

Minskad tillförsel/ 
fördröjning av dagvatten, 
rening av dagvatten, 
medverka i och finansiera 
vattenrådets 
åtgärdsarbete

Vissa åtgärder kan ske 
inom ramen för 
Kävlingeåns vattenråds 
arbete med Kävlingeåns 
vattenvårdsprogram. Ev 
dagvattenåtgärder 
behöver VA SYD och 
kommunen genomföra
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Skogsmöllebäcken Ej god* Övergödning, 
fysisk 
påverkan

Nej Liten Staten, 
privat

Vattendragsrestau-
rering, biotopvård, 
minskad tillförsel av 
näringsämnen

Medverka i och finansiera 
vattenrådets 
åtgärdsarbete

Eventuella åtgärder kan 
ske inom ramen för 
Kävlingeåns vattenråds 
arbete med Kävlingeåns 
vattenvårdsprogram

*”Ej god” betyder att för lite information finns tillgänglig om sjön eller vattendraget för att göra en mer detaljerad bedömning av status annan än att 
statusen mycket sannolikt inte uppnår god status enligt Vattendirektivet om en expertbedömning görs med hjälp av den information som finns 
tillgänglig.
** Kommunal rådighet, d v s kommunens möjlighet att påverka att åtgärder genomförs, bedöms i en skala från ”Liten” om det bara är privata 
markägare på berörda fastigheter och där eventuella åtgärder endast kan ske på frivillig basis genom vattenrådens arbete via ”Viss” och ”Stor” till 
”Total” för fastigheter där kommunen är ensam markägare.
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Sjöar och vattendrag i Höje å avrinningsområde
Vattendrag/
sjö

Status Påverkan Vatten-
förekomst

Kommunal 
rådighet**

Mark-
ägare

Möjliga åtgärder Möjliga kommunala 
åtgärder

Övrigt

Häckeberga-
sjön

Dålig Övergödning Nej Liten Privat Minskad tillförsel av 
näring, reduktions-
fiske, fiskeförvaltning

Medverka i och 
finansiera vattenrådets 
åtgärdsarbete

Björkesåkra-
sjön

Måttlig Övergödning Nej Liten Privat Minskad tillförsel av 
näring

Medverka i och 
finansiera vattenrådets 
åtgärdsarbete

Ugglarps-
sjön

Ej god* Övergödning Nej Liten Privat Minskad tillförsel av 
näring

Inga direkta åtgärder föreslås

Bökesjö Ingen 
bedömning 
gjord

Relativt liten 
antropogen 
påverkan

Nej Liten Privat Inga förslag Inga förslag Inga direkta åtgärder 
föreslås. Önskvärt är dock att 
sjöns omgivningar lämnas 
orörda för att sjön ska få 
behålla sin för området 
ovanliga typ av vattenmiljö.

Rögle 
dammar

Ingen 
bedömning 
gjord

Övergödning Nej Total Lunds 
kommun

Reduktionsfiske av 
vitfisk, skördande av 
vegetation

Inga förslag Fiskeföreningen 
administrerar olika typer av 
åtgärder, bland annat har 
reduktionsfiske av vitfisk 
genomförts

Billebjer Ingen 
bedömning 
gjord

Viss påverkan 
från 
näringsämnen

Nej Liten Privat Inga förslag Inga förslag Halterna av näringsämnen i 
vattnet ökar möjligen till följd 
av att utlopp saknas.

Höje å 
huvudfåra

Otillfreds-
ställande

Övergödning, 
dagvatten, 
reningsverk, 
fysisk 
påverkan

Ja Viss Lunds 
kommun, 
privat

T ex återmeandring, 
biotopvård, 
avfasning, 
tvåstegsdike,

Medverka i och 
finansiera vattenrådets 
åtgärdsarbete, minska 
belastning av dagvatten

Eventuella åtgärder kan ske 
inom ramen för Höje å 
vattenråds arbete med Höje 
å åtgärdsprogram

Vallkärra/ 
Önnerups-

Otillfreds-
ställande

Övergödning, 
dagvatten, 

Ja Stor Lunds 
kommun, 

Vattendragsrestaurer
ing, biotopvård, 

Medverka i och 
finansiera vattenrådets 

Eventuella åtgärder kan ske 
inom ramen för Höje å 
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bäcken fysisk 
påverkan

privat minskad tillförsel av 
näringsämnen, 

åtgärdsarbete, minska 
belastning av dagvatten

vattenråds arbete med Höje 
å åtgärdsprogram

Dalbydiket/
Källinga-
bäcken

Dålig Övergödning, 
dagvatten, 
fysisk 
påverkan

Nej Liten Lunds 
kommun, 
privat

Avfasning, 
tvåstegsdike

Medverka i och 
finansiera vattenrådets 
åtgärdsarbete, minska 
belastning av dagvatten

Eventuella åtgärder kan ske 
inom ramen för Höje å 
vattenråds arbete med Höje 
å åtgärdsprogram

Björkesåkra-
ån

Otillfreds-
ställande

Övergödning, 
dagvatten, 
fysisk 
påverkan

Nej Liten Privat Vattendragsrestaurer
ing, biotopvård, 
minskad tillförsel av 
näringsämnen

Medverka i och 
finansiera vattenrådets 
åtgärdsarbete

Eventuella åtgärder kan ske 
inom ramen för Höje å 
vattenråds arbete med Höje 
å åtgärdsprogram

Råbydiket/ 
Bjällerups-
bäcken

Dålig Övergödning, 
dagvatten, 
fysisk 
påverkan

Nej Viss Lunds 
kommun, 
privat

Vattendragsrestaurer
ing, biotopvård, 
minskad tillförsel av 
näringsämnen

Biotopvård och 
vattendragsrestaurering 
på kommunal mark, 
medverka i och 
finansiera vattenrådets 
åtgärdsarbete

Olstorpsån Ingen 
bedömning 

Övergödning Nej Liten Privat Inga direkta åtgärder föreslås

Rinnebäck Ej god* Dagvatten Nej Total Lunds 
kommun

Minskad tillförsel och 
rening av dagvatten

Minskad tillförsel och 
rening av dagvatten

Gödelövs-
bäcken

Ej god* Övergödning, 
fysisk 
påverkan

Nej Liten Privat Vattendragsrestaurer
ing, biotopvård, 
minskad tillförsel av 
näringsämnen

Medverka i och 
finansiera vattenrådets 
åtgärdsarbete

Eventuella åtgärder kan ske 
inom ramen för Höje å 
vattenråds arbete med Höje 
å åtgärdsprogram

Björnstorps
bäcken

Ej god* Övergödning, 
fysisk 
påverkan

Nej Liten Privat Vattendragsrestaurer
ing, biotopvård, 
minskad tillförsel av 
näringsämnen

Medverka i och 
finansiera vattenrådets 
åtgärdsarbete

Eventuella åtgärder kan ske 
inom ramen för Höje å 
vattenråds arbete med Höje 
å åtgärdsprogram

*”Ej god” betyder att för lite information finns tillgänglig om sjön eller vattendraget för att göra en mer detaljerad bedömning av status annan än att 
statusen mycket sannolikt inte uppnår god status enligt Vattendirektivet om en expertbedömning görs med hjälp av den information som finns 
tillgänglig.
** Kommunal rådighet, d v s kommunens möjlighet att påverka att åtgärder genomförs, bedöms i en skala från ”Liten” om det bara är privata 
markägare på berörda fastigheter och där eventuella åtgärder endast kan ske på frivillig basis genom vattenrådens arbete via ”Viss” och ”Stor” till 
”Total” för fastigheter där kommunen är ensam markägare.
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-03-17

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 61 Remiss i ärende Lunds vatten - sjö och 
vattendragsplan

Dnr BN 2016/0003

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ut förslaget till 
”Sjö-och vattendragsplan, Lunds kommun” på remiss till byggnads-
nämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, vattenråden för Höje å och 
Kävlingeån, VA SYD, Sydvatten, LU samt Lomma, Staffanstorp, 
Kävlinge, Eslöv och Sjöbo kommun. Synpunkter från dikesföretag 
föreslås inhämtas av vattenråden.

Stadsbyggnadskontoret ger sina synpunkter i denna tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-03-02
Sjö- och vattendragsplan daterad 2015-12-04.

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att yttra sig i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-17 BN 2016/0056

Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2016-03-17 klockan 
17.00–19.10

Ledamöter Björn Abelson (S), ordförande
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP)
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)

Tjänstgörande ersättare Helen Pender (S), tjänstgör för Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Daniel Pettersson (S)
Ebba Rodriguez Bristulf (S), tjänstgör för Lena Gustafsson (M) 
under § 58
Johan Helgeson (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP)
Mattias Brage (L), tjänstgör för Dimitrios Afentoulis (KD)

Ersättare Erik Ahlm (FI)

Övriga Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Inga Hallén, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Johan Lindström, samhällsplanerare
Henrik Borg, stadsantikvarie
Ole Kasimir, planchef
Lotta Wallin, biträdande planchef
Elin Karlsson, planarkitekt
Henrik Nilsson, planarkitekt
Jimmie Simonsen, planarkitekt
Helen Leifsdotter, administratör

Justerare Anna Hagerberg (MP)

Paragrafer § 46-64

Plats och tid för justering Byggnadsnämndens kansli, plan 5, Kristallen, Brotorget 1, 
2016-03-21 klockan 08.30
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-17 BN 2016/0056

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Anna Hagerberg (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-03-17

Paragrafer § 46-64

Datum då anslaget sätts upp 2016-03-22 Datum då anslaget tas ned 2016-04-13

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli, Brotorget 1

Underskrift

Monica Ange

227



 

   
Stadsbyggnadskontoret 
Strukturavdelningen 

Tjänsteskrivelse 
2016-03-02 

1(3) 

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax Internetadress e-post  
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-35 63 80 www.lund.se stadsbyggnadskontoret@lund.se 
221 00 LUND 

Carolina Lundberg 

046-35 58 58 04 

Carolina.lundberg@lund.se 

 
Byggnadsnämnden i Lund 
 
 

 
 

Remiss – Sjö- och vattendragsplan, Lunds 
kommun 
Dnr BN 2016/0003 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ut förslaget till 
”Sjö-och vattendragsplan, Lunds kommun” på remiss till byggnads-
nämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, vattenråden för Höje å 
och Kävlingeån, VA SYD, Sydvatten, LU samt Lomma, Staffanstorp, 
Kävlinge, Eslöv och Sjöbo kommun. Synpunkter från dikesföretag 
föreslås inhämtas av vattenråden.  

Stadsbyggnadskontoret ger sina synpunkter i denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Sjö- och vattendragsplan daterad 2015-12-04. 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-03-02 (Denna skrivelse) 

Barnens bästa 
Genom Sjö- och vattendragsplanen bidrar kommunen till att uppnå målen 
för god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag. Detta är positivt 
för barn. 

Ärendet 
Bakgrund 
Lunds kommun och VA SYD har gemensamt beslutat att utarbeta planer 
för att säkra en hållbar va-planering och att arbeta för god vattenstatus i 
vattendragen i Lunds kommun. Fem vattenplaner upprättas inom Lunds 
Vatten,  

• VA-utbyggnadsplan (antagen 2015) 
• Kommunal vattenförsörjningsplan,  
• Dagvattenplan (f.d. dagvattenstrategin),  
• Sjö- och vattendragsplan  
• Översvämningsplan.  

 
Sjö- och vattendragsplanens syfte är att ge en bild av statusen i 
kommunens sjöar och vattendrag samt lägga fast åtgärder för att uppnå 
god ekologisk status. Planen innehåller en kunskapssammanställning 
över kommunens sjöar och vattendrag och redovisar bland annat 
vattendragens status, påverkanssituation och naturvärden. Lunds sjöar 
och vattendrag är präglade av de stora förändringar som genomförts i 
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 Tjänsteskrivelse 

2016-03-02 
2(3) 

 

 

landskapet de senaste 200 åren såsom sjösänkningar, utdikning av 
våtmarker och uträtning av vattendrag samt av påverkan från pågående 
markanvändning, såsom jordbruk. Inget av kommunens ytvatten har 
därför god status.  

 
Vattendragen och sjöarna i Lunds kommun omfattas av de nationella 
miljömålen. De sjöar och vattendrag som klassas som vattenförekomster 
omfattas också av lokala mål genom LundaEko II samt av 
Vattendirektivets miljökvalitetsnormer. Sjö- och vattendragsplanen 
redovisar möjliga åtgärder för respektive vattenförekomst och föreslår 
även att de ytvatten som inte omfattas av Vattendirektivet ska få lokala 
mål motsvarande direktivets. Samtidigt konstareras att 
miljökvalitetsnormerna är högt satta, med hänvisning till 
miljöproblemens storlek och förutsättningarna att genomföra åtgärder. I 
sjö- och vattendragsplanen görs bedömningen att Vattendirektivets mål 
inte är möjliga att nå inom angiven tidshorisont utifrån 
vattenförekomsternas nuvarande status, tillgänglig finansering, gällande 
regleringar såsom dikningsföretag samt den omfattande påverkan som 
sker genom pågående markanvändning såsom det moderna jordbruket.  
 
Kommunens ansvar som myndighet är att tillämpa miljökvalitets-
normerna vid prövning, tillsyn och planläggning. Vidare kan kommunen 
fortsätta att agera aktivt genom vattenråden samt i egenskap av 
fastighetsägare.  
 
Synpunkter 
Förvaltningen välkomnar arbetet med Lunds Vatten. Nu aktuell plan 
kommer att utgöra ett viktigt planeringsunderlag för Stadsbyggnads-
kontorets arbete, bland annat till kommande översiktsplan. Sjö- och 
vattendragsplanens fakta kan med fördel infogas i kommunens digitala 
planeringsunderlag. 
 
Sjö- och vattendragsplanens syfte bör förtydligas avseende kommunens 
vision och mål för ytvattenförekomsterna. En handlingsplan för 
föreslagna och möjliga åtgärder, och därigenom en prioritering av vilka 
åtgärder som är mest angeläget att genomföra eller vilka åtgärder som 
krävs som helhet för att då god status, kan utveckla planeringsstödet i 
Sjö- och vattendragsplanen. 
 
Planförslagets avsnitt om förändringar i vattendragen i förhållande till 
pågående planering, såsom förändringar av reningsverken, är värdefullt 
ur planeringssynpunkt och kan med fördel utvecklas i förhållande till 
också andra strategiska planeringsfrågor såsom större 
utbyggnadsområden. 
 
Planen bör också belysa sjöars och vattendrags betydelse för det rörliga 
friluftslivet och ur ett rekreationshänseende. 
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 Tjänsteskrivelse 

2016-03-02 
3(3) 

 

 

Planen berör lagrummet kring ytvatten och behandlar kort även 
vattendirektivet. Detta kan behöva förtydligas t.ex. avseende när det 
går/kommunen ska kräva en vattenförbättrande åtgärd eller inte.  
 
Planen bör lyfta vad framtida klimatpåverkan kan komma att innebära för 
kommunens vattenförekomster och vilka åtgärder som kan bli aktuella 
till följd av ett förändrat klimat.  
 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Byggnadsnämnden föreslås besluta 
Att yttra sig i enlighet med tjänsteskrivelsen. 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 
 
 
 
Cecilia Hansson  Inga Hallén 
Översiktsplanechef  Stadsbyggnadsdirektör 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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KÄVLINGE
KOMMUN

Pro:o<oH är Kommunstyrelsen

§ 30

_unds och va:tencragsp
Y:t-arsce

Beslu:
Kommunstyrelsens beslut
Yttrande enligt nedan översändes till Lunds kommun

an

33(38)
201 6-03-1 6

Dnr: KS 2016/9

Arendebeskrivning
Kävlinge kommun har beretts möjlighet att komma in med synpunkter rörande Lunds kommun förslag
till Sjo- och vattendragsplan. Planforslaget utgör en del i det övergripande arbete, som går under
samlingsnamnet Lunds Vatten, som Lunds kommun bedriver tillsammans med VA-syd med det tydligt
uttalade syftet att verka för en hållbar vatten- och avloppsplanering samt för att uppnå en god
ekologisk status i kommunens sjöar och vattendrag. Ytterligare fyra planer kommer att utarbetas i det
gemen-samma arbetet; VA-utbyggnadsplan, Dagvattenplan, Vattenförsörjningsplan samt
bversvämningsplan.

Kavlinge kommun anser att förslaget till Sjö- och vattendragsplan for Lunds kommun är ett gediget och
utförligt bearbetat dokument som väl beskriver ytvattenförekomster i Lunds kommun och belyser
problematiken kring diverse verksamheters negativa påverkan på sjöar och vattendrag samt de
svårigheter att uppnå en god vattenstatus som följer med detta. De åtgärder som föreslås i
planförslaget utgör en god ansats för att närma sig målet, god ekologisk status. Ett antal av de
föreslagna åtgärderna har vattenråd utpekade som utförare. Kävlinge kommun, som medlem i
Kävlingeåns vattenråd, vill framföra att det är mindre lämpligt att utpeka Kävlingeåns vattenråd, såsorn
det är organiserat, som genomförare av kommunegna åtgärder, Vattenrådets styrelse har själv att
avgöra om man anser det lämpligt att medverka till genomförande av en kommunspecifik åtgärdsplan.
Kävlinge kommun anser att det är viktigt att vattenrådet har ett helhetsperspektiv och bortser från
administrativa gränser och ser till avrinningsområdets åtgärdsbehov och var bäst åtgärdseffekt uppnås.

Beslutsunderlag
• Remiss - Lunds vatten, sjö- och vattendragsplan

YrKance
Johan Ericsson (M) yrkar med instammande av Jana Lund (SD) och Catrin Tufvesson (S) yrkar bifall till
föreliggande förslag.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Beslutet ska skickas till
För kännedom Lunds kommun

Protoko kommunstyrelsen

34(38)
2016-03-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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________________________________________________________________________________________
Lunds Naturskyddsförening, Nils Bjelkegatan 4B, 222 20 LUND E-post: lund@naturskyddsforeningen.se

2016-03-18

Lunds kommun

Kommunkontoret

kommunkontoret@lund.se

Remissvar gällande Lunds sjö- och vattendragsplan

Lunds Naturskyddsförening, LNF, har fått planen på en inofficiell remiss och vill framföra följande efter en 
kort genomläsning av det ambitiösa dokumentet. 

Sammanfattning
Planen visar sig redan i sammanfattningen vara realistisk när det gäller möjligheten att uppnå gällande mål. 
Överhuvudtaget talar planen klarspråk, vilket LNF uppskattar. Det underlättar vid prioritering av det fortsatta 
arbetet. Det är viktigt att denna plan antas i fullmäktige så att den blir ett tungt underlag till den kommande 
översiktsplanen.

Detaljsynpunkterna i sidoordning
Kunskapssammanställningen i bl.a. kapitel 3 och 5 har stora förtjänster och är nyttig läsning för både 
beslutsfattare och allmänhet. Den blir ännu tydligare om biflöden förtecknas och beskrivs i ordning från 
källan till havet, vilket inte bara gäller för kapitel 3. De historiska tillbakablickarna är också viktiga.

När det gäller biologiska kvalitéer kan nämnas att Ugglarpssjön länge innehöll Sveriges sydligaste 
sångsvanshäckning. Om svanarna fortfarande häckar där känner LNF inte till. 
I Vombsjön upptäcktes en massförekomst av dvärgag hösten 2013, när vattenytan var sänkt. Senast arten 
sågs i Sverige var 1950, och därför har Artdatabanken länge klassat dvärgag som utdöd. Växten har setts i det 
sydvästra hörnet i låga antal även under 2014 och 2015. Den måste därför pekas ut som en ansvarsart för 
Lunds kommun.
Hjulmöja påträffas vissa år i stor mängd i Krankesjön och i vissa delar av Kävlingeån. I ån kan även de 
sällsynta Potamogeton-arterna tråd-, udd-, grov- och långnate hittas.

Figur 4.4 ger en annan information om avrinningsområden än Länsstyrelsens kartor över dikningsföretagen. I 
de senare finns vattendelaren mellan tre olika företag inom det markområde som ESS disponerar. Samma 
information om dikningsföretag finns i ESS ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Glomsjön fungerar som 
sedimentationsmagasin för partikulära fosforföreningar. Sjön behöver slamsugas och ytvegetationen skördas 
om fosfathalterna i vattnet ska kunna minska. Den genomförda återmeandringen av Glomsbäcken 
nedströms sjön har sannolikt ingen renande effekt med avseende på fosfater, snarare tvärtom eftersom en 
stor mängd näringsrik jord följer med bäckvattnet från icke-stabiliserade slänter. Den denitrifikation som 
fanns i den södra delen av Glomsbäcken har sannolikt satts ur spel eftersom bäcken inte längre passerar 
alkärret.

När det gäller kommunal miljöövervakning har VA SYD (OBS namnet!) utfört sådan i liten skala i form av 
vattenkemiska analyser av växtnäringsämnen, tungmetaller och några av Vattendirektivets prioriterade 
föroreningar. Endast ett litet antal av dessa s.k. prio-ämnen kunde hittas och endast i låga halter. Maria 
Nitares upptäckt av förhöjda metallhalter i dagvatten har inte kunnat verifieras vid mätningar nedströms 
hennes provpunkter och de är sannolikt inte representativa för det dagvatten som når Höje å. De skriftliga 
rapporterna från dessa mätningar är troligen ännu inte offentliga. Det är viktigt att notera att även Nitares 
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uppmätta halter ligger under de inofficiella riktvärden för acceptabla föroreningshalter i dagvatten från 
delavrinningsoråden som normalt tillämpas av miljöförvaltningarna i Stockholm och Göteborg.

När det gäller miljömål likställer planen kraven i Vattendirektivet, vilka är tvingande, med de nationella 
miljömålen som i juridisk mening är frivilliga. Detta är vilseledande. Dock är det korrekt att påstå att det 
räcker med att klara Vattendirektivets krav.

Åtgärdskapitlet har stora förtjänster genom sitt klarspråk och tydliga formuleringar. Det är viktigt att 
diskussionen om god och måttlig ekologisk status förs på ett seriöst sätt, även på nationell nivå. Det är bra 
att planen värderar olika åtgärder utifrån möjligheten att genomföra dem och utifrån kommunens rådighet, 
men detta synsätt används inte genomgående.

När Lunds kommun berömmer sig av att jobba med dagvattenproblem i detaljplaner låter det ihåligt. Man 
har i vissa planer, t.ex. Vipeholmsparken, skrivit långa stycken om dagvattenstrategin, men de åtgärder som 
sedan föreslås är blygsamma och löser inte problemet. Om man anlägger ett symboliskt dagvattendike som 
inte får ta någon större plats, är risken stor att det hamnar bakom stängsel och därmed inte kan skötas och 
göra nytta. Ett bättre sätt är att anlägga en större damm med sluttande tvåstegsslänter, vilken kan 
inkluderas i en lekplats. Det är viktigt att kommunen slår fast att rening av dagvatten kräver stora markytor 
och att dessa ytor måste reserveras i varje detaljplan.
Kommunen låter i många fall exploatören slippa att ta ansvar, dvs. principen om att förorenaren ska betala, 
tillämpas inte. Den enkla sanningen, att den bästa reningen är att inte smutsa ner, tillämpas sällan. Om man i 
utemiljön inte använder några ämnen som kan behöva renas bort är förorenings-problemet betydligt 
mindre. Den senaste ändringen av PBL har dock gjort det svårt för byggnads-nämnderna att ställa krav på 
byggnadsmaterial m.m. Här har bl.a. vattenråden en viktig roll som påtryckare.

Eftersom rening av dagvatten bl.a. av ekonomiska och tekniska skäl måste ske genom sedimentation av 
partiklar i dammar är det viktigt att dessa placeras så långt uppströms som möjligt, särskilt i områden där 
marken lutar som i Lund och S. Sandby. Annars blir vattenhastigheten vid kraftiga regn så hög att dammarna 
måste vara gigantiskt stora för att partiklarna ska hinna sjunka till botten innan de når dammens utlopp. I 
många fall har kommunen inte rådighet över den mark som ligger längre nedströms. Rening av vattenlösliga 
dagvattenföroreningar med filterteknik är orimligt dyrt och har knappast tillämpats någonstans i världen 
med undantag för punktkällor. Fastän Lunds domkyrka sannolikt är länets största blyutsläppare, möjligen 
med undantag för ScanDust i Landskrona, avstod kommunen från att ställa krav på rening av takvattnet när 
chansen fanns för några år sedan. LNF drev denna fråga utan att få gehör.

Visst kan kommunen mäta vissa vattenföroreningar oftare, t.ex. bekämpningsmedel, mikroplatser och 
läkemedel, men eftersom det är dyrt och kommunen saknar rådighet när det gäller att bli av med 
föroreningarna, bör åtgärden vara lågt prioriterad. Mikroplaster är oftast resultatet av att plast-material som 
t.ex. fleece nöts ner och de ännu mindre och sannolikt farligare nanoplasterna tillsätts medvetet av 
tillverkare av bl.a. olika kosmetiska produkter och tandkräm. De senare borde inte finnas i dagvatten. På 
sistone har det blivit känt att man regelbundet strör ut stora mängder små plastpartiklar när konstgräsplaner 
ska skötas. Kommunen måste sluta med att anlägga fler sådana planer tills natur- och miljöeffekterna i 
vatten av dessa plaster är kända. De påstås bestå av gamla bildäck och kan i så fall innehålla PAH.

Det är betydligt svårare att hitta alternativa avrinningsvägar för dagvatten som orsakar erosion och 
översvämning än att kräva det.
Dokumentet bör genomgå en stavningskontroll före publicering eftersom det finns en hel del feltryck i det.

För styrelsen i Lunds Naturskyddsförening
Leif Runeson
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Administrativa kontoret 
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2016-03-17 
 

1(1) 

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax Internetadress e-post  
Box 41 Byggmästaregatan 4 046-35 50 00 046-14 68 65 www.lund.se tekniska.forvaltningen@lund.se 
221 00 Lund Lund 

Meta Gerle 

046-35 52 26 

meta.gerle@lund.se 

Till Kommunkontoret 
 

 
Remiss – Lunds vatten, Sjö- och 
Vattendragsplan 
TN 2016/0014 
Vid tekniska nämndens sammanträde den 16 mars      
behandlades rubricerat ärende som översänds för yttrande. Protokollet 
kommer att justeras 23 mars. 
 

Sammanfattning 
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar VA-planering och arbeta för god 
vattenstatus i vattendragen i kommunen. Arbetet har getts 
samlingsnamnet Lunds Vatten och fem nya planer kommer att arbetas 
fram för att komplettera befintlig planering,  Sjö- och vattendragsplanen 
är en av dessa fem planer. Planens ska leda till att uppnå god ekologisk 
status i våra sjöar och vattendrag och är framtagen av personal från 
vattenråden. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat planen för 
yttrande..  
 
Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 23 februari 2016 
Sjö- och vattendragsplanen, remissversion, daterad 4 december 2015  

Tekniska nämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. 

 
Tekniska nämnden 
 
 
Meta Gerle 
Nämndens sekreterare 
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Remiss – Lunds vatten, Sjö- och 
vattendragsplan 

Sammanfattning 
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar VA-planering och arbeta för god 
vattenstatus i vattendragen i kommunen. Fem nya planer kommer att 
utarbetas som ska komplettera befintlig planering, arbetet har getts 
samlingsnamnet Lunds Vatten. Sjö- och vattendragsplanen är en av dessa 
fem planer. Planens ska leda till att uppnå god ekologisk status i våra 
sjöar och vattendrag och är framtagen av personal från vattenråden. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat planen för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 2016-02-23.  
Sjö- och vattendragsplanen, remissversion, daterad 2015-12-04. 

Barnets bästa 
Beslutet påverkar inte direkt barn då det är ett remissyttrande. Yttrandet 
avser dock en plan som påverkar barn. Minskad miljöpåverkan och 
därmed förbättrad ekologisk status på våra sjöar och vattendrag är av stor 
betydelse för kommande generationer. Barn har inte beretts möjlighet att 
delta i framtagandet av planen. 

 
Konsekvenser för personer med 
funktionsnedsättning 
Beslutet påverkar inte direkt personer med funktionsnedsättning då det är 
ett remissyttrande. Yttrandet avser dock en plan som påverkar alla 
människor. Minskad miljöpåverkan och därmed förbättrad ekologisk 
status på våra sjöar och vattendrag är av stor betydelse för dagens och 
kommande generationer.  

Ärendet 

Yttrande 
Allmänna synpunkter 
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Det är bra att Lunds kommun i Lunds Vatten tar ett samlat grepp kring 
vattenfrågorna. Sjö- och vattendragsplanen som är en del av 
helhetsgreppet är väl genomarbetad och blir ett viktigt bidrag i det 
fortsatta arbetet. Syftet med Sjö- och vattendragsplanen är att uppnå god 
ekologisk status i Lunds sjöar och vattendrag och behövs då ingen av 
kommunens sjöar och vattendrag idag klarar kraven.  

I planen redogörs för kommunens olika vattendrag och dess status bl.a. 
avseende vattenföring och påverkan från jordbruk, reningsverk, enskilda 
avlopp och dagvatten. Planen beskriver två av kommunens tre 
avrinningsområden (Segeå avrinningsområde utgör en mycket liten del 
av Lunds kommun) med en sammanställning av nuläget med avseende på 
bl.a. påverkan, naturvärden, miljömål, möjliga åtgärder, 
miljöövervakning och dikningsföretag. Planen blir förhoppningsvis ett 
bra underlag till kommunens översiktsplan.  
 
Det konstateras att det inte är realistiskt att nå uppsatta miljömål 
avseende vattenkvalitet med tanke på möjligheterna som finns att 
genomföra nödvändiga åtgärder. Svårigheter är finansiering av åtgärder, 
juridiska svårigheter med dikningsföretag och att åtgärderna kan vara 
motstridiga med andra samhällsviktiga intressen t.ex. lantbruk. Med 
utgångspunkt från vattendirektivets miljökvalitetsnormer finns det dock 
åtgärder som Lunds kommun kan arbeta för att realisera som på sikt kan 
leda till bättre vattenstatus.  
 
En del av åtgärderna som föreslås hänger samman med 
dagvattenbelastning från urbana områden. Lunds kommun arbetar idag 
med att ta fram en dagvattenplan för Lunds tätort. De olika 
avrinningsområdena för dagvatten kommer beskrivas med tanke på 
flödesbelastning, och föroreningsgrad. Med utgångspunkt från bl.a. 
recipienternas flödes- och föroreningsbelastning kommer möjliga 
konkreta åtgärder föreslås och prioriteringar mellan åtgärdsförslag kan 
göras. En viktig faktor vid prioriteringen är bedömningen av åtgärdernas 
kostnadseffektivitet. Dvs vilka åtgärder ger mest miljönytta för pengarna. 
 
Det konstateras i planen att det är nödvändigt att utgångspunkten i arbetet 
med miljökvalitetsnormer är att varje ny bebyggelse ska hantera sin egen 
påverkan på vattenförekomsterna och möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormer. I Lunds kommuns och VASYDs dagvattenstrategi 
redogörs för hur dagvatten som uppstår inom nya planområden ska 
renas/fördröjas innan det leds till en recipient såvida inte flödet eller 
föroreningsbelastningen anses obetydlig eller om rening och fördröjning 
bedöms ske på annat ställe innan det leds till recipienten. 
 
Beskrivningen av naturvärden kan med fördel beskrivas ytterligare. 
Några rader om betydelse för friluftslivet kring Lunds vattendrag hade 
varit positivt i sammanhanget. 
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Detaljerade synpunkter 

Klingavälsåns meandringsprojekt bör beskrivas något mer utförligt. 
 
Knivsåsens nerlagda stenbrott bör beskrivas under en egen rubrik ”övriga 
vatten” tillsammans med Tvedöra, jmf. Höjeå avrinningsområde.  

I kapitel 8 vid resonemanget om dikningsföretagen kan det hänvisas till 
gällande lagstiftning för dikningsföretagens verksamhet, så kallade 
Restvattenlagen (Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet).  Ett tillägg med dikningsföretagens skyldigheter och 
rättighet enl. lagstiftningen och när det krävs omprövning av ett 
dikningsföretag. Även ett resonemang kring detaljplaner och ökade 
arealer av hårdgjorda ytor som påverkar dikningsföretagen och vatten till 
recipienten.  

Naturvårdsplanen från 1990 (nämns på s.61) har ersatts av Grönstruktur- 
och naturvårdsprogram för Lunds kommun (2006) (GsNvP). 

Lägg till beskrivning om Lunds lokala miljöövervakningsprogram i 
kap.11. 

Det hade varit värdefullt om man kan göra en syntes/uppskattning om 
mängd (eller %) reduktion av närsalter mm som behövs för att uppnå god 
status i Lunds vattendrag. 
 
Det finns ytterligare ett reningsverk på P7, Revingehed. Det är positivt att 
de små reningsverken efterhand avvecklas och kommunens mål bör vara 
att alla mindre reningsverk kopplas till Källby reningsverk eller motsv.  
Det pågår utredning och plan för att avlasta Bysjön och leda 
avloppsvatten från Vomb till ledningen från Veberöd till Källby 
reningsverk (VA-syd). 
 
Områden utanför Lunds tätort t.ex. Sularpsbäcken och Stångby kommer 
inte att vara med i dagvattenplanen utan hanteras i sina respektive större 
projekt (Brunnshög samt pågående detaljplaner för Stångby).  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Tekniska nämnden föreslås besluta 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget 
 
 
Håkan Lockby 
Teknisk direktör 
 
Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunkontoret 
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Miljönämnden Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2016-03-10

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 14 Yttrande över förslag till Sjö- och 
vattendragsplan för Lunds kommun

Dnr MN 2016/0001

Sammanfattning
MR dnr 2016.0477.

Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar vatten- och avloppsplanering samt arbeta 
för god vattenstatus i vattendragen i kommunen. Under samlingsnamnet 
Lunds Vatten kommer fem nya planer att utarbetas som ska komplettera 
och underlätta kommunens planeringsarbete.

Ett förslag till Sjö- och vattendragsplan för Lunds kommun har tagits 
fram. Syftet med planen är att ge en bild av statusen i kommunens sjöar 
och vattendrag samt lägga fast åtgärder för att uppnå god ekologisk 
status.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslaget till 
”Sjö- och vattendragsplan Lunds kommun” för yttrande till 
miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden, vattenråden 
för Höje å och Kävlingeån, VA-Syd, Sydvatten, Lunds universitet, samt 
till Lomma kommun, Staffanstorps kommun, Kävlinge kommun, Eslövs 
kommun och Sjöbo kommun. Vattenråden ombeds att inhämta 
synpunkter från berörda dikningsföretag.

Miljöförvaltningen anser att sjö- och vattendragsplanens syfte bör 
förtydligas avseende kommunens vision – ambition och mål – för 
ytvattenförekomster. Planen bör också belysa sjöars och vattendrags 
betydelse för det rörliga friluftslivet och ur ett rekreationshänseende.

Planen bör innehålla en konkret handlingsplan där föreslagna och möjliga 
åtgärder prioriteras med avseende på vad som är mest angeläget att 
genomföra eller vilka åtgärder som krävs som helhet för att nå god status.

Planen bör försöka beskriva vilka eventuella effekter en framtida 
klimatpåverkan kan komma att innebära för kommunens vatten-
förekomster och vilka åtgärder som kan bli aktuella till följd av ett 
förändrat klimat.

Miljöförvaltningen kommenterar särskilt de avsnitt i planen som hänvisar 
till åtgärder i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram som riktar sig mot 
miljönämndens myndighetsområde.

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att det tillsynsvägen är svårt 
att nå väsentligt förbättrad status i våra sjöar och vattendrag. Riktigt 
framgångsrika åtgärder bygger på ett långsiktigt engagemang från ett 
flertal aktörer, där det allmänna tillsammans med vattenråden tar ett stort 
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Miljönämnden Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2016-03-10

Justerare Utdragsbestyrkande

ansvar för strategiskt genomförande och där markägares insatser bygger 
på ett stort mått av frivillighet.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-24, dnr MN 2016/0001.4 
och MR 2016.0477.2.
KSAU beslut 2015-12-14 § 216.
Sjö- och vattendragsplan för Lunds kommun - remissversion.

Yrkanden
Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
med följande tillägg: ”Lantbruket har gjort stora framsteg både vad det 
gäller växtnäring och växtskydd bland annat med hjälp av 
rådgivningskonceptet ’Greppa näringen’”.

Lars V Andersson (C) tillstyrker Eleni Rezaii Liakous (S) yrkande och 
yrkar följande ytterligare tillägg till förvaltningens förslag till beslut: 
”Miljönämnden vill vidare framhålla att dagvattnet från tätorterna, inte 
minst från staden, är ett av de viktigaste miljöproblemen att åtgärda för 
att förbättra statusen i våra vattendrag. Verkningsfulla åtgärder för såväl 
fördröjning som rening av detta vatten är nödvändiga”.

Eleni Rezaii Liakou (S) tillstyrker Lars V Anderssons (C) yrkande.

Petter Forkstam (MP) tillstyrker Eleni Rezaii Liakous (S) yrkande samt 
Lars V Anderssons (C) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till beslut 
och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Ordförande ställer därefter proposition på Eleni Rezaii Liakous (S) 
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att 
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Ordförande ställer avslutningsvis proposition på Lars V Anderssons (C) 
yrkande om tillägg till Eleni Rezaii Liakous (S) yrkande samt tillägg 
till förvaltningens förslag beslut och finner att miljönämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet.

Beslut

Miljönämnden beslutar
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget med följande tillägg:

Lantbruket har gjort stora framsteg både vad det gäller växtnäring 
och växtskydd bland annat med hjälp av rådgivningskonceptet 
”Greppa näringen”.
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Miljönämnden Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum

2016-03-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Miljönämnden vill vidare framhålla att dagvattnet från tätorterna, 
inte minst från staden, är ett av de viktigaste miljöproblemen att 
åtgärda för att förbättra statusen i våra vattendrag. Verkningsfulla 
åtgärder för såväl fördröjning som rening av detta vatten är 
nödvändiga.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Miljönämnden Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-10 MN 2016/0010

Justerare Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

Plats och tid Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, 2016-03-10 klockan 18.00–20.50

Ledamöter Petter Forkstam (MP), ordförande
Eleni Rezaii Liakou (S), 1:e vice ordförande
Lars V Andersson (C), 2:e vice ordförande
Mathias Thurén (S)
Birger Swahn (M)
Johan Thümmel (M)
Ewa Björnberg (MP)

Tjänstgörande ersättare Ludvig Stigsson (S), tjänstgör för Vlasta Sabljak (S)
Margareta Grip Holmes (S), tjänstgör för Stefan Olsson (V)
Agneta Mattsson (M), tjänstgör för Ljiljana Lipovac (KD)
Axel Nordberg (L), tjänstgör för Simon Wetterling (L)

Ersättare Johan Edlund (S)
Martin Stockfors (MP)
Robert Barnes (L)
Åsa Runander (C)

Övriga Björn Berséus, Förvaltningschef
Catharina Dahlström, Miljöingenjör §§ 12-13
Sabina Lindell, Nämndsekreterare
John Petersson, Praktikant

Justerare Mathias Thurén (S)

Paragrafer § 12-21

Plats och tid för justering 15 mars 2016 kl. 08.00, Kristallen, Brotorget 1, sammanträdesrum 
Täljstenen
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Miljönämnden Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-10 MN 2016/0010

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Sabina Lindell

Ordförande

Petter Forkstam (MP)

Justerare

Mathias Thurén (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljönämnden

Sammanträdesdatum 2016-03-10

Paragrafer § 12-21

Datum då anslaget sätts upp 2016-03-17 Datum då anslaget tas ned 2016-04-08
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Miljönämnden

Yttrande över förslag till Sjö- och vattendrags-
plan för Lunds kommun

Sammanfattning
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar vatten- och avloppsplanering samt arbeta 
för god vattenstatus i vattendragen i kommunen. Under samlingsnamnet 
Lunds Vatten kommer fem nya planer att utarbetas som ska komplettera 
och underlätta kommunens planeringsarbete.

Ett förslag till Sjö- och vattendragsplan för Lunds kommun har tagits 
fram. Syftet med planen är att ge en bild av statusen i kommunens sjöar 
och vattendrag samt lägga fast åtgärder för att uppnå god ekologisk 
status.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslaget till 
”Sjö- och vattendragsplan Lunds kommun” för yttrande till miljö-
nämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden, vattenråden för 
Höje å och Kävlingeån, VA-Syd, Sydvatten, Lunds universitet, samt till 
Lomma kommun, Staffanstorps kommun, Kävlinge kommun, Eslövs 
kommun och Sjöbo kommun. Vattenråden ombeds att inhämta 
synpunkter från berörda dikningsföretag.

Miljöförvaltningen anser att sjö- och vattendragsplanens syfte bör 
förtydligas avseende kommunens vision – ambition och mål – för 
ytvattenförekomster. Planen bör också belysa sjöars och vattendrags 
betydelse för det rörliga friluftslivet och ur ett rekreationshänseende.

Planen bör innehålla en konkret handlingsplan där föreslagna och möjliga 
åtgärder prioriteras med avseende på vad som är mest angeläget att 
genomföra eller vilka åtgärder som krävs som helhet för att nå god status.

Planen bör försöka beskriva vilka eventuella effekter en framtida klimat-
påverkan kan komma att innebära för kommunens vattenförekomster och 
vilka åtgärder som kan bli aktuella till följd av ett förändrat klimat.

Miljöförvaltningen kommenterar särskilt de avsnitt i planen som hänvisar 
till åtgärder i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram som riktar sig mot 
miljönämndens myndighetsområde.

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att det tillsynsvägen är svårt 
att nå väsentligt förbättrad status i våra sjöar och vattendrag. Riktigt 
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framgångsrika åtgärder bygger på ett långsiktigt engagemang från ett 
flertal aktörer, där det allmänna tillsammans med vattenråden tar ett stort 
ansvar för strategiskt genomförande och där markägares insatser bygger 
på ett stort mått av frivillighet.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-24, dnr MN 2016/0001.4 
och MR 2016.0477.2.
KSAU beslut 2015-12-14 § 216.
Sjö- och vattendragsplan Lunds kommun.

Barnets bästa
Miljönämndens agerande syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att 
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och 
bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Ärendet

Bakgrund
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar vatten- och avloppsplanering och att arbeta 
för god vattenstatus i vattendragen i Lunds kommun.

Fem vattenplaner upprättas inom ramen för Lunds Vatten:
 VA-utbyggnadsplan (antagen 2015)
 Kommunal vattenförsörjningsplan
 Dagvattenplan (kompletterar dagvattenstrategin)
 Sjö- och vattendragsplan
 Översvämningsplan

Sjö- och vattendragsplan
Sjö- och vattendragsplanen är en nulägesanalys av ytvattensituationen i 
Lunds kommun. Planen innehåller en kunskapssammanställning över 
kommunens sjöar och vattendrag och redovisar bland annat vattendragens 
status, påverkanssituation och naturvärden. Lunds sjöar och vattendrag är 
präglade av de stora förändringar som genomförts i landskapet de senaste 
200 åren såsom sjösänkningar, utdikning av våtmarker och uträtning av 
vattendrag samt av påverkan från pågående markanvändning, såsom 
jordbruk. Inget av kommunens ytvatten har därför god status. 

Vattendragen och sjöarna i Lunds kommun omfattas av de nationella miljö-
målen. De sjöar och vattendrag som klassas som vattenförekomster omfattas 
också av lokala mål genom LundaEko II samt av Vattendirektivets miljö-
kvalitetsnormer. Sjö- och vattendragsplanen redovisar möjliga åtgärder för 
respektive vattenförekomst och föreslår även att de ytvatten som inte omfattas 
av Vattendirektivet ska få lokala mål motsvarande direktivets. Samtidigt 
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konstateras att miljökvalitetsnormerna är högt satta, med hänvisning till 
miljöproblemens storlek och förutsättningarna att genomföra åtgärder.

I sjö- och vattendragsplanen görs bedömningen att Vattendirektivets mål 
inte är möjliga att nå inom angiven tidshorisont utifrån vattenförekomsternas 
nuvarande status, tillgänglig finansering, gällande regleringar (såsom 
exempelvis dikningsföretag) samt den omfattande påverkan som sker genom 
pågående markanvändning såsom det moderna jordbruket.

Kommunens ansvar som myndighet är att tillämpa miljökvalitetsnormerna 
vid prövning, tillsyn och planläggning. Vidare kan kommunen fortsätta att 
agera aktivt genom vattenråden samt i egenskap av fastighetsägare. 

Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen välkomnar arbetet med Lunds Vatten. I egenskap av 
samhällsaktör och verksamhetsutövare av samhällsviktig infrastruktur 
har kommunen en viktig roll, och därmed också ett stort ansvar, för 
genomförandet av Sveriges vattenförvaltning och möjligheterna att 
förbättra statusen i sjöar och vattendrag.

De vattenplaner som ska tas kommer att utgöra viktiga planeringsunderlag 
inför bland annat kommande översiktsplan, där ramarna för kommunens 
utveckling anges. Faktadelarna kan med fördel infogas i kommunens digitala 
planeringsunderlag. Planerna kommer även att utgöra underlag vid planering 
och prioritering av förvaltningens tillsynsarbete.

Förvaltningen anser att sjö- och vattendragsplanens syfte bör förtydligas 
avseende kommunens vision – ambition och mål – för ytvattenförekomsterna. 
Planen bör också belysa sjöars och vattendrags betydelse för det rörliga 
friluftslivet och ur ett rekreationshänseende.

Planen bör innehålla en konkret handlingsplan där föreslagna och möjliga 
åtgärder prioriteras med avseende på vad som är mest angeläget att genom-
föra eller vilka åtgärder som krävs som helhet för att nå god status.

I planen hänvisas kort till EU:s Vattendirektiv, miljökvalitetsnormer och 
rådande praxis inom vattenrätten. Dessa avsnitt kan behöva förtydligas, 
till exempel avseende kommunens möjligheter att genom styrmedel eller 
andra initiativ genomföra vattenförbättrande åtgärder. 

Planen bör försöka beskriva vilka eventuella effekter en framtida klimat-
påverkan kan komma att innebära för kommunens vattenförekomster och 
vilka åtgärder som kan bli aktuella till följd av ett förändrat klimat. 

Kommentarer till Vattenmyndighetens åtgärdsprogram
Nedanstående är kommentarer till de åtgärder i Vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram som särskilt riktar sig mot miljönämndens myndighets-
område. 
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Kommunerna åtgärd 1: Tillsyn och prövning
Miljöförvaltningen utövar tillsyn över ett brett spektra av miljöfarliga 
verksamheter. En del av dessa har Lunds kommun som huvudman. 
Verksamheter som innehar tillstånd enligt miljöbalken har fått sina 
utsläpp till vatten (avloppsreningsverk eller recipient) prövade av 
länsstyrelsen eller miljödomstol.

Miljöförvaltningen granskar i tillsynen att villkor för utsläpp till vatten 
inte överskrids. I övrigt ställer förvaltningen så långtgående krav som 
gällande regelverk och praxis tillåter. Exempelvis har förvaltningen i 
tillsynen på biltvättar ställt krav på kontrollprogram med provtagning 
av utgående vatten innan det avleds till spill-/dagvattennätet.

Lunds kommun är inne i en väldigt expansiv fas med hög exploateringstakt. 
Gamla industriområden omvandlas till bostadsområden och i samband med 
detta genomförs regelmässigt markundersökningar och vid behov sanering 
av förorenade områden. 

Kommunen har under de senaste åren riktat avsevärda ekonomiska resurser 
för att åtgärda nedlagda deponier där brister har konstaterats. Vid S:t Hans 
backar har omfattande åtgärder vidtagits i syfte att bland annat minska lak-
vattenbildningen samt separera och rena utläckande lakvatten. Förhoppningen 
är att åtgärderna ska ge påvisbar effekt på vattenkvaliteten i Vallkärrabäcken. 
Liknande arbete pågår för närvarande vid Rögle deponi för att förbättra 
förhållandena i Röglebäcken/Sularpsbäcken.

Tillsyn över förorenade områden har hög prioritet inom miljöförvaltningens 
arbete och förvaltningen gör bedömningen att kommunen aktivt bidrar till 
att uppfylla åtgärdens delmål.

Kommunerna åtgärd 2: Jordbruk, hästhållning och 
bekämpningsmedel
Miljöförvaltningen genomför regelbunden tillsyn på lantbruk och häst-
gårdar. Brister i lagring och spridning av stallgödsel och handelsgödsel 
uppmärksammas och åtgärdas. Kontroll görs även på spridningstidpunkt, 
mängd, skyddsavstånd och nedbrukning.

Från den 1 januari 2014 måste alla yrkesodlare tillämpa integrerat växt-
skydd (IPM). Att välja den mest lämpliga bekämpningsåtgärden är en 
viktig del och att behovsanpassa användningen av växtskyddsmedel 
innebär att man inte använder mer växtskyddsmedel än vad som behövs. 
I tillsynen kontrolleras att lagring, hantering och spridning görs på ett 
säkert sätt för både människa och miljö. Kontroll sker även av att 
besprutningsmaskiner/-utrustning har funktionstestats.

Förvaltningen delar sjö- och vattendragsplanens syn på jordbrukets stora 
bidrag till den otillfredsställande situationen, men finner inte att nuvarande 
lagstiftning/regelverk ger myndigheten några mer långtgående befogenheter 
än de som redovisats ovan. För att åstadkomma resultat med högre multiplar 
bedömer förvaltningen att det krävs ekonomiska incitament som motiverar 
jordbrukssektorn att vidta mer långtgående åtgärder.
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Kommunerna åtgärd 3: Enskilda avlopp
I och med att VA-utbyggnadsplanen antogs av kommunfullmäktige så 
inriktas miljöförvaltningens arbete nu mot att ställa krav på enskilda 
avloppsanläggningar belägna inom områden som inte omfattas av VA SYDs 
utbyggnadsplaner för de närmsta 5 åren. Förvaltningen anser att det vore 
ekonomiskt oskäligt att kräva att privatpersoner omgående vidtar åtgärder i 
avvaktan på anslutning till kommunalt VA. Skäligheten att ställa krav på 
hög skyddsnivå prövas i varje enskilt fall med avseende på val av va-lösning 
samt recipientens statusnivå och känslighet för föroreningar.

Kommunerna åtgärd 4: Reningsverk
Flertalet av de större äldre avloppsreningsverken i kommunen har lagts 
ned och avloppsvattnet överförs idag till Källby avloppsreningsverk som 
har kapacitet att hantera även detta vatten. Källby avloppsreningsverk 
följer gällande tillstånd och villkor för utsläpp till recipienten Höje å. 
För närvarande pågår en utredning om avloppsreningsverket framtid och 
vilka konsekvenser en eventuell flytt eller utbyggnad kan få för Höje å.

När det gäller avloppsreningsverket i Torna Hällestad så uppfyller det de 
krav som normalt ställs på ett verk av den storleken. Med hänsyn till 
Krankesjöns status kan krav på kväverening komma att diskuteras med 
VA SYD.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att det tillsynsvägen är svårt 
att nå väsentligt förbättrad status i våra sjöar och vattendrag. Riktigt 
framgångsrika åtgärder bygger på ett långsiktigt engagemang från ett flertal 
aktörer, där det allmänna tillsammans med vattenråden tar ett stort ansvar 
för strategiskt genomförande och där markägares insatser bygger på ett 
stort mått av frivillighet.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Björn Berséus
Miljödirektör

Stefan Andersson
Miljöinspektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 

Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 

Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 

Fax 
0416-51 17 92 

 

Postgiro/Bankgiro 
11 35 20-1 
662-7574 

 

Internet 
www.sjobo.se 
 

 

Datum Diarienummer 
2016-03-13 2016-T0079-2 
  
  

Tekniska förvaltningen 
VA-enheten 
Pia Fröjd 
 

 kommunkontoret@lund.se 

 
Remissvar angående Lunds Vatten Sjö- och vattendragsplan, remissversion 
daterad 2015-12-04 
 
 
Rapporten har granskats av Tekniska förvaltningen, VA-enheten, och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten, i Sjöbo kommun. Nedan sammanställs 
samtliga synpunkter från de båda förvaltningarna.  
 
 
Övergripande synpunkter 
 

• Det är en intressant och informativ rapport som gav trevlig läsning! 
 

• Kapitel 4. Det framgår av rapporten att det endast är vattendrag och sjöar i Lunds 
kommun som beskrivs, men det ger en lite sned bild för läsaren. Som rapporten är 
utformad kan man tro att åtgärder endast i Lunds kommuns vattendrag kan lösa 
vattenkvalitets-problemen i Kävlingeån. För att få en bättre helhetsbild av 
avrinningsområdet för Kävlingeån bör man ha med en kort beskrivning av hela 
Kävlingeåns avrinningsområde med biflöden och beskriva att en stor del av 
avrinningsområdet uppströms Kävlingeån ligger i Sjöbo, Eslövs och delvis Hörby 
kommuner och att det krävs åtgärder i hela systemet för att komma till rätta med 
problemen. I Sjöbo kommun gäller detta framför allt tillrinningen från Björkaån-
Tolångaån, men även Klingavälsån. 

 
• I kapitel 3 och 4 saknar man som läsare en översiktskarta över var de olika 

vattendragen och sjöarna är belägna. Alternativt kan man ha en mindre karta 
bredvid respektive text om respektive sjö/vattendrag som märker ut var den är 
belägen. 

 
• I kapitel 4 under rubriken Vombsjön och underrubrik Dricksvattentäkt, sid 24, kanske 

bör nämnas att Vombsjön planeras bli reservvattentält inom en 10 års period (uppgift 
från Sydvatten 2015).  

 
• I kapitel 4 under rubriken Kävlingeåns huvudfåra och underrubrik 

påverkan/miljöproblem, sid 29. Första meningen är lite konstig och bör 
omformuleras/rättas till. Namnet på vilken sjö som menas bör skrivas ut. Det är även 
i princip samma text som för Krankesjön. Är det Krankesjön som avses?  

 
• I kapitel 4 och 8 i styckena om Klingavälsån kanske det bör läggas till att ån ligger i 

sydöstra delen av Lund men sträcker sig in i Sjöbo kommun ända till Sövdesjön. Det 
låter lite som ån slutar vid kommungränsen. Halva sträckan ligger i Sjöbo kommun 
och stora delar av sträckan i Sjöbo kommun har kvar sitt gamla meandrande lopp 
och är skyddad bl.a. genom Natura 2000 och Naturreservat. 
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• I kapitel 7 bör även Klingavälsån med sina höga naturvärden nämnas och beskrivas. 
 
• I kapitel 7 under Kävlingeån är det önskvärt att även de höga naturvärdena förutom 

fisk beskrivs utförligare och inte bara nämns som en koppling till fågelliv och 
våtmarksområdena.  

 
• I kapitel 10 står det i första stycket om reningsverk som belastar vattendragen. Det 

bör kanske läggas till att det finns flera mindre reningsverk i Sjöbo kommun, och 
kanske även i Eslövs och Hörby kommuner (?), som belastar Kävlingeå-systemet.  

 
• Kapitel 4 och 10. I kapitel 10 står det att Veberöd reningsverk kommer läggas ner 

2015. Det står även i Tabell 10.1: Veberöd reningsverk – Läggs ner 2015. Det 
nämns även i kapitel 4 om Veberödsbäcken -”när avloppsvattnet kommer börja 
pumpas till Källby”. Eftersom 2015 redan är över - är reningsverket nedlagt 2015 
eller kommer det läggas ner 2016? 

 
• I kapitel 12 under vattendirektivet hänvisas till tabell 12.1, 11st vattenförekomster, 

men denna tabell saknas i rapporten. Däremot finns det en tabell 6.1 med 11st 
vattenförekomster. 

 
• I kapitel 13 presenteras intressanta förslag på åtgärder. Att komplettera 

vattenmyndighetens åtgärdsprogram med kommunala mål där mindre sjöar och 
vattendrag ingår är bra. Det kan vara intressant att nämna ”Bremendomen” (eg. 
förhandbesked från EU domstol) och hur den kan komma att påverka kommunernas 
åtgärd 1: tillsyn och prövning. Med anledning av kommunernas åtgärd 3: Enskilda 
avlopp, så kan vi informera om att Sjöbo kommun har antagit riktlinjer om att hög 
skyddsnivå för fosfor ska gälla inom hela kommunen med anledning av 
vattenförekomsternas status.    

 
• Sjöbo kommun, Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen, tar gärna 

del av den färdiga rapporten. 
 

 
 

Mindre stavfel, meningsbyggnader etc. som upptäckts vid genomläsning  
 
Kapitel 1 

• Första stycket, sista meningen: ”vad det gjorde för innan utdikningen påbörjades”. 
Ska väl stå antingen förr eller också ska väl för tas bort? 

 
Kapitel 2 

• Näst sista stycket, andra meningen: ”har lett till att problemen med,…”.  Ordet med passar 
inte i meningen. 
 

Kapitel 3 
• Höje å  avrinningsområde – andra stycket sid 11, glömt t i högt i ”hög pH-värde”. 
• Påverkan – Andra stycket första meningen: ”största källan tillföroreningar och”. Orden sitter 

ihop. 
• Sjöar – Häckebergasjön – Andra stycket, första meningen: ”Häckbergasjön…”. Glömt ett e i 

namnet.  
• Vattendrag – Rinnebäck. Meningen bör börja med ett i. I ”Lunds västra utkant ligger..” 

  
Kapitel 4 
Påverkan och miljöproblem 

• Det har smugit med ett extra är i meningen ”Dessutom är Kävlingeån är ett ca fyra 
gånger…”. (s 23) 

Vombsjön: 
• Ekologisk status. Ny mening efter (Svärd 2015)? 
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• Åtgärder. Första meningen ”… och handlar framföra allt…”.  
• Åtgärder. I mitten av stycket ”att näringsämne finns lagrat i sedimenten” – borde väl vara ”att 

näringsämnen finns lagrade i sedimenten? 
• Åtgärder. I sista meningen saknas det ett det i meningen ”måste det göras med försiktighet” 

Kävlingeåns huvudfåra: 
• Förorenade områden: Saknas ordet sida i meningen ” en bit in på åns södra sida (Figur 

4.4)”. 
• Ekologisk status: Ni kanske ska lägga till vilken sida tabell 6.1 är på så man inte behöver leta 

så mycket? 
• Åtgärder: Ett göra-ord för mycket i första stycket i meningen: ”Att göra restaurera 

Kävlingeåns…” 
• Åtgärder, första stycket: ”Mark- och Miljödomstols” ska väl vara Mark- och miljödomstol. 
• Åtgärder, andra stycket: Det har smugit med ordet frågan. Det ska väl bort? 
• Åtgärder sista stycket: Saknas ett i. ”minska övergödningen i avrinningsområdet”. 
• Kunskapsläge, första meningen. ”…recipientkontrollen, måste betraktas som god”. 

Upprepning, ska väl tas bort? 
 
Kapitel 5 

• Utdikad civilisation, sista meningen: ”… påverkat olika processer i och lyfter fram…”. 
Processer i vad? 

 
Kapitel 10 

• Kävlingeåns generalplan, tredje meningen: ”…experter på olika områden…”. Inom olika 
områden? 

 
Kapitel 11 

• Recipientkontroll: Samordnad recipientkontroll (SRK) Kävlingeån. Det saknas text före/efter 
tabell 11.2 (s 57-58), dvs mitt i texten gällande kontrollprogrammet. Eller har det hamnat 
bakom tabellen? 

 
Kapitel 13 

• Kommunernas åtgärd 7: Översikt och detaljplanering, första stycket sid 67 har ett r hamnat 
fel i ”Knästorps by”.   
 

 
 
Enligt delegation, 
 
 
Pia Fröjd   Anders Lindén  
VA-ingenjör   Enhetschef miljöenheten 
Tekniska förvaltningen  Stadsbyggnadsförvaltningen 
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REMISSVAR 
 
2016-02-25 
 
Kommunkontoret 
Lunds kommun 

 

Vattenrådsmedarbetare:  ANNA OLSSON  Telefon E-mail 
                              Tekniska förvaltningen   046-35 52 51 anna.olsson2@lund.se 
                                 Box 41, 221 00 LUND  
 

Remissvar angående ”Sjö och vattendragsplan, Lunds kommun” 
 
Bakgrund 
Lunds kommun har tagit beslut om att utarbeta planer för en hållbar VA-planering, hantering 
av dagvatten och översvämningar, dricksvattenförsörjning samt en plan för hur kommunen 
ska arbeta för god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag. Dessa fem planer går under 
samlingsnamnet Lunds vatten. Av dessa planer är det nu den helt nya Sjö- och 
vattendragsplanen som har skickats ut på remiss. Kävlingeåns vattenråd lämnar härmed 
följande remissvar på förslaget. Remissvaret har beslutats i vattenrådets styrelse 2016-02-25. 
 
Yttrande 
Vattenrådet ser väldigt positivt på att Lunds kommun förstärker planeringen för Lunds vatten 
som fokuserar på en hållbar vattenanvändning och en förbättrad status i kommunens 
vattenförekomster. Då ingen av kommunens vattenförekomster uppnår god status i dagsläget 
är det särskilt viktigt att man i kommunen vidtar åtgärder för att uppnå kravet i 
vattendirektivet på god status till 2027. Genom att sätta fokus på Lunds vattenresurser och 
lyfta fram hur viktigt det är att förvalta och förbättra dessa får vattenfrågorna en mer 
betydande roll i kommunens planarbete. 
 
För att få in vattenfrågorna tidigt i planeringen måste Sjö- och vattendragsplanen, och även 
övriga planer inom Lunds vatten, inkorporeras som ett underlag till översiktsplanen. 
Därigenom tas vattenfrågorna i beaktning i all planering och kan bidra till en hållbar 
utveckling inom kommunen. 
 
Sjö- och vattendragsplanen är en tydlig sammanställning av nuläget i två av de tre 
huvudavrinningsområden som kommunen är del av, Höje å och Kävlingeån. Det tredje 
området, Sege å avrinningsområde, hanteras inte i planen. I planen ingår beskrivningar av de 
båda avrinningsområdena samt vilka naturvärden som förekommer och vilken typ av 
miljöproblem som finns inom respektive avrinningsområde.  
 
Vattenrådet håller med om att det i princip är omöjligt att nå miljömålen inom utsatt tid med 
dagens förutsättningar. Trots detta kan man komma en bra bit på vägen genom att prioritera 
vattenfrågorna i den kommunala planeringen samt inom kommunens arbete med tillsyn och 
prövning. 
 
Det hade varit värdefullt om man i planen kan göra en syntes/uppskattning om mängd (eller 
%) reduktion av närsalter mm som behövs för att uppnå god status i Lunds vattendrag. 
 
I inledningen av Sjö- och vattendragsplanen anges att det ska vara en plan för att uppnå god 
ekologisk status i kommunens sjöar och vattendrag. För att nå målet kommer kraftfulla 

269



              

åtgärder att krävas samt att kommunen går i framkant och verkligen genomför nödvändiga 
åtgärder. Därmed blir kommunen ett föredöme för andra intressenter i 
avrinningsområdena.  
 
I planen ingår förslag på åtgärder för att förbättra vattenstatusen men då denna del är 
formulerad med uttryck som att kommunen kan göra de föreslagna åtgärderna riskerar man 
att planen inte kommer att följas i praktiken. Istället hade man tydligt kunnat skriva ut att man 
ska, eller möjligtvis bör, arbeta för att föreslagna åtgärder alternativt andra, ur 
vattenkvalitetssynpunkts likvärdiga, åtgärder genomförs.  
 
I åtgärdskapitlet ingår förslag på specifika åtgärder där utförare av respektive åtgärd 
namngetts. I de flesta fall är utföraren någon annan aktör än Lunds kommun. Vattenrådet 
anser det viktigt med ett förtydligande att Lunds kommun inte lämnar över ansvaret för 
genomförandet av specifika åtgärder till andra aktörer utan att dessa åtgärder kan genomföras 
i samarbete med respektive namngiven aktör. Respektive aktör måste sedan ta ställning till 
om det är en lämplig åtgärd att genomföra. 
 

270



 

REMISSVAR 
 
2016-02-16 
 
Kommunkontoret 
Lunds kommun 

 

Vattenrådsmedarbetare:  ANNA OLSSON  Telefon E-mail 
                              Tekniska förvaltningen   046-35 52 51 anna.olsson2@lund.se 
                                 Box 41, 221 00 LUND  
 

Remissvar angående ”Sjö och vattendragsplan för Lunds kommun” 
 

Bakgrund 

Lunds kommun har tagit beslut om att utarbeta planer för en hållbar VA-planering, hantering 

av dagvatten och översvämningar, dricksvattenförsörjning samt en plan för hur kommunen 

ska arbeta för god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag. Dessa fem planer går 

under samlingsnamnet Lunds vatten. Av dessa planer är det nu den helt nya Sjö- och 

vattendragsplanen som har skickats ut på remiss. Höje å vattenråd lämnar härmed följande 

remissvar på förslaget. Remissvaret har beslutats i vattenrådets styrelse 2016-02-16. 

 

Yttrande 

Vattenrådet ser väldigt positivt på att Lunds kommun förstärker planeringen för Lunds 

vatten som fokuserar på en hållbar vattenanvändning och en förbättrad status i kommunens 

vattenförekomster. Då ingen av kommunens vattenförekomster uppnår god status i 

dagsläget är det särskilt viktigt att man i kommunen vidtar åtgärder för att uppnå kravet i 

vattendirektivet på god status till 2027. Genom att sätta fokus på Lunds vattenresurser, och 

lyfta fram hur viktigt det är att förvalta och förbättra dessa, får vattenfrågorna en mer 

betydande roll i kommunens planarbete. För att få in vattenfrågorna tidigt i planeringen 

måste Sjö- och vattendragsplanen, och även övriga planer inom Lunds vatten, inkorporeras 

som ett underlag till översiktsplanen. Därigenom tas vattenfrågorna i beaktning i all 

planering och kan bidra till en hållbar utveckling inom kommunen. 

 

Sjö- och vattendragsplanen är en tydlig sammanställning av nuläget i två av de tre 

huvudavrinningsområden som kommunen är del av, Höje å och Kävlingeån. Det tredje 

området, Sege å avrinningsområde, hanteras inte i planen. I planen ingår beskrivningar av de 

båda avrinningsområdena samt vilka naturvärden som förekommer och vilken typ av 

miljöproblem som finns inom respektive avrinningsområde.  

 

Vattenrådet anser att det vore bra om det i planen redovisas en sammanfattning om hur 

stor del närsalter som behöver reduceras, uttryckt i % inom respektive vattendrag, för att 

uppnå god status i vattendragen.  

 

Inom Höje å avrinningsområde är dagvattnet ett av de viktigaste miljöproblemen att åtgärda 

för att förbättra statusen i Höje å. Det är därför positivt att förslagen om specifika åtgärder 

för Höje å har stort fokus på dagvattenåtgärder. Höje å vattenråd utreder lägen för 

fördröjning av dagvatten till de tre stora utsläppspunkterna vid Lunds tätort (två vid 

Knästorp och en vid Värpinge) vilket kommer att redovisas i en rapport i slutet av februari 

2016. Det är viktigt att Lunds kommun säkerställer mark för att kunna fördröja (dämpa) 

dagvattenflödena till Höje å under höga flöden.  
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I inledning av Sjö- och vattendragsplanen anges att det ska vara en plan för att uppnå god 

ekologisk status i kommunens sjöar och vattendrag. För att nå målet kommer kraftfulla 

åtgärder att krävas samt att kommunen går i framkant och verkligen genomför nödvändiga 

åtgärder. Därmed blir kommunen ett föredöme för andra intressenter i avrinningsområdena. 

I planen ingår förslag på åtgärder för att förbättra vattenstatusen men då denna del är 

formulerad som att kommunen kan göra de föreslagna åtgärderna riskerar man att planen 

inte kommer att följas i praktiken. Istället hade man tydligt kunnat skriva ut att man ska, 

eller möjligtvis bör, arbeta för att föreslagna åtgärder alternativt andra, ur 

vattenkvalitetssynpunkts likvärdiga, åtgärder genomförs. 

 

Vattenrådet håller med om att det i princip är omöjligt att nå miljömålen inom utsatt tid 

med dagens förutsättningar. Trots detta kan man komma en bra bit på vägen genom att 

prioritera vattenfrågorna i den kommunala planeringen samt inom kommunens arbete med 

tillsyn och prövning. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2015-12-14

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 216 Lunds vatten, sjö- och 
vattendragsplan

Dnr KS 2015/1227

Sammanfattning
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar vatten och avloppsplanering och arbeta för 
god vattenstatus i vattendragen i kommunen. Fem nya planer kommer att 
utarbetas som ska komplettera befintlig planering, som har getts 
samlingsnamnet Lunds Vatten. Ett förslag till Sjö- och vattendragsplan 
för Lunds kommun är framtagen. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslås remittera planen för yttrande till berörda aktörer.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2015 Dnr KS 
2015/2127
Sjö- och vattendragsplan för Lunds kommun, remissversion

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att remittera förslaget till Sjö- och vattendragsplan för yttrande till 

miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden, 
vattenråden för Höje å och Kävlingeån, VA-Syd, Sydvatten, 
Naturvetenskapliga fakulteten - Lunds universitet, samt till Lomma 
kommun, Staffanstorps kommun, Kävlinge kommun, Eslövs 
kommun och Sjöbo kommun. Vattenråden ombeds att inhämta 
synpunkter från berörda dikningsföretag.

Beslut expedieras till:
miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden, vattenråden 
för Höje å och Kävlingeån, VA-Syd, Sydvatten, Naturvetenskapliga 
fakulteten - Lunds universitet, samt till Lomma kommun, Staffanstorps 
kommun, Kävlinge kommun, Eslövs kommun och Sjöbo kommun.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2015-12-14 KS 2015/1243

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2015-12-14 klockan 13.00

Ledamöter Anders Almgren (S), Ordförande
Emma Berginger (MP), Vice ordförande
Christer Wallin (M), 2:e vice ordförande
Hanna Gunnarsson (V)
Philip Sandberg (L)

Ersättare Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Åsa Mårtensson, Sekreterare
Henrik Weimarsson, Ekonomichef
Carin Hillåker, Bitr kommundirektör
Britt Steiner, Planeringschef
Fredrik Ljunghill, Politisk sekreterare

Justerare Emma Berginger (MP)

Paragrafer § 216-232

Plats och tid för justering

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Emma Berginger (MP)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2015-12-14 KS 2015/1243

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2015-12-14

Paragrafer § 216-232

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 246 Lunds Vatten - vattenförsörjningsplan
för Lunds kommun

Dnr KS 2016/0841

Sammanfattning
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar vatten- och avloppsplanering och arbeta för 
god vattenstatus i vattendragen i kommunen. Fem nya planer ska 
komplettera befintlig planering och getts samlingsnamnet Lunds Vatten.

Planen har varit utsänd på remiss. Byggnadsnämnden, miljönämnden, 
tekniska nämnden, VA SYD, Sydvatten, Länsstyrelsen i Skåne, Sjöbo 
kommun samt Vattenråden för Höje å och Kävlingeån har yttrat sig.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2017.
Lunds VSFP- sammanställning av remissvar.
Förslag till Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun.
Byggnadsnämndens beslut den 19 januari § 13.
tekniska nämndens beslut den 18 januari 2017 § 11.
Miljönämndens beslut den 2 februari 2017 § 6.
VA SYDs remissvar den 31 januari 2017.
Sydvattens remissvar den 1 december 2016.
Länsstyrelsen i Skånes remissvar den 9 januari 2017.
Höje Å och Kävlingeåns Vattenråds remissvar den 1 december 2016.
Sjöbo kommuns remissvar den 20 november 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 3 oktober 2016 § 169.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anta förslaget till Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-08-16 klockan 15.00–20.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 256-263, kl 19.40-20.35
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 223-250, kl 15.00-18.45
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 230-263, kl 16.15-20.35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 251-263
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 223-
255
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 223-
229

Ersättare Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 223-263

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 23 augusti 2017, kl 09:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-08-16

Paragrafer § 223-263

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-23 Datum då anslaget tas ned 2017-09-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-06-01 KS 2016/0841

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

Britt Steiner

046-356398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun

Sammanfattning
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar vatten- och avloppsplanering och arbeta för 
god vattenstatus i vattendragen i kommunen. Fem nya planer ska 
komplettera befintlig planering och getts samlingsnamnet Lunds Vatten. 
Planen har varit utsänd på remiss. Byggnadsnämnden, miljönämnden, 
tekniska nämnden, VA SYD, Sydvatten, Länsstyrelsen i Skåne, Sjöbo 
kommun samt Vattenråden för Höje å och Kävlingeån har yttrat sig.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2017 dnr KS 2016/0841
Lunds VSFP- sammanställning av remissvar
Förslag till Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun dnr KS 2016/0841
Byggnadsnämndens beslut den 19 januari § 13
tekniska nämndens beslut den 18 januari 2017 § 11
Miljönämndens beslut den 2 februari 2017 § 6
VA SYDs remissvar den 31 januari 2017
Sydvattens remissvar den 1 december 2016
Länsstyrelsen i Skånes remissvar den 9 januari 2017
Höje Å och Kävlingeåns Vattenråds remissvar den 1 december 2016
Sjöbo kommuns remissvar den 20 november 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 3 oktober 2016 § 169, dnr 
KS 2016/0841

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Planeringen i Lunds Vatten har som syfte är att säkra 
friskt dricksvatten och en god vattenstatus i vattendragen i kommunen 
idag och i framtiden.
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Tjänsteskrivelse 2 (4)
Diarienummer

2017-06-01 KS 2016/0841

Ärendet

Lunds Vatten 
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer. Syftet är att säkra en hållbar VA-planering och arbeta för god 
vattenstatus i sjöar och vattendrag i kommunen. Fem planer kommer att 
utarbetas som ska komplettera befintlig planering, arbetet har getts 
samlingsnamnet Lunds Vatten. De ingående planerna är:
- Vattenförsörjningsplan - Plan för att skydda vattenresurser för 

framtiden och säkerställa vattenförsörjningen på lång sikt för 
Lundaborna.

- VA-utbyggnadsplan - Plan för kommunens skyldighet att enligt 
Vattentjänstlagen 6 § bygga ut vatten och avlopp.

- Sjö- och vattendragsplan - Plan för att uppnå god ekologisk status i 
kommunens sjöar och vattendrag.

- Dagvattenplan - Plan för att hantera dagvatten vid förtätning och 
exploatering i befintlig bebyggelse.

- Översvämningsplan - Plan för att hantera översvämningsrisker vid 
höga vattenflöden och extremregn.

Figur 2.1: De ingående planerna i Lunds vatten

Status och syfte 
De ingående planerna i Lunds vatten ska fungera som stöd till 
kommunens nämnder och förvaltningar. Planerna ska även fungera som 
underlag för kommunens översiktsplan och utgöra stöd för att nå 
intenationella, nationella och lokala miljömål. Alla planer innehåller en 
nulägesstatus för respektive delområde samt förslag på möjliga åtgärder.

Ansvar
Kommunala bolag och kommunalförbund
En kommun kan överlämna en kommunal angelägenhet till ett 
kommunalt bolag eller kommunalförbund. Den direkta styrningen av 
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Tjänsteskrivelse 3 (4)
Diarienummer

2017-06-01 KS 2016/0841

genomförandet av åtgärden är dock begränsad. Ett utpekande av ett 
kommunalt bolag som ansvarig för åtgärder i denna plan innebär inte en 
skyldighet för bolaget att genomföra åtgärden. Det förutsätter att 
nödvändiga beslut fattas av respektive bolagsstyrelse eller bolagsstämma.

Nämnder och styrelser
Kommunens nämnder och styrelser har ansvar för att genomföra 
nödvändiga åtgärder för att uppnå målen. Miljönämnden utövar tillsynen 
i Lunds kommun enligt miljöbalken inklusive tillsynen av strandskyddet 
samt fullgör i övrigt kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet.

Vattenråden
Vattenråden är självständiga organisationer som vars respektive styrelse 
fattar beslut om vilka åtgärder som är lämpliga inom sitt ansvarsområde. 
Lunds kommun har som en medlem i vattenråden ansvar för att verka för 
att vattenråden genomför de åtgärder som anges i planen som vattenråden 
har rådighet över och som ligger i linje med vattenrådens egna 
målsättningar. 

Uppföljning
Planerna inom Lunds vatten ska följas upp och aktualiseras varje 
mandatperiod. 

Vattenförsörjningsplanen
Målet med vattenförsörjningsplanen är att medverka till en tryggad, 
effektiv och hållbar vattenförsörjning i ett långsiktigt perspektiv, för alla i 
Lunds kommun. 

Genom upprättande av en vattenförsörjningsplan får Lunds kommun en 
översiktlig bild av förutsättningarna för all vattenförsörjning (allmän och 
enskild) samt för annan vattenanvändning som sker i kommunen. Planen 
beskriver även översiktligt de grundvattenförekomster som finns inom 
kommunen, även i de fall då dessa inte nyttjas som dricksvatten. 
Vattenförsörjningsplanen utgör i detta både ett planerings- och 
kunskapsunderlag, tillämpbart för framtida planeringssituationer. 

Vattenförsörjningsplanen visar på att det regionala perspektivet på 
dricksvattenfrågan är särskilt centralt för Lunds kommun. Av denna 
anledning är det av stor vikt att kommunen även fortsättningsvis bevakar 
och engagerar sig i dricksvattenfrågor av regional karaktär. 

De åtgärder som är föreslagna i vattenförsörjningsplanen är: 
 Ge ett tydligt stöd till det pågående arbetet med nytt vattenskyddsområde 

för Vombsjön. 
 Hantera de dricksvattenanläggningar som har tagits ur drift på ett 

ansvarsfullt sätt. 
 Klargör roller och ansvarsområden i samband med en 

dricksvattenrelaterad krissituation. 
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Tjänsteskrivelse 4 (4)
Diarienummer

2017-06-01 KS 2016/0841

 Färdigställ påbörjad nödvattenplanering. 
 Skydda och utveckla ekosystemtjänster knutna till dricksvatten-

produktion (främst i betydelse av Vombsjön och den infiltration som 
sker på Vombfältet). 

 Skaffa en bättre kunskapsbild av förhållandena för enskild försörjning 
och annan vattenanvändning i Lunds kommun. 

Remissinstansernas synpunkter
Byggnadsnämnden, miljönämnden, tekniska nämnden, VA SYD , 
Sydvatten, Länsstyrelsen i Skåne, Sjöbo kommun och Vattenråden för 
Höje å respektive Kävlingeån har yttrat sig. Remissinstanserna är i 
huvudsak positiva till planens förslag. Remissinstansernas förslag och 
synpunkter kommenteras i sammanställningen av remissvar. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
kommunfullmäktige
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Lunds vattenförsörjningsplan: 
Sammanställning av remissvar samt redogörelse för 
ändringar i slutversionen av planen 
Ett förslag till Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun har arbetats fram av Lunds kommun och  
VA SYD inom ramen för Lunds vatten. Vattenförsörjningsplanen lämnats ut på intern och extern 
remiss, remissrundan avslutades 2017-01-31. Det är mycket glädjande och motiverande att se att 
remissinstanserna har inkommit med såväl kloka som utförliga remissvar – frågan om nutida och 
framtida dricksvattenförsörjning som en del av samhällsplaneringen väcker ett stort engagemang. 

Detta dokument syftar till att redogöra för inkomna remissvar samt deras förslag till ändringar i 
planen. De föreslagna ändringarna presenteras i tre avsnitt: 

1) Mindre ändringsförslag som beaktats 

2) Större ändringsförslag som beaktats 

3) Ändringsförslag som inte beaktats eller enbart delvis beaktats 

Bedömningen av vilka remissförslag som ska beaktas eller ej har genomförts av projektledaren, 
främst baserat på de avgränsningar som i ett tidigt skede har fastslagits för planens innehåll. Det bör 
också poängteras att planen har arbetats fram under relativt kort tid (ca fem månader). Det har inom 
ramen för denna tid inte varit möjligt att arbeta fram ny kunskap, utan planen ska snarare ses som en 
kunskapssammanställning av befintliga underlag. 

Instanser som yttrat sig om Lunds vattenförsörjningsplan 

Projektgruppen har fått ta del av remissyttranden från följande instanser: 

 Byggnadsnämnden, Lunds kommun 

 Miljönämnden, Lunds kommun 

 Tekniska nämnden, Lunds kommun 

 VA SYD 

 Sydvatten 

 Länsstyrelsen i Skåne 

 Sjöbo kommun 

 Vattenråden för Höje å respektive Kävlingeån (gemensamt remissvar) 

Remissvar från VA SYD och Tekniska nämnden: 

VA SYD föreslår inga ändringar men yrkar på vikten av att föreslagna åtgärder genomförs. 
Länsstyrelsen i Skåne föreslår inga ändringar men vill lyfta fram som positivt att planen har ett 
regionalt fokus på dricksvattenfrågan. Även Tekniska nämnden lyfter fram vikten av det regionala 
perspektivet, samt vikten av effektiva samverkansformer mellan Sydvatten och VA SYD. Vidare vill 
Tekniska nämnden lyfta fram att planen trycker på viktiga frågor att arbeta vidare med; 

klimatanpassning, framtida vattenbehov, tydliggörande av ansvar och krishantering. 

Övriga instanser har inkommit med mer utförliga remissvar vilka behandlas i kommande avsnitt. 
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Mindre ändringsförslag som beaktats 

 Sydvatten vill korrigera de tidsangivelser som anges för arbete med Bolmens respektive 

Vombsjöns vattenskyddsområden. Sydvatten vill också korrigera beskrivningarna av 

vattendomarna för Vombsjön respektive Ringsjön. Åtgärdat i enlighet med förslagen. 

 Sydvatten vill göra tillägget att området vid Ringsjöverket samt vid Vombverket utpekats som 

riksintressen för anläggningar för vattenförsörjning. Åtgärdat. 

 

 Sjöbo kommun efterfrågar ett förtydligande kring Björkaån som recipient för vatten från 

Sjöbo reningsverk. Det har nu förtydligats i planen att vatten från reningsverket infiltreras 

och når Vombsjön först efter ca 1 år, vilket påtagligt minskar föroreningsrisken.  

 

 En miss i remissversionen är att det i texten fortfarande hänvisas till ”Bilaga 2”. 

Informationen i bilagan har emellertid arbetats in i själva rapporten och det finns inte längre 

någon bilaga. Detta är nu åtgärdat så att hänvisning till bilaga inte längre görs. 

 Stavfel och andra mindre språkfel som påpekats i remissvaren har naturligtvis ändrats. 

 

 Vattenråden har angett 3 specifika synpunkter kring beskrivningen av restaureringen av 

Klingavälsån. Dessa har beaktats. 

 Tabell 2 och 3 har enligt förslag från vattenråden kompletterats med det ID som 

vattenförekomsterna har i VISS (SGUs databas). 

 

 Målet i LundaEko II som tidigare handlade om att inventera ekosystemtjänster är nu 

omformulerat, vilket har återspeglats i vattenförsörjningsplanen. Det har även påverkat 

åtgärdsförslag nummer 5. 

 Större ändringsförslag som beaktats 

 Det har i kapitel 4 (Naturgivna förutsättningar) förtydligats att kapitlet syftar till att beskriva 

alla grundvattenförekomster respektive den ytvattenförekomst som används för 

dricksvattenproduktion och som är belägna inom Lunds kommungräns. Kapitlet syftar inte till 

att beskriva samtliga vattenresurser som används av kommuninvånarna (och som till stor del 

ligger utanför kommungränsen). 

 Miljönämnden efterfrågade en uppdaterad beskrivning av Vattenmyndighetens 

förvaltningsplan med åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt. Denna plan har 

uppdaterats sedan remissversionen av Lunds vattenförsörjningsplan togs fram. Detta är nu 

noterat och korrigerat i vattenförsörjningsplanen.  

Ändringsförslag som inte beaktats eller enbart delvis beaktats 

 Flera instanser efterfrågar en mer utförlig beskrivning av de olika grundvattenfyndigheterna. 

Vattenförsörjningsplanen avser inte att vara en fullständig redogörelse för Lunds 

grundvattentillgångar utan enbart att ge en översikt. Kapitlet har därför inte utvecklats 

vidare. En mer utförlig beskrivning av grundvattensituationen i Lund förtjänar en egen plan 
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eller annat motsvarande dokument. I ett sådant dokument kan även t ex riskbild till följd av 

markanvändning beskrivas närmare. 

 Flera instanser efterfrågar en mer utförlig beskrivning avseende situationen för de enskilda 

brunnarna i Lund. Finns det kända problem t ex att brunnarna sinar under torra perioder? Då 

det saknar kunskapsunderlag i dagsläget har frågan bara berörts ytligt. Det efterfrågas också 

en tydlighet kring hur Lunds kommun ser på skydd av de grundvattenförekomster som idag 

inte används för allmän försörjning. För att kunna ta ställning till deras framtida skyddsbehov 

behövs ett större kunskapsunderlag. 

 För att beakta de remissinstanser som efterfrågar en mer utförlig beskrivning av 

grundvattentillgångarna, inkluderande skydd av dessa, har ett nytt åtgärdsförslag kring detta 

tillkommit: Skaffa en bättre kunskapsbild av förhållandena för enskild försörjning och annan 

vattenanvändning i Lunds kommun. Vidare har åtgärden som handlar om överlämning av 

före detta dricksvattenanläggningar från VA SYD till Lunds kommun uppdaterats, så att själva 

grundvattentillgången får ett större fokus. 

 

 Flera instanser (Byggnadsnämnden, vattenråden m.fl.) tar upp att mindre vattentäkter kan 

ha en viktig funktion om de storskaliga lösningarna skulle slås ut. Flera instanser anser att de 

små vattentäkterna alltför lättvindigt avfärdas som reservanläggningar. VA SYDs erfarenhet 

är att det är svårt att ekonomiskt motivera att dessa anläggningar i sådant skick att i 

praktiken utgör reservanläggningar och att det är viktigt att det finns en transparens kring 

detta. Det ska dock poängteras att grundvattenresursen i sig kan skyddas för framtida bruk 

även om det inte finns någon fungerande teknisk anläggning för att använda vattnet 

omedelbart. Skillnaden – robusthet på kort eller lång sikt – har tydliggjorts i slutversionen av 

planen. Det ska också poängteras att beskrivningen av robusthet i dricksvattenförsörjningen 

grundas på arbete som genomförts utanför framtagandet av vattenförsörjningsplanen, vilken 

enbart refererar till detta arbete. 

 

 Byggnadsnämnden och Miljönämnden efterfrågar en mer utförlig redogörelse för vilka 

extemvädersituationer som specifikt kan komma att påverka dricksvattnet i Lunds kommun. 

Eftersom ett utförligt kunskapsunderlag saknas, har frågan enbart beskrivits översiktligt i 

planen.  

 Byggnadsnämnden och Miljönämnden poängterar att vattenskyddsområden kan fylla en 

viktig funktion för att skydda grundvattnet från föroreningar även efter det att befintlig 

vattentäkt lagts ner. Författarna menar, efter diskussion med länsstyrelsen, att just 

vattenskyddsområde då inte är den korrekta skyddsformen. Vattenskyddsområden syftar till 

att skydda vattentäkter som är i drift idag eller där det kan antas att vattenresursen kommer 

att nyttjas (se Miljöbalken § 7:21). För vattenresurser som inte säkert kan antas komma att 

nyttjas för vattenförsörjning är istället andra typer av områdesskydd aktuella. 

 

 Byggnadsnämnden efterfrågar en strategi för hur Lunds kommun ska hantera enskilda avlopp 

som riskerar att påverka dricksvattentäkter. Författarna menar att denna fråga snarast hör 

hemma i VA-utbyggnadsplanen, i den mån som de enskilda avloppen är belägna inom Lunds 

kommun. Byggnadsnämnden efterfrågar också ett större fokus på hur dagvattenhanteringen 

ska ske så att dagvatten inte riskerar att förorena dricksvattentäkter. Det har inom ramen för 

arbetet med planen inte varit möjligt att prioritera en djupdykning i specifikt detta område. 
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 Byggnadsnämnden och Miljönämnden önskar en tydligare redogörelse för var de 

verksamheter är belägna som utgör risk för dricksvattenkvaliteten – exempelvis miljöfarlig 

verksamhet, förorenade områden och transportleder för farligt gods. I planen ges ett antal 

exempel på sådana risker. Författarna menar emellertid att syftet med 

vattenförsörjningsplanen främst är att beskriva var resurser som nyttjas för allmän 

vattenförsörjning är belägna – när detta har tydliggjorts är det i kommande arbete med 

översiktsplanen som eventuella intressekonflikter får synliggöras. 

 

 Byggnadsnämnden samt Miljönämnden efterfrågar att avsnittet om mellankommunala 

intressen utvecklas. Den bedömning som gjorts är att det regionala perspektivet på 

dricksvattenförsörjningen, för just Lund med omnejd, är viktigare att lyfta fram än det 

mellankommunala. De mellankommunala intressen som är kända idag har redovisats i 

planen.  

 

 Byggnadsnämnden och Miljönämnden föreslår en ändring i åtgärd 5 (inventering av 

Ekosystemtjänster – fokus på dricksvattentjänster) så att VA SYD ansvarar för denna åtgärd 

istället för Lunds kommun. Författarna vill påpeka att inventeringen genomförs som en 

aktivitet inom ramen för LundaEko II och därför bör genomföras av Lunds kommun. För 

information om specifikt ekosystemtjänsten Vombfältet bör Lunds kommun vända sig till 

Sydvatten och inte till VA SYD. I övrigt faller ekosystemtjänster knutna till dricksvattnet i 

huvudsak utanför den allmänna vattenförsörjningen och är därför inte av intresse för VA SYD 

eller Sydvatten att inventera. 

 

 Sjöbo kommun samt vattenråden efterfrågar mer information om eventuella risker i 

samband med att Bolmenvatten leds ner till Vomb. Finns det t ex risk att Bolmenvatten 

rinner ut i Vombsjön? Eftersom avsikten inte har varit att beskriva förutsättningarna för 

projektet ”Bolmen till Vomb” i detalj kommer det inte att utvecklas ytterligare i planen. 

 

 Miljönämnden efterfrågar en beskrivning av miljönämndens roll i avsnitt 2.2.2 Ansvar. Detta 

avsnitt utgörs av en text som är gemensam för samtliga planer inom ramen för Lunds vatten 

och därför har författarna inte mandat att ändra i aktuellt avsnitt. 

 

 Miljönämnden efterfrågar en tydlig beskrivning av distributionssystemet för dricksvatten. 

Rapportförfattarna vill förtydliga att syftet med en vattenförsörjningsplan är att redogöra för 

nuvarande och kommande behov samt att fokusera på de naturgivna förutsättningarna för 

dricksvattenförsörjning. Det är således inte rätt forum för en utförlig teknisk beskrivning av 

distributionsnätet. Det dokument som idag ligger närmast till hands för en sådan beskrivning 

är VA SYDs egenkontrollprogram för dricksvattenförsörjningen i Lunds kommun, vilket 

Miljöförvaltningen har tillgång till.  

 

 Flera instanser nämner att det är viktigt att råvattenuttaget från Vombsjön inte ska öka. 

Eftersom det inte finns några planer på ett ökat uttag, och vattenförsörjningsplanen heller 

inte föreslår ett ökat uttag, har frågan inte kommenterats närmare. 
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 Miljöförvaltningen anser att fastigheterna längs Vombsjöns södra strand ska ingå i 

verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen för Vombs by. 

Vattenförsörjningsplanen utgår från gällande beslut, dvs. att området inte ska förses med 

allmänt VA. 

 

 Sjöbo kommun önskar en redogörelse för kommande utbyggnadsplaner av det kommunala 

avloppsnätet i Sjöbo kommun, inom det område som påverkar Vombsjön. Eftersom figur 8-5 

i slutversionen enbart visar avrinningsområdet närmast sjön berörs inte längre det område 

för VA-utbyggnad som Sjöbo kommun åsyftar. Därför har beskrivning av utbyggnadsplanerna 

uteslutits. 

Övriga synpunkter 

Flera instanser, däribland Sydvatten, vill lyfta fram aspekten att de fem planerna i Lunds Vatten 
behöver stämmas av och vägas mot varandra. Planerna har olika perspektiv och kan ibland stå emot 
varandra.  
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Sammanfattning 
Detta dokument utgör vattenförsörjningsplanen för Lunds kommun, framtagen som en av 
fem planer inom projektet Lunds Vatten. Syftet med en vattenförsörjningsplan är att 
medverka till en tryggad, effektiv och hållbar vattenförsörjning i ett långsiktig perspektiv. 
Vidare är vattenförsörjningsplanen ett instrument för att uppnå ett antal av målen i Lunds 
kommuns miljömålsprogram LundaEko II. Genom upprättande av denna 
vattenförsörjningsplan har Lunds kommun fått en översiktlig bild av förutsättningarna för 
all vattenförsörjning samt för annan vattenanvändning som sker i kommunen. Planen 
beskriver även översiktligt de grundvattenförekomster som finns inom kommunen, även i 
de fall då dessa inte nyttjas som dricksvatten. Vattenförsörjnings-planen utgör i detta 
både ett planerings- och kunskapsunderlag, tillämpbart för framtida planeringssituationer.  

En betydande del i materialet visar på att det regionala perspektivet på dricksvattenfrågan 
är särskilt centralt för Lunds kommun. Av denna anledning är det av stor vikt att 
kommunen även fortsättningsvis bevakar och engagerar sig i dricksvattenfrågor av 
regional karaktär. Andra viktiga aspekter av en långsiktigt tryggad vattenförsörjning är 
förmågan att göra den robust vilket innebär tålig mot störningar och att ha en god 
krisberedskap om en störning ändå sker. Robusthet innebär att det finns tekniska 
lösningar för att klara en akut störning, men en annan angelägen aspekt av en långsiktigt 
tryggad försörjning är att inte begränsa framtida generationers utnyttjande av potentiella 
dricksvattenresurser. Viktigt är också att anpassa nuvarande och framtida 
vattenförsörjning – genom hela systemet från vattentäkt till tappkran – till pågående 
klimatförändringar.  

Vattenförsörjningsplanen syftar även till att kartlägga framtida vattenbehov i kommunen. 
För detta ändamål beskrivs kommande exploateringsprojekt samt utbyggnad av det 
allmänna VA-systemet i enlighet med tidigare beslutad VA-utbyggnadsplan. Lunds 
kommun och Sydvatten/VA SYD behöver kontinuerligt underhålla och kommunicera de 
beröringspunkter som finns mellan kommunens planmonopol och Sydvattens/VA SYDs 
dricksvattenkompetens för att uppnå ett ömsesidigt kompetensunderstödjande. De 
åtgärder som är föreslagna i vattenförsörjningsplanen sammanfattas som följer: 

 Ge ett tydligt stöd till det pågående arbetet med nytt vattenskyddsområde för 
Vombsjön. (Lunds kommun) 

 Hantera de dricksvattenanläggningar som har tagits ur drift på ett ansvarsfullt 
sätt, med specifikt fokus på grundvattenskydd. (Lunds kommun, VA SYD) 

 Klargör roller och ansvarsområden i samband med en dricksvattenrelaterad 
krissituation. (Sydvatten, VA SYD, Lunds kommun)  

 Färdigställ påbörjad nödvattenplanering. (Lunds kommun, VA SYD) 

 Skydda och utveckla ekosystemtjänster knutna till dricksvattenproduktion (avser 
Vombsjön och Vombfältet). (Lunds kommun) 

 Höj kunskapsnivån avseende den vattenförsörjning i kommunen som inte ingår i 
den allmänna vattenförsörjningen. (Lunds kommun) 
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DEL 1 – Inledande del 
1 Inledning och syfte 

Lunds kommun ligger i en region som befolkningsmässigt har vuxit kraftigt under de 
senaste århundradena. Samhällena i kommunen har vid återkommande tillfällen varit 
drabbade av brist på vatten för vattenförsörjning. Genom den nuvarande försörjningen 
från sjöarna Bolmen (i Småland) och Vombsjön (delvis i Lunds kommun) är det idag 
troligen inte vattenbrist som är den största utmaningen för vattenförsörjningen utan det är 
helt andra utmaningar och frågeställningar som behöver hanteras för att 
kommuninvånarna även i fortsättningen ska kunna förses med en trygg och säker 
vattenförsörjning. För en fungerande vattenplanering krävs att många olika perspektiv 
och frågeställningar kopplas samman, ett antal exempel illustreras i Figur 1-1. 

 
Figur 1-1. Några exempel på frågor avseende nutida och framtida vattenanvändning. Illustration: VA SYD. 

Syftet med Lunds vattenförsörjningsplan är att skapa en övergripande bild av samtliga 
vattenbehov som finns inom kommunen, oavsett ändamål, även om ett tydligt fokus ligger 
på just dricksvatten. Planen innehåller en beskrivning över både den allmänna och 
enskilda vattenförsörjningen, men fokus ligger på den allmänna försörjningen och enskild 
försörjning beskrivs mer översiktligt. En ansats görs även för att beskriva den 
vattenanvändning som ligger utanför den allmänna och enskilda vattenförsörjningen.  

Utöver själva vattenförsörjningsfrågan omfattar vattenförsörjningsplanen även en mycket 
översiktlig beskrivning av kommunens grundvattenresurser. Även om det, vilket kommer 
att beskrivas senare, huvudsakligen görs väldigt begränsade grundvattenuttag i 
kommunen idag (det konstgjorda grundvattnet på Vombfälten undantaget), har 
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bedömningen gjorts att det finns ett behov att övergripande beskriva de 
grundvattenförekomster som är helt eller delvis belägna i Lunds kommun. Att 
grundvattnet ska vara av en god kvalitet och mängd (bland annat) regleras både via de 
svenska miljömålen och av vattendirektivet. Vattenförsörjningsplanen är det dokument 
som ligger närmast till hands för att beskriva de förutsättningar som föreligger i Lunds 
kommun för att dessa mål ska kunna uppnås. 

Begreppet vattenförsörjning används genomgående i rapporten för att beteckna 
försörjning av dricksvatten (allmän och/eller enskild). Ordlista med definitioner av 
förekommande begrepp återfinns sist i dokumentet. 

2 Målet med vattenförsörjningsplanen 
Målet med vattenförsörjningsplanen är att medverka till en tryggad, effektiv och hållbar 
vattenförsörjning i ett långsiktigt perspektiv, för alla i Lunds kommun.  

Häri uppfylls att:  

 Vattenförsörjningen i Lunds kommun beskrivs i sin helhet. 

 Berörda organisationer och förvaltningar får en ökad förståelse för 
förutsättningarna för en långsiktigt tryggad vattenförsörjning.   

 Övergripande visioner och mål kring vattenförsörjningen tydliggörs.  

 Åtgärder som bidrar till en tryggad vattenförsörjning på lång sikt formuleras. 

De åtgärder som föreslås som ett led i arbetet med att långsiktigt trygga 
vattenförsörjningen i Lunds kommun redovisas i kapitel 11. 

Målet med planen uppnås bland annat genom att belysa de naturgivna förutsättningarna 
för vattenförsörjning i kommunen. Då vattenförsörjningen i Lunds kommun och i västra 
Skåne, genom Sydvatten, har en stark regional prägel är det högst angeläget att även 
lyfta det regionala perspektivet. Vidare belyses det arbete som görs, och behöver göras, i 
syfte att skapa en dricksvattendistribution som är tålig mot olika typer av störningar. 
Vattenförsörjningsplanen ska dessutom utgöra ett underlag till fortsatt arbete med 
översiktsplaneringen. 

2.1 Vem gör vad? 

Lunds kommun är medlem i kommunalförbundet VA SYD, som är huvudman för 
dricksvattendistributionen i kommunen och ansvarar för leveransen av dricksvatten till 
kunden. Nästan allt vatten som VA SYD levererar i Lunds kommun produceras av det 
kommunalägda bolaget Sydvatten AB, där Lunds kommun är en av delägarna. En mer 
utförlig beskrivning av ansvarsförhållandet mellan Lunds kommun, Sydvatten och VA 
SYD återfinns i introduktionen till rapportens del 3. 

2.2 Lunds Vatten 

Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta ett antal gemensamma planer med 
koppling till vattenfrågan på olika sätt. Syftet är att säkra en hållbar VA-planering och 
arbeta för god vattenstatus i sjöar och vattendrag i kommunen. Fem nya planer som ska 
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komplettera befintlig planering kommer att utarbetas, arbetet har getts samlingsnamnet 
Lunds Vatten.  

Planerna som ingår i arbetet med Lunds Vatten är: 

 Vattenförsörjningsplan 

Plan för att skydda vattenresurser för framtiden och säkerställa 
vattenförsörjningen på lång sikt för Lundaborna. 

 VA-utbyggnadsplan 

Plan för kommunens skyldighet att enligt Vattentjänstlagen 6 § bygga ut vatten 
och avlopp. 

 Sjö- och vattendragsplan  

Plan för att uppnå god ekologisk status i kommunens sjöar och vattendrag. 

 Dagvattenplan 

Plan för att hantera dagvatten vid förtätning och exploatering i befintlig 
bebyggelse. 

 Översvämningsplan  

Plan för att hantera översvämningsrisker vid höga vattenflöden och extremregn. 

 

Planerna visas överskådligt i Figur 2-1.  

 
Figur 2-1. Figuren visar vilka fem planer som tas fram inom ramen för Lunds Vatten. 

2.2.1 Status och syfte med Lunds Vatten 

Planerna inom Lunds Vatten ska fungera som stöd till kommunens nämnder och 
förvaltningar, som underlag för kommunens översiktsplan och utgöra stöd för att nå 
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intenationella, nationella och lokala miljömål. Samtliga planer innehåller en nulägesstatus 
för respektive delområde samt förslag på möjliga åtgärder. 

2.2.2 Ansvar 

Kommunala bolag och kommunalförbund 

En kommun kan överlämna en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag eller 
kommunalförbund. Den direkta styrningen av genomförandet av åtgärden är dock 
begränsad. Ett utpekande av ett kommunalt bolag som ansvarig för åtgärder i denna plan 
innebär inte en skyldighet för bolaget att genomföra åtgärden. Det förutsätter att 
nödvändiga beslut fattas av respektive bolagsstyrelse eller bolagsstämma. 
 
Nämnder och styrelser 

Kommunens nämnder och styrelser har ansvar för att genomföra nödvändiga åtgärder för 
att uppnå målen. Miljönämnden utövar tillsynen i Lunds kommun enligt miljöbalken 
inklusive tillsynen av strandskyddet samt fullgör i övrigt kommunens uppgifter inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet. 

Vattenråden  

Vattenråden är självständiga organisationer som vars respektive styrelse fattar beslut om 
vilka åtgärder som är lämpliga inom sitt ansvarsområde. Lunds kommun har som en 
medlem i vattenråden ansvar för att verka för att vattenråden genomför de åtgärder som 
anges i planen som vattenråden har rådighet över och som ligger i linje med vattenrådens 
egna målsättningar.  

2.2.3 Uppföljning 

Planerna inom Lunds Vatten ska följas upp och aktualiseras varje mandatperiod.  

2.2.4 Avgränsningar 

De avgränsingar som gjorts i arbetet med vattenförsörjningsplanen redovisas kortfattat 
nedan. 

Enskild försörjning: Det har inte genomförts någon beräkning av hur många hushåll i 
kommunen som har enskild vattenförsörjning. Det har heller inte gjorts någon genomgång 
av områden med enskild försörjning där det föreligger eventuella kvalitets- eller 
kvantitetsmässiga problem, utöver de områden som är beskrivna i VA-utbyggnadsplanen. 

Andra vattenuttag (ej allmän eller enskild vattenförsörjning): En ansats har gjorts till att 
beskriva annan vattenanvändning i kommunen, så som exempelvis vattenuttag för 
jordbruksbevattning. Det har emellertid inte gjorts någon genomgripande studie av 
behoven. 

Framtida behov: I vattenförsörjningsplanen redogörs för kommande stora VA-projekt men 
det har inte genomförts någon djupgående analys av framtida vattenbehov i Lunds 
kommun. 

Åtgärder för förbättrad grundvattenkvalitet: I vattenförsörjningsplanen redogörs för den 
kemiska och kvantitativa status på de grundvattenförekomster som är helt eller delvis 
belägna inom kommungränsen. Det ges emellertid inga konkreta åtgärdsförslag 

299



Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun 
Slutversion 

   2017-05-09 
 
 
 

 

5(64) 
 

 
 

 

 

avseende framtida förbättrad eller fortsatt god grundvattenkvalitet, utöver det 
åtgärdsförslag att Lunds kommun och VA SYD ska ta fram en plan för eventuellt fortsatt 
skydd av före detta dricksvattentäkter. 

2.3 Miljömål och lagstiftning 

Det finns ett antal lagar som berör vattenförsörjningen och där vattenförsörjningsplanen 
för Lunds kommun utgör ett viktigt underlag för att kommunen ska kunna uppfylla sina 
skyldigheter enligt dessa lagar. Det finns i lagstiftningen däremot inget specifikt lagrum 
som fastslår att en kommun ska ta fram en vattenförsörjningsplan.  

2.3.1 Nationella miljömål 

Vattenförsörjningsplaner definierades och förekom ursprungligen i de nationella 
miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet. I ett 
av förarbetena till miljömålen (SOU 2000:52) anges att syftet med en 
vattenförsörjningsplan är att säkra vattenförsörjningen. De nationella miljömålen antogs 
1999 och riksdagen har vid olika tillfällen antagit ett antal delmål till miljömålen. 
Framtagandet av vattenförsörjningsplaner har tidigare varit angett som ett delmål för 
miljömålet Levande sjöar och vattendrag och som ett konkret åtgärdsmål för Grundvatten 
av god kvalitet.  

Riksdagen beslutade 2010 om en ny målstruktur för miljömålsarbetet då bland annat 
delmålen ersattes med etappmål som steg på vägen för att nå ett eller flera miljömål. I 
och med detta togs det specifika målet att upprätta en vattenförsörjningsplan bort från 
miljömålet Levande sjöar och vattendrag. För grundvatten är vattenförsörjningsplanen 
inte längre en konkret, angiven åtgärd i målarbetet, men den hanteras och följs 
fortfarande upp som en åtgärd av betydelse för att uppnå miljömålet. Det etappmål som 
nu knyter an till miljömålet Grundvatten av god kvalitet är ”Betydelse av biologisk 
mångfald och värdet av ekosystemtjänster”:  

”Etappmålet om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av 
ekosystemtjänster innebär att senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och 
värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant 
och skäligt.” (www.miljomal.se) 

Av den nationella miljömålsuppföljningen framgår att arbetet med att ta fram regionala 
och kommunala vattenförsörjningsplaner utgör ett stöd och underlag i planeringsarbetet 
och att detta arbete haft en positiv utveckling under 2015. 

2.3.2 Ramdirektivet för vatten 

Som en del i arbetet med att uppnå och säkerställa en god vattenstatus inom ramen för 
det svenska vattenförvaltningsarbetet finns upprättade åtgärdsprogram för respektive 
vattendistrikt. Åtgärderna är riktade till olika myndigheter. Nu gällande åtgärdsprogram 
omfattar perioden 2016-2021 och av åtgärerna 5, 6 och 7, riktade mot kommunerna 
framgår följande där det finns en koppling till vattenförsörjningsplanen: 

300



Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun 
Slutversion 

   2017-05-09 
 
 
 

 

6(64) 
 

 
 

 

 

 

 

 

Åtgärdsprogrammen är en del av implementeringen av EUs ramdirektiv för vatten, vilket i 
Sverige sker genom förordningen om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön 
(2004:660). Vattenförvaltningsarbetet bedrivs i cykler om sex år och är ett långsiktigt 
kontinuerligt arbete för att uppnå och säkerställa en god vattenstatus i alla vatten 
(ytvatten, grundvatten och kustvatten). Innevarande cykel omfattar perioden 2015-2021 
och vattenmyndigheterna har tagit fram förslag till åtgärdsprogram för vattenförvaltningen 
2016–2021.  

Vattenförvaltningsarbetet utgår från definierade vattenförekomster vilka baseras på 
naturgivna hydrologiska avgränsningar såsom vattendelare och avrinningsområden och 
för samtliga vattenförekomster finns miljökvalitetsnormer uppsatta. För ytvatten omfattar 
miljökvalitetsnormerna ekologisk och kemisk status och för grundvatten kvantitativ och 
kemisk status.   

En vattenförekomst, yt- eller grundvatten, kan även utgöra en så kallad 
dricksvattenförekomst om den används för vattenförsörjning, eller är avsedd att utgöra en 
sådan i framtiden. För att definieras som en dricksvattenförekomst ska uttag göras som 
är större än 10 m3 i uttag per dag i genomsnitt eller försörja fler än 50 personer. För 
dricksvattenförekomsterna ska medlemsländerna garantera det skydd som krävs i syfte 
att undvika försämring av vattenkvaliteten.  
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2.3.3 Lagen om allmänna vattentjänster, LAV 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska vatten- och avloppsförsörjning 
ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön (§1). För att uppfylla detta krävs en god och strategisk VA-planering där 
exempelvis vattenförsörjningsplan och VA-utbyggnadsplan är betydelsefulla 
planeringsinstrument. Planerna saknar rättsligt bindande verkan och ska därför ses som 
kommunens egna styrmedel. 

Som redovisats ovan har Lunds kommun valt att strukturera sitt arbete genom de fem 
planerna i Lunds Vatten (se Figur 2-1) för att kunna vidta rätt åtgärder och uppnå att en 
långsiktigt hållbar VA-planering ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.  

2.4 Vattenförsörjningsplanens relation till översiktsplanering 

En vattenförsörjningsplan utgör som tidigare beskrivits ett viktigt underlag till en kommuns 
översiktsplan. Enligt PBL (Plan- och bygglagen) ska mark- och vattenområden användas 
för det eller de ändamål för vilka de är mest lämpade och företräde ska ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Dessa 
lämplighetsbedömningar görs inte sällan genom en avvägning mellan ett stort antal olika 
intressen, där vattenförsörjning kan vara ett.   

Grunden för att långsiktigt kunna säkra vattenförsörjningen i kommunen är att dess lokala 
och regionala förutsättningar är kända, beskrivna, bedömda och kommunicerade. Om 
någon del i denna kedja inte är uppfylld finns en risk att felaktiga beslut som äventyrar en 
långsiktigt hållbar vattenförsörjning fattas. Genom att i översiktsplanen tydligt lyfta 
utmaningar och möjligheter för vattenförsörjningen i kommunen kan dricksvattenintresset 
uppmärksammas och ges tyngd i de avvägningar som görs. 

För Lunds kommun är vattenförsörjningsplanen är det dokument som med avseende på 
dricksvatten kommer att utgöra det huvudsakliga kunskapsunderlaget i processen att ta 
fram en ny översiktsplan.  

2.4.1 Planeringsansvar för vattenförsörjningen 

I Lunds kommuns planarbete, i översiktsplanering och detaljplanering, är 
dricksvattenintresset ett av de samhällsintressen till vilket hänsyn måste tas. Detta ansvar 
åvilar Lunds kommun genom det kommunala planmonopolet. 

Information om förutsättningar för vattenförsörjningen kommer oftast från Sydvatten eller 
VA SYD. VA SYD deltar i alla skeden av Lunds kommuns planprocess, i så väl 
översiktsplanering och dess förarbeten som i senare planprogram och detaljplaner. Det 
bedrivs inom VA SYD också ett internt arbete med strategisk dricksvattenplanering, detta 
arbete är fördelat på ett antal olika avdelningar och enheter.  

Det måste i planarbetet beaktas att VA SYD respektive Sydvatten enbart hanterar den 
allmänna vattenförsörjningen och därmed inte tar ansvar för enskild vattenförsörjning eller 
för annan vattenanvändning i kommunen. Dessa aspekter måste i plansammanhang 
således lyftas av andra aktörer. 
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2.5 Vattenförsörjningsplanens relation till Lunds kommuns miljömål 

Miljömålsarbetet i Lunds kommun utgår från kommunens miljöprogram, LundaEko II, 
antaget 2014. Målen riktas både till Lunds kommun som organisation och till alla som bor 
och verkar i kommunen. Programmet rymmer ett antal prioriterade områden med 
tillhörande mål. För respektive prioriterat område finns även delmål som har sin 
utgångspunkt i det övergripande målet (Tabell 1). För delmålen anges vilka nämnder eller 
organisationer som ansvarar för arbetet med att uppnå delmålen.  

Det lokala miljömål som är av störst betydelse för vattenförsörjningsplanen är ”Frisk luft 
och friskt vatten” vilket är formulerat enligt följande: 

”Värna Lundabornas hälsa och miljö genom att minimera skadliga utsläpp till luft och 
vatten samt säkra en långsiktigt hållbar och trygg dricksvattenförsörjning.”  

Av LundaEko II framgår vidare att: 

”Lunds kommun har del i ansvaret att uppnå god kemisk och ekologisk status i yt- och 
grundvatten och arbetet behöver förstärkas och koordineras. Kommunen saknar en 
utredning och planering för hur vi ska uppnå kraven. Därför behövs ett gemensamt grepp 
där berörda förvaltningar samarbetar med VA SYD (som är huvudman för 
vattenförsörjningen), Sydvatten (som producerar vårt dricksvatten) och de vattenråd som 
Lunds kommun arbetar inom (Höje ås och Kävlingeåns vattenråd). Arbetet med att uppnå 
god status har påbörjats, exempelvis finns ett grundvattenkontrollprogram. Det finns 
också en dagvattenstrategi för Lunds kommun, men mycket mer måste göras”.  

I Tabell 1 ses delmålen för det prioriterade målet Frisk luft och friskt vatten. 

Tabell 1. Delmål inom Lunds kommuns lokala miljömål Frisk luft och friskt vatten. Hämtat från LundaEko II. 

Delmål Ansvar 

8.2 Ytvattenförekomster i Lunds kommun ska ha god ekologisk 
status och god kemisk status enligt beslutade 
miljökvalitetsnormer och tidpunkter. 

Kommunstyrelsen, Miljönämnden 
Tekniska nämnden, VA SYD, Sydvatten  

8.3 Grundvatten i Lunds kommun ska ha god kemisk och 
kvantitativ status enligt beslutade miljökvalitetsnormer och 
tidpunkter. 

Kommunstyrelsen, Miljönämnden 
Tekniska nämnden, VA SYD, Sydvatten 

8.4 Senast år 2016 ska Lunds kommuns yt- och 
grundvattenförekomster, med betydelse för nuvarande och 
framtida dricksvattenförsörjning, ha ett långsiktigt skydd och 
översyn av befintliga skyddsområden ska göras. 

Kommunstyrelsen, Miljönämnden, 
Tekniska nämnden, VA SYD, Sydvatten 

303



Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun 
Slutversion 

   2017-05-09 
 
 
 

 

9(64) 
 

 
 

 

 

8.5 En vattenplan*, med åtgärder som beskriver hur Lunds 
kommun ska uppnå god ekologisk, kemisk och kvantitativ status 
i yt- och grundvatten enligt beslutade miljökvalitetsnormer samt 
säkra en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning ska tas fram 
senast 2016.  

*Enligt Havs- och vattenmyndighetens definitioner i rapporten 
”Vägledning för kommunal VA-planering”’  

Kommunstyrelsen, Miljönämnden, 
Tekniska nämnden, VA SYD, Sydvatten, 
Byggnadsnämnden 

 

Ytterligare ett delmål med indirekt bäring på innehållet i vattenförsörjningsplanen återfinns 
inom det prioriterade området Biologisk mångfald och ekosystemtjänster.  

Delmål Ansvarig 

7.6 Lunds kommun ska skydda, sköta och utveckla 
ekosystemtjänster i tätortsmiljö och på landsbygden. 

Tekniska nämnden 

 

Det noteras att Lunds Vatten, genom att även hantera sjöar och vattendrag, greppar över 
mer än det som beskrivs i HaVs vägledning. 

2.6 Processen och genomförandet att ta fram vattenförsörjningsplanen 

En vattenförsörjningsplan hanterar vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv. 
Vattenförsörjningen är i detta övergripande perspektiv inte en renodlad VA-fråga utan en 
samhällsplaneringsfråga. Arbetet resulterar inte bara i själva produkten (den föreliggande 
planen) utan arbetsprocessen är minst lika viktig. Vattenförsörjningsplanen kommer att 
utgöra ett avstamp inför framtida förvaltningsöverskridande samarbete i frågor som rör 
vattenförsörjning. 

HaV (Havs- och vattenmyndigheten) har tagit fram en vägledning för kommunal VA-
planering vilken fått stor spridning i Sverige. Vägledningen föreslår och beskriver en 
stegvis planeringsprocess samt vilka styrdokument den bör omfatta. Bland annat utgör 
framtagande av en vattenförsörjningsplan en viktig del i den kommunala VA-planeringen. 
Noteras bör att vägledningen enbart omfattar VA-sektorns planering. 

Det förekommer många olika begrepp rörande planering för allmän VA-försörjning och 
andra vattenrelaterade frågor. Ett förekommande begrepp är vattenplan vilket i HaVs 
vägledning konstateras kan ha ett mångtydigt och brett innehåll. HaVs framlyfta exempel 
på hur planer med bäring på VA- och vattenfrågan förhåller sig till varandra illustreras i 
Figur 2-2. Arbetet med Lunds Vatten har utbredning över samtliga fyra nivåer.  
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Figur 2-2. HaVs principiella bild som visar hur översiktsplan, vattenplan, VA-plan och vattenförsörjningsplan 
kan förhålla sig till varandra. Bild från Vägledning för kommunal VA-planering, HaV, 2014:1. 

En bärande del i det arbetssätt som föreslås utgår från att VA-planeringen bör initieras 
med ett tydligt uppdrag till en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Arbetet bör vidare 
vara väl politiskt förankrat för att åtgärden om vatten- och avloppsvattenplaner i 
åtgärdsprogram för vatten ska kunna anses vara uppfyllt.  

Lunds kommuns vattenförsörjningsplan har av VA SYD och Lunds kommun arbetats fram 
under perioden februari till juni 2016. Medarbetare från en organisationsövergripande 
arbetsgrupp har på olika sätt deltagit i processen. Berörda förvaltningar och avdelningar 
på Lunds kommun har i detta arbete varit Miljöförvaltningen och Strukturavdelningen 
(Stadsbyggnadskontoret). Från VA SYD har följande avdelningar varit involverade: 
Dricksvattenavdelningen, Ledningsnätsavdelningen och Miljö, Strategi & Samordning. 
Sydvatten har varit representerade i arbetsgruppen och planen har arbetats fram i nära 
samarbete med Sydvatten. I arbetsgruppen har ockås ingått utomstående expertis från 
konsultbolaget Sweco. Berörd enhet vid Länsstyrelsen i Skåne har under planens 
framtagande hållits informerad om det pågående arbetet. 

Styrgruppen för vattenförsörjningsplanen har, liksom för övriga fyra planer som ingår i 
Lunds Vatten, utgjorts av stadsbyggnadsdirektör, teknisk direktör och miljödirektör i 
Lunds kommun samt av förbundsdirektör från VA SYD. Vidare har den så kallade 
Samhällsplaneringsgruppen (bestående av representanter från Tekniska förvaltningen, 
Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun samt från VA SYD) 
utgjort referensgrupp i arbetet. 

En slutversion av planen har efter extern och intrern remiss arbetats fram i februari 2017. 
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3 Andra planer, projekt och utredningar av betydelse för 
vattenförsörjningen i Lunds kommun 
Det finns ett antal pågående och befintliga planer, projekt och utredningar av betydelse 
för vattenförsörjningen i Lunds kommun. I kapitlet beskrivs de som bedömts vara 
relevanta att belysa i vattenförsörjningsplanen. Relevanta planer, projekt och utredningar 
kan vara av nationell, regional eller lokal karaktär.  

3.1.1 Nationell dricksvattenutredning 

En nationell dricksvattenutredning har genomförts på uppdrag av regeringen och 
slutbetänkandet överlämnades i april 2016. Syftet med utredningen var att identifiera 
nuvarande och potentiella utmaningar för en säker vattenförsörjning i Sverige. Några av 
utredningens föreslagna åtgärder, som även belyses i denna vattenförsörjningsplan, är 
följande:  

 Regionala vattenförsörjningsplaner i varje län 

 Säkerställd försörjning  

 Stärkt krisberedskap 

 Mellankommunal samverkan 

 Obligatoriska vattenskyddsområden (för vattentäkter som ger mer än 10 m3 

vatten per dygn eller försörjer mer än 50 personer) 

Den nationella dricksvattenutredningen har fungerat som ett stöd i framtagandet av 
Lunds kommuns vattenförsörjningsplan, bland annat för att få ett utifrånperspektiv på de 
utmaningar som finns avseende framtidens vattenförsörjning.  

3.1.2 Regional vattenförsörjningsplanering 

Länsstyrelsen i Skåne tog 2012 fram en regional vattenförsörjningsplan med det primära 
syftet att belysa för länet regionalt betydelsefulla vattenresurser för nutida och framtida 
vattenförsörjning.  

Länsstyrelsen i Skåne kommer, med start under 2016, att uppdatera den regionala 
vattenförsörjningsplanen. Den uppdaterade versionen ska i stor utsträckning baseras på 
det arbete som hittills har gjorts med att ta fram en regional råvattenstrategi (avsnitt 
3.1.3). Planens inriktning blir således att i ett andra steg peka ut vattenresurser med 
sådan kapacitet och tillgänglighet att de kan vara av regionalt intresse, samt att föreslå 
strategier för fortsatt arbete i syfte att säkra dessa vattentillgångar. 

Det bör poängteras att även den regionala vattenförsörjningsplanen – inte bara den 
lokala – är ett viktigt bidrag till den fortsatta kommunala översiktsplaneringen. Därav ges 
den regionala aspekten ett stort utrymme här i Lunds kommuns vattenförsörjningsplan. 
Den kommande regionala vattenförsörjningsplanen måste emellertid i sin helhet utgöra 
ett eget bidrag till Lunds kommuns översiktsplanering.  
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3.1.3 Regional råvattenstrategi 

En projektgrupp bestående av representanter från Länsstyrelsen i Skåne, Kristianstad 
kommun, NSVA, Sydvatten och VA SYD har under perioden 2014-2016 genomfört ett 
projekt med uppdraget att skapa en regional råvattenstrategi. Syftet med strategin är att 
öka säkerheten och robustheten för vattenförsörjningen i Skåne. Projektgruppen har 
utifrån ett antal tillgänglighetskriterier pekat ut de regionalt viktiga dricksvattenresurser 
som bör skyddas för framtiden, se Figur 3-1. Projektet föreslår också ett antal strategier 
för att kunna skydda dessa resurser.  

Projektets avgränsning är att enbart titta på vattenresurser som är så pass stora att de 
kan ha regional betydelse för vattenförsörjningen. Det kan i regionen givetvis också 
finnas mindre resurser av lokal betydelse, men detta får hanteras av den eller de 
kommuner som har intresse i den aktuella resursen. I Figur 3-1 visas de vattenresurser 
som anses vara av regional betydelse. Som synes ligger vattenresurserna Vombsjön 
(ytvatten) respektive Vombfältet (grundvatten) delvis inom Lunds kommungräns.  

Den regionala råvattenstrategin utgör underlag till länsstyrelsens kommande regionala 
vattenförsörjningsplan, vars relation till Lunds kommuns vattenförsörjningsplan respektive 
översiktsplan är beskriven i avsnitt 3.1.2.  
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Figur 3-1. Råvattenresurser som är betydelsefulla ur ett regionalt perspektiv i enligthet med inventering av 
Länsstyrelsen i Skåne m.fl. 2016. 

3.1.4 Vattentäkters framtid (VA SYD) 

Vattentäkters framtid är titeln på en utredning som genomfördes av VA SYD under 2014. 
Utredningen syftade till att kartlägga samtliga vattentäkter, vattenverk och reservoarer 
inom VA SYDs geografiska ansvarsområde. Som en fortsättning på utredningen 
genomförs ett projekt under perioden 2016-2019 med målet att på ett ansvarsfullt sätt 
hantera och fullt ut avveckla de anläggningar och vattentäkter som tagits ut drift vilket är 
ett 40-tal anläggningar. De nerlagda dricksvattenanläggningar som är lokaliserade i 
Lunds kommun finns dokumenterade i Tabell 5. 

I samband med avvecklingen av vattentäkterna behöver inte bara återlämnandet av 
fastighet och eventuellt befintlig anläggning från VA SYD till Lunds kommun beaktas. 
Även framtida hantering av själva grundvattenresursen måste på ett ansvarsfullt sätt 
planeras av Lunds kommun och VA SYD i samverkan.  
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3.1.5 Nödvattenprojektet (VA SYD) 

Nödvattenprojektet syftar till att färdigställa VA SYDs nödvattenplan och till att VA SYD 
tillsammans med ägarkommunerna därigenom ska ha en beredskap inför en 
nödvattensituation. Projektet innehåller en kommunövergripande del men också en del 
som är utformad specifikt för Lunds kommun. Projektet har pågått sedan 2011. Med 
hänsyn till detta projekt behandlas nödvattenfrågan endast översiktligt här i 
vattenförsörjningsplanen. Se vidare avsnitt 5.5.5. 
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DEL 2 – Naturgivna 
fö rutsa ttningar fö r 
vattenfö rsö rjning i Lunds 
kömmun 
Grunden för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning är en god tillgång på råvatten av en 
god kvalitet. Som råvatten kan användas såväl yt- som grundvatten. Vattenförsörjningen i 
en kommun kan som råvatten nyttja närbelägna, lokala vattenresurser eller resurser 
belägna på större avstånd.  

I föreliggande del beskrivs översiktligt den ytvattenförekomst i kommunen som nyttjas för 
den allmänna vattenförsörjningen – Vombsjön – och samtliga grundvattenförekomster 
som är belägna inom kommunen. Bland grundvattenförekomsterna finns både sådana 
som nyttjas för vattenförsörjning (i kommunen) idag och sådana som inte gör det. Då 
upprättad sjö- och vattendragsplan inom Lunds Vatten fokuserar på ytvattenförekomster 
berörs i denna plan endast Vombsjön som är en ytvattenförekomst av betydelse för 
vattenförsörjningen. För beskrivning av Bolmen och Ringsjön (belägna utanför Lunds 
kommun), se kapitel 5.3.2. och 5.3.3.  

Det finns i nuläget inget som indikerar att lokalt grundvatten i framtiden kommer att nyttjas 
som källa för den allmänna vattenförsörjningen i kommunen. Lunds kommun baserar, 
genom sitt delägarskap i Sydvatten, sin dricksvattenförsörjning på stora ytvattentäkter 
snarare än på lokala grundvattenresurser. Som beskrivits inledningsvis finns i syftet för 
vattenförsörjningsplanen likväl ett behov av att belysa grundvattensituationen för att 
kunna planera för ett samhälle som inte riskerar försämra grundvattenkvaliteten, oaktat 
om det kan komma nyttjas som dricksvatten i den allmänna dricksvattenförsörjningen 
eller ej. Det kan också vara så att resursen utnyttjas för enskild försörjning eller annan 
vattenanvändning, vilket kan medföra ett skyddsbehov. 

4 Naturgivna förutsättningar för lokal vattenförsörjning 
I kapitlet beskrivs samtliga grundvattenförekomster som är belägna helt eller delvis inom 
Lunds kommun.  

Beskrivningen av grundvattenförekomsterna utgår från den avgränsning som gjorts av 
SGU i vattenförvaltningsarbetet. Den namngivning (där sådan finns) som används är den 
som förekommer i VISS-databasen (VattenInformationSystemSverige), alla förekomster 
är även försedda med ett ID-nummer. Indelningen är baserad på förekomster i jordlager (i 
sand och grus) samt förekomster i sedimentärt berg.   
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4.1 Geologi och grundvattenförhållanden – allmänt  

I Lunds kommun är morän och lermorän de dominerande ytjordarterna men det finns 
också ett större område av ytligt isälvsmaterial och sand i öster. Det är jordlagrens 
sammansättning, utbredning och orientering som styr förekomsten av 
grundvattenmagasin och dess naturgivna förutsättningar för uttag men också för 
sårbarhet.   

I SGUs kartmaterial finns bedömningar om uttagsmöjligheter i olika geologiska 
formationer. Områden med en uttagsmöjlighet om 5-25 och 25-125 l/s är lokaliserade i 
jordlager i kommunens östra delar. Till övervägande delen är dessa grundvattenmagasin 
täckta av tätande lager (som i sin tur överlagras av ytligare sand- och grusavlagringar), 
vilket vanligtvis innebär att de har ett relativt gott skydd. Ett område med mycket stora 
uttagsmöjligheter och hög genomsläpplighet, där tätande lager saknas är 
Vombfältet/Vombs fure söder om Vombsjön. Det är i detta område som Sydvattens 
infiltrationsanläggning för vombvatten är belägen (se vidare avsnitt 5.3.6). Det är viktigt 
att ha i åtanke att de uttagsmöjligheter som redogörs för i SGUs material vanligen inte är 
representativa för hela områden utan erfarenhetsmässigt oftare är en överskattad 
bedömning. I SGUs bedömning inkluderas inte aspekten av vad som juridiskt och 
vattenbalansmässigt är tillåtligt att ta ut.  

4.1.1 Grundvattenförekomster i sedimentärt berg 

Det finns åtta avgränsade grundvattenförekomster i sedimentärt berg som delvis har sin 
utbredning inom Lunds kommun, se Figur 4-1 samt Tabell 2. Av tabellen framgår 
grundvattenförekomsternas klassade status samt den riskbedömning som gjorts för att 
bedöma om förekomsten riskerar att inte uppnå god status år 2021. All information samt 
riskbedömning är hämtat från databasen VISS.  
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Figur 4-1. Grundvattenförekomster i sedimentärt berg. 
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Tabell 2. Grundvattenförekomster i sedimentärt berg inom Lunds kommun. Status, miljökvalitetsnorm (MKN) 
och uttagsmöjlighet.  

Grundvatten-
förekomst/ID 

Kemisk/ 
kvantitativ 
status 2009 

MKN* Kemisk/ 
kvantitativ 
status 

Risk att MKN inte 
upp nås 2021 
Kemisk/kvantitativ 
status 

Bedömd 
uttags-
möjlighet (l/h)** 

Bäckahuset/ 
SE616879-134742 

God/God God/God Ej risk/Ej risk 2 - 6000 

Eslöv-Flyinge/ 
SE618518-134721 

God/God God/God Risk/Ej risk 20 - 60 000 

FFZ/ SE619618-
132288 

God/God God/God Ej risk/Risk i.u. i VISS 

Kågeröd/ 
SE619821-133086 

God/God God/God Ej risk/Ej risk 6 – 20 000 

Romeleåsens 
östsluttning/ 
SE616571-135857 

God/God God/God Ej risk/IEj risk i.u. i VISS 

Skrivkritan/ 
SE618114-133478 

God/God God/God Ej risk/Ej risk 20 – 60 000 

Sydvästskånes 
kalkstenar/ 
SE615989-133409 

God/God God/God Risk/Ej risk 60 – 200 000 

Vombsänkan/ 
SE615867-137086 

God/God God/God Ej risk/Ej risk 60 – 200 000 

*=MKN beslutad och kunggjord 2016-12-21.  
**=Uppgift från VISS. Uttagsmöjligheten gäller inte för varje enskild punkt på förekomsten. 
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4.1.2 Grundvattenförekomster i sand och grus 

Inom Lunds kommun finns fem grundvattenförekomster i sand- och grusavlagringar samt 
Alnarpsströmmen som i VISS är klassificerad som ”Annan förekomst” med anledning av 
dess komplexa geologiska uppbyggnad. Grundvattenförekomster i sand och grus samt 
Alnarpsströmmen framgår av Figur 4-2 samt av Tabell 3.  

 
Figur 4-2. Grundvattenförekomster i sand- och grusavlagringar samt Alnarpsströmmen. 
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Tabell 3. Grundvattenförekomster i sand- och grusavlagringar inom Lunds kommun. Status, 
miljökvalitetsnorm (MKN) och uttagsmöjlighet. 

Grundvatten-
förekomst 

Kemisk/ 
kvantitativ 
status 2009 

MKN** Kemisk/ 
kvantitativ 
status 

Risk att MKN inte 
upp nås 2021 
Kemisk/kvantitativ 
status 

Bedömd 
uttagsmöjlighet 
(l/s)*** 

SE616049-135336 God/God God/God Ej risk/Ej risk 5 - 25 

SE616111-134460 God/God God/God Ej risk/Ej risk i.u. i VISS 

SE617354-135959 
(Vombfälten) 

God/God God/God Risk/Ej risk 5 - > 125 

SE618925-133477 God/God God/God Risk/Ej risk 5 - 25 

Örtofta/ 
SE618656-134055 

God/God God/God Risk/Ej risk 5 - 25 

Alnarps-
strömmen*/SE61
6671-133801 

God/God God/God Risk/Ej risk i.u. i VISS 

*=Grundvattenmagasinet definierad som ”Annan” i VISS pga. komplex geologisk uppbyggnad. Här 
kategoriserad som sand- och grusavlagringar.  
**= MKN beslutad och kunggjord 2016-12-21. 
***= Uppgift från VISS. Uttagsmöjligheten gäller inte för varje enskild punkt på förekomsten. 
 
Nedan beskrivs den förekomst av stor vikt för vattenförsörjningen i Lunds kommun idag, 
SE617354-135959 (Vombfälten).  

Förekomsten (SE617354-135959) benämns vanligen Vombfälten, det är på denna 
förekomst som Sydvatten har sin infiltrationsanläggning vid Vombsjön. Det finns ovanligt 
goda uttagsmöjligheter i den bästa delen av grundvattenmagasinet; i storleksordningen > 
125 l/s. De delar av magasinet som är belägna inom Lunds kommun har 
uttagsmöjligheter mellan 5-25 eller 25-125 l/s. Bortsett från Vombs fure söder om 
Vombsjön och områdena precis norr och söder om Krankesjön är större delen av 
magasinet skyddat av tätande jordar.  

Förekomsten har idag en god kvantitativ och kemisk status men det föreligger en risk att 
den kemiska statusen försämras och att god kemisk status inte uppnås år 2021 
(arbetsmaterial, ej fastställd riskbedömning). I riskbedömningen poängteras dock att en 
av stationerna är Vombverket, det vill säga det analyserade vattnet är infiltrerat ytvatten 
från Vombsjön, och är alltså inte representativt för att bedöma statusen för förekomsten 
som helhet. På förekomsten finns vattentäkter i både Lund och Sjöbos kommuner och 
som möjliga åtgärdsförslag för att bibehålla god vattenstatus listas översyn och revidering 
av befintliga vattenskyddsområden. 

Enligt manualen från HaV för kommunal VA-planering bör en beskrivning göras av VA-
försörjningens påverkan på vattenstatus i kommunens vattenförekomster. Sydvattens 
uttag av vatten på Vombfältet bedöms inte ha någon negativ inverkan på förekomstens 
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kvantitativa eller kemiska status. Detta då de uttag som görs härstammar från konstgjord 
infiltration, se avsnitt 5.3.6. 

4.2 Ytvatten 

I kapitlen nedan beskrivs mycket översiktligt den ytvattenförekomst inom Lunds kommun 
som idag används för vattenförsörjning (Vombsjön).  

För beskrivning av Bolmen och Ringsjön (belägna utanför Lunds kommun), se kapitel 
5.3.2. och 5.3.3. För beskrivning av övriga ytvatten i kommunen hänvisas till framtagen 
Sjö- och vattendragsplan.  

4.2.1 Vombsjön 

Vombsjön används idag som vattenresurs för konstgjord infiltration på Vombfältet söder 
om sjön, vilken sker innan vattnet tas upp via brunnar och bereds i Vombverket. 
Vombsjön är en relativt grund insjö (maxdjup ca 16 m) med en yta på ca 12 km2. Vattnet 
är näringsrikt och råvattenkvaliteten mindre god. Under sommartid förekommer 
algblomningar i sjön. Sjön ligger i ett utpräglat jordbrukslandskap vilket medför att 
råvattnet belastas av näringsämnen och bekämpningsmedel. I sjöns tillrinningsområde 
finns ett stort antal enskilda och allmänna avlopp vilka påverkar vattenkvaliteten.  

Vombsjön har en otillfredsställande ekologisk status med anledning av bland annat 
övergödningsproblematik. Av denna anledning har miljökvalitetsnormen satts till god 
status först 2027. Kemisk status är klassad som god.  

Vombsjön är i arbetet med att ta fram en regional råvattenstrategi (avsnitt 3.1.3) utpekad 
som en av de vattentillgångar som är av regionalt intresse. Vombsjön klassas i detta 
arbete som en vattentillgång med hög tillgänglighet, men om än med låg 
utvecklingspotential. Ett ökat uttag jämfört med det tillståndsgivna bedöms inte vara 
möjligt.  

4.3 Skydd av råvatten för dricksvattenproduktion 

Grundvatten och ytvatten kan skyddas genom ett antal olika lagar och åtgärder. I detta 
avsnitt beskrivs några av dessa översiktligt. En distinktion i skydd görs om vattnet 
skyddas med syftet att det utgör, eller kan komma att utgöra, ett råvatten för 
dricksvattenproduktion eller ej. För att kunna garantera ett skyddande av de 
vattenresurser som används, eller kan komma användas, för (allmän) vattenförsörjning 
krävs en kombination av åtgärder på kommunal, regional och nationell nivå.  

4.3.1 Planering och prövning 

I den kommunala planeringen och miljöprövningen kan exempelvis miljöfarlig verksamhet 
styras bort från områden med känsliga vattenförekomster. Genom implementeringen av 
vattendirektivet är det lagstiftat att tillstånd för ny/ändrad verksamhet/plan inte får ges ifall 
det riskerar att försämra statusen i aktuell vattenförekomst.  

4.3.2 Områdesbestämmelser 

Kommunen kan besluta om områdesbestämmelser för att komplettera översiktsplanen 
och göra att riktlinjer i översiktsplanen blir bindande. Bestämmelserna kan endast antas 
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för begränsade områden som inte omfattas av detaljplan. Områdesbestämmelser 
används framför allt när kommunen vill reglera en befintlig bebyggelse på olika sätt eller 
reservera mark för ett viktigt allmänt ändamål. Regleringen i områdesbestämmelserna 
ger inte någon direkt rätt att använda marken på angivet sätt, utan är främst till för att 
förhindra sådana åtgärder som omöjliggör eller försvårar att marken och vattnet används 
på avsett sätt.  

4.3.3 Vattenskyddsområde 

Att inrätta vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter med stöd av 7 kap. Miljöbalken 
är ett direkt och effektivt verktyg för att skydda råvatten då föreskrifterna reglerar 
markanvändningen och verksamheter/aktiviteter inom tillrinningsområdet som kan riskera 
att förorena råvattnet. I kommunens eller länsstyrelsens tillsyn kontrolleras hur 
vattenskyddsföreskrifterna efterlevs så att syftet med skyddet uppnås.  

Vattenskyddsområden syftar till att skydda vattentäkter som är i drift idag eller där det kan 
antas att vattenresursen kommer att nyttjas (se Miljöbalken § 7:21). För vattenresurser 
som inte säkert kan antas komma att nyttjas för vattenförsörjning är istället andra typer av 
områdesskydd aktuella. 

4.3.4 Utbyggnad och förbättring av allmän avloppsförsörjning 

Inom områden där de flesta hushåll har enskilda avlopp kan det, beroende på antalet 
anläggningar samt deras utförande, ålder och geologiska och hydrologiska 
förutsättningar, finnas behov av att skydda närliggande vattendrag och lokalt grundvatten 
från utsläpp. Genom att bygga ut det allmänna spillvattennätet kan problematiken 
minskas då spillvattnet istället överförs och renas vid ett reningsverk.  

Det är även viktigt att det finns en god reningskapacitet vid allmänna reningsverk, i syfte 
att minska tillförseln av näringsämnen till recipienten. Det är ingen ovanlig situation att en 
sjö utgör recipient för en kommuns renade avloppsvatten samtidigt som den är 
dricksvattentäkt för en annan kommun. Riskerna för föroreningsspridning från 
avloppsvatten kan minskas genom åtgärder av olika karaktär, så som genom god 
samhällsplanering där möjligheterna till samexistens för dricksvatten respektive 
avloppsvatten är utredda.  

Björkaån, som mynnar i Vombsjön, är recipient för Sjöbo kommuns avloppsreningsverk. 
Vattnet från reningsverket infiltreras i mark och når sjön först efter ett års tid, vilket kraftigt 
minskar föroreningsrisken. 

4.3.5 Andra skyddsåtgärder för en bättre råvattenkvalitet 

Utöver de metoder för vattenskydd som beskrivits ovan, finns en rad andra åtgärder som 
kan vidtas i syfte att förbättra kvaliteten på yt- och/eller grundvatten. Kunskapsspridning 
och uppströmsarbete är viktiga verktyg för att långsiktigt minska utsläppen. Några 
ytterligare åtgärder omnämns kortfattat här nedan, i syfte att visa på mångfalden av 
åtgärder som kan bidra till en bättre vattenkvalitet. 

Lantbruket kan göra ett antal olika insatser för att minska såväl läckaget av näringsämnen 
som av kemikalier (bekämpningsmedel) till närliggande vattendrag, exempelvis genom att 
lämna skyddszoner i fältet eller att så in en fånggröda.  
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En annan föroreningskälla för yt- och grundvatten är trafiken. Slitaget på vägar och däck 
resulterar i att partiklar innehållande bland annat tungmetaller sprids vidare till vattnet i 
samband med nästa regnskur. Åtgärder i form av täta diken och en anpassad 
dagvattenhantering kan minska de trafikorsakade föroreningarna.  

På senare år har naturens egen förmåga till vattenrening tagits i beaktande, och olika 
ekosystemtjänster utnyttjas i syfte att bland annat minska övergödningen i ytvatten. Ofta 
handlar det om att fördröja vattenflödet och på så sätt skapa förutsättningar för naturen 
att ta hand om näringsämnena. Översilningsområden, våtmarker och återskapande av 
meandrande vattendrag är några exempel. I Vombsjömrådet ses dessa åtgärder bland 
annat i form av restaurering av Klingavälsån (som visserligen mynnar nedströms 
Vombsjöns utlopp) samt i en restaurering av det gamla översilningsområdet vid Björka 
(Figur 4-3) öster om Vombsjön, i sjöns tillrinningsområde. Även olika typer av 
skyddsområden har positiv effekt, så som exempelvis strandskydd eller olika former av 
naturskyddsområden. 

 

 
Figur 4-3. Den gamla huvudkanalen för översilningsområdet vid Björka har återställts för att åter kunna leda 
ut näringsrikt vatten på ängarna. Restarureringen av översilningsområdet har genomförts av Kävlingeåns 
vattenråd. Bild: Björn Barup. 
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DEL 3 – Vattenfö rsö rjning öch 
annan vattenanva ndning i Lunds 
kömmun 
I denna del av rapporten beskrivs vattenförsörjningen i Lunds kommun men också annan 
känd vattenanvändning, i syfte att ge en helhetsbild över allt nyttjande av vatten i 
kommunen. Försörjningen och användningen är uppdelad i tre olika delar – allmän 
vattenförsörjning (kapitel 5), enskild vattenförsörjning (kapitel 6) samt annan 
vattenanvändning (kapitel 7). I kapitel 5 om allmän vattenförsörjning beskrivs också vilka 
strategier som finns för att hantera en störning eller krissituation.  

Kapitel 8 gör en djupdykning i området kring Vombsjön och beskriver de olika intressen 
och verksamheter som ska samexistera här. Avslutningsvis i del 3 redogörs översiktligt 
för framtida och nutida vattenbehov avseende vattenförsörjning (kapitel 9).  

För att underlätta förståelsen av hur den allmänna vattenförsörjningen (kapitel 5) är 
uppbyggd, ges en kortfattad orientering här nedan. 

Sammanfattande orientering över den allmänna vattenförsörjningen 
VA SYD är huvudman för Lunds kommuns allmänna vattenförsörjning. VA SYD är ett 
kommunalförbund som bildades 2008 då VA-verksamheterna i Lund och Malmö slogs 
samman. Förbundet levererar dricksvatten till, och renar avloppsvatten inom, 
kommunerna Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö.  

Till Lunds kommun levererar VA SYD, med ett mindre undantag, enbart dricksvatten som 
producerats av det kommunalägda bolaget Sydvatten AB. Sydvatten har idag totalt 16 
ägarkommuner och Lund är en av de kommuner som var med och bildade bolaget 1966.  

För tillsyn av de dricksvattenanläggningar (VA SYDs och/eller Sydvattens) som ligger 
inom kommungränsen ansvarar Miljöförvaltningen i Lunds kommun. 

Lunds stad samt ett antal mindre orter (Östra Odarslöv, Hardeberga, delar av Södra 
Sandby, Flyingeby) får vatten som har producerats vid Sydvattens anläggning 
Ringsjöverket i Stehag i Eslövs kommun. Här renas vatten som kommer från sjön Bolmen 
i södra Småland.  

Andra orter i kommunen (Veberöd, Dalby, Genarp, Revinge, Björnstorp och delar av 
Södra Sandby) får vatten från Sydvattens vattenverk Vombverket som är beläget i östra 
delen av Lunds kommun.  

Skatteberga är det enda samhället med allmän försörjning där dricksvattnet kommer från 
en lokal grundvattenresurs. Vattnet bereds i ett lokalt vattenverk tillhörande VA SYD.  

I Lunds kommun finns även ett antal fastighetsägare, boendes enskilt eller i 
sammanhängande bebyggelse, som inte har allmän vattenförsörjning. Dessa fastigheter 
försörjs med grundvatten ur egna brunnar, för vilka fastighetsägarna själv ansvarar.  
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5 Allmän vattenförsörjning 
I detta kapitel beskrivs den allmänna vattenförsörjningen i Lunds kommun. Kapitlet inleds 
med en beskrivning av ansvarsfördelningen inom den allmänna försörjningen. Därefter 
ges en historisk tillbakablick över vattenförsörjningen i främst Lunds stad.  

Efter detta läggs fokus på Sydvattens vattenverk och vattentäkter. Särskild vikt läggs vid 
området Vombfältet, där infiltrationsbassängerna för konstgjort grundvatten är belägna. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt om hantering av störningar i den allmänna 
vattenförsörjningen, såsom strategier för robusta system samt reservvatten och 
nödvatten. Allra sist beskrivs kortfattat de allmänna dricksvattenanläggningar som finns 
kvar i Lunds kommun, men som är tagna ur drift. En lista över dessa anläggningar 
återfinns i Tabell 5.  

5.1 Ansvarsfördelning 

VA SYD är huvudman för dricksvattendistributionen i Lunds kommun och ombesörjer 
driften av densamma. Det vatten som VA SYD distribuerar åt kunderna produceras av 
Sydvatten. VA SYD är således distributör av det allmänna dricksvattnet, medan 
Sydvatten är producent.  

Figur 5-1 illustrerar vattnets väg från vattentäkten till recipienten och ansvarsfördelningen 
mellan Sydvatten och VA SYD. Efter beredning i vattenverket distribueras vattnet till 
kunden via vattenledningar och andra anläggningar – exempelvis vattentorn. För varje ort 
finns en definierad punkt i distributionssystemet där ansvaret för systemet övergår från 
Sydvatten till VA SYD. Det är således VA SYD som står för den sista delen av 
leveranskedjan fram till kranen hos kunden, och som sedan tar hand om och renar 
avloppsvattnet. Enda undantaget i Lunds kommun är för den lilla orten Skatteberga, där 
VA SYD även ansvarar för vattenverket och således har hand om hela 
distributionskedjan. Det finns på vattenledningsnätet ett stort antal definierade 
överlämningspunkter där VA SYD övertar ansvaret för dricksvattendistributionen från 
Sydvatten. 

 

 
Figur 5-1. Schematisk illustration över ansvarsfördelningen mellan VA SYD och Sydvatten längs 
distributionskedjan. Illustration: VA SYD. 
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5.2 Historik – Lunds kommuns vattenförsörjning 

Lunds stad har en lång historia och en lika lång historia av olika system för 
dricksvattendistribution. Den äldsta kända brunnen som använts för stadens försörjning 
finns i domkyrkans krypta. Brunnen är utförd i början av 1100-talet och som kuriosa kan 
nämnas att den finns kvar än idag. Under kommande sekel drabbades Lund allt oftare av 
brist på vatten och av vattenburna epidemier till följd av dålig vattenkvalitet. Under 1800-
talet byggdes och nyttjades Rögleverket, men 1899 inträffade återigen svår vattenbrist. 
Borrningar efter grundvatten söder om Lund, vid Höje å, gav gott resultat och Källby 
vattenverk uppfördes på platsen. Verket förstärktes med vattentäkten Prästberga i västra 
delen av Lunds kommun, på gränsen till Lomma kommun. Täkten kunde tas i bruk 1921 
och från denna leddes vattnet vidare in till Källby vattenverk för beredning.  

Kring 1940 var vattensituationen för Lunds stad åter ohållbar och möjligheterna att lösa 
problemet lokalt ansågs slutligen vara uttömda. Malmö stad hade ordnat sin 
vattenförsörjning genom att använda Vombsjön som vattentäkt, och 1944 slöts avtal 
mellan Lund och Malmö om att vattentäkten även skulle förse Lund med vatten. 1  

På längre sikt skulle inte heller Vombsjön räcka till för att försörja de båda städerna med 
vatten och en mer storskalig lösning var nödvändig För att möjliggöra detta bildade Lunds 
kommun tillsammans med fyra andra kommuner aktiebolaget Sydvatten AB. År 2008 tog 
Lunds kommun ännu ett steg mot en regionaliserad VA-drift genom att VA-verket i Lund 
och VA-verket i Malmö slogs samman under bildandet av kommunalförbundet VA SYD. 
De mindre orterna i Lunds kommun har historiskt sett försörjts via egna brunnar och 
senare med egna vattenverk. Allteftersom har de största av dessa orter anslutits till det 
regionala dricksvattennätet och försörjs idag med vatten från Sydvatten.   

  

                                                      
1 Informationen avseende historiken fram till 1940-talet är hämtad från Stadsbyggnad nr 5 1970, 
Artikel ”Lunds dricksvattenförsörjning”, av direktör Folke Ors, Lunds stads tekniska verk 
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5.3 Sydvatten 

Sydvatten ansvarar för driften av två stora 
vattenverk, Ringsjöverket och Vombverket. 
Här produceras dricksvatten till Lunds 
kommun och till Sydvattens övriga 15 
ägarkommuner – till totalt sett ca 900 000 
personer eller 75 % av Skånes befolkning. I 
detta avsnitt presenteras Sydvatten 
anläggningar närmare, tillsammans med en 
beskrivning av de sjöar som utgör 
råvattentäkter för anläggningarna. Särskild 
vikt läggs vid anläggningen i Vomb, med 
hänsyn till att denna – till skillnad från 
Ringsjöverket – är geografiskt belägen i 
Lunds kommun. I Figur 5-2 visas 
överskådligt vattnets väg avseende både 
råvatten och färdigberett dricksvatten, från 
vattentäkterna Bolmen och Vombsjön till de 
båda vattenverken och vidare ut till de olika 
kommunerna.  

 

Figur 5-2. Illustration över vattnets väg från Bolmen 
och Vombsjön till Ringsjöverket respektive Vombverket 
och vidare ut till Sydvattens delägarkommuner. 
Illustration: Sydvatten. Bilden är beskuren.  
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5.3.1 Ringsjöverket  

Ringsjöverket, i drift sedan 1963, ligger utanför Stehag i Eslövs kommun. Här produceras 
ca 1300 l/s. Vattnet levereras till Lunds tätort men även till kommunerna Eslöv, 
Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Svalöv, Ängelholm samt till delar 
av Malmö och Staffanstorp. Från början beredde Ringsjöverket vatten från den 
närbelägna vattentäkten Ringsjön, men sedan 1987 används i stället i första hand vatten 
från sjön Bolmen i södra Småland. Figur 5-3 utgör en flygbild över Ringsjöverket. I 
förgrunden ses de stora bassängerna för långsamfiltrering, ett produktionssteg i slutet av 
beredningen, där mikroorganismer bryter ner organiska ämnen i vattnet. Ringsjöverket 
utgör riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning, i enlighet med beslut från Havs- 
och vattenmyndigheten i september 2016. 

 
Figur 5-3. Ringsjöverket beläget utanför Stehag i Eslövs kommun. Bildkälla: Sydvatten, fotograf är Bertil 
Hagberg. 

5.3.2 Bolmen och Bolmentunneln 

Den enskilt största vattentäkten för flertalet skånska kommuninvånare ligger inte i Skåne 
utan i södra Småland – sjön Bolmen. I mitten av 1900-talet pekade beräkningarna av 
framtidens vattenförbrukning på att resurserna inom Skånes gränser inte skulle räcka till 
för att försörja skåningarna med vatten. Sjön Bolmen ansågs istället vara det mest 
fördelaktiga valet då sjön har gott om vatten av relativt bra kvalitet och ligger i ett med 
skånska mått mätt lågexploaterat område. Markanvändningen runt sjön består i huvudsak 
av skogsbruk. De kommuner som angränsar till sjön eller omfattar en del av sjön är 
Gislaved, Hylte, Ljungby och Värnamo kommuner. Sett till sjöns hela tillrinningsområde 
omfattas även ytterligare kommuner och flera län.  

Området kring Bolmen är relativt lågexploaterat men påverkan på vattenkvaliteten sker 
bland annat genom att det finns ett stort antal enskilda avlopp i kommunerna kring sjön. 
Området runt sjön är ett populärt rekreationsområde och riksintresse för friluftsliv. Sjön är 
dessutom riksintresse för yrkesfiske. Sydvatten arbetar med att ta fram ett 
vattenskyddsområde för Bolmen och en ansökan om fastställande har under 2016 
lämnats in till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Det största kvalitetsproblemet avseende råvatten från Bolmen, som skapar störst 
utmaningar avseende beredning till dricksvatten, är brunifiering, vilket orsakas av att 
humusämnen som tillförs vattnet från skog och mark löses upp och färgar vattnet brunt. I 
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takt med klimatförändringarna förväntas problemet öka och hänsyn till detta måste tas vid 
utformning av processerna för beredning av råvattnet till dricksvatten. 

Sydvattens råvattenuttag ur Bolmen berättigas genom en vattendom omfattande 189 
miljoner m3/år. I dagsläget används ca 46 miljoner m3/år. Det finns inga andra större 
vattenuttag ur sjön och de uttagsmängder som redan är intecknade för 
dricksvattenproduktion är troligtvis nära den gräns som Mark- och miljödomstolen kan 
acceptera.  

Från Bolmen leds vattnet mot Ringsjöverket i Skåne via den åtta mil långa 
Bolmentunneln. Tunneln är sedan 2010 klassad som riksintresse för 
dricksvattenproduktion. Bolmentunneln (Figur 5-4) har en tvärsnittsyta på 9 m2. Vattnet 
rinner med självfall från Bolmen till Äktaboden, beläget strax söder om Perstorp. Från 
Äktaboden till Ringsjöverket, ca 25 km, pumpas vattnet via en råvattenledning. För att 
öka redundansen avseende råvattentransporten genomför Sydvatten med byggstart 2016 
ett stort projekt där ytterligare en råvattenledning kommer att läggas från Äktaboden till 
Ringsjöverket. 

 
Figur 5-4. Interiörbild från Bolmentunneln. Tunneln är i normalfallet helt vattenfylld och bilden är tagen då 
tunneln delvis tömts för att möjliggöra underhållsarbete. Bildkälla: Sydvatten. 

5.3.3 Ringsjön 

Före nyttjandet av Bolmen som vattentäkt beredde Ringsjöverket, som namnet antyder, 
vatten från Ringsjön. I normalfallet används inte längre något vatten från Ringsjön, men 
sjön har ändå en viktig funktion som reservvattentäkt i händelse att vatten från Bolmen 
inte kan användas. Ett sådant exempel var 2008 då Bolmentunneln rasade och fick 
stängas ner för reparation. Användandet av Ringsjön som reservvattentäkt regleras 
genom en vattendom. Vattendomen anpassades 2013 till att Ringsjön enbart utgör en 
reservvattentäkt samt till att vid aktuella tillfällen möjliggöra ett större uttag, anpasssat till 
situationen. 
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5.3.4 Vombverket 

Vombverket, beläget sydöst om Vombsjön i Lunds kommun, togs i drift av Malmö stad 
1948. Verket bereder ett så kallat konstgjort grundvatten, som skapas genom att vatten 
från Vombsjön får infiltrera genom grus- och sandlager i infiltrationsdammar innan det 
pumpas upp för beredning. Infiltrationsdammarna är belägna på det naturligt sandiga 
Vombfältet. Vombverket producerar ca 900 l/s och levererar vatten till ett antal mindre 
orter i Lund (se Tabell 4) men också till kommunerna Burlöv, Malmö, Staffanstorp, 
Svedala, Vellinge och delar av Eslövs kommun. I Figur 5-5 visas infiltrationsprocessen 
som sker innan vattnet leds in till Vombverket. Vombverket inklusive Vombverkets 
infiltrationsfält utgör riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning, i enlighet med 
beslut från Havs- och vattenmyndigheten i september 2016. 

 

 
Figur 5-5. Schematisk illustration av hur vatten från Vombsjön infiltrerar i bassänger och vidare ner i den 
naturliga geologiska formationen innan det tas upp ur brunnar för beredning i Vombverket. Illustration: 
Sydvatten (bilden är beskuren).  
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5.3.5 Vombsjön 

De naturgivna förutsättningarna för vattentäkten Vombsjön har tidigare presenterats i 
avsnitt 4.2.1. Sydvattens uttag av vatten från Vombsjön samt infiltration och uttag från 
Vombfältet berättigas genom en vattendom från 1969 avseende ett vattenuttag om 47 
miljoner m3/år. 

Det finns ett vattenskyddsområde för Vombfältets infiltrationsområde och brunnar vilket 
även innefattar själva Vombsjön men inte sjöns tillrinningsområde. Den geografiska 
avgränsningen för området visas i Figur 5-6. Området omfattar även Vombfältet där 
infiltrationsbassängerna är belägna. Sydvatten har under 2016 påbörjat arbetet med att 
uppdatera vattenskyddsområdet. 

 
Figur 5-6. Streckat område visar den geografiska avgränsningen för nuvarande vattenskyddsområde. 
Sydvatten arbetar med en revidering av skyddsområdet.  
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5.3.6 Infiltrationsanläggningen på Vombfältet 

Vattnet från Vombsjön infiltreras på fältet syd/sydväst om sjön. Anläggningen är belägen 
på vattenförekomsten Vombfältet. Området rakt söder om Vombsjön, som också är 
beläget på förekomsten Vombfälten, heter Vombs fure (se Figur 5-7). Vombs fure är ett 
skogsområde med företrädelsevis planterad tall. Inom Vombs fure finns också ett antal 
infiltrationsdammar.  

 
Figur 5-7. Infiltrationsanläggning vid Vombverket samt Vombs fure. 

Området kring infiltrationsanläggningen på Vombfälten (inklusive Vombs fure) hyser 
många olika intressen utöver dricksvattenintresset och de mest framträdande beskrivs i 
kapitel 8. 
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5.3.7 I framtiden: Bolmenvatten till Vombverket  

Sydvatten kommer att inom en 10-årsperiod att realisera ett projekt som syftar till att 
bygga en ny råvattenledning från Ringsjöverket till Vombverket/infiltrationsanläggningen 
på Vombfältet. Syftet med denna ledning är att kunna förse även Vombverket med vatten 
från Bolmen. På så vis får Vombverket ett råvatten av bättre kvalitet samtidigt som 
sårbarheten minskar genom att verket kan få vatten från två olika källor – Bolmen och 
Vombsjön. 

5.4 Verksamhetsområde och vattenförsörjningsområden  

VA SYD ansvarar för vattenförsörjningen för i stort sett alla orter i Lunds kommun. 
Kommunen förses årligen med ca 9,5 miljoner m3 dricksvatten från Sydvatten. 
Förbrukningen för Lunds stad varierar stort under året och kan över sommaren eller 
julhelgen då studenterna lämnat staden gå ner med så mycket som 30 %. 

VA SYDs verksamhetsområde för dricksvatten presenteras i Figur 5-8. Observera att det 
finns fastigheter som ligger utanför definierat verksamhetsområde men som ändå har 
allmän vattenförsörjning. 

 
Figur 5-8. Verksamhetsområde för dricksvatten i Lunds kommun. 
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I Lunds kommun finns tre olika vattenförsörjningsområden. Till samma 
vattenförsörjningsområde räknas alla orter som får vatten från samma källa. Vilka orter 
som tillhör vilket vattenförsörjningsområde är sammanställt i Tabell 4. Lunds stad samt ett 
antal av orterna får vatten som har producerats vid Ringsjöverket. Andra orter i 
kommunen får vatten från Vombverket. Skatteberga är det enda allmänt 
dricksvattenförsörjda samhället som har ett eget vattenverk. Detta är ett grundvattenverk 
som försörjer ca 40 hushåll i närområdet. Grundvattnet hämtas lokalt i Skatteberga, 
uttaget är inte reglerat av någon vattendom och det finns inget vattenskyddsområde 
knutet till täkten. Skatteberga vattenverk ska läggas ner och i framtiden kommer orten att 
försörjas med dricksvatten från Sydvatten. Detta projekt är planerat att genomföras 2019-
2021. 

För läsbarhetens skull presenteras vilka orter som tillhör vilket vattenförsörjningsområde i 
tabellform, se Tabell 4.  
 
Tabell 4. Sammanställning över vilka orter i Lunds kommun som tillhör vilket vattenförsörjningsområde. 
Observera att det kan finnas fastigheter utanför dessa orter som också har allmän vattenförsörjning. 

Vattenförsörjningsområde Orter  
Ringsjöverket (Bolmen) Lund 

Stångby 
Tornhill 
Vallkärra 
Västra Hoby 
Östra Odarslöv 
Igelösa 
Hardeberga (stationsby och kyrkby) 
Södra Sandby (norra delen) 
Norreholm 
Sandby mosse (södra delen) 
Skarnberga (södra delen) 
Flyingeby 

Vombverket (Vombsjön)  Veberöd 
Idala 
Dörröd/Stenröd 
Björnstorp 
Genarp  
Bonderup 
Dalby 
Torna Hällestad 
Borelund 
Åkestorp 
Revingeby 
Södra Sandby (södra delen) 

Eget vattenverk (Skatteberga) Skatteberga 
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Vid vissa tillfällen kan även orter som tillhör Ringsjöverkets försörjningsområde förses 
med ett dricksvatten som till viss del innehåller vatten från Vombverket. Att även förse 
Lund med omnejd med en del vombvatten är ett sätt att skapa redundans vid de tillfällen 
då Ringsjöverket inte kan leverera med full kapacitet, exempelvis vid planerat 
underhållsarbete.  

5.4.1 Vattenöverföring mellan mindre orter över kommungränsen 

Det finns några exempel på vattenförsörjning till minde orter som görs, eller kommer att 
göras, över kommungränsen. Dessa redovisas kortfattat här nedan i syfte att ge en 
fullständig bild av den allmänna dricksvattendistributionen i Lunds kommun samt att 
utgöra exempel på mellankommunala lösningar. 

Vatten till Flyinge med omnejd i Eslövs kommun 

Fyra mindre orter i Eslövs kommun – Flyinge, Gårdstånga, Hammarlunda och Holmby – 
försörjs med vatten från Ringsjöverket via en överföringsledning från Södra Sandby i 
Lunds kommun. Orterna har tidigare försörjts från en lokal vattentäkt men efter stora 
driftproblem stängdes verket 2013. Den samhällsekonomiskt bästa lösningen för orternas 
vattenförsörjning var försörjning via Lunds kommun även om orterna ligger i Eslövs 
kommun. 

Vatten till Hemmestorp, Sjöbo kommun 

Hemmestorp, beläget öster om Veberöd men i Sjöbo kommun, får vatten via en 
överföringsledning från Veberöd. Försörjning från Lunds kommun innebär en betydligt 
kortare ledningssträcka än om försörjning skulle ske från Sjöbo.  

Framtida vattenförsörjning till Håstad i Lunds kommun 

Håstad, invid kommungränsen i nordvästra Lund, har idag enskild försörjning men 
dessvärre omfattande problem med vattenkvaliteten – se vidare avsnitt 0. Att ansluta 
Håstad till den allmänna vattenförsörjningen i Lunds stad skulle medföra en betydande 
kostnad med hänsyn till det geografiska avståndet. Ett ekonomiskt mycket bättre 
alternativ är att ansluta Håstad till den nya dricksvattenledning som läggs till Örtofta i 
Eslövs kommun, på andra sidan kommungränsen. Den preliminära tidsplanen är att 
Håstad kan förses med allmänt dricksvatten 2018.  

5.5 Hantering av störningar i den allmänna vattenförsörjningen 

Det genomförs kontinuerligt ett stort antal åtgärder i syfte att undvika att en störning i den 
allmänna vattenförsörjningen sker, eller för att undvika att en inträffad störning får 
allvarliga konsekvenser. Detta handlar om långsiktiga och förebyggande åtgärder vid 
exempelvis ombyggnad av anläggningar eller vid planering av nya dricksvattenledningar.  

Utöver det förebyggande arbetet måste det finnas strategier och planer för att fortsatt 
kunna förse kunderna i kommunen med dricksvatten om en avsevärd störning ändå sker. 
Detta förberedande arbete benämns här beredskapsplanering. Tidigare har 
beredskapsplaneringen varit av lokal karaktär, men en alltmer storskalig vattenförsörjning 
ställer också i en krissituation krav på regional samverkan.  
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För att belysa såväl förebyggande som krisrelaterat arbete är detta avsnitt uppdelat i olika 
delar. I 5.5.1 och 5.5.2 redogörs för tidigare respektive nuvarande beredskapsplanering 
och därefter beskrivs förebyggande åtgärder i 5.5.3, medan 5.5.4 om reservvatten och 
5.5.5 om nödvatten förklarar vad som händer om det ändå inträffar en störning som gör 
att allmänt dricksvatten inte kan levereras.   

5.5.1 Tidigare beredskapsplanering 

VA-verket Lund hade tidigare (innan VA SYD bildades 2008) en egen 
beredskapsplanering för dricksvattenkriser. I Lunds stad med omnejd fanns ett antal 
dricksvattenanläggningar i beredskapssyfte. Reservvattenverken i Lunds centralort 
utgjordes av Vallkärra vattenverk, ett vattenverk på Åldermansgatan (rivet 2012) samt ett 
vattenverk kallat Stenkrossen, beläget på Gylleholmsgatan (byggnaden finns kvar idag). 
Det har förutom reservvattenverken också funnits ett antal brunnar för 
nödvattenförsörjning, lokaliserade bland annat i Stadsparken och på Räddningstjänstens 
anläggning på Gastelyckan.  

Få av anläggningarna, reservvattenverk som brunnar, har underhållits kontinuerligt. Det 
kan konstateras att reservanläggningarna sällan eller aldrig har använts samt att 
bristande dokumentation, i kombination med att VA SYD idag planerar att välja andra 
lösningar vid krissituationer, har gjort att reservanläggningarna inte längre ges någon 
plats i beredskapsplaneringen. Det är svårt att motivera upprätthållandet av de mindre 
reservvattenverken, dels utifrån ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter och dels med 
hänsyn till att verken ändå (åtminstone i Lunds stad) bara skulle kunna ersätta en liten del 
av den ordinarie produktionen. Att en teknisk anläggning tas ur bruk är emellertid inget 
hinder för att även fortsatt betrakta det lokala grundvattnet som tidigare nyttjats som 
vattentäkt som en potentiell resurs, eventuellt i behov av skydd, se vidare avsnitt 5.5.4 
om reservvatten. 

5.5.2 Dagens och framtidens beredskapsplanering 

Utvecklingen har, även för beredskapsplanering, under senare tid gått mot storskaliga 
lösningar och krav på en stark regional samverkan. Att Lunds kommun är en del av ett 
större försörjningssystem omfattande stora delar av västra och sydvästra Skåne kräver 
ett regionalt angreppssätt även avseende beredskapsfrågan – en driftstörning hos 
Sydvatten eller hos VA SYD drabbar sannolikt fler kommuner än bara Lunds kommun.  

För att samhällsviktiga funktioner ska kunna upprätthållas vid en dricksvattenkris måste 
ett väletablerat samarbete finnas mellan Lunds kommun, Sydvatten, VA SYD och andra 
berörda aktörer i det drabbade området. Denna samverkan skapas idag genom 
gemensamma projekt, riskanalyser och krisövningar.  

5.5.3 En robust vattenförsörjning  

Lunds kommuninvånare liksom samhällets funktionalitet är beroende av att ett 
kvalitetskontrollerat dricksvatten, med få avbrott i leveransen, kan distribueras. 
Dricksvattensystemet måste därför kunna stå emot olika typer av störningar. Det är 
avgörande att Sydvatten och VA SYD kan uppnå en kvalitets- och leveranssäker 
vattenförsörjning – en robust försörjning.  
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VA SYDs styrelse fattade i juni 2016 ett beslut om att anta en förbundsövergripande 
strategi som specifikt beskriver organisationens arbete med att skapa en robust 
vattenförsörjning. Strategin antogs i syfte att bättre kunna beskriva hur VA SYD hanterar 
frågan, men också som ett avstamp inför framtida arbete. Strategin fokuserar på akuta, 
tekniska problem och är inte ett verktyg för långsiktigt skydd av nuvarande eller 
potentiella framtida dricksvattenresurser. 

I korthet anger strategin att en robust vattenförsörjning ska uppnås genom:  

 Ett driftsäkert och väl underhållet distributionssystem för dricksvatten. 

 Beredskap för situationer då den vanliga distributionen inte fungerar 
(reservvatten och nödvatten). 

Vidare anges i strategin att distributionssystemets olika delar bör utformas på ett robust 
sätt så att systemet i sin helhet tål att utsättas för olika typer av störningar, samt 
underhållas och förnyas enligt en framtagen plan. Underhålls- och förnyelsearbete ska 
kunna utföras med minsta möjliga driftstopp och det ska finnas en beredskap för att 
hantera akuta problem dygnet runt.  

För att förbättra robustheten vid Sydvattens respektive VA SYDs anläggningar har olika 
åtgärder genomförts, och kommer att genomföras. Några exempel på sådana åtgärder 
ges här nedan:  

 Dubbel uppsättning av viktiga komponenter/maskiner (redundans) 

 Reservkraft, om den ordinarie elförsörjningen inte fungerar 

 Skydd för att undvika driftstopp till följd av sabotage eller brand 

En annan viktig pusselbit är dricksvattenreservoarerna. Reservoarer bidrar till systemets 
robusthet genom att tillfälligt lagra vatten. Vid en störning möjliggör reservoarerna att 
produktionen kan stå stilla samtidigt som kunderna ändå får vatten så länge som vattnet i 
reservoarerna räcker. Vombfältet vid Vombverket (Sydvatten) och Örbyfältet utanför 
Helsingborg (NSVA) fungerar utöver för vattenrening även som reservoarer och bidrar på 
detta sätt starkt till Sydvattensystemets robusthet. Även Lunds dricksvattenreservoarer 
bidrar till stabilitet i systemet. 

5.5.4 Reservvatten 

Reservvatten är vatten som levereras via det vanliga ledningssystemet, men som 
kommer från en annan källa än normalt, exempelvis från ett annat vattenverk 
(reservanläggning) eller från en annan vattentäkt (reservvattentäkt). Som beskrivet i 
avsnitt 5.5.1 fanns tidigare lokala reservvattenverk i Lunds stad. Stadens distributionsnät 
var då i stort sett isolerat från andra orters ledningsnät. Idag är Lunds kommuns 
distributionssystem på flera ställen sammankopplat med övriga Sydvattenkommuners 
dricksvattenledningar. En av många effekter av detta är att avseende reservvatten söks 
idag regionala snarare än lokala lösningar, främst i form av att Sydvattens båda 
vattenverk Ringsjöverket och Vombverket vid behov kan ersätta delar av varandras 
produktion. Det är emellertid viktigt att poängtera att verken inte har kapacitet att ersätta 
varandra fullt ut.  
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Ringsjöverket, som i normalfallet bereder vatten från sjön Bolmen, har redundans 
avseende råvatten genom att Ringsjön vid behov fungerar som reservvattentäkt till 
verket. Vattendomen för Ringsjön utökades 2013 vilket ytterligare förbättrade 
redundansen. Avseende Vombsjön tillåter vattendomen att större uttag än i normalfallet 
görs under kortare perioder. I framtiden kommer redundans att skapas genom att 
bolmenvatten via en ny råvattenledning leds ner även till Vombverket (se avsnitt 0). För 
specifika delar av Malmö stad kan slutligen Bulltofta vattenverk i Malmö ersätta en mindre 
del av Vombverkets produktion.  

I Lunds kommun finns två anläggningar (Källby vattentäkt/vattenverk och Prästberga 
vattentäkt, se Tabell 5) vilka tidigare har definieras som reservvattenanläggningar enligt 
beslut i tekniska nämnden 2002. Detta beslut upphävdes av Lunds Ägarnämnd i VA SYD 
i oktober 2016.  

Det finns också ytterligare två avställda anläggningar (Genarps vattenverk och Revinge 
vattenverk) som i teorin skulle kunna vara reservanläggningar. Beslut har fattats på 
tjänstemannanivå om att inte spara dessa anläggningar.  

Med hänsyn till att det är svårt att motivera kostnaden för att hålla igång ett 
reservvattenverk och att det dessutom ofta är problematiskt utifrån ett driftsperspektiv att 
göra detta, utgår VA SYD från följande principer för reservvattenhantering: 

 Volym: som reserv används källor som i sammanhanget ger en större volym. 

 Kvalitetskontroll: reservvattnet ska vara kvalitetskontrollerat innan det 
distribueras. 

 Kontinuerlig drift: som reserv används vatten från de vattenverk som är i 
kontinuerlig drift. 

Mindre vattenverk som inte är i drift idag rekommenderas i enlighet med dessa principer 
därför inte att sparas i syfte att utgöra reservvattenverk. Hanteringen av de anläggningar 
som tagits ur drift görs inom ramen för VA SYDs projekt Vattentäkters framtid, under 
perioden 2016-2019 (se avsnitt 3.1.4). I samband med att anläggningarna slutligen fullt ut 
avvecklas och fastigheterna överlämnas till Lunds kommun, måste också en diskussion 
hållas kring hur grundvattenresursen, som tidigare nyttjats som vattentäkt, ska betraktas 
framgent. Om det bedöms relevant att skydda det lokala grundvattnet även i framtiden 
behöver former för detta fastställas.  

5.5.5 Nödvatten 

Nödvattenförsörjning innebär att dricksvatten inte kan levereras med det vanliga 
distributionssystemet utan att leverans istället måste göras med hjälp av exempelvis 
tankar eller flaskor. Det är viktigt att poängtera att en nödvattensituation innebär en stor 
påfrestning för ett samhälle. För att lyckas genomföra en nödvatteninsats krävs en god 
samverkan mellan Lunds kommun, Sydvatten, VA SYD och övriga samhällsviktiga 
instanser. Det behövs en tydlig ansvars- och arbetsfördelning och en fastställd 
prioriteringsordning avseende vem som ska få nödvatten först. 
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VA SYD ansvarar för dricksvattendistributionen till Lunds kommun även i en 
nödvattensituation. VA SYDs nödvattenarbete beskrivs i dokumentet Nödvattenplan för 
VA SYD och består kortfattat av följande delar: 

 Eget materialförråd (nödvattentankar) samt egen beredskapsplanering för en 
nödvattensituation. 

 Planerings- och prioriteringsarbete tillsammans med ägarkommunerna. 

Lunds kommun och VA SYD har under de senaste åren genomfört två stora 
gemensamma krisövningar med nödvattentema. Utvärderingarna från övningarna visar 
att det finns stor förbättringspotential avseende bland annat frågor om ansvar, 
arbetsuppgifter och kommunikation. Fokus i det framtida arbetet kommer att ligga bland 
annat på ansvarsfördelning, förankring av nödvattenarbetet och på kommunikation i 
samband med en nödvattensituation. 

5.6 Dricksvattenanläggningar som har tagits ur drift 

Det finns i Lunds kommun ett antal anläggningar som tidigare har använts för 
dricksvattendistribution och som fortfarande finns kvar även om de inte är i drift. Till vissa 
av anläggningarna hör vattendomar och/eller vattenskyddsområden. Anläggningarna 
kommer att hanteras fysiskt och juridiskt i VA SYDs projekt ”Vattentäkters framtid” (se 
avsnitt 3.1.4 och avnsitt 5.5.4).  

Tabell 5 utgör en sammanställning över anläggningar som har tagits ur drift. Till 
anläggningarna kan höra befintliga tillstånd (vattendomar) och/eller 
vattenskyddsområden. Samtliga anläggninar har nyttjat grundvatten som råvattenresurs. 
Några av anläggningarna är eller har varit reservanläggningar, eller skulle i teorin kunna 
vara det.  

Tabell 5. Sammanställning över dricksvattenanläggningar som har tagits ur drift i Lunds kommun (tabellen 
fortsätter på nästa sida). 

Anläggning Beskrivning Vattendom Vattenskyddsområde 

Källby vattenverk och 
vattentäkt 

Försörjning för del av 
Lunds stad, ej i drift men 
reservanl. sedan 2002. 
Status reservanl. 
upphävdes 2016. 

Ja (från 1954, 
gemensam med 
Prästberga m.fl.) 

Ja 

Prästberga vattentäkt Försörjning för del av 
Lunds stad, ej i drift men 
reservanl. sedan 2002. 
Status reservanl. 
upphävdes 2016. 

Ja (från 1954, 
gemensam med Källby 
m.fl.)  

Nej 

Genarps vattenverk 
och vattentäkt 

Försörjning av Genarp, 
ej i drift sedan 1999, ej 
utpekad reservanl. 

 

Ja (från 1970, sökt av 
Genarps kommun) 

Nej 
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Anläggning Beskrivning Vattendom Vattenskyddsområde 

Revinge vattenverk och 
vattentäkt 

Försörjning av Revinge, 
ej i drift sedan 2012, ej 
utpekad reservanl. 

Ja (från 1981) Ja 

Torna Hällestads 
vattenverk och 
vattentäkt 

Försörjning av TH, ej i 
drift sedan 1970, kan ej 
användas som reservanl. 
idag, vattenverkets-
fastigheten är såld, 
vattentäkten finns kvar 

Nej Nej 

Vallkärra vattenverk 
och vattentäkt 

Försörjning av Vallkärra, 
ej i drift sedan 1970, kan 
ej användas som 
reservanläggning idag 

Nej Nej 

Veberöds vattenverk 
och vattentäkt 

Försörjning av Veberöd, 
ej i drift sedan 1970-
talet, kan ej användas 
som reservanl. idag 

Ja (domar, från 1956, 
1962 resp. 1973, sökta 
av Veberöds kommun) 

Tidigare 
vattenskyddsområde 
upphävdes 2004 

Stenkrossens 
vattenverk och 
vattentäkt 

Reservvattenanläggning 
i Lunds stad, kan ej 
användas idag 

Ja (två domar, från 
1945 resp. 1947) 

Nej 

Södra Sandby 
vattenverk och 
vattentäkt 

Försörjning av Södra 
Sandby, ej i drift sedan 
2003, kan ej användas 
som reservanläggning 
idag men en av 
brunnarna används för 
bevattning, verket är 
rivet och fastigheten 
används för annat 
ändamål 

Ja (två domar från 
1981, upphävda) 

Tidigare 
vattenskyddsområde 
upphävdes 2004 

Åldermansgatans 
vattenverk och 
vattentäkt 

Reservvattenverk för 
liten del av Lunds stad, 
är idag rivet 

Nej 

 

Nej 

Dricksvattenanläggning 
i stadsparken (kvarteret 
Svanelyckan) 

Troligtvis rivet idag Ja (från 1943) Nej 

 
Det finns i kommunen två vattenskyddsområden som är knutna till vattentäkter som inte 
längre är i drift. Det ena området avser Källby vattentäkt och är beläget i södra delen av 
Lunds centralort, se Figur 5-9. Vattenskyddsområdet fastställdes av Länsstyrelsen 1975. 
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Vattenskyddsområdet ligger inom ett av de områden, sydvästra Lund, som särskilt 
belyses i Lunds kommuns utbyggnads- och boendestrategi 2025 (remissversion).  

Att det finns ett vattenskyddsområde att ta hänsyn till kan påverka vilka verksamheter 
som tillåts att etablera sig i området. VA SYD avser att upphäva skyddsområdet med 
anledning av att vattenverket har tagits ur drift och att det därmed inte längre föreligger 
något skyddsbehov med anledning av att det inte görs något råvattenuttag idag eller kan 
antas göras framöver.  

Då ett vattenskyddsområde upphävs till följd av att vattentäkten avvecklas, lyfts den 
självskrivna skyddsformen för grundvattenresursen bort. Om Lunds kommun även i 
framtiden vill värna om den aktuella, lokala grundvattenresursen behöver andra 
skyddsformer, såsom områdesbestämmelser, etableras. 

 
Figur 5-9. Markerat område utgör vattenskyddsområde för Källby vattentäkt. 
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Det andra vattenskyddsområdet (se Figur 5-10) avser Revinge vattentäkt, området 
fastställdes av Länsstyrelsen 1977.

 
Figur 5-10. Markerat område utgör vattenskyddsområde för Revinge vattentäkt. 

6 Enskild vattenförsörjning  
Det finns i Lunds kommun ett antal verksamheter och hushåll som inte försörjs med 
allmänt vatten utan som istället har enskild vattenförsörjning i form av egna brunnar, vilket 
beskrivs i detta kapitel. De avgränsningar som har gjorts för kapitlet har tidigare 
redovisats i avsnitt 2.2.1. 

Hushåll/verksamheter med egen försörjning är oftast enskilt belägna, men i vissa fall kan 
vattenförsörjningen också vara organiserad i samfälligheter. I de fall som området utan 
allmän vattenförsörjning inkluderar en bebyggelsekoncentration om ca 20-30 fastigheter, 
är området upptaget i Lunds VA-utbyggnadsplan (se avsnitt 9.2). 

6.1.1 Omfattning  

Det är svårt att utan betydande undersökningar beskriva hur många fastigheter i 
kommunen som har enskild vattenförsörjning. Detta grundar sig på att det inte finns 
någon skyldighet att lämna uppgifter till kommunen eller annan myndighet om enskild 
vattenförsörjning och det sker ingen myndighetstillsyn inom området. Undantaget gäller 
brunnar vars vatten används i en offentlig eller kommersiell verksamhet – dessa brunnar 
ska registreras hos Miljöförvaltningen. I Lunds kommun finns det idag 6 stycken sådana 
brunnar registrerade. Verksamheterna som nyttjar dessa brunnar består av restauranger 
samt ett kloster och en skola.  
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Det går att geografiskt beskriva områden som har enskild vattenförsörjning genom att 
utesluta alla områden med allmän försörjning. Områden där invånarna har egen 
vattenförsörjning utgörs främst av följande delar av kommunen: 

 Område 1: Söder, väster och öster om Genarp 

 Område 2: Nordöstra delen av kommunen; Vomb och Revingehed 

 Område 3: Nordvästra delen av kommunen, norr om Stångby 

 
Figur 6-1. De största områdena i kommunen med enskild försörjning, ungefärlig utbredning. Notera att det 
även finns andra (mindre) områden i kommunen som har enskild vattenförsörjning.  
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6.1.2 Vattenkvalitet och eventuella problemområden 

Eftersom det inte utförs någon systematisk undersökning av vattenkvaliteten i de enskilda 
brunnarna saknas information om generell status eller om eventuella problemområden. 
Med hänsyn till att många av brunnarna är lokaliserade i ett jordbrukslandskap finns det 
emellertid en generell risk för förhöjda halter av bland annat nitrat och bekämpningsmedel 
i brunnarna, samt en risk för förhöjda bakteriehalter.  

Ett område där Miljöförvaltningen i Lunds kommun känner till att det finns problem med 
vattenförsörjningen är Håstad, beläget norr om Lund invid kommungränsen mot Kävlinge 
och Eslövs kommuner. VA-utbyggnadsplanen anger att flertalet fastigheter i Håstad har 
problem med att dricksvattnet innehåller så väl förhöjda bakteriehalter som 
bekämpningsmedel, samt överskrider gränsvärdena för ett antal andra kemiska 
parametrar. Dricksvattensituationen i Håstad bedöms vara ohållbar vilket föranleder 
behov av att snarast ansluta området till allmän vattenförsörjning.  

6.1.3 Ansvar 

Det är den enskilde fastighetsägarens ansvar att kontrollera vattenkvaliteten i sin brunn. 
Det vanligaste är att vattenprov endast tas vid speciella tillfällen, exempelvis vid 
försäljning av fastigheten eller vid misstänkta kvalitetsproblem. Sedan 1 januari 2014 har 
Livsmedelsverket tagit över informationsansvaret från Socialstyrelsen när det gäller frågor 
som rör dricksvattenkvalitet från egen brunn. Kommunen har ingen skyldighet att 
tillhandahålla information om provtagning av enskilt dricksvatten. Lunds kommun ger 
ändå kommuninvånarna möjlighet att kontakta miljöinspektörer på Miljöförvaltningen för 
att ställa frågor kring kvalitet och provtagning avseende enskild vattenförsörjning.  

Även om det inte är kommunens ansvar att övervaka dricksvattenkvaliteten i de enskilda 
brunnarna, kan det finnas fördelar med att ha en uppfattning om hur läget ser ut 
avseende vissa områden. Ett geografiskt problemområde kanske måste bli föremål för 
utbyggnad av det allmänna vattenförsörjningssystemet på grund av dålig vattenkvalitet 
och tidig kunskap om detta möjliggör en bättre planering av nödvändiga men omfattande 
investeringar för såväl VA SYD som för den enskilde fastighetsägaren. Ur ett 
folkhälsoperspektiv kan det även vara intressant att känna till eventuella områden med 
dålig dricksvattenkvalitet – de som bor i området kan i värsta fall utsätta sig för 
hälsorisker och är kanske inte medvetna om att så är fallet.  

7 Andra vattenuttag i Lunds kommun 
Utöver allmän vattenförsörjning, samt privatpersoners enskilda försörjning från egen 
brunn, kan även vattenuttag för andra syften göras. Här benämns de ”andra vattenuttag”. 
Detta avsnitt syftar till att beskriva sådan annan vattenanvändning i Lunds kommun, i 
syfte att ge en helhetsbild över alla kända vattenuttag i kommunen. De avgränsningar 
som gjorts för aktuellt kapitel har tidigare redovisats i avsnitt 2.2.1. 

Andra vattenuttag görs oftast i syfte att bevattna grödor eller parker/idrottsanläggningar. 
Ett annat användningsområde är så kallade energibrunnar. Avseende specifikt bevattning 
så har en genomgång av den bevattning som görs inom ramen för den kommunala 
verksamheten genomförts. Genomgången visar emellertid att Lunds kommun för 
bevattning endast nyttjar den allmänna VA-anläggningen. Enda undantaget är 
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idrottsplatsen i Södra Sandby, där bevattning sker från en brunn som tidigare tillhörde 
vattenverket i byn.  

Vattenuttag är oftast tillståndspliktiga. En bild av vilken annan känd vattenanvändning 
som sker i kommunen kan därför skapas genom att titta på de tillstånd (tidigare 
benämnda ”vattendomar”) som är utfärdade för verksamheteter inom kommungränsen. 
Det bör dock poängteras att tillstånden i sig inte säger något om huruvida ett vattenuttag 
sker i praktiken eller hur stort detta uttag i så fall är. 

En genomgång av befintliga tillstånd avseende specifikt grundvattenuttag inom Lunds 
kommungräns visar att det finns totalt ett 40-tal gällande tillstånd i kommunen, utfärdade 
från 1940-talet och fram till idag. Merparten av tillstånden avser kommunal verksamhet 
och räknas till den allmänna vattenförsörjningen. De flesta tillstånd gäller uttag ur 
Vombfältet. Dessa domar är aktuella idag – se vidare avsnitt 5.3.4 om Vombverket. En 
notering om övriga kommunala tillstånd för grundvattenuttag återfinns i Tabell 5. Dessa 
tillstånd nyttjas inte längre idag då inga uttag görs.   

De tillstånd avseende grundvattenuttag som inte avser kommunal verksamhet är 
utfärdade för bortledande av vatten för olika ändamål; exempelvis jordbruksbevattning, 
energibrunnar samt industriell verksamhet. I framtagandet av Lunds 
vattenförsörjningsplan har ingen närmare utredning genomförts avseende vilka av 
tillstånden (utöver de kommunala) som i praktiken används. Det kan emellertid antas att 
de nyligen utfärdade tillstånden genererar en faktisk aktivitet, medan de äldre med största 
sannolikhet inte nyttjas. I vissa fall kan det med säkerhet konstateras att verksamheten 
som ansökt om tillståndet sedan länge är nerlagd, men att tillståndet ändå finns kvar. 

Tillstånd kan även sökas för att få lov att använda en ytvattenresurs. Utöver den 
ytvattendom som avser Sydvattens uttag av vatten från Vombsjön, har eventuella andra 
ytvattendomar inte studerats inom ramen för denna vattenförsörjningsplan. Hänvisning 
görs istället till framtagen Sjö- och vattendragsplan. Denna plan behandlar visserligen inte 
specifikt utfärdade tillstånd men är det dokument som mest ingående beskriver status för, 
och påverkan på, ytvattendragen i Lunds kommun. 

8 Intressen och verksamheter kring Vombsjön och 
infiltrationsanläggningen på Vombfälten 
Dricksvattendistribution är en viktig samhällsfunktion som ofta är beroende av var en viss 
naturgiven förutsättning är lokaliserad, men som ändå måste kunna samexistera med 
andra såväl allmänna som enskilda intressen och verksamheter i kommunen. Detta blir 
extra tydligt i högexploaterade områden eller i områden som av annan anledning hyser 
många olika intressen. Ett sådant område i Lunds kommun utgörs av Vombfältet. I detta 
avsnitt presenteras de intressen eller verksamheter som, vid sidan av 
dricksvattenproduktionen, i olika grad påverkar intressebilden området. Beskrivningen har 
avgränsats till den del av Vombfältet som ligger närmast Vombverket, inklusive 
skogspartiet Vombs fure söder om sjön, samt till delar av Vombsjöns tillrinningsområde 
vilket i huvudsak återfinns norr och öster om sjön. De intressen som presenteras utgår 
inte från en uttömmande påverkansanalys på Vombsjön och infiltrationsanläggning utan 
visar på komplexiteten när flera intressen ska samexistera i ett område.  
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8.1 Riksintresse för totalförsvaret 

Vombsjön och Vombs fure ligger mellan de båda militära övningsfälten Revingehed och 
Björkafältet (Figur 8-1). Inom båda övningsområdena finns dels riksintressen avseende 
själva skjutfälten och dels definierade influensområden för skjutfältet, som även de har 
betydelse utifrån ett planperspektiv. I influensområdet för Revingehed ingår dessutom en 
del av Vombsjön. Vombverket och dess infiltrationsdammar ligger utanför gränsen till 
riksintressen/influensområden för totalförsvaret, men Försvarsmakten är sakägare vid 
exempelvis ledningsdragningar.  

 
Figur 8-1. Kartan visar riksintresse för totalförsvaret, influensområden samt de båda övningsfälten 
Revingehed (västra området) och Björka. 

8.2 Riksintresse för naturvård och andra djur- och naturskydd 

Inom Vombs fure finns ett stabilt bestånd av kronhjort, men också ett synnerligen rikt 
fågelliv. Området är beläget intill Klingavälsån vilken är ett vattendrag med mycket höga 
naturvärden och som omgärdas av en rad skyddsåtgärder.  

Det har genomförts stora insatser i Vombsjöns närområde i syfte att skapa bättre 
förutsättningar för växt- och djurliv, men även för att minska näringstillförseln till (och 
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därmed övergödningen i) sjön. Bland de mest omfattande åtgärderna bör nämnas 
restaureringen av Klingavälsån och översilningsområdet i Björkadalen i Sjöbo kommun.   

Nedan listas de områdesskydd som berör Vombfältet och Vombs fure och därmed 
påverkar infiltrationsanläggningen direkt eller indirekt: 

 Naturreservat 

 Natura 2000 habitatdirektiv 

 Natura 2000 fågeldirektiv 

 Ramsarområde 

 Strandskydd 

 Djur- och växtskyddsområde 

 Riksintresse för naturvård 

 Beträdnadsförbud under delar av året 

I Figur 8-2 illustreras hur stor del av omgivningen kring Vombverket, 
infiltrationsdammarna och Vombsjön som är belagd med någon form av områdesskydd 
med hänsyn till naturvärden. I Figur 8-3 ses områden belagda med beträdnadsförbud för 
rekreation under del av året med hänsyn till djur och natur.  

 
Figur 8-2. Områden belagda med områdesskydd och riksintresse för naturvård. 
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Figur 8-3. Område belagt med beträdnadsförbud under delar av året. 

8.3 Rekreation 

Vombsjön och dess intilliggande omgivningar är ett populärt strövområde och används 
även på andra sätt för friluftsliv. Vombsjöns östra strandremsa består av en bred 
sandstrand vilken sommartid nyttjas flitigt som badplats. Andra vanliga aktiviteter i 
området är ridning, fågelskådning, fiske och vintertid även skridskoåkning. Både Lunds 
kommun och Malmö stad rekommenderar Vombs fure samt Vombs ängar som 
besöksmål för skolklasser som vill göra exkursioner i städernas närområden.  
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8.4 Simrishamnsbanan 

Trafikverkets planerade järnväg Malmö-Simrishamn, kallad Simrishamnsbanan, har en 
planerad sträckning precis söder om Vombverkets infiltrationsbassänger och Vombs fure 
(se Figur 8-4). I skrivande stund har emellertid planläggningen avbrutits och projektet är 
vilande. Om Simrishamnsbanan realiseras behöver en omfattande riskanalys tas fram, 
och riskreducerande åtgärder genomföras, med hänsyn till bland annat en eventuell 
tågolyckas konsekvenser för dricksvattenproduktionen. 

 
Figur 8-4. Föreslaget stråk för Simrishamnsbanan förbi infiltrationsanläggningen vid Vombverket. Bild från 
trafikverket.se. Bilden är beskuren.  

8.5 Riksintresse för fiske 

Det finns i Vombsjön fortfarande ett yrkesfiske i liten skala och sjön är klassad som 
riksintresse för fiske. Utöver det yrkesmässiga utövandet så är Vombsjön också en väl 
använd sjö för fiske på hobbynivå. Det finns en småbåtshamn på östra sidan om sjön och 
vintertid förekommer även pimpelfiske. 

8.6 Väg 976 

Mellan väg 11 i söder och Vombs by i norr går väg 976 som är tämligen trafikerad. Vägen 
utgör en risk för infiltrationsdammarna i händelse av att en trafikolycka, som genererar 
utsläpp av exempelvis drivmedel, skulle ske. Av skyltar längs vägen framgår tydligt att 
vägen går genom ett vattenskyddsområde. För att minska andelen tung trafik längs 
denna väg rekommenderar Trafikverket, efter dialog med Sydvatten, att transporter av 
sockerbetor till Örtofta sockerbruk väljer annan väg.   
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8.7 Enskilda avlopp 

Av Figur 8-5 framgår de enskilda avloppsanläggningar i området runt Vombsjön. Som 
synes i figuren har området öster om Vombsjön, tillika en del av sjöns tillrinningsområde, 
ett stort antal enskilda avlopp – de flesta finns i Sjöbo kommun. De enskilda avloppen i 
Vombsjöns tillrinningsområde riskerar att bidra till en försämrad vattenkvalitet i sjön och 
de enskilda avloppen i och kring Vombs by utgör också en risk för infiltrationsdammarna. 
Risken avser främst mikrobiella föroreningar av råvattnet. 

Det kommer att genomföras en utbyggnad av allmän VA-försörjning till Vombs by – detta 
projekt är redan påbörjat. Däremot kommer hushållen längs Vombsjöns södra strand inte 
att inkluderas i projektet. Detta motiveras med den höga kostnaden det skulle innebära 
att bygga ut det allmänna spillvattennätet i relation till det antal hushåll som det rör sig 
om. 

 
Figur 8-5. Enskilda avlopp i området kring Vombsjön. I figuren visas det av Vombsjöns avrinningsområden 
som ligger närmast sjön (röd linje). 
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9 Framtida behov och anpassningar 
I detta kapitel beskrivs översiktligt det planeringsarbete som görs i syfte att förse Lunds 
kommun med det allmänna dricksvatten som kommunens invånare och verksamheter 
behöver. Vidare presenteras kortfattat framtida planerade utbyggnader av 
distributionsanläggningen i kommunen. Fokus läggs också vid klimatförändringarnas 
förutspådda påverkan på framtidens vattenförsörjning, då detta är en aspekt som sätter 
sin prägel på all kommunal dricksvattenplanering. 

Ett kartlagt nuvarande och framtida vattenbehov är en av grundstenarna i en 
vattenförsörjningsplan. I arbetet med aktuell vattenförsörjningsplan baseras den tekniska 
behovsanalysen på tidigare genomförda exploaterings- och utbyggnadsplaner för Lunds 
kommun. Det har av resurs- och tidsmässiga skäl inte funnits möjlighet att genomföra en 
fullständig teknisk och volymmässig behovsanalys inom ramen för planen. Inte heller har 
en närmare studie gjorts av framtida behov av annan vattenanvändning (vattenuttag för 
andra syften är vattenförsörjning).   

9.1 Framtida vattenbehov 

En viktig uppgift i den strategiska dricksvattenplaneringen är att försöka uppskatta hur 
stort behovet av allmän vattenförsörjning är i framtiden. För att lyckas med detta behöver 
befolkningstillväxt, inflyttningstakt och vattenanvändning i kommunen bedömas, liksom 
den förväntade etableringen av exempelvis vattenkrävande industri så som 
livsmedelsindustrier. Dessa parametrar är naturligtvis svåra att förutse, samtidigt som 
valet av ledningar och annan teknik måste fungera under lång tid. 

Sydvattens kapacitetsutredning utgår i första hand från de befolkningsprognoser som 
respektive ägarkommun tar fram. Dessa stämmer inte alltid med verkligheten, varför 
Sydvatten regelbundet reviderar beräkningarna och genomför uppdaterade 
kapacitetsutredningar. En relativt snabb förändring, exempelvis att en stor industri 
etableras eller avvecklas, är också av betydelse – speciellt om lokaliseringen är eller har 
varit i en mindre ort. VA SYDs planering utgår liksom Sydvattens från kommunens 
befolkningsprognoser, men VA SYD är även delaktiga i kommunernas planprocesser (se 
avsnitt 2.4.1).  

Lunds kommuns, samt övriga Sydvattenkommuners, allmänna vattenförsörjning är idag 
säkerställd genom Sydvattens råvattentillgångar och kapaciteten vid Ringsjö- respektive 
Vombverket, under förutsättning att produktionen kan upprätthållas. Framtida 
kapacitetsutredningar får påvisa eventuella förändringar avseende behovet av vatten. 

I planprocesserna är det betydelsefullt för Lunds kommun att även ha en översiktlig bild 
av den enskilda vattenförsörjningen i kommunen, samt av behoven av övrig 
vattenanvändning. Aspekter som möjligheterna till bevattning eller hur VA-frågan löses 
kan vara avgörande för valet av placering av olika verksamheter. Ett förändrat klimat med 
torrare sommarhalvår än tidigare kan också medföra att tillgången till vatten för enskilt 
dricksvattenuttag eller för bevattning kan försämras. Om kommunen skaffar sig en 
överblick över område där eventuella problem för den enskilda försörjningen kan uppstå 
kan förebyggande arbete med exempelvis grundvattenskydd komma till stånd. 
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9.2 Kommande och pågående anpassningar av distributionsanläggningen 

En omfattande förändring av distributionsanläggningen och vattenförsörjningen för 
Sydvattenkommunerna är det planerade projektet att via en ny råvattenledning förse 
även Vombverket med vatten från Bolmen. Detta möjliggör en generellt sett större och 
mer driftsäker produktion vid Vombverket, vilket påverkar alla kommuner i Vombverkets 
nuvarande och eventuellt framtida försörjningsområde. 

Lunds stad förespås expandera och i framtiden hysa fler invånare och nya verksamheter. 
Allt möjliggörs genom byggande av helt nya stadsdelar och genom förtätning av befintliga 
delar, vilket överskådligt beskrivs i Lunds kommuns utbyggnads- och boendestrategi 
2025 (remissversionen). För att VA-mässigt möta upp dessa förändringar av staden 
planeras och genomförs ett antal större projekt.  

Det enskilt största utbyggnadsprojektet avser stadsdelen Brunnshög i nordöstra Lund. 
Distributionsmässigt är utbyggnaden av Brunnshög en utmaning med hänsyn till att 
stadsdelen är lokaliserad högt i nordöst och att allt dricksvatten in till Lunds stad kommer 
från söder, vilket är avsevärt lägre beläget. Detta innebär att hela distributionssystemet 
måste ses över i den meningen att ledningsnätet ska ha kapacitet att transportera den 
ökade volymen, att reservoarerna är tillräckligt stora och att tryckstegringen räcker till. Det 
behöver också utredas hur resten av distributionssystemet i Lunds stad påverkas av att 
en större volym vatten ska transporteras genom systemet.  

Andra stora dricksvattenprojekt i Lund inom en överskådlig framtid kommer att vara 
utbyggnaden av VA till Råby i sydöstra delen av Lunds stad, samt utbyggnad av 
kapaciteten till Stångby – en effekt både av att orten förväntas växa (större vattenbehov 
uppstår) och att redundans avseende ortens vattenförsörjning behöver skapas i form av 
ytterligare en ledning. VA-projekt genomförs eller kommer att genomföras också i de 
större orterna utanför centralorten, exempelvis i Dalby och i Södra Sandby. 

De behov av ett utbyggt allmänt VA-system som finns i områden utanför tätorterna är 
beskrivet i Lunds VA-utbyggnadsplan. Av de 28 områden som tas upp i VA-
utbyggnadsplanen har 15 områden emellertid redan allmän vattenförsörjning (men saknar 
spillvatten), se Figur 9-1.  
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Figur 9-1. Orter upptagna i VA-utbyggnadsplanen. 

Prioriterade områden med hänsyn till bristande dricksvattenkvaliteten är Håstad och 
Bösamöllan/Flademöllan. Vombs by är prioriterat med anledning av att det är lämpligt att 
även förse området med dricksvatten i samband med anläggande av allmänt 
spillvattennät. Att Vombs by får allmänt spillvatten är högt prioriterat med hänsyn till att 
byns enskilda avlopp utgör en föroreningsrisk för vattentäkten Vombsjön. 

9.3 Anpassningar med hänsyn till klimatförändringar 

Klimatförändringar, i form av exempelvis ökad nederbördsmängd och högre temperaturer, 
kan på flera olika sätt påverka såväl råvattnet som vattenverk och distributionssystem. 
Detta måste tas i beaktande då Lunds kommun, Sydvatten och VA SYD planerar 
kommunens framtida vattenförsörjning, men är också en risk att betrakta avseende 
förutsättningarna för enskild vattenförsörjning och annan vattenanvändning i kommunen. 
Någon utredning för specifikt Lunds kommun avseende eventuella klimatrelaterade 
effekter på råvattenkvalitet och kvantitet, distributionssystemet och vattenverken har inte 
genomförts inom ramen för arbetet med vattenförsörjningsplanen. I detta avsnitt beskrivs 
istället kortfattat några av de effekter av klimatförändringarna som har konstaterats som 
riskområden i den nationella dricksvattenutredningen (se avsnitt 3.1.1), samt i Sydvattens 
rapport Dricksvattenförsörjningen i ett förändrat klimat (2013) och som kan anses direkt 
relevanta för Lunds kommun. 
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Förändrad råvattenkvalitet. Ett av de största problemen för ytvattentäkter är brunifiering, 
det vill säga den ökande förekomsten av naturligt organiskt material, bland annat 
humusämnen och/eller järn- och manganföreningar, i vattnet. Varför brunifieringen ökar 
är ett aktuellt forskningsämne där alla delar av förklaringen ännu inte är på plats, men 
ökande nederbördsmängder och högre temperaturer tillsammans med förändrad 
markanvändning och minskad markförsurning anses vara viktiga faktorer. Med 
brunifieringen följer problem med vattnets färg, smak och lukt vilket innebär att det 
försämras som råvara för dricksvattenproduktion. Vombsjön har inte några omfattande 
problem med detta men däremot observeras en ökad brunifiering i Bolmen, något som 
Sydvatten behöver ta hänsyn till vid rening och beredning av bolmenvattnet.  

Även risken för oönskad mikrobakteriell påverkan förväntas öka till följd av ökade 
temperaturer och nederbördsmängder, bland annat med följden att förekomsten av 
smittspridande mikroorganismer i råvatten blir vanligare. Vattenverkens förmåga att rena 
vattnet från sjukdomsalstrande mikroorganismer kommer att behöva förbättras. På såväl 
Vombverket som Ringsjöverket installeras UV-anläggningar i detta syfte. En ökad 
råvattentemperatur medför också en högre temperatur på det dricksvatten som levereras 
från vattenverken. Det ökar risken för mikrobiell tillväxt ute i ledningsnätet och kan även 
ha effekter på materialet i ledningarna, genom att öka risken för korrosionsskador. 

Extremvädersituationer och översvämningar. Extrema regn med stora 
nederbördsmängder under kort tid skapar en snabb ytvattenavrinning med en ökad 
transport av föroreningar till ytvattentäkterna. Det finns också en risk att lågt belägna 
anläggningar så som exempelvis tryckstegringsstationer kan översvämmas och i värsta 
fall slås ut. 

Tillrinning och vattentillgång. I delar av Sverige förutspås vattentillgången bli sämre som 
en följd av klimatförändringarna, främst genom att en högre temperatur leder till en större 
avdunstning av vatten innan det når sjöar och grundvattenmagasin. Skåne anses bli 
relativt förskonat från framtida vattenbrist, men det förväntas bli en generell effekt att 
ökade temperaturer leder till sämre tillrinning till vattentäkterna. Enligt en studie utförd av 
SMHI2 över framtidens vattentillgång i bland annat Vombsjön och Bolmen förväntas 
antalet dagar med låg tillrinning att öka. Vombsjön har nu årligen 30-35 dagar med låg 
tillrinning, men förväntas år 2100 ha 45-60 dagar med låg tillrinning. För Bolmen är 
motsvarande ökning från 25 dagar till 50-70 dagar. SMHIs studie av tillrinning till 
Vombsjön respektive Bolmen redovisas som en fallstudie i den nationella 
dricksvattenutredningen varifrån siffrorna är hämtade. 

Trots att Lunds kommun inte pekas ut som ett riskområde avseende framtida vattenbrist 
kan det lokalt uppkomma en bristsituation för de som har enskild vattenförsörjning, med 
hänsyn till att grundvattennivåerna i södra Sverige generellt sett förväntas sjunka. 
Vattenbrist på grund av sinande lokala resurser kan också uppkomma om längre torrare 
och varmare perioder leder till en ökad efterfrågan på möjligheter till bevattning.   

  
                                                      
2 SMHI (2015). Sveriges framtida klimat. Underlag till Dricksvattenutredningen. SMHI Klimatologi 
14. 
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DEL 4 Analys öch förtsatt arbete 
Del 4 utgör vattenförsörjningsplanens avslutande del där de mest centrala aspekterna på 
vattenförsörjningen i Lunds kommun analyseras under fem olika rubriker. Avsikten med 
analysen är att åskådliggöra områden inom vilka ytterligare arbete måste genomföras i 
syfte att långsiktigt trygga vattenförsörjningen i Lunds kommun.  

Till respektive analysdel knyts en eller flera föreslagna åtgärder. Dessa återfinns även 
sammanfattade i kapitel 11. Sist i del 4 redogörs för ett förslag till fortsatt arbete med 
vattenförsörjningsplanen och dess föreslagna åtgärder.  

10 Analys 
I analysen diskuteras särskilt intressanta aspekter att belysa ur frågeställningen hur en 
långsiktigt tryggad vattenförsörjning kan uppnås, grupperade under fem rubriker. 
Analysen tar inte upp alla aspekter av en tryggad vattenförsörjning men utgör ett 
underlag för fortsatta diskussioner och samarbetsområden för Lunds kommun, Sydvatten 
och VA SYD.  

10.1 Vattenförsörjningsplanen 

De fem planerna inom arbetet med Lunds Vatten ska bidra till att en hållbar VA-
försörjning och utgöra kommunens underlag för planering av vattenrelaterade frågor. Med 
anledning av att det inom ramen för arbetet med vattenförsörjningsplanen 
uppmärksammats att grundvatten inte finns representerat i någon av de fyra övriga 
planerna lyfter vattenförsörjningsplanen både grundvatten- och dricksvattenintresset i 
Lunds kommun.  

I planen har den betydelsefulla distinktion som finns mellan grundvattenförekomster och 
dricksvattenresurser, och nyttjandet av dessa i Lunds kommun, lyfts. Det har tydliggjorts 
att det lokala grundvattnet i Lunds kommun i mycket ringa omfattning används (eller kan 
antas komma att användas) som dricksvatten för den allmänna vattenförsörjningen, men 
att det av andra skäl finns anledning att värna om dess kvalitet. Det är nödvändigt att i 
alla delar av kommunens fysiska planering, beakta och hålla uppdelningen mellan 
grundvattenförekomster och dricksvattenresurser (som kan utgöras av grundvatten) tydlig 
så att exempelvis föreslagna åtgärder inte felbedöms eller förbises.  

Av Lunds kommuns miljöprogram (LundaEko II) framgår att en vattenplan, eller eventuellt 
VA-plan, ska tas fram i enligt med HaVs vägledning för kommunal VA-planering. Detta för 
att uppnå god vattenstatus i både yt- och grundvatten och för att säkra en långsiktigt 
hållbar vattenförsörjning. Vattenförsörjningsplanen bidrar i viss mån till att målen i 
LundaEko II uppnås. Fokus i miljömålsprogrammet är att uppnå en god vattenstatus i yt- 
och grundvatten medan målet för vattenförsörjningsplanen är att bidra till en tryggad 
vattenförsörjning (vilket också tas upp i målen i LundaEko II). Ibland överlappar dessa 
mål men inte alltid. Vattenförsörjningsplanen beskriver översiktligt aktuell klassad status 
på grundvattenförekomsterna i Lunds kommun samt vilka förekomster som riskerar att 
inte uppnå god status 2021. Däremot specificeras inga åtgärder för att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för grundvatten.  
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I HaVs vägledning för kommunal VA-planering görs det tydligt att arbetsprocessen kring 
vattenförsörjningsplanen är lika viktig som själva produkten (planen). Det är därför av 
stort värde att vattenförsörjningsplanen får utgöra en plattform för kommande samarbete 
och förvaltningsövergripande dialog kring vattenförsörjningsfrågor. Detta kommer att ge 
organisationerna bättre kunskap om varandras förutsättningar och behov, och därigenom 
skapa ett betydande mervärde till planen och dess framtida tillämpning.  

Genom upprättande av denna vattenförsörjningsplan har Lunds kommun fått en 
översiktlig bild av förutsättningarna för all vattenförsörjning (allmän och enskild) samt 
annan vattenanvändning som sker i kommunen. Vattenförsörjningsplanen utgör i detta 
både ett planerings- och kunskapsunderlag, tillämpbart för framtida planeringssituationer. 
En betydande del i materialet visar på att det regionala perspektivet på dricksvattenfrågan 
är särskilt centralt för Lunds kommun. Av denna anledning är det av stor vikt att 
kommunen även fortsättningsvis bevakar och engagerar sig i dricksvattenfrågor av 
regional karaktär. 

Lunds kommun och VA SYD behöver kontinuerligt underhålla och kommunicera de 
kopplingar och beröringspunkter som finns mellan kommunens planmonopol och VA 
SYDs dricksvattenkompetens för att uppnå ett ömsesidigt kompetensunderstödjande. 
Detta kan göras såväl formellt som mer informellt. Lunds kommun behöver vara 
medvetna om att all vattenanvänding inte beaktas inom ramen för denna samverkan. 
Enskild försörjning och annan vattenanvänding faller utanför ramen för den allmänna 
vattenförsörjningen och bevakas därmed inte av VA SYD.  

10.2 Intressen och samexistens 

Med exemplet Vombfältet i Lunds kommun har det tidigare beskrivits hur 
dricksvattenanläggningar och -förutsättningar existerar i samma område som ett stort 
antal andra intressen och verksamheter i samhället. Istället för att beskriva olika intressen 
och verksamheter som motstående kan det vara fruktbart att snarare beskriva dem utifrån 
deras grad av möjlighet till samexistens. Intressen kan ha bättre eller sämre 
förutsättningar för att samexistera beroende på en rad olika faktorer.  

Området för Sydvattens infiltrationsanläggning söder om Vombsjön har belysts särskilt i 
vattenförsörjningsplanen med anledning av det stora antalet intressen som finns här. 
Skyddsområdena för de djur- och naturvärden som finns i området bedöms kunna 
samexistera med dricksvattenintresset på relativt lång sikt medan frågan om tillräckliga 
vattenskyddsåtgärder vid byggnation av järnvägen Simrishamnsbanan bedöms vara helt 
central för en långsiktigt tryggad vattenförsörjning, inte bara i Lunds kommun utan även 
för hela regionen. Det är inte möjligt att flytta en geologisk formation som utgör en 
gynnsam dricksvattenresurs, samtidigt som det i Skåne dessutom finns ytterst 
begränsade möjligheter att byta ut den resurs som Vombfälten utgör till en motsvarande 
inom en rimlig räckvidd. Vombsjön och Vombfälten är båda centrala resurser för den 
regionala vattenförsörjningen i Skåne. Områdena är utpekade som prioriterade 
vattenresurser för regionens vattenförsörjning i både länsstyrelsen regionala 
vattenförsörjningsplan och i den regionala råvattenstrategin.  

Att en tryggad vattenförsörjning inte enkom är en VA-teknisk fråga, utan i högsta grad en 
samhällsplaneringsfråga, blir ytterst tydligt i diskussionen om hur vattentäkter ska 
skyddas. Vattenskyddsområden och andra åtgärder har ett tydligt planperspektiv då det 
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utgör ett tydligt underlag för fysisk planering. Sydvatten arbetar aktivt med att uppdatera 
nuvarande vattenskyddsområde för Vombsjön och infiltrationsanläggningen och för 
Bolmen har under 2016 lämnats in en ansökan om fastställande av vattenskyddsområde 
för vattentäkten. Arbetet med skyddsområdena är en mycket viktig och positiv åtgärd för 
att trygga den allmänna vattenförsörjningen i Lund.  

10.3 Teknik och framtida anpassningar 

Att anpassningar behöver göras till redan pågående och kommande klimatförändringar är 
en aspekt som starkt påverkar framtida dricksvattenplanering. Sydvatten och VA SYD har 
tillsammans med andra dricksvattenproducenter/leverantörer ett viktigt ansvar att 
rapportera mätbara förändringar avseende råvattenkvaliteten, att anpassa sina 
anläggningar samt att på alla sätt uppmuntra och stödja forskningsinsatser inom området. 
Ett stort fokus kommer under de närmaste åren också att behöva ligga på hur framtidens 
dricksvattenberedning och även -distribution ska kunna anpassas till de nya 
förutsättningar som ett förändrat klimat medför. Klimatförändringarna berör också den 
enskilda försörjningen samt annan vattenanvänding, vilket i sig kan påverka den 
allmänna vattenförsörjningen exempelvis genom att nya områden kan behöva förses med 
allmän försörjning. En bra början för att vid behovs kunna ta detta i beaktande är att 
skaffa en bättre kunskapsbild av hur den enskilda försörjningen ser ut i kommunen, med 
hänsyn till såväl kvalitets- som kvantitetsaspekter. 

En annan fråga som inbegriper såväl teknik som samhällsplanering är framtiden för de 
dricksvattenanläggningar som finns inom Lunds kommungräns och som har tagits ut drift 
(Tabell 5). Det är angeläget att dessa snarast hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Det är 
exempelvis positivt för grundvattenkvaliteten att plugga igen numera onyttjade 
dricksvattenbrunnar då det minskar risken för att grundvattnet blir förorenat eftersom en 
möjlig spridningsväg tas bort. Samtidigt har grundvattenresursen i sig haft ett visst skydd i 
och med att den fysiska dricksvattenanläggningen lokalt, och eventuellt befintligt 
vattenskyddsområde, har förhindrat etablering av andra verksamheter. Frågan bör därför 
ställas om hur grundvattenkvaliteten kan komma att påverkas av att tidigare 
dricksvattenanläggningar tas bort – exempelvis genom etablering av nya verksamheter 
på dessa fastigheter.  

Det är en förutsättning att VA SYD tydligt kommunicerar status, åtgärdsbehov och 
rekommenderade framtida åtgärder för ur drift tagna anläggningar och vattentäkter till 
berörda instanser hos Lunds kommun. Det är också viktigt att VA SYD tydligt redogör för 
vilka grundvattenresurser som i och med avvecklingen av dricksvattenanläggningarna 
inte längre är försedda med någon form av grundvattenskydd. Det är en strategisk fråga i 
Lunds kommuns miljöarbete om och i så fall hur dessa före detta grundvattentäkter ska 
skyddas för kommande generationers möjligheter att använda dem som 
dricksvattentäkter. 
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10.4 Robusta system och beredskapsplanering 

Vattenförsörjning är en samhällsviktig verksamhet som många andra samhällsviktiga 
verksamheter i sin tur är beroende av. Det är därför av yttersta vikt att ett kvalitetssäkrat 
dricksvatten kan distribueras, med få avbrott i leveransen, vilket kräver en god 
krisberedskap men också ett från början stabilt system. Det bör poängteras att 
dricksvattenledningar, vattenverk och andra anläggningsdelar är omfattande tekniska 
anläggningar – att ersätta, förnya eller förbättra dem innebär stora samhällsinvesteringar 
och låter sig inte göras i en handvändning. Robusthet skapas inte i kris utan genom ett 
långsiktigt strategiskt arbete. Goda exempel – i närtid och som i allra högsta grad berör 
Lunds kommun – är Sydvattens insatser avseende dubbleringen av råvattenledningen 
mellan Äktaboden och Ringsjöverket samt att Vombverket i framtiden kommer att kunna 
bereda vatten både från Bolmen och Vombsjön. 

Samtidigt som storskaligheten möjliggör robusta lösningar förs det också en diskussion 
om vad det innebär att så många förlitar sig på ett och samma system. Hur klaras de 
olika kommunernas vattenförsörjning om det uppstår vattenbrist hos Sydvatten? Det är 
inte ett självklart beslut att avskriva alla de mindre lokala vattentäkternas pontential som 
reservanläggningar i händelse av att Sydvattens produktion skulle slås ut. Å andra sidan 
kräver de tekniska anläggningarna kontinuerligt underhåll för att kunna användas i 
händelse av kris – detta underhåll har med facit i hand inte upprätthållits. I fråga om de 
lokala vattentäkterna bör det göras en distinktion mellan robusthet på kort respektive lång 
sikt. Även om de tekniska anläggningarna inte upprätthålls kan grundvattenresursen i sig 
fortsatt skyddas för att möjliggöra framtida användning. 

Det är viktigt att Sydvatten och VA SYD prioriterar sitt arbete med robusthet och 
kommunicerar detta gentemot ägar- och medlemskommunerna. VA SYDs styrelse antog i 
juni 2016 en strategi för robusthet i vattenförsörjningen, vilken kan utgöra en plattform för 
fortsatt arbete.  

När väl en störning ändå uppkommit är förmågan att hantera krisen avgörande för vilka 
konsekvenser störningen orsakar. Det är oerhört viktigt att ansvarsområden tydliggörs så 
alla som är inblandade i krissituationen, oavsett organisatoriskt tillhörighet, vet vem som 
ska göra vad, när och hur. Det finns en risk att ingen av de berörda organisationerna 
skapar och kommunicerar en helhetsbild över den planerade krishanteringen eller de 
kända riskerna. 

Lunds kommun och VA SYD har gemensamt uppmärksammat frågan om nödvatten och 
två på varandra följande nödvattenövningar har visat att roller och ansvarsområden för 
Lunds kommun respektive VA SYD är högst otydliga. Detta grundar sig till stor del på att 
VA SYDs nödvattenplan inte är tillräckligt kommunicerad och förankrad och på att det 
nödvattenprojekt som initierades redan 2011 inte har avslutats.  

10.5 Samverkan och organisatoriska frågor 

Även om det är kommunen som ansvarar för den allmänna vattenförsörjningen, följer de 
naturgivna förutsättningarna för dricksvattenproduktion sällan några geografiska 
kommungränser. Samverkan och samarbete över kommungränserna är därför i många 
fall en nödvändighet för att kunna förse invånarna med dricksvatten och möjliggöra de 
stora samhällsinvesteringar som försörjningen medför. Lunds kommun har sedan 50 år 
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tillbaka, genom Sydvatten, haft en regional samverkan i den allmänna 
vattenförsörjningen. Bildandet av VA SYD var ännu ett steg mot att möjliggöra 
kommunöverskridande fördelar med VA-försörjningen. Vikten av fungerande regionala 
samverkansformer kommer troligtvis att bli ännu mer betydelsefulla i framtiden för såväl 
dricksvatten- som avloppsförsörjningen. Ett exempel på en sådan samverkan som idag 
försöker hitta sina former är arbetet med en regional råvattenstrategi. 

Utöver regionalt planeringsarbete, finns givetvis också redan etablerade lokala 
planprocesser. Inom ramen för detta projekt har det dock synliggjorts ett behov av att 
förtydliga de gemensamma planeringsprocesser som sker mellan Lunds kommun, 
Sydvatten och VA SYD. Frågor som berörts är hur gränsdragningen ser ut; vad ska 
göras, när, med vilka intervall och i vilket skede. Det finns stora planeringsvinster med att 
rätt dialog vid rätt tillfälle kan hållas mellan de olika aktörerna, något som möjliggörs om 
planprocesserna och de olika aktörernas roller presenteras på ett tydligt och 
lättöverskådligt sätt. 

För att få till en långsiktig drickvattenplanering krävs inte bara en ändamålsenlig 
samverkan mellan olika organisationer, utan även en tydlig intern ansvarsfördelning. I 
nuläget har flera avdelningar och enheter inom VA SYD strategiska arbetsuppgifter. Det 
behövs en större tydlighet avseende vem som står för helhetsbilden i dricksvattenfrågan 
eller utgör den sammanhållande kraften i exempelvis omfattande exploateringsprojekt 
och andra stora frågor som i sig består av många olika projekt och åtgärder. 

11 Förslag till åtgärder 
I detta kapitel redovisas ett antal åtgärdsförslag för en tryggad framtida 
dricksvattenförsörjning i Lunds kommun baserat på de förutsättningar som beskrivs i 
vattenförsörjningsplanen samt den analys som presenteras i kapitel 10.  

För respektive åtgärd anges vilken eller vilka organisationer som berörs. Det bör noteras 
att en kommun kan överlämna en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag 
(exempelvis Syvatten) eller kommunalförbund (exempelvis VA SYD). Den direkta 
styrningen av genomförandet av åtgärden är dock begränsad. Ett utpekande av ett 
kommunalt bolag som ansvarig för åtgärder i denna plan innebär inte en skyldighet för 
bolaget att genomföra åtgärden. Åtgärden förutsätter att nödvändiga beslut fattas av 
respektive bolagsstyrelse eller bolagsstämma.  

 

Åtgärd 1: Lunds kommun bör, i egenskap av sakägare, verka för att Sydvatten ska 
ansöka om ett nytt vattenskyddsområde för Vombsjön och för 
infiltrationsanläggningen på Vombfältet. 

 Vem: Lunds kommun 

  Varför: En del av Vombsjöns/Vombfältets vattenskyddsområde kommer att 
vara geografiskt beläget i Lunds kommun. I samma område finns, utöver 
dricksvattenintresset, även andra intressen för Lunds kommun och dess 
invånare. Det är viktigt att Lunds kommun värderar dricksvattentillgången 
Vombsjön gentemot andra intressen. Lunds vattenförsörjningsplan kan 
utgöra ett kunskapsunderlag för denna process. 
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Åtgärd 2:  Lunds kommun och VA SYD bör hantera de dricksvattenanläggningar som 
har tagits ur drift genom att fatta beslut om framtida användning, utreda 
ansvarsförhållanden och juridiska frågor samt vidta fysiska åtgärder för 
byggnader, brunnar och andra anläggningsdelar. Det behöver också tas 
fram en plan för eventuellt framtida grundvattenskydd i samband med att 
dricksvattenanläggningen avvecklas. 

 Vem: Lunds kommun, VA SYD 

  Varför: Det finns i Lunds kommun ett 15-tal dricksvattenanläggningar som 
har tagits ur drift. Dessa har stått oanvända i allt från några år till över ett 
halvt sekel. Det är viktigt att klargöra ansvarsfrågorna kring dessa 
anläggningar, inte minst då anläggningarna kan bli allmänfarliga om de 
lämnas utan tillsyn. Vidare utgör anläggningarna också ett hinder för annan 
markanvändning – en aspekt som måste vägas mot vikten av att skydda 
grundvattenresursen inför eventuell framtida använding. 

 

Åtgärd 3: Inför en eventuell kris som drabbar både Sydvatten och VA SYD, bör roller 
och ansvarsområden vara klargjorda. Gemensamma rutiner bör tas fram 
och övas, även med berörda delar av Lunds kommun. 

 Vem: Sydvatten, VA SYD och Lunds kommun 

  Varför: Sydvatten och VA SYD hanterar olika delar av samma 
distributionskedja. För dricksvattenkunderna i Lunds kommun är det dock 
utan betydelse om ett uppkommet problem är i Syvattens eller i VA SYDs 
del av distributionskedjan – det viktiga är att problemet åtgärdas. För att 
möjliggöra detta krävs att Sydvatten och VA SYD effektivt kan samarbeta 
även då en oförutsedd händelse uppkommer. Det är även avgörande med 
en effektiv kommunikation med berörda aktörer i Lunds kommun, 
exempelvis med Miljöförvaltningen. 

 

Åtgärd 4:  I samband med en nödvattensituation bör roller och ansvarsområden 
klargöras mellan Lunds kommun och VA SYD. Det påbörjade 
nödvattenprojektet bör slutföras, genom att erforderliga resurser tillsätts 
från respektive organisation. 

 Vem: Lunds kommun, VA SYD 

  Varför: Nödvattensituationer (då vatten inte kan distribueras via det vanliga 
ledningsnätet) är krissituationer som kräver specifika förberedelser och 
planer. En nödvattensituation ställer stora krav på krissamordning och 
innebär en stor påfrestning på ett samhälle. Två på varandra följande 
nödvattenövningar har visat att det finns ett återstående behov av att 
klargöra ansvarsområden och av att skapa gemensamma rutiner. 
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Åtgärd 5: Skydda och utveckla ekosystemtjänster knutna till drickvattenproduktion 
(främst i betydelse av Vombsjön och den infiltration som sker på 
Vombfältet). 

Vem: Sydvatten, Lunds kommun 

Varför: De ekosystemtjänster som Vombsjön och Vombfältet innebär är 
avgörande för dricksvattenproduktionen vid Vombverket. Det är därför 
viktigt att dessa ekosystemtjänster synliggörs och värnas för framtiden. 

 

Åtgärd 6:  Skaffa en bättre kunskapsbild av förhållandena för enskild försörjning och 
annan vattenanvänding i Lunds kommun.  

 Vem: Lunds kommun 

 Varför: Bättre kunskap om omfattningen av enskild försörjning och annan 
vattenanvänding är ett viktigt underlag för att sedan kunna avgöra vilka 
former av skydd som eventuellt behövs för olika grundvattenresurser i 
kommunen. Att bygga upp en kunskapsbild avseende detta gynnar även 
grundvattenaspekten i Lunds kommuns miljöprogram LundaEko II. 

12 Fortsatt arbete 
Vattenförsörjningsplanen ska liksom övriga fyra planer i projektet Lunds Vatten utgöra ett 
kunskapsunderlag för fortsatt arbete med Lunds kommuns nya översiktsplan. Samverkan 
kring specifikt vattenfrågorna har redan påbörjats och diskussioner och samråd kommer 
framgent att hållas med utgångspunkt i planerna inom Lunds Vatten och i Lunds 
kommuns särskilda PM om vatten. Det är viktigt att såväl Sydvatten som VA SYD aktivt 
deltar i översiktsplansprocessen även sedan arbetet med de fem planerna har avslutats.  

Ambitionen vid framtagandet av vattenförsörjningsplanen har varit att resultatet ska 
utgöra en helhetsbeskrivning av all vattenförsörjning i Lunds kommun, även om enskild 
försörjning och annan vattenanvändning endast har behandlats översiktligt. Någon 
helhetsbild finns inte framtagen tidigare och förhoppningen är att planen kan nyttjas som 
ett kunskapsunderlag även i andra sammanhang än för just översiktsplanering.  

Även om en långsiktigt tryggad vattenförsörjning till stora delar är en 
samhällsplaneringsfråga, blir åtgärder av annan karaktär aktuella att föreslå i en 
vattenförsörjningsplan. Ett övergripande förslag till fortsatt arbete är att Lunds kommun, 
Sydvatten och VA SYD gemensamt tar fram en plan för hur åtgärderna ska genomföras, i 
syfte att fånga upp även sådant som inte direkt berörs i översiktsplaneprocessen.  

Vattenförsörjningsplanen ska liksom de övriga planerna inom ramen för Lunds Vatten 
uppdateras varje mandatperiod, men formerna för hur uppdateringen ska genomföras 
behöver fastställas. 
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Ordlista 
 

Allmän vattenförsörjning Vattenförsörjning för dricksvattenändamål som tillhandahålls av kommunen 
eller av utsedd huvuvdman.  

 
Avrinningsområde Område inom vilket nederbörd, via markavrinning eller via sjöar/andra 

vattendrag, avrinner till samma vattendrag. 
 
Beredskapsplanering Förberedande arbete inför hantering önskade händelser, störningar och 

kriser. 
 
Biologisk mångfald Variation avseende förekomsten av arter i ett område. Avser även variation 

inom arterna, exempelvis olika genetisk uppsättning. 
 
Brunifiering  Ökade halter av humusämnen och/eller järn och manganföreningar vilket 

ger råvattnet en brun färg. Vattnet blir då svårare att rena. 
 
Bräddning  Avloppsvatten som vid höga flöden i ledningarna avleds ofullständigt renat 

till en recipient för att minska belastning på ledningar eller magasin.  
 
Dagvatten  Ytavrinnande vatten (t ex regnvatten) som rinner via ledningar, hårdgjorda 

ytor, diken mm. till närmsta vattendrag/reningsverk. 
 
Distributionsanläggning Systemet för leverans av dricksvatten från vattenverket till kranen: 

ledningsnät, reservoarer mm. 
 
Ekosystemtjänster De varor, tjänster och processer som naturen erbjuder människan. 

Råvatten är ett exempel.  
 
Energibrunnar  Brunnar som används för att utvinna värme och/eller kyla från en geologisk 

formation eller från grundvattnet.   
 
Enskild vattenförsörjning Dricksvattenförsörjning utanför den allmänna vattenförsörjningen. Den 

enskilde fastighetsägaren eller samfällighet/förening ansvarar för 
försörjningen. 

 
Fånggröda  Sås in i befintlig gröda. Efter skörd bidar fånggrödan till att minska 

näringsläckaget, av främst kväve, från fältet. Fånggrödan plöjs sedan ner i 
fältet. 

 
Grundvatten  Det vatten som finns i den del av marken där alla porer eller sprickor är 

fyllda med vatten och där vattnet är rörligt mellan porer och sprickor. Bildas 
genom att ytvatten sakta rinner ner genom marken. Det område under 
markytan som inte är vattenfyllt benämns omättad zon.  

 
Grundvattenmagasin En avgränsad geologisk formation där grundvatten lagras i så stor mängd 

att ett uttag av vatten är möjligt.  
 
Grundvattenresurs Grundvatten som i teorin kan användas för vattenuttag. Behöver ej nyttjas 

idag.  
 
Huvudman  Den som ansvarar för att dricksvatten kan levereras till och spillvatten kan 

tas om hand från verksamhetsområdet för allmän vatten- och 
avloppsförsörjning.  

 
Isälvsmaterial  Material som transporterats, sorterats och avsatts av smältvatten från en 

glaciär eller inlandsis. Innehåller grovt material som grus och sand men 
också sten och block. 

 
Konstgjord infiltration Vatten som på konstgjord väg infiltreras genom marklager för att öka 

mängden grundvatten som bildas eller för att höja kvaliteten på det vatten 
som infiltreras.  

  
Lermorän  Jordart som bildats av en glaciär eller inlandsis. Innehåller mycket ler (liten 

kornstorlek) och är väldigt tät.  
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LundaEko II  Lunds kommuns miljöprogram för ekologiskt hållbar utveckling. Bygger på 

de nationella miljömålen.  
 
Lågreservoar  Reservoar på ledningsnätet som ligger under mark. Jämför med ett 

vattentorn som är en högreservaor. 
 
Morän   Jordart som bildats av en glaciär eller inlandsis. Utgörs av en blandning av 

kornstorlekar från de minsta lerpartiklar till stora block. 
 
NSVA   Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp. VA-huvudman i ett antal kommuner i 

nordvästra Skåne.  
 
Nödvatten  Vatten som inte kan distribueras med det vanliga dricksvattensystemet utan 

istället måste tillhandahållas via t ex tankar eller flaskor användas. 
 
Recipient  Vattendraget i vilket det renade (eller vid bräddning orenade) avloppsvattnet 

släpps ut. 
 
Redundans  Innebär att det finns två eller flera saker/maskiner/personal som gör samma 

sak, en säkerhet om den ordinarie inte kan användas.  
 
Reservoar  Anläggning för att samla en större dricksvattenvolym i syfte att utjämna 

flödet i systemet. T ex ett vattentorn.  
 
Reservvatten  Distribueras via det vanliga vattenledningsnätet men kommer från en 

alternativ källa, t ex från annat vattenverk än det som används normalt.  
 
Reservvattentäkt  Vattentäkt som används i situationer där ordinarie vattentäkt måste tas helt 

eller delvis ur bruk. 
 
Reservvattenverk Vattenverk som används i situationer där ordinarie vattenverk inte är 

disponibelt eller endast kan köras med begränsad kapacitet. 
  
Robust system  Ett (dricksvatten)system som är tåligt mot störningar och kan upprätthållas 

trots att en störning har skett.  
 
Råvatten  Vatten som ska beredas till dricksvatten. Kan utgöras av både yt- och 

grundvatten.  
 
Samhällsviktig verksamhet Verksamhet som är av betydelse för befolkningens liv och hälsa, samhällets 

funktionalitet samt för grundläggande värden. 
 
Sedimentärt berg  En grupp av bergarter. Ofta porösa och kan därmed hålla stora mängder 

grundvatten.  
 
SGU   Sveriges Geologiska Undersökning. Myndigheten för frågor om berg, jord 

och grundvattnen. 
 
Skyddszon  Markremsa i kanten av en åker, är lämnad obrukad för att minska läckaget 

av näringsämnen och bekämpningsmedel från åkern till närliggande 
vattendrag. 

 
Spillvatten  Vatten från hushåll, (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra 

verksamheter (industrier, biltvättar och dyl.).  
 
Strandskydd  Skydd för område närmast ett vattendrag, generellt 100 meter från 

strandkanten. Förbjuder vissa åtgärder, exempelvis byggnation, i syfte att 
värna om friluftsliv samt om växt- och djurliv. 

 
Tillrinningsområde Motsvarar avrinningsområde, men i denna yta räknas endast markytan (ej 

ytan av sjöar eller andra vattendrag). 
 
Tryckstegringsstation Här höjs eller sänks vattentrycket beroende på vad som krävs för att 

kunderna i kommande del i systemet ska få rätt vattentryck i kranen.  
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Täta diken  Avleder förorenat dagvatten så att detta förhindras att infiltrera till ett 
känsligt område. Kan exempelvis användas vid vägar som går genom 
vattenskyddsområden. 

 
VA-försörjning  Tillhandahållande av dricksvatten- respektive avloppsvattensystem. 
  
Vattenbalans  Sätt att beskriva vattenmängden i ett område i termer av tillförsel och 

utförsel.   
 
Vattendelare  Avgränsar avrinningsområden från varandra. Är ofta en höjd eller annan 

formation i landskapet.  
 
Vattendom  Dom utfärdad av Mark- och miljödomstolen, ger rätt till ett visst vattenuttag. 
 
Vattenförekomst  
(yt- eller grundvatten)  En avgränsad volym vatten till vilken miljökvalitetsnormer knutits. En 

vattenförekomst är, enligt vattenförvaltningsförordningen, den minsta 
enheten för beskrivning och bedömning av vatten. 

 
Vattenförsörjningsområde Område för vilket dricksvattnet kommer från samma källa, t ex från samma 

vattenverk.  
 
Vattenskyddsområde Område som fastställts i syfte att skydda ett vatten från föroreningar. Består 

av geografisk avgränsning till vilket det finns knutet skyddsföreskrifter. 
 
Vattentorn  Reservoar ovan mark (högreservoar) för dricksvatten. 
 
Vattentäkt  Yt- eller grundvattenresurs ur vilken det tas ut råvatten.  
 
Vattentäktsarkivet Arkiv med grundläggande information om allmänna och större enskilda 

dricksvattenanläggningar. Administreras av SGU. 
 
Vattenverk  Anläggning där råvatten renas och bereds till dricksvatten. 

 
VA-utbyggnadsplan Visar vilka områden som bör få allmänt vatten och avlopp och när det 

beräknas byggas ut, samt vilka ej kan få det enl. gällande lagstiftning. 
 
Verksamhetsområde Ett av kommunfullmäktiga fastställt geografiskt definierat område inom vilket 

kommunen är huvudman för vatten och/eller avloppsförsörjning.  
 
VISS   Vatteninformationssystem Sverige, informationsdatabas om vatten som 

tillhandahålls av länsstyrelserna.  
 
Ytvatten  Sjöar, vattendrag och hav. 
 
Överföringsledning Vattenledning, ofta av större dimension, som överför vatten mellan två olika 

orter.  
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-01-19

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 13 Remiss i ärende 
”Vattenförsörjningsplan för Lunds 
kommun.”, KS 2016/0841

Dnr BN 2016/0545

Sammanfattning
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkerställa en hållbar vatten- och avloppsplanering och att 
arbeta för god status i vattendragen i kommunen. Fem nya planer, som 
går under samlingsnamnet Lunds Vatten, utarbetas. Syftet med dessa 
planer är att de ska utgöra ett planerings- och kunskapsunderlag gällande 
vattenförsörjningsfrågor och på så sätt komplettera övrig kommunal 
planering. Ett förslag till Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun har 
tagits fram av VA SYD tillsammans med Lunds kommun och översänts 
på remiss till Lunds kommun.

Kommunstyrelsen har remitterat planen för yttrande till Byggnads-
nämnden.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-20
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-20.
Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun, remissversion 2016-09-09
 

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att godkänna stadsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL) avger följande anteckning som godkänns av 
ordföranden för anteckning i protokollet. ”Lunds stad/tätorter behöver 
genomgripande planering av dagvattenhantering kring befintlig 
bebyggelse för klimatsäkring (skyfall), för att utveckla blå-gröna stråk 
vid förtätning, och för barnvänliga, estetiskt tilltalande miljöer.” 

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-19 BN 2016/0472

Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2017-01-19 klockan 
17.00–19.00

Ledamöter Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Akram Heidari (S), närvarande §§ 1-6 och 14, klockan 17.00-18.00
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP)
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare Fredrik Fexner (S), ersättare för Akram Heidari (S) §§ 7-13, 15-16
Christoffer Karlsson (L), ersättare för Bernt Bertilsson (C) §§ 1-2, 14
Per Johnsson (C), närvarande §§ 3-13 och 15-16 som ersättare för 
Bertil Bertilsson (C), klockan 17.30-19.00

Ersättare Alexander Wallin (M)
Johan Helgeson (MP)
Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL)
Erik Ahlm (FI)

Övriga Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Ole Kasimir, planchef
Malin Sjögren, bygglovschef/stadsarkitekt
Jonas Andreasson, lantmäterichef/ stadsingenjör
Henrik Borg, stadsantikvarie
Christoffer Lindskov, planarkitekt
Karl-Magnus Adielsson, landskapsarkitekt

Justerare Ulf Nymark (MP)

Paragrafer § 1-16

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, den 24 januari 2017 
kl. 09.00
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-19 BN 2016/0472

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-01-19

Paragrafer § 1-16

Datum då anslaget sätts upp 2017-01-25 Datum då anslaget tas ned 2017-02-16

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli, Brotorget 1

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson
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Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun 
Remiss 
Dnr BN 2016/0545 

Sammanfattning 
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkerställa en hållbar vatten- och avloppsplanering och att 
arbeta för god status i vattendragen i kommunen. Fem nya planer, som 
går under samlingsnamnet Lunds Vatten, utarbetas. Syftet med dessa 
planer är att de ska utgöra ett planerings- och kunskapsunderlag gällande 
vattenförsörjningsfrågor och på så sätt komplettera övrig kommunal 
planering. Ett förslag till Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun har 
tagits fram av VA SYD tillsammans med Lunds kommun och översänts 
på remiss till Lunds kommun. 
 
Kommunstyrelsen har remitterat planen för yttrande till Byggnads-
nämnden. 

Beslutsunderlag 
 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-20. 
Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun, remissversion 2016-09-09 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-20 (denna handling) 
 

Barnens bästa 
I vattenförsörjningsplanen anges inriktningen för hur kommunen arbetar 
med vattenförsörjningsfrågor. Genom att aktivt delta i arbetet med 
planering av en hållbar vattenförsörjning så arbetar kommunen för att 
uppnå en hållbar framtid med god tillgång till rent vatten, vilket är för 
barnens bästa. 
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Ärendet 

Bakgrund 
Inom ramen för VA SYDs och Lunds kommuns arbete med Lunds 
vatten, som omfattar fem olika vattenplaner, har en Vattenförsörjnings-
plan för Lunds kommun tagits fram.  
De fem delplanerna som ingår i Lunds vatten, omfattar: 
- Dagvattenplan 
- Översvämningsplan 
- VA-utbyggnadsplan 
- Vattenförsörjningsplan 
- Sjö- och vattendragsplan 
 
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att medverka till en tryggad, 
effektiv och långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning i Lunds kommun. 
Planen ger en översiktlig bild av både allmän och enskild dricksvatten-
försörjning samt annan vattenanvändning i kommunen. Även grund-
vattenförekomster i kommunen beskrivs även om de inte utnyttjas idag 
för dricksvatten-försörjning. Syftet med planen är att den skall ska utgöra 
ett planerings- och kunskapsunderlag gällande vattenförsörjningsfrågor 
och på så sätt komplettera övrig kommunal planering. Planen utgör även 
ett kunskapsunderlag till kommunens översiktsplan. 
 
Ett förslag till Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun har tagits fram 
av VA SYD och översänts på remiss till Lunds kommun. Kommun-
styrelsen har remitterat planen för yttrande till Byggnadsnämnden. 
 

Stadsbyggnadskontorets synpunkter 
Stadsbyggnadskontoret ser positivt på det samlade arbetet inom ramen 
för Lunds vatten varav vattenförsörjningsplanen är en viktig del. 
Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun är ett omfattande dokument 
som är väl genomarbetat. Planen kan få en viktig roll när det gäller 
höjning av den allmänna kunskapen om dricksvattenfrågor i Lunds 
kommun och är ett viktigt underlag till kommunens fysiska planering. 
För att kunna skydda framtida dricksvatten är det viktigt att vattenfrågor 
behandlas vid beslut om kommunal samhällsplanering och beaktas i 
detaljplaner och fördjupade översiktsplaner. 
 
Resiliens 
De åtgärder som föreslås för att skapa en robust och säker dricksvatten-
försörjning, exempelvis dubbla ledningar på flera sträckor, är en bra 
inriktning för att minska samhällets sårbarhet i framtiden. 
Det är också bra att VA SYDs styrelse antagit en strategi för robusthet i 
vattenförsörjningen, vilken kan utgöra en plattform för fortsatt arbete. 
I avsnitt 10.4 Robusta system och beredskapsplanering finns också flera 
bra skrivningar gällande resiliens. 
 
Inriktningen mot ökad storskalighet är dock inte enbart av godo, även om 
storskaligheten möjliggör robusta lösningar.  
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Betydelsen av de mindre vattentäkterna bör inte underskattas, exempelvis 
i kristider eller vid förorening av befintliga ytvattentäkter. I händelse av 
att de större anläggningarna och ytvattentäkterna för vattenproduktion 
skulle slås ut eller vattenkvaliteten skulle försämras kan de mindre 
grundvattentäkterna få stor betydelse.  
 
Översvämningar, höga flöden, torka, ras och skred 
Fler extrema händelser som helt eller delvis kan kopplas till ett extremare 
väder förväntas uppkomma i takt med att klimatet förändras. Dessa 
händelser kan ha stora effekter på vattenförsörjningen. Därför efterfrågas, 
med hänvisning till det pågående arbetet med översvämningsplanen, 
lokalisering och kort beskrivning av områden som riskerar att drabbas av 
översvämningar, höga flöden, torka, ras och skred kopplat till inventering 
av förorenad mark. Skrivningarna i avsnitt 9.3 om Extremväder-
situationer och översvämningar behöver specificeras mer. 
 
Vattenskyddsområden 
Vattenskyddsområden som finns i dag skyddar grundvatten från 
föroreningar. Dessa behöver i de flesta fall vara kvar för att säkerställa en 
god kvalitet på grundvattnet till kommande generationer. Även om 
grundvattenresurserna ej behövs för dricksvattenförsörjningen i dagsläget 
kan det inte uteslutas att de kan behövas i framtiden. Att skydda 
grundvatten från föroreningar är viktigt eftersom grundvattnet långsiktigt 
är en viktig potentiell dricks-vattenresurs. Om vi inte skyddar våra 
grundvattenresurser kan de vara obrukbara när de väl behövs. 
 
Enskilda avlopp 
Det är bra med redovisningen av enskilda avlopp i avsnitt 8.7.  
En strategi för hur kommunen kan och bör hantera de enskilda avlopp 
som ligger i olämpliga områden bör dock lyftas fram tydligare. Med 
olämpliga områden avses i detta sammanhang områden i anslutning till 
befintliga vattentäkter och områden där en stor andel enskilda brunnar 
och enskilda avlopp ligger inom samma område. 
 
En förteckning över de enskilda avlopp som man anser kan påverka en 
nuvarande eller framtida vattenresurs, samt information om vilken rening 
de bör ha för att man ska kunna skydda vattenresursen efterfrågas. Det är 
också lämpligt att inkludera en strategi för hur man kan och bör åtgärda 
enskilda avlopp med bristfällig rening. 
 
Dagvatten 
En tydligare hänvisning till dagvattenstrategin efterfrågas samt 
redovisning av en strategi för hur man kan och bör ta hand om dagvatten 
både vid nybyggnation och i befintlig bebyggelse i områden där risk 
finns för att dagvatten kan komma att påverka en recipient som används 
eller kan komma att användas för dricksvattenuttag.  
 
En redovisning efterfrågas av områden med otillräcklig 
dagvattenhantering, dvs. där dagvatten leds till en närliggande recipient 
och denna riskerar att förorenas, samt en kort beskrivning av det arbete 
som görs inom området. 
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Markanvändning 
Lokalisering och en kort beskrivning efterfrågas av miljöfarlig 
verksamhet och andra potentiellt förorenande verksamheter som anses 
kunna ha en inverkan på dricksvattenresurser, dvs. ligger inom 
avrinningsområdet/tillrinningsområdet till en vattentäkt, reservvattentäkt 
eller potentiell vattenresurs. 
En redovisning efterfrågas av eventuella områden där det ur 
dricksvattensynpunkt anses olämpligt med installation av berg-, jord- 
eller ytvattenvärme eller där extra säkerhetskrav bör ställas i samband 
med en ansökan om anläggande. 
En redovisning av de i planen redovisade vattenförekomsternas 
känslighet för påverkan av föroreningar efterfrågas. 
 
Vägar, järnvägar, transport av farligt gods 
I avsnittet 8.4 Simrishamnsbanan beskrivs en möjlig utmaning genom 
kontaktpunkt för infrastruktur och vattenresurs. Lokalisering och kort 
beskrivning efterfrågas av övriga kontakt-punkter mellan vattenresurser 
och vägar, järnvägar samt leder för transport av farligt gods. 
 
Förorenade områden 
Lokalisering och en kort beskrivning efterfrågas av förorenade områden 
samt vilken risk för kommunens vattenresurser som är förknippad med 
dessa. Kommunens miljöförvaltning har information om de förorenade 
områden som hittills har inventerats. En strategi för hur man kan och bör 
hantera dessa områden vore bra för att kunna väga in dricksvattenresurser 
vid beslut som rör markanvändningen i dessa områden. 
 
Vattenuttag från Vombsjön 
Stadsbyggnadskontoret instämmer i bedömningen att råvattenuttaget från 
Vombsjön inte bör öka eftersom ett ökat vattenuttag skulle kunna få stora 
konsekvenser för växt- och djurlivet i Kävlingeån under perioder med låg 
vattenföring. Klimatförändringarna gör att dessa perioder väntas öka i 
frekvens och omfattning i framtiden. 
 
Mellankommunala frågor 
Påverkan på eller hot mot grankommunernas vattenresurser bör beskrivas 
tydligare, liksom den påverkan som verksamheter i omgivande 
kommuner kan ha på vattentäkter belägna i Lunds kommun. 
Avsnitten 5.4.1 Vattenöverföring mellan mindre orter över 
kommungränsen samt 10.5 Samverkan och organisatoriska frågor har en 
liten ansats till detta men behöver utvecklas mer och förtydligas. 
 
Ekosystemtjänster 
Det är positivt att ekosystemtjänster knutna till dricksvattenproduktion 
nämns i planen och att det betonas att dessa ekosystemtjänster synliggörs 
och värnas för framtiden. Inventering och värdering av ekosystemtjänster 
knutna till dricksvattenproduktion bör dock utföras av VA Syd där man 
givetvis kan samverka med kommunens kompetens inom ekologi, 
rekreation, fysisk planering m.m.  
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Förslag till beslut 
 
Byggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna stadsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget 
 
 
 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 
 
 
 
Cecilia Hansson Karl Magnus Adielsson 
Översiktsplanearkitekt Landskapsarkitekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-01-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 11 Yttrande över Vattenförsörjningsplan 
för Lunds kommun

Dnr TN 2016/0691

Sammanfattning
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att ta ett helhetsgrepp över 
vatten- och avloppfrågorna för att säkra en hållbar vatten- och 
avloppsplanering och för en god vattenstatus i vattendragen i kommunen. 
Fem nya planer ska utarbetas som har getts samlingsnamnet Lunds 
Vatten. En Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun är nu framtagen. 
Planen syfte är att skydda vattenresurser för framtiden och säkerställa 
vattenförsörjningen på lång sikt för Lundaborna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat planen till tekniska 
nämnden. Förvaltningen anser att planen är väl anpassad till sitt syfte. 
Den bidrar till ökad kunskap och blir ett viktigt stöddokument i 
kommunens planering, inte minst i det pågående översiktsplanearbetet. 
Planen lyfter också fram viktiga konkreta frågor att jobba aktivt med 
såsom klimatanpassning, framtida vattenbehov, tydliggörande av ansvar 
och krishantering.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 3 januari 2017
Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun, daterad 9 september 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 3 oktober 2016 § 169

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Lena Fällströms 
(S) yrkande och finner yrkandet vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget samt
 
att översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-18 TN 2017/0054

Justerare Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2017-01-18 klockan 17.30–
20.25

Ledamöter Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
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)

Ersättare Ronny Hansson (S)
Anne Dederichs (V)
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
Pernilla von Strokirch, projektledare Spårväg Lund C - ESS

Justerare Lena Fällström (S)

Paragrafer § 1-27

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 31 januari 2017 kl. 16.30

Underskrifter
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-18 TN 2017/0054

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Meta Gerle

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Lena Fällström (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2017-01-18

Paragrafer § 1-27

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Meta Gerle
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Tekniska förvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) 
  Diarienummer  

 2017-01-03 TN 2016/691  
    

 

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 
       

 

 Tekniska nämnden 

Yttrande över 
Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun 

Sammanfattning 
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att ta ett helhetsgrepp på 
vatten- och avloppfrågorna för att säkra en hållbar vatten- och 
avloppsplanering och för en god vattenstatus i vattendragen i kommunen. 
Fem nya planer ska utarbetas som har getts samlingsnamnet Lunds 
Vatten. En Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun är nu framtagen. 
Planen syfte är att skydda vattenresurser för framtiden och säkerställa 
vattenförsörjningen på lång sikt för Lundaborna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat planen till tekniska 
nämnden. Förvaltningen anser att planen är väl anpassad till sitt syfte. 
Den bidrar till ökad kunskap och blir ett viktigt stöddokument i 
kommunens planering, inte minst i det pågående översiktsplanearbetet. 

Planen lyfter också fram viktiga konkreta frågor att jobba aktivt med 
såsom klimatanpassning, framtida vattenbehov, tydliggörande av ansvar 
och krishantering. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-03. 
Bilaga 1. Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun daterad 2016-09-09. 
Bilaga 2. Protokollsutdrag KSau 2016-10-03 §169. 

Barnets bästa 
Kommunens vattenförsörjning har stor betydelse för kommunens 
invånare, inklusive barn. Planen bedöms bidra till en långsiktigt god 
vattenförsörjning till gagn för barnens bästa. 

Ärendet 
Arbetet med helhetsgreppet Lunds vatten har pågått under ett antal år och 
icke redan beslutade planer kommer att färdigställas och förhoppningsvis 
beslutade att vara beslutade under 2017.  

Planerna är: 

Vattenförsörjningsplan- Plan för att skydda vattenresurser för framtiden 
och säkerställa vattenförsörjningen på lång sikt för Lundaborna. 

VA- utbyggnadsplan- Plan för kommunens skyldighet att enligt 
Vattentjänstlagen 6 § bygga ut vatten och avlopp. (beslutad i KF 2014) 
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Sjö- och vattendragsplan- Plan för att uppnå god ekologisk status i våra 
sjöar och vattendrag. (färdigställd och förväntas bli antagen i KF våren 
2017) 

Dagvattenplan- Plan för att hantera dagvatten vid förtätning och 
exploatering i befintlig bebyggelse. (förväntas bli färdigställd för 
antagande under 2017) 

Översvämningsplan- Plan för att hantera översvämningsrisker vid höga 
vattenflöden och extremregn. (förväntas bli färdigställd för antagande 
under 2017) 

 

Målet med vattenförsörjningsplanen är att medverka till en tryggad, 

effektiv och hållbar vattenförsörjning i ett långsiktigt perspektiv, för alla i 

Lunds kommun. 

Häri uppfylls att:  

 Vattenförsörjningen i Lunds kommun beskrivs i sin helhet.  

 Berörda organisationer och förvaltningar får en ökad förståelse 
för förutsättningarna för en långsiktigt tryggad vattenförsörjning.  

 Övergripande visioner och mål kring vattenförsörjningen 
tydliggörs.  

 Åtgärder som bidrar till en tryggad vattenförsörjning på lång sikt 
formuleras.  

 

Åtgärder som är utpekade i planen, se kapitel 11, är 

 Ge ett tydligt stöd till det pågående arbetet med nytt 
vattenskyddsområde för Vombsjön. 

 Hantera de dricksvattenanläggningar som har tagits ur drift på ett 
ansvarsfullt sätt. 

 Klargöra roller och ansvarsområden i samband med en 
dricksvattenrelaterad krissituation. 

 Färdigställa påbörjad nödvattenplanering. 

 Säkerställa att ekosystemtjänster kopplade till 
dricksvattenproduktion uppmärksammas i kommande inventering 
av ekosystemtjänster. 

 

Yttrande 

Vattenförsörjningsplanen visar på att det regionala perspektivet på 
dricksvattenfrågan är särskilt centralt för Lunds kommun. Även om det är 
kommunen som ansvarar för den allmänna vattenförsörjningen, följer de 
naturgivna förutsättningarna för dricksvattenproduktion inte 
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kommungränsen. Av denna anledning är det av stor vikt att kommunen 
även fortsättningsvis engagerar sig i samverkan om dricksvattenfrågor av 
på en regional nivå och planen blir ett bra stöd i detta arbete.  

Vikten av fungerande regionala samverkansformer och inte minst ett väl 
fungerande samarbete mellan huvudmannen för 
dricksvattendistributionen VA SYD och producenten Sydvatten kommer 
troligtvis att bli ännu mer betydelsefullt i framtiden. Ett exempel på en 
samverkan av betydelse närmaste tiden är arbetet med en regional 
råvattenstrategi. 

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att planen är väl anpassad till sitt 
syfte. Den bidrar till ökad kunskap och blir ett viktigt stöddokument i 
kommunens planering, inte minst i det pågående översiktsplanearbetet. 

Planen lyfter också fram viktiga konkreta frågor att jobba aktivt med 
såsom klimatanpassning, framtida vattenbehov, tydliggörande av ansvar 
och krishantering. 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslås besluta 
 

att  anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget samt 
 
att översända yttrandet till kommunstyrelsen 
 

. 
 
Håkan Lockby 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
Akten 
Förvaltningschefen 
Kommunstyrelsen 
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Miljönämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-02-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 6 Remissyttrande över 
Vattenförsörjningsplan för Lunds 
kommun

Dnr MN 2016/0142

Sammanfattning
MR dnr 2016.3128.

Lunds kommun och VA SYD har beslutat att ta ett helhetsgrepp på 
vatten- och avloppsfrågorna i syfte att säkra en hållbar vatten- och 
avloppsplanering och för att uppnå god vattenstatus i vattendragen i 
kommunen. Fem nya planer ska utarbetas inom ramen för 
samlingsnamnet Lunds Vatten. Planerna ska utgöra ett planerings- och 
kunskapsunderlag och på så sätt komplettera övrig kommunal planering.

Ett förslag till Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun har tagits fram. 
Planens syfte är att skydda vattenresurser för framtiden och säkerställa 
vattenförsörjningen på lång sikt för Lundaborna. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har för yttrande remitterat planen till miljönämnden.

Förvaltningen anser att planen bidrar till ökad kunskap om vatten-
försörjningen i kommunen och att den kan utgöra ett viktigt 
stöddokument i kommunens planering, inte minst i det pågående 
översiktsplanearbetet. Planen lyfter fram viktiga konkreta frågor som 
berörda aktörer behöver jobba aktivt med, såsom klimatanpassning, 
framtida vattenbehov, tydliggörande av ansvar samt krishantering.

Förvaltningen anser emellertid att planen behöver kompletteras med ett 
antal punkter för att uppfylla målbilden och syftet.

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt 
eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 januari 2017, dnr MN 
2016/0142.5 och MR 2016.3128.2.
Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun, Remissversion 2016-09-09.
KSau beslut 2016-10-03 § 169.
KSau tjänsteskrivelse 2016-09-20.

Yrkanden
Birger Swahn (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
följande tillägg: ”Miljönämnden vill uppmärksamma att det inom 
Revingehed, där Fortifikationsverket är markägare, finns flera 
dricksvattentäkter samt ett omfattande distributionsnät dels till alla 
försvarets egna anläggningar dels till alla civila bostadshus ut över hela 
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Miljönämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-02-02

Justerare Utdragsbestyrkande

övningsområdet. Det senare håller just nu på att slutföras i väster om 
Krankesjön. Generalläkaren har tillsynsansvar enligt Miljöbalken”.

Petter Forkstam (MP), Eleni Rezaii Liakou (S) och Lars V Anderson (C) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och tillstyrker Birger 
Swahns (M) yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Birger Swahns (M) yrkande om tillägg 
till förvaltningens förslag till beslut och finner att miljönämnden beslutar 
i enlighet med yrkandet.

Beslut

Miljönämnden beslutar
att     anta förvaltningens yttrande som sitt eget med följande tillägg:

Miljönämnden vill uppmärksamma att det inom Revingehed, där 
Fortifikationsverket är markägare, finns flera dricksvattentäkter 
samt ett omfattande distributionsnät dels till alla försvarets egna 
anläggningar dels till alla civila bostadshus ut över hela 
övningsområdet. Det senare håller just nu på att slutföras i väster 
om Krankesjön. Generalläkaren har tillsynsansvar enligt 
Miljöbalken.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Miljönämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-02-02 MN 2017/0005

Justerare Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

Plats och tid Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, 2017-02-02 klockan 18.00–21.15

Ledamöter Petter Forkstam (MP), ordförande
Eleni Rezaii Liakou (S), 1:e vice ordförande
Lars V Andersson (C), 2:e vice ordförande
Mathias Thurén (S)
Vlasta Sabljak (S)
Birger Swahn (M)
Johan Thümmel (M)
Ewa Björnberg (MP)
Olof Peterffy (V)
Ljiljana Lipovac (KD)

Tjänstgörande ersättare Axel Nordberg (L), tjänstgör för Simon Wetterling (L)

Ersättare Margareta Grip Holmes (S)
Carl von Friesendorff (M)
Martin Stockfors (MP)
Raed Bashitialshaaer (MP)
Robert Barnes (L)
Marianne Sonnby Borgström (V)
Lisa Mari Sundin (C)

Övriga Björn Berséus, Förvaltningschef
Catharina Dahlström, Miljöingenjör, närvarande §§ 1-8
Rolf Erlandsson, Biträdande förvaltningschef, närvarande §§ 1-8
Sabina Lindell, Nämndsekreterare
Stefan Andersson, Miljöinspektör, närvarande §§ 1-8
Astrid Avenberg Rosell, Planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, 
närvarande §§ 1-2, 7-8

Justerare Mathias Thurén (S)

Paragrafer § 1-17

Plats och tid för justering 7 februari 2017 kl. 11.30, Kristallen, Brotorget 1, sammanträdesrum 
Tilliten
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Miljönämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-02-02 MN 2017/0005

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Sabina Lindell

Ordförande

Petter Forkstam (MP)

Justerare

Mathias Thurén (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljönämnden

Sammanträdesdatum 2017-02-02

Paragrafer § 1-17

Datum då anslaget sätts upp 2017-02-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-03

Förvaringsplats för protokollet Miljöförvaltningen Brotorget 1

Underskrift

Sabina Lindell
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Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (8)
Miljötillsyn Diarienummer

2017-01-24 MN 2016/0142.5 
MR 2016.3128.2

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-359 59 81 miljoforvaltningen@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Stefan Andersson

046-359 52 77

stefan.andersson@lund.se

Miljönämnden

Remissyttrande över Vattenförsörjningsplan 
för Lunds kommun

Sammanfattning
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att ta ett helhetsgrepp på
vatten- och avloppsfrågorna i syfte att säkra en hållbar vatten- och 
avloppsplanering och för att uppnå god vattenstatus i vattendragen i 
kommunen. Fem nya planer ska utarbetas inom ramen för samlingsnamnet 
Lunds Vatten. Planerna ska utgöra ett planerings- och kunskapsunderlag och 
på så sätt komplettera övrig kommunal planering.

Ett förslag till Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun har tagits fram. 
Planens syfte är att skydda vattenresurser för framtiden och säkerställa 
vattenförsörjningen på lång sikt för Lundaborna. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har för yttrande remitterat planen till miljönämnden.

Förvaltningen anser att planen bidrar till ökad kunskap om vatten-
försörjningen i kommunen och att den kan utgöra ett viktigt stöddokument i 
kommunens planering, inte minst i det pågående översiktsplanearbetet. 
Planen lyfter fram viktiga konkreta frågor som berörda aktörer behöver jobba 
aktivt med, såsom klimatanpassning, framtida vattenbehov, tydliggörande av 
ansvar samt krishantering.

Förvaltningen anser emellertid att planen behöver kompletteras med ett antal 
punkter för att uppfylla målbilden och syftet.

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 januari 2017, dnr MN 
2016/0142.5 och MR 2016.3128.2.
Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun, Remissversion 2016-09-09.
KSau beslut 2016-10-03 § 169.
KSau tjänsteskrivelse 2016-09-20.

Barnets bästa
I vattenförsörjningsplanen anges inriktningen för kommunens arbete
med att planera för en hållbar vattenförsörjning. God tillgång till rent 
dricksvatten har stor betydelse för kommunens invånare, inklusive barn. 
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Planen bedöms bidra till en långsiktigt god vattenförsörjning till gagn för 
barnens bästa.

Ärendet

Bakgrund
Inom ramen för Lunds kommuns och VA SYDs arbete med Lunds Vatten, 
som omfattar fem olika delplaner, har en Vattenförsörjningsplan för Lunds 
kommun tagits fram. Kommunstyrelsens arbetsutskott har för yttrande 
remitterat planen till miljönämnden.

De fem delplanerna som ingår i Lunds vatten, omfattar:
 Dagvattenplan
 Översvämningsplan
 VA-utbyggnadsplan
 Vattenförsörjningsplan
 Sjö- och vattendragsplan

Målet med vattenförsörjningsplanen är att medverka till en tryggad,
effektiv och hållbar vattenförsörjning i ett långsiktigt perspektiv, för alla 
invånare i Lunds kommun.

Planen syftar till att:
 Vattenförsörjningen i Lunds kommun beskrivs i sin helhet.
 Berörda organisationer och förvaltningar får en ökad förståelse 

för förutsättningarna för en långsiktigt tryggad vattenförsörjning.
 Övergripande visioner och mål kring vattenförsörjningen tydliggörs.
 Åtgärder som bidrar till en tryggad vattenförsörjning på lång sikt 

formuleras.

Åtgärder som är utpekade i planen (se kapitel 11) är:
 Ge ett tydligt stöd till det pågående arbetet med nytt vattenskydds-

område för Vombsjön.
 Hantera de dricksvattenanläggningar som har tagits ur drift på ett 

ansvarsfullt sätt.
 Klargöra roller och ansvarsområden i samband med en dricksvatten-

relaterad krissituation.
 Färdigställa påbörjad nödvattenplanering.
 Säkerställa att ekosystemtjänster kopplade till dricksvatten-

produktion uppmärksammas i kommande inventering av 
ekosystemtjänster.

Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen är mycket positiv till att Lunds kommun har beslutat att ta 
ett helhetsgrepp på vatten- och avloppsfrågorna i syfte att säkra en hållbar 
vatten- och avloppsplanering och att uppnå god vattenstatus i vattendragen i 
kommunen. Det samlade arbetet inom ramen för Lunds vatten kan få en viktig 
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roll när det gäller att stärka den allmänna kunskapen om vattenfrågor i Lunds 
kommun.

De fem delplanerna utgör också viktiga underlag till kommunens 
fysiska planering. För att kunna skydda framtida vattenresurser är 
det viktigt att frågor som berör vatten, såväl ytvatten som grundvatten, 
ges utrymme i samhällsplaneringen och att frågorna tydligt beaktas i 
detaljplaner och fördjupade översiktsplaner.

Miljöförvaltningen anser att förslaget till Vattenförsörjningsplan behöver 
kompletteras med ett antal punkter för att uppfylla målbilden och syftet. 
Förvaltningen vill därför överlämna följande synpunkter.

Allmänna synpunkter på Vattenförsörjningsplanen
Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun är ett omfattande dokument 
som ger en god inblick i hur dricksvattenförsörjningen är organiserad i 
den tätbefolkade västra delen av Skåne. Planen visar på behovet av en 
robust regional vattenförsörjning och en god beredskapsplanering i 
händelse av en krissituation.

I texterna hänvisas på flera ställen till bilagor som inte bifogats remiss-
handlingarna, vilket försvårar genomläsning och granskning av dokumenten. 

I ett av de inledande styckena till DEL 3 har smugit sig in helt irrelevant 
information om att VA SYD även hanterar insamling av hushållsavfall från 
Burlöv och Malmö.

Under avsnittet 2.2.2 Ansvar finner miljöförvaltningen det anmärkningsvärt 
att inte miljönämndens roll såsom tillsynsmyndighet över produktions- och 
distributionsanläggningar samt livsmedlet vatten har tydliggjorts.

Förvaltningsplan med åtgärdsprogram 2016-2021 för Södra 
Östersjöns vattendistrikt
I enlighet med 5 kap. 5 § miljöbalken och 6 kap. 1 § förordningen (2004:660) 
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF) fattade Vattenmyndigheten 
för Södra Östersjöns vattendistrikt den 14 december 2016 beslut om ny 
Förvaltningsplan med åtgärdsprogram för åren 2016-2021.

Syftet med förvaltningsplanen är dels att sammanfatta arbetet som har bedrivits 
inom den första vattenförvaltningscykeln vad avser statusklassificering av yt- 
och grundvatten samt framtagande av miljökvalitetsnormer, dels att presentera 
det åtgärdsprogram som ska genomföras för att förbättra de vatten som inte 
når uppsatta mål. Myndigheter och kommuner ska inom sina ansvarsområden 
vidta de åtgärder som beskrivs i åtgärdsprogrammet.

Information om Vattendirektivet och beslutade förvaltningsplaner för 
Södra Östersjöns vattendistrikt finns på Vattenmyndighetens webbplats:
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/sodra-
ostersjon/beslutsdokument/Pages/forvaltningsplan-sodra-ostersjon-2016-
2021.aspx
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Åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt:
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/sodra-
ostersjon/publikationer/beslut-2016/fp-del4-sovd.pdf

Nedanstående åtgärder har direkt koppling till Vattenförsörjningsplanen: 

Vid tidpunkten för färdigställandet av förslaget till Vattenförsörjningsplan 
hade Vattenmyndigheten ännu inte fattat beslut om ny förvaltningsplan med 
åtgärdsprogram. När nu beslut har fattats i frågan bör Vattenförsörjnings-
planen uppdateras med de aktuella åtgärderna. 

Redogörelser för tillgängliga vattenresurser, produktions- 
respektive distributionsanläggningar
Planen ger en god inblick i den regionala vattenförsörjningen ur ett makro-
perspektiv med redogörelse för befintliga vattenresurser (yt- och grund-
vattentäkter) och den produktionsapparat som Sydvatten byggt upp. 
Planen visar på att det regionala perspektivet på dricksvattenfrågan är särskilt 
centralt för Lunds kommun.

Motsvarande redogörelse för distributionsapparaten saknas dock. Planen 
innehåller ingen tydlig information om vilka geografiska områden som ingår i 
VA SYDs verksamhetsområde för den allmänna va-anläggningen i Lunds 
kommun. Kartunderlag bör läggas som bilaga till planen.

Planen innehåller inte heller någon närmre information om VA SYDs 
ledningsnät, vattenreservoarer eller andra tekniska funktioner i 
distributionsanläggningen. Vidare innehåller planen inte heller någon 
kartläggning/analys av kapacitet och brister i ledningsnäten i Lunds 
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kommun. När det gäller kommande och pågående anpassningar av 
distributionsanläggningen hänvisas till ett antal separata planer och 
processer samt till den antagna VA-utbyggnadsplanen.

Med avseende på den samhällsviktiga resurs som dricksvatten utgör och 
de stora ekonomiska investeringar som va-kollektivet gjort i distributions-
anläggningen är det angeläget att va-huvudmannen har uppdaterade 
underhållsplaner för ledningsnäten och att åtgärder vidtas löpande för 
att minimera ledningsnätsförluster.

Miljöförvaltningen är väl medveten om att vissa samhällskritiska 
anläggningar kan utgöra sådan känslig information som inte kan eller 
bör lämnas ut. Men om tanken är att Vattenförsörjningsplanen ska 
utgöra ett stöddokument som kan få praktisk användning i kommunens 
planeringsprocesser så bör planen kompletteras med redogörelser även 
för distributionsanläggningen. Alternativt bör planen innehålla tydliga 
källhänvisningar till de dokument där informationen finns att tillgå. 

Det bör i sammanhanget nämnas att VA-utbyggnadsplanen fokuserar 
endast på vatten- och avloppssituationen utanför det befintliga kommunala 
verksamhetsområdet. VA-utbyggnadsplanen innehåller inga projekteringar 
eller övriga genomföranden av åtgärder och den baseras på hårda 
prioriteringar utifrån vedertagna finansieringsmodeller.
Noteras kan också att VA SYD har avsatt resurser för att genomföra 
ledningsnätsmodellering/-analys i samband med framtagandet av 
Dagvattenplan för Lunds kommun.

Resiliens
De åtgärder som föreslås i planen för att skapa en robust och säker 
dricksvattenförsörjning, såsom exempelvis dubbla ledningar på flera 
sträckor, är en bra inriktning för att minska samhällets sårbarhet. Det är 
också bra att VA SYDs styrelse antagit en strategi för robusthet i 
vattenförsörjningen, vilken kan utgöra en plattform för fortsatt arbete.

Inriktningen mot ökad storskalighet är dock inte enbart av godo, även om 
storskaligheten möjliggör robusta lösningar. Betydelsen av de mindre 
vattentäkterna bör inte underskattas, exempelvis i kristider eller vid 
förorening av befintliga ytvattentäkter. I händelse av att de större 
anläggningarna och ytvattentäkterna för vattenproduktion skulle slås 
ut eller om vattenkvaliteten skulle försämras drastiskt kan de mindre 
grundvattentäkterna få stor betydelse.

Vombverket och Vombsjön – ett riksintresse
Havs- och vattenmyndigheten har i beslut daterat 2016-09-16 pekat ut 
området med Vombverket som ett mark- och vattenområde som bedöms 
vara av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning enligt 3 kap. 8 § 
andra stycket miljöbalken:
https://www.havochvatten.se/download/18.5665afb41572747bd3284cf5/147
4271543916/Beslut+RI+Vombverket+Sk%C3%A5ne.pdf
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Till beslutet hör en värdebeskrivning och en karta som beskriver den 
geografiska avgränsningen:
https://www.havochvatten.se/download/18.5665afb41572747bd3284393/1474
269710531/Sk%C3%A5ne%2C+Vombverket+v%C3%A4rdebeskrivning.pdf

För att bedömas som riksintressant bör en anläggning ha kapacitet att försörja 
åtminstone 50 000 personer. Vombverket försörjer i dagsläget ca 350 000 
invånare med dricksvatten. Anläggningen försörjer i dagsläget helt eller delvis 
kommunerna Lund, Lomma, Burlöv, Eslöv, Malmö, Staffanstorp, Svedala och 
Vellinge i Skåne län. Anläggningen är en regional strategisk infrastruktur i 
Skåne län.

Mot denna bakgrund finner miljöförvaltningen det synnerligen angeläget 
att vattenskyddsområdet för Vombsjön uppdateras. Markägaren Malmö Stad 
och Sydvatten bör vidare se över och tydligare reglera sina inbördes ansvars-
förhållanden i syfte att tillgodose vattentäktens behov av ett adekvat skydd.

Övriga vattenskyddsområden
Befintliga vattenskyddsområden skyddar värdefullt grundvatten från
föroreningar. Dessa behöver i de flesta fall vara kvar för att säkerställa 
god kvalitet på grundvattnet till kommande generationer. Grundvatten-
resursen kanske inte behövs för dricksvattenförsörjningen i dagsläget 
men det kan inte uteslutas att den kan behövas i framtiden. Att skydda 
grundvatten från föroreningar är viktigt eftersom grundvattnet långsiktigt 
är en viktig naturresurs.

Enskild vattenförsörjning
Lunds kommun har ett stort omland med många, oftast enskilt belägna, 
hushåll/verksamheter med egen vattenförsörjning. I vissa fall kan vatten-
försörjningen också vara organiserad i samfälligheter. Det är korrekt 
beskrivet att det inte finns något register hos kommunen över enskild 
vattenförsörjning, förutom för den skyldighet att hos miljönämnden 
registrera brunnar vars vatten används i en offentlig eller kommersiell 
verksamhet.

I avsnitt 6.1.1 redovisas att det finns 6 stycken sådana brunnar registrerade. 
Verksamheterna som nyttjar dessa brunnar består av restauranger samt ett 
kloster och en skola.  Det bör tydligt framgå av planen var dessa brunnar 
är belägna geografiskt och vilka verksamheter som nyttjar brunnarna. 
Redovisningen kan lämnas i en bilaga.

Det bör också utredas vidare om det finns andra vattenuttag av betydelse 
där vattenskyddsområde bör fastställas (för vattentäkter som ger mer än 
10 m3 vatten per dygn eller försörjer mer än 50 personer).

I syfte att skapa en översiktlig bild och kunna skydda vattenresurserna i 
kommunen skulle det vara önskvärt om planen kunde redovisa en grov 
uppskattning av antalet hushåll som har enskild vattenförsörjning. 
Uppgiften borde gå att söka ut via register för fastighetstaxeringen.

Ett viktigt skäl till att skaffa sig denna kunskap är att ett förändrat klimat 
med torrare sommarhalvår än tidigare kan medföra att tillgången till vatten 
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hos många hushåll drastiskt kan försämras. Kommunen kan då bli tvungen 
att bistå med hjälp på ett eller annat sätt. Kunskap om enskild 
vattenförsörjning kan också vara avgörande för valet av placering av 
olika verksamheter i planeringssammanhang.

Miljöförvaltningen har i sin myndighetsutövning uppmärksammat att det 
även inom verksamhetsområde för den allmänna va-anläggningen finns ett 
antal enskilda vattentäkter som utnyttjas för enskilt dricksvattenuttag eller 
för bevattningsändamål. 

Enskilda avlopp
Bebyggelsen längs Vombsjöns södra strand är en icke obetydlig riskfaktor 
för vattentäkten i Vomb. De aktuella fastigheterna är belägna inom 
skydds-område för regional vattentäkt. Merparten av avloppsanlägg-
ningarna är gamla och troligtvis i dåligt skick. Miljöförvaltningen anser att 
det är olämpligt med ett stort antal slutna tankar för wc-avlopp inom ett så 
viktigt vattenskyddsområde, totalt kan det röra sig om närmre 100 m3 
lagrat avloppsvatten. Tömning av tankarna utgör en riskfaktor, likaså 
transport av avloppsvattnet. Flera av fastigheterna har också enskilda 
vattentäkter i strandsluttningen längs sjön, nedströms avloppsanlägg-
ningarna.

Miljöförvaltningen anser fortfarande att fastigheterna längs Vombsjöns 
södra strand ska ingå i verksamhetsområdet för den kommunala va-
anläggningen för Vombs by. VA-huvudmannen bör därför ges ett förnyat 
uppdrag att möjliggöra behovet för dessa fastigheter att kopplas in på det 
kommunala spillvattennätet i samband med va-utbyggnaden i Vombs by.

Markanvändning
Planen bör kompletteras med en analys av de redovisade vattenförekomsternas 
känslighet för påverkan av föroreningar. Planen bör också innehålla en analys 
av sådana områden där det ur dricksvattensynpunkt kan vara olämpligt med 
installation av berg-, jord- eller ytvattenvärme, eller där extra säkerhetskrav 
bör ställas i samband med en ansökan om anläggande.

Vägar, järnvägar, transport av farligt gods
I avsnitten 8.4 Simrishamnsbanan och 8.6 Väg 976 beskrivs två möjliga 
risker/utmaningar som behöver hanteras vid kontaktpunkter mellan 
infrastruktur och vattenresurs. Lokalisering och kort beskrivning 
efterfrågas av övriga eventuella kontaktpunkter mellan vattenresurser 
och vägar, järnvägar samt leder för transport av farligt gods.

Förorenade områden
Planen saknar information om eventuella förorenade områden där risk för 
förorening av kommunens vattenresurser kan föreligga. Länsstyrelsens 
MIFO-databas innehåller information om de förorenade områden som har 
inventerats. Miljöförvaltningen har även genomfört egna inventeringar.
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Mellankommunala frågor
Påverkan på eller hot mot kommunens vattenresurser från verksamheter i 
omgivande kommuner bör beskrivas tydligare.

Klimatförändringar - översvämningar, höga flöden, torka m.m.
Extraordinära situationer som helt eller delvis kan kopplas till ett 
extremare väder kan förväntas uppkomma i takt med att klimatet 
förändras. Sådana händelser kan ha stora effekter på vattenförsörjningen. 
Enskilda dricksvattentäkter kan riskera att sina vid långvarig torka.

Skrivningarna i avsnitt 9.3 om Extremvädersituationer och 
översvämningar behöver specificeras mer. Planen bör kompletteras med 
information om lokalisering och kort beskrivning av områden som riskerar 
att drabbas av översvämningar, höga flöden, torka, ras och skred.

Vattenuttag från Vombsjön
Miljöförvaltningen instämmer i bedömningen att råvattenuttaget från
Vombsjön inte bör öka eftersom ett ökat vattenuttag skulle kunna få stora
konsekvenser för växt- och djurliv i Kävlingeån under perioder med låg
vattenföring. Prognoser kring klimatförändringarna visar att dessa 
perioder kan förväntas öka i frekvens och omfattning i framtiden.

Ekosystemtjänster
Det är positivt att ekosystemtjänster knutna till dricksvattenproduktion
lyfts fram i planen, och att det finns en vilja att synliggöra och värna dessa 
för framtiden. Inventering och värdering av ekosystemtjänster knutna till 
dricksvattenproduktion bör dock utföras av VA Syd respektive Sydvatten. 
Man kan givetvis samverka med kommunens kompetens inom ekologi, 
rekreation, fysisk planering med mera.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att     anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Björn Berséus
Miljödirektör

Stefan Andersson
Miljöinspektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 

Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 

Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 

Fax 
0416-51 17 92 

 

Postgiro/Bankgiro 
11 35 20-1 
662-7574 

 

Internet 
www.sjobo.se 
 

 

Datum Diarienummer 
2016-11-30 2016-T0079-4 

 
  
  

Tekniska förvaltningen 
VA-enheten 
Pia Fröjd 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Miljöenheten 
Malin Ryberg 
 
 

 kommunkontoret@lund.se 

 
Remissvar angående Lunds Vattenförsörjningsplan, remissversion daterad 
2016-09-09 
 
Lund kommuns Dnr: KS 2016/0841 
 
 
Rapporten har granskats av Tekniska förvaltningen, VA-enheten, och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten, i Sjöbo kommun. Nedan sammanställs 
samtliga synpunkter från de båda förvaltningarna.  
 
 
Övergripande synpunkter 
 

• Det är en intressant och informativ rapport som gav trevlig läsning! Det märks att 
den är väl genomarbetad. 
 

• I kapitel 4.1 beskrivs olika grundvattenförekomster i både berg och sand/grus. I 
kapitlet nämns åtta förekomster i berg och fem förekomster i sand/grus. Men endast 
den förekomst som är av störst vikt för Lunds kommun idag beskrivs. Det kan av 
intresse för läsaren och för att lättare få en helhetsbild av vattensituationen i 
kommunen vara av intresse att även beskriva de andra förekomsterna i korta 
ordalag. Och framförallt om och i vilken omfattning de används för olika ändamål. 

 
• Under kapitel 4.2 borde även sjön Bolmen beskrivas, även om den inte ligger i 

kommunen. Det är ändå Lunds huvudvattentäkt. 
 
• I kapitel 4 hade det även kunnat vara intressant att få en inblick i hur kommunen ser 

på skydd av grundvattenförekomsterna som inte utgör råvatten för kommunalt 
dricksvatten. Där det finns privata brunnar, samfälligheter eller inget uttag sker alls. 
Kanske inte skydd i form av skyddsområden, men annat miljöarbete för att 
exempelvis minimera påverkan från bekämpningsmedel, avlopp etc. Kanske en 
punkt 4.4 Skydd av övriga grundvattenförekomster? 

 
• Under punkt 4.3.4 står att Vombsjön är recipient för Sjöbos största reningsverk. 

Detta är visserligen sant, men reningsverket har inget direkt utsläpp av det renade 
avloppsvattnet i ån. Efter konventionell rening (redan där uppfylls länsstyrelsens 
krav) infiltreras allt avloppsvatten ner i en sandås. Det infiltrerade vattnet når 
Björkaån efter ca 1 år och är då betydligt renare än utsläpp från avloppsreningsverk 
normalt är. Denna åtgärd har bland annat genomförts för att förbättra 
vattenkvaliteten till Vombsjön. En större eller lika stor påverkan på sjön från 
kommunen sker troligen från jordbruket, de enskilda avloppen och de mindre 
reningsverken i kommunen.       
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• I kapitel 4.3.5 bör kanske även andra skyddsåtgärder tas upp som tex informations- 

och kunskapsspridning och arbete för att påverka uppströms. 
 
• Inledningen av Del 3 där det beskrivs uppdelningen mellan VA SYD och Sydvatten 

AB hade passat bättre i början, tex i kapitel 2:1. Det kändes som denna information 
saknades i början för att få en bättre överblick inför den fortsatta läsningen av 
rapporten. 

 
• Det är lätt att missa den sista meningen under kapitel 5.1. Den meningen kan bakas 

in i texten före figur 5-1. 
 
• Under kapitel 5.3.1 nämns produktionssiffran 1300 l/s. Är det medelflöde? Eller 

maxflöde? 
 
• I kapitel 5.3.7 nämns Bolmenvatten till Vombverket. Finns det risk för eller planeras 

det för att Bolmenvatten kommer ut i Vombsjön eller blir det direktledning till 
vattenverket? Finns det några risker med att införa ett kemiskt och biologiskt 
annorlunda vatten i grundvattentäkten Vombfältet?  

 
• I figur 5-8 visas en karta över verksamhetsområde för dricksvatten och i figur 6-1 

visas en karta över områden med enskild vattenförsörjning. Går det att i karta 5-8 
lägga till områden som kar allmän vattenförsörjning utan verksamhetsområde? Det 
borde vara de resterande områdena som inte ingår i figur 5-8 eller 6-1? 

 
• Som information angående vatten till Hemmestorp i kapitel 5.4.1 så försörjs även 

området Humlamaden i Lunds kommun av vattenledningar som går via 
Hemmestorpsområdet.  

 
• Det hade varit intressant att höra något i kapitel 6 om Lunds kommun upplever att 

det finns områden med problem med sinande brunnar under torrare perioder. 
Geografiska problemområden för dricksvatten inte bara pga dålig vattenkvalitet utan 
även vattenkvantitet? 

 
• I kapitel 8 visas ett stort antal enskilda avlopp i Sjöbo kommun. Det bör där tilläggas 

att de stora områdena Sjöbo och Svansjö sommarbyar är under utbyggnad 
respektive planerad utbyggnad och båda områdena förväntas vara kopplade till 
Sjöbo reningsverk senast 2018. Liksom för hushållen längs Vombsjöns södra strand 
är det inte säkert att områdena Björka och Öved ansluts med kommunalt avlopp. 
Sjöbo kommun har ännu inte utvärderat utbyggnadskostnaden för avlopp till 
områdena i relation till antalet hus och den yta de är utspridda på.  

 
• Sjöbo kommun, Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen, tar gärna 

del av den färdiga rapporten. 
 
 

Mindre stavfel, meningsbyggnader etc. som upptäckts vid genomläsning  
 

 
Kapitel 2 

• Sista sidan i kapitlet, meningen: ”Sydvatten har varit representerade i arbetsgruppen och 
planen har …”.  Ordet har saknas i meningen. 
 

Kapitel 3 
• Kapitel 3.1.2, andra stycket, bestämd form på version. ”Den uppdaterade versionen ska i stor 

utsträckning…”. 
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Kapitel 4 

• Kapitel 4.1. Ska det vara vombvatten eller Vombvatten? 
• Kapitel 4.2.1. Första meningen”… vattenresurs för konstgjorda infiltration…”. Det har blivit ett 

a för mycket.  
• Kapitel 4.3.5. Andra stycket bör kanske delas upp i två stycken, ett avseende lantbruk och ett 

avseende trafiken. 
 
Kapitel 5 

• Kapitel 5.5.4. Ska det vara bolmenvatten eller Bolmenvatten? Det saknas även ett a på två 
ställen: ”För specifikta delar av Malmö…” och ”… utifrån ett driftsperspektiv att göra detta, …” 

 
Kapitel 12 

• Det har smugit med ett att i första meningen som inte passar in.    
 

 
 
Enligt delegation, 
 
 
Pia Fröjd   Malin Ryberg  
VA-ingenjör   Handläggare miljöenheten 
Tekniska förvaltningen  Stadsbyggnadsförvaltningen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-10-03

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 169 Vattenförsörjningsplan för Lunds 
kommun

Dnr KS 2016/0841

Sammanfattning
Lunds kommun och VA SYD har beslutat att utarbeta gemensamma 
planer för att säkra en hållbar vatten och avloppsplanering och arbeta för 
god vattenstatus i vattendragen i kommunen. Fem nya planer utarbetas 
som ska komplettera befintlig planering, som har getts samlingsnamnet 
Lunds Vatten. Ett förslag till Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun 
är framtagen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås remittera planen 
för yttrande till berörda aktörer.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 september 2016
Förslag till Vattenförsörjningsplan för Lunds kommun.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att remittera förslaget till Vattenförsörjningsplan för yttrande till 

miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden, 
vattenråden för Höje å och Kävlingeån, VA SYD, Sydvatten, Sjöbo 
kommun, Eslövs kommun och länsstyrelsen i Skåne samt,  

att remissvar ska vara inkomna senast den 1 december.

Beslut expedieras till:
Miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden
Vattenråden för Höje å och Kävlingeån
VA SYD
Sydvatten
Sjöbo kommun
Eslövs kommun 
Länsstyrelsen i Skåne
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-10-03 KS 2016/0895

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-10-03 klockan 13.00

Ledamöter Ulf Nymark (MP), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), Ordförande
Christer Wallin (M), 2:e vice ordförande
Hanna Gunnarsson (V)
Philip Sandberg (L)

Ersättare Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Bitr kommundirektör
Louise Sandell
Åsa Mårtensson, Sekreterare
Britt Steiner, Planeringschef
Magdalena Titze, Flyktingsamordnare
Pål Svensson, Servicedirektör

Justerare Christer Wallin (M)

Paragrafer § 165-172

Plats och tid för justering

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-10-03 KS 2016/0895

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-10-03

Paragrafer § 165-172

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 114 Philip Sandberg (L) m.fl. motion ”Tidig
samhällsorientering viktig”, (KF)

Dnr KS 2016/0382

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m.fl. har lämnat in en motion om vikten av att 
ensamkommande barn får samhällsorientering med syfte att utbilda om 
demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat 
och för att barn och unga ska ges kunskap om individens rättigheter och 
skyldigheter för att stärka individen inte minst när det gäller flickors och 
kvinnors rättigheter. 

I motionen föreslås att socialnämnden ges ett särskilt uppdrag om att 
tillse att ensamkommande barn får tillgång till samhällsorientering och 
att ideella organisationer, civilsamhället m.fl. involveras. 
Kommunkontoret föreslås få i uppdrag att utreda kostnader och 
finansiering.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 1 februari 2017, § 65.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2017.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2016.
Integrationsrådets yttrande den 22 november 2016, § 3.
Yttrande från integrationsrådets föreningar - Motion tidig 
samhällsorientering, den 14 november 2016.
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016, § 260.
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-01, § 65.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2016.
Socialnämndens beslut den 8 juni 20016, § 92.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016.
Philip Sandbergs (L) m.fl. motion den 7 april 2016.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Christer Wallin (M) yrkar att kommunstyrelsen 
ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Peter Fransson (S), Torsten Czernyson (KD), Emma Berginger (MP) och 
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad i enlighet med vad kommunkontoret anfört.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Peter Franssons (S) m.fl. yrkande.

 

Omröstning begärs.

 

För att avgöra vilket förslag som ska utgöra motförslag i 
huvudvoteringen ställer ordföranden Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande 
mot Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande ska 
utgöra motförslag.

 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

 

Ja för bifall till Peter Franssons (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.

 

Omröstningen utfaller enligt följande.

 

Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Elin Gustafsson (S), Peter 
Fransson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Anne Landin (FNL) röstar Ja.

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M) och Philip Sandberg (L) röstar 
Nej.

Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.

 

Med 9 Ja-röster mot 3 Nej-röster och 1 som avstår beslutar 
kommunstyrelsen i enlighet med Peter Franssons (S) m.fl. yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anse motionen besvarad i enlighet med vad kommunkontoret 

anfört.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD), Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M) 
och Mats Helmfrid (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 
Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 114/01-02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-03-01 klockan 15.00–20.55

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 83-98, 15:25-18:20
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), §§ 99-129, 15:35-20:55
Lena Fällström (S), §§ 81-82

Ersättare Mats Olsson (V)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15:00-17:20
Carin Hillåker, Bitr. Kommundirektör, 15:00-19:00

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 81-129

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 mars 2017, kl. 12:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-01 KS 2016/0993

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Paragrafer § 81-129

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-01 
 
Ang Philip Sandberg (L) m.fl motion "Tidig samhällsorientering 
viktig (Dnr: KS 2016/0382) 
 
Antalet ensamkommande barn och unga till Sverige och Lunds kommun är betydande. På 
grund av långa handläggningstider befinner sig också många asylsökande i landet utan besked 
om de kommer få uppehållstillstånd eller inte. Som det är idag får en asylsökande ingen 
etableringsplan, med tillhörande insatser för att få ett fotfäste i samhället och inte minst på 
arbetsmarknaden, förrän efter det att uppehållstillstånd är beviljat. Resultatet är att de som blir 
beviljade uppehållstillstånd har gått månader och kanske till och med år utan meningsfulla 
integrationsfrämjande insatser. Det säger sig självt att den nuvarande situationen lämnar en 
hel del att önska och vi menar att det vore önskvärt att Lunds kommun tog initiativ till att 
fylla detta tomrum med insatser, gärna i samarbete med civilsamhällets goda krafter. När 
ärendet skickades ut på remiss till kommunens integrationsråd och var de föreningar som 
svarade på remissen positiva till motionen. Det är därför bara att beklaga att kommunstyrelsen 
inte väljer att tillvarata det stora engagemang som finns för att främja bättre integration. 
 
 
Med anledning av ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt yrkande 
 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen 
 
 
 
 
 
Philip Sandberg (L)  Christer Wallin (M) 
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 1 mars 2017, 
ärende 34 ”Philip Sandberg (L) m.fl motion ”Tidig 
samhällsorientering viktig” 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget avslagsyrkande.  
Redan när motionen var uppe i KS 7 september 2016 konstaterade 
socialförvaltningen att asylsökande ensamkommande barn inte omfattas av 
lagen när det gäller tillgång till samhällsorientering. På det mötet 
remitterades motionen till integrationsrådet, och den har alltså nu 
återkommit till KS. Vi Sverigedemokrater vill inte att kommunen ska driva 
denna verksamhet över huvudtaget.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-03-01 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-02-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 65 Philip Sandberg (L) m.fl. motion ”Tidig 
samhällsorientering viktig”

Dnr KS 2016/0382

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m.fl. har lämnat in en motion om vikten av att 
ensamkommande barn får samhällsorientering med syfte att utbilda om 
demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat 
och för att barn och unga ska ges kunskap om individens rättigheter och 
skyldigheter för att stärka individen inte minst när det gäller flickors och 
kvinnors rättigheter. 

I motionen föreslås att socialnämnden ges ett särskilt uppdrag om att 
tillse att ensamkommande barn får tillgång till samhällsorientering och 
att ideella organisationer, civilsamhället m.fl. involveras. 
Kommunkontoret föreslås få i uppdrag att utreda kostnader och 
finansiering.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2017.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2016.
Integrationsrådets yttrande den 22 november 2016, § 3.
Yttrande från integrationsrådets föreningar - Motion tidig 
samhällsorientering, den 14 november 2016.
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016, § 260.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2016.
Socialnämndens beslut den 8 juni 20016, § 92.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016.
Philip Sandbergs (L) m.fl. motion den 7 april 2016.

Yrkanden
Christer Wallin (M) och Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen 
ska besluta

att bordlägga ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     bordlägga ärendet.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-02-01 KS 2016/0992

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-02-01 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), 15:00-16:15
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), 15:00-15:40
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 57-80
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 54-
80

Ersättare Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare

Justerare Emma Berginger (MP)

Paragrafer § 49-80

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 februari 2017, kl. 13:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-02-01 KS 2016/0992

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Emma Berginger (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-02-01

Paragrafer § 49-80

Datum då anslaget sätts upp 2017-02-08 Datum då anslaget tas ned 2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-01-16 KS 2016/0382

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Kyrkogatan 11 046-35 50 00 046-35 50 13 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Magdalena Titze

046-35 51 52

magdalena.titze@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Philip Sandberg (L) m.fl "Tidig 
samhällsorientering viktig"

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m. fl har lämnat in en motion om vikten av att 
ensamkommande barn får samhällsorientering med syfte att utbilda om 
demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat 
och för att barn och unga ska ges kunskap om individens rättigheter och 
skyldigheter för att stärka individen inte minst när det gäller flickors och 
kvinnors rättigheter. 

I motionen föreslås att socialnämnden ges ett särskilt uppdrag om att 
tillse att ensamkommande barn och asylsökande utan uppehållstillstånd 
får tillgång till samhällsorientering och att ideella organisationer, 
civilsamhället m fl. involveras. Kommunkontoret föreslås få i uppdrag att 
utreda kostnader och finansiering.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2017 dnr KS 
2016/0382.
Integrationsrådets yttrande den 22 november 2016, § 3
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016, § 260.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2016 dnr KS 2016/0382.
Socialnämndens beslut den 8 juni 20016, § 92.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016.
Motion från Folkpartiet liberalerna den 7 april 2016.

Barnets bästa
Kommunen har ansvar för att ta emot och utreda barnens behov av 
omvårdnad och stöd samt att ge barnen möjlighet till att utvecklas till 
trygga självständiga individer.  Att barnen får en god kunskap om hur 
samhället fungerar, demokratiska värderingar, rättigheter och 
skyldigheter är en förutsättning för en god skolgång och omvårdnad.

Ärendet
Kommunkontoret föreslår i sin tjänsteskrivelse den 7 juli 2016 att 
motionen ska avslås utifrån bedömningen att det inte finns något behov 
av någon särskild insats av samhällsorientering till ensamkommande 
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barn. Den ses som en naturlig del av den omvårdnad som ges till varje 
barn och som en del i skolans verksamhet samt genom att ideella 
organisationer, civilsamhället m fl. involveras på olika sätt i barnens 
fritidsaktiviteter. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 7 september att 
remittera ärendet till integrationsrådet för yttrande.

Integrationsrådets yttrande
Frågan har tagits upp i integrationsrådet och föreningarna har getts 
möjlighet att yttra sig över motionen. Fyra föreningar har lämnat 
yttrande: Lunds Karateklubb, Eritreansk Civic Förening för Rättvisa och 
Demokrati. Taman och International Chain of Lund. Föreningarna tar i 
sina yttranden inte ställning till motionens olika förslag. Föreningarna 
uttrycker på olika sätt sitt stöd för motionen.

Kommunkontorets kommentar
Föreningarnas yttrande förändrar inte kommunkontorets 
ställningstagande att inga ytterligare insatser behöver göras utöver det 
pågående arbetet i dessa frågor. Kommunkontoret ger nedan 
kompletterande information om det aktuella läget avseende tidiga 
insatser för asylsökande och exempel på pågående aktiviteter mellan 
Lunds kommun och civilsamhället.

Relativt få asylsökande i Lunds kommun
Ansvaret för personer i asylprocessen är primärt ett statligt ansvar, med 
undantag för ensamkommande barn och ungdomar som vid ankomst blir 
direkt placerade i en kommun. Kommunens fokus i det 
integrationsfrämjande arbetet läggs därmed på personer med 
uppehållstillstånd, med undantag för asylsökande barn och ungdomar. 

Antalet asylsökande i Lund, utöver de ensamkommande, är relativt få 
eftersom Migrationsverket endast har några enstaka lägenheter för 
asylsökande inom Lunds kommuns geografiska område. Vid årsskiftet 
201672017 fanns ca 360 asylsökande inskrivna i Migrationsverkets 
mottagningssystem som var boende i Lund, varav ca 130 var över 20 år 
och bor i eget boende eller hos Migrationsverket (ABO). Resterande ca 
230 är främst ensamkommande barn och ungdomar som finns i 
kommunens verksamhet framför allt i HVB eller i familjehem. De 
omfattas därmed av den verksamhet som redan bedrivs.

Tidiga insatser för asylsökande 
Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att under hösten 2016 
förbereda arbetet med att bygga upp verksamhet för att från 2017 
samordna insatser för asylsökande och personer med uppehållstillstånd i 
anläggningsboende (ABO). Syftet med insatserna är att främja kunskaper 
i svenska och andra etableringsfrämjande åtgärder för att på så sätt 
påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som 
uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.  
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Länsstyrelsen i Skåne län har dialog med exempelvis Studieförbunden, 
kommunerna och Arbetsförmedlingen om hur insatserna kan 
intensifieras.

Exempel på pågående arbete i Lunds kommun
Kommunkontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och 
socialförvaltningen arbetar tillsammans för att strukturera samarbetet 
med civilsamhället i den riktning som motionen efterlyser. Det handlar 
både om att identifiera behov hos målgruppen och att forma hållbara 
samarbetsformer med de föreningar m fl som vill och kan delta i de olika 
aktiviteterna. Det kan dels ske genom deras ordinarie verksamhet och 
dels genom speciella insatser. Kommunen kan exempelvis bidra med att 
skapa mötesplatser där föreningarna kan mötas och diskutera samarbeten 
eller där de kan möta målgruppen för att nå ut med sina aktiviteter. 
Dialog pågår exempelvis med EOS-basket om att utveckla en mötesplats, 
en Integrationsmässa, där föreningar och nyanlända kan mötas på 
regelbunden basis.

Verksamheten på kommunens HVB-hem är inne i en fas för att skapa 
stabilitet och rutiner. Ett centralt behov av detta arbete ör att organisera 
jämställdhetsarbete och att införliva ett tydligt genus- och normkritiskt 
perspektiv i verksamheten. Lunds kommun har inför 2017 erhållit 
utvecklingsmedel från Länsstyrelsen för att införa detta arbetssätt. Detta 
ska ske i samarbete med föreningen Taman som bl a ska samordna 
fokusgrupper kring ett studiematerial i mänskliga rättigheter (MR-spelet) 
vars deltagare är ungdomar i boendena, och för att rekrytera ett ökat antal 
volontärer som kan verka som coacher i fokusgrupperna och läxhjälpare.

Socialförvaltningen arbetar även med att utveckla det tidigare 
Integrationsanslaget till att bli IOP, Idéburet offentligt partnerskap, 
mellan kommunen och föreningar för att öka integration och inkludering. 
IOP är en partnerskapsrelation mellan den offentliga och den idéburna 
sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av 
samhällsutmaning. IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som 
ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill 
medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser 
respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla och andra 
särskilda förutsättningar. 

I väntan på formeringen av IOP har samarbetsavtal exempelvis slutits 
mellan kommunen och Kompis Sverige, en organisation som matchar 
etablerade svenskar med nyanlända för att skapa ”kompisrelationer” för 
att ge möjlighet att öva svenska och göra saker tillsammans. Föreningen 
RådRum ger, genom ett FINSAM-projekt, varje vecka 
samhällsinformation på Stadsbiblioteket med hjälp av volontärer som är 
både etablerade svenskar och nyanlända. 
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Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad i enlighet med vad kommunkontoret 

anfört.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Akten
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Yttrande från integrationsrådets föreningar - Motion 
tidig samhällsorientering KS 2016/0382  
 
 
Yttrande Lunds Karateklubb  
Vi inom idrottsrörelsen och speciellt karateklubbar har en stor potential 
för att göra Sverige till ett mer jämställt, integrerat och tryggare samhälle.  
  
Inom karaten betonas även hur man ska vara som människa med värde-
ord som etik, moral och respekt och gör att barn/ungdomar som tränar får 
en inblick i hur samhället kan är genom idrottsrörelsen. Moderna idrotts-
föreningar har även genomfört värdegrundsarbete. 
  
Riksidrottsförbundets anvisningar för barn och ungdomsidrott utgår från 
”Idrotten vill” och Lunds Karateklubbs ledord är ”Livsnjutning - Ökad 
livsglädje - Gemenskap” 
  
Idrotten ger ungdomar bättre kondition, social samvaro och gör att 
barn/ungdomar får kompisar som även det utvecklar barnen/ungdomarna. 
Värderingar och normer förmedlas och befästs. Många gånger är det po-
sitiva normer. Ledare och kompisarna i klubben är förebilder och lotsar 
ungdomarna mot vuxenlivet.  
Idrotten blir då ett viktigt skyddsnät. 
  
Detta gör att vi tycker att vi inom idrottsrörelsen har en stor potential och 
kan engagera barn/ungdomar samt genom träningen och samvaron hjälpa 
till att utveckla barnen/ungdomarna. 
  
Vi önskar också att det kontinuerligt sker en dialog mellan föreningarna 
och kommunen, det kan ske genom speciella utsedda kontaktpersoner 
eller genom att kommun skapar en funktion som vi föreningar kan vända 
oss till. Vi tror att på det sättet kan man få en positiv samverkan mellan 
föreningar och kommunen som hjälper till att stärka ensamkommande 
barns möjligheter att integreras i samhället.  
  
Vi tycker att motionen är viktig och bör bifallas. 
 
Yttrande Eritreansk Civic Förening för Rättvisa och Demokrati 
Vi vet hur viktigt det är för alla invandrargrupper oavsett åldersgrupp att 
få så tidigt som möjligt samhällsorientering så att integrationsprocessen 
till svenska samhället blir effektiv och smidig.  
  
Ensamkommande barn är en särskild invandrargrupp som har varit ut-
satta under sin resa till Sverige. Det är ytterst viktigt att dessa barn får så 
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tidigt som möjligt samhällsorientering för att komma till rätta och inte-
grera i svenska samhället. Ensamkommande barn brukar vända sig till 
vuxna landsmän för att få information och man ska inte underskatta hur 
lätt det är att påverka och manipulera dessa barn för olika syfte. Får man 
felaktig information från början är risken stor att barnen hamnar i utan-
förskap och kriminalitet.  
  
Vi är öppna att ha dialog med kommunen för att hitta en bra lösning hur 
vi kan samarbeta och hjälpa varandra hur ensamkommande barn får en 
bra vägledning i svenska samhället och integreras så tidigt som möjligt.       
  
Vi på Eritreansk Civic förening för rättvisa och demokrati stödjer mot-
ionen från Phillip Sandberg och bör bifallas. 
  
Yttrande Tamam 
Tamam håller med om att det är viktigt att barn och unga så snabbt som 
möjligt får en tillvaro präglad av trygghet och sammanhang. Vi ser dock 
inget behov av någon ytterligare utbildning kring samhällsorientering och 
inte behov av någon utbildning i värderingar. Vi tycker det är positivt att 
barn får lära sig om och stärks i sina rättigheter men upplever inte att 
detta förslag utgår från vad ensamkommande barn i Lund idag efterfrågar 
och har störst behov av. Tamam tror att unga bäst kan lära känna sam-
hället, språket och människor genom att ha tillgång till ett sociala sam-
manhang och en aktiv fritid. 
 
Vi ställer oss helt bakom punkten att Lunds föreningsliv, ideella sektor, 
studieförbund mm involveras i arbetet för en aktiv väntan på asyl. Utifrån 
detta tycker vi det är oerhört konstigt och allvarligt att Lunds kommun 
valt att ta bort integrationsanslaget och ersätta det med ett IOP (Idéburet 
offentlig partnerskap). Detta får mycket stora konsekvenser för oss i 
Tamam liksom för flera andra föreningar och projekt som arbetar med 
integration. Att Lunds kommun väljer att ta bort integrationsanslaget när 
det finns ett stort behov av ett aktivt och självständigt föreningsliv som 
skapar allt från mötesplatser och språkstöd till rådgivning och fritidsakti-
viteter anser vi vara mycket allvarligt. Vi i Tamam vill vara tydliga med 
att föreningsstöd genom IOP (Idéburet offentlig partnerskap) inte kan 
vara ett sätt att stötta föreningars grundverksamhet och är en form av stöd 
som inte skapar bra förutsättningar för Tamams och liknande föreningars 
verksamhet. Vi hoppas att ni tänker om kring integrationsanslagets fram-
tid och tar till er kunskap om hur det civila samhället fungerar och hur en 
kommun kan arbeta för att främja integrationsarbete inom föreningslivet.  
 
Vi förklarar gärna mer om varför vi och många andra föreningar är kri-
tiska till IOP och beslutet att ta bort integrationsanslaget. Hör bara av er!  
 
Kul att ni vänder er till integrationsrådet och tack för att vi fick skicka 
med våra tankar! 
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Yttrande International Chain of Lund 
Vi på International Chain of Lund förstår hur viktigt det är för nya med-
borgare i en stad eller ett land att känna sig inte bara välkomna men 
också medvetna om hur samhället fungerar. Ingen i styrelsen kommer 
från Sverige, men vi har lärt oss mycket om myndigheterna, kulturen, 
normer, och rättigheter genom att vi har haft turen att kunna vara en del 
av olika sammanhang. Men det har i de flesta fall tagit tid och, oftast, -
interaktion- med samhället på något sätt. Vi vill att det skall vara lättare 
för alla invandrare som kommer till Lund att nå samhället enkelt och 
snabbt, men det är särskilt viktigt för en grupp som ensamkommande 
barn eller asylsökande utan uppehållstillstånd. De borde ha en chans att 
komma i kontakt med folk i deras ny samhälle, känna sig trygga, och få 
stärkt självkänsla. Att vara medveten om vad som händer i det lokala 
samhället, kommunen, är otroligt viktigt om man vill uppnå integration. 
Vi stödjer därför motionen från Philip Sandberg (L) och anser att mot-
ionen bör bifallas. 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-09-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 260 Philip Sandberg (L) m.fl. motion ”Tidig 
samhällsorientering viktig”

Dnr KS 2016/0382

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m.fl. har lämnat in en motion om vikten av att 
ensamkommande barn får samhällsorientering med syfte att utbilda om 
demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat 
och för att barn och unga ska ges kunskap om individens rättigheter och 
skyldigheter för att stärka individen inte minst när det gäller flickors och 
kvinnors rättigheter.

I motionen föreslås att socialnämnden ges ett särskilt uppdrag om att 
tillse att ensamkommande barn får tillgång till samhällsorientering och 
att ideella organisationer, civilsamhället m fl. involveras.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2016.
Socialnämndens beslut den 8 juni 20016, § 92.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016.
Philip Sandberg (L) m.fl. motion den 7 april 2016.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Hanna Gunnarsson (V), Peter Fransson (S), Mats 
Helmfrid (M), Mattias Horrdin (C) och Yanira Difonis (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen ska besluta

att remittera ärendet till integrationsrådet för yttrande.

 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     remittera ärendet till integrationsrådet för yttrande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-09-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 
Följande skriftliga reservationer ges in: Prot.bil. § 260/01.

Beslut expedieras till:
Integrationsrådet
Socialnämnden
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-07 KS 2016/0259

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-09-07 klockan 15.00–21.30

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf, 15.00-19.55, §§ 231-249
Elin Gustafsson (S), §§ 231-237, 239-269
Björn Abelson (S), 15.00-20.50, §§ 231-257
Hanna Gunnarsson (V), 16.00-21.30, §§ 237-269
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S), § 238 och för 
Ulf Nymark (MP), §§ 250-269
Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S), §§ 258-269
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 231-236, 
15.00-21.00
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL)

Ersättare Ann-Margreth Olsson (S), 15.00-17.25
Ronny Johannessen (M), 17.20-21.30
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Bitr. kommundirektör, 15.00-19.20
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15.00-18.15
Marita Ekdahl, Kommunjurist, 15.00-17.40
Maria Nyström, Kommunjurist, 15.00-16.50
Elin Frisk, Praktikant, 15.00-17.00

Justerare Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer § 231-269

Plats och tid för justering Rådhuset, den 13 september 2016, kl. 14.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-07 KS 2016/0259

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-09-07

Paragrafer § 231-269

Datum då anslaget sätts upp 2016-09-13 Datum då anslaget tas ned 2016-10-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 september 
2016, ärende 28, ”Philip Sandberg (L) m.fl. motion Tidig 
samhällsorientering viktig”

Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet om remittering 
till integrationsrådet, till förmån för vårt eget avslagsyrkande. 

För Sverigedemokraterna 2016-09-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2016-07-07 KS 2016/0382

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Kyrkogatan 11 046-35 50 00 046-35 50 13 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Magdalena Titze

046-35 51 52

magdalena.titze@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Philip Sandberg (L) m.fl "Tidig 
samhällsorientering viktig"

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m. fl har lämnat in en motion om vikten av att 
ensamkommande barn får samhällsorientering med syfte att utbilda om 
demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat 
och för att barn och unga ska ges kunskap om individens rättigheter och 
skyldigheter för att stärka individen inte minst när det gäller flickors och 
kvinnors rättigheter. 

I motionen föreslås att socialnämnden ges ett särskilt uppdrag om att 
tillse att ensamkommande barn får tillgång till samhällsorientering och 
att ideella organisationer, civilsamhället m fl. involveras. 
Kommunkontoret föreslås få i uppdrag att utreda kostnader och 
finansiering.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2016 dnr KS 2016/0382.
Socialnämndens beslut den 8 juni 20016, § 92.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016.
Motion från Folkpartiet liberalerna den 7 april 2016.

Barnets bästa
Kommunen har ansvar för att ta emot och utreda barnens behov av 
omvårdnad och stöd samt att ge barnen möjlighet till att utvecklas till 
trygga självständiga individer.  Att barnen får en god kunskap om hur 
samhället fungerar, demokratiska värderingar, rättigheter och 
skyldigheter är en förutsättning för en god skolgång och omvårdnad.

Ärendet

Mottagandet av ensamkommande barn
Motionen har beretts av socialnämnden som anför följande:

Information och dialog om det svenska samhället, demokratiska 
värderingar, rättigheter och skyldigheter ges i det dagliga arbetet med 
barnen. Alla ensamkommande barn går i skolan där samhällsorientering 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-07-07 KS 2016/0382

är en naturlig del i undervisningen. I varje barns vårdplan ingår att barnet 
ska utvecklas till en självständig individ som har god kunskap om det 
svenska samhället, normer och värderingar.

Motsvarande den samhällsorientering som enligt lag ges till vuxna 
personer ska inrymmas som en naturlig del i det arbete som görs med 
barnen på varje HVB hem. Om barnet är placerat i ett familjehem eller 
som en släktplacering ska detta även där vara en naturlig del i 
omvårdnaden.  Barnen börjar snabbt skolan och planering görs för 
fritidsaktiviteter utifrån varje barns behov och intresse.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att det inte finns något behov av 
någon särskild insats av samhällsorientering till ensamkommande barn 
utan att det får ses som en naturlig del av den omvårdnad som ges till 
varje barn och som en del i skolans verksamhet.

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret instämmer i socialnämndens bedömning att det inte 
finns något behov av någon särskild insats av samhällsorientering till 
ensamkommande barn utan att det får ses som en naturlig del av den 
omvårdnad som ges till varje barn och som en del i skolans verksamhet.

Ideella organisationer, civilsamhället m fl. involveras på olika sätt i 
barnens fritidsaktiviteter. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att  avslå motionen.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Bitr. kommundirektör

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Akten
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Socialnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-06-08

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 92 Motion från Philip Sandberg (L) m.fl 
”Tidig samhällsorientering viktig”

Dnr SO 2016/0081

Sammanfattning
Folkpartiet liberalerna har lämnat in en motion om vikten av att 
ensamkommande barn får samhällsorientering med syfte att utbilda om 
demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat 
och för att barn och unga ska ges kunskap om individens rättigheter och 
skyldigheter för att stärka individen inte minst när det gäller flickors och 
kvinnors rättigheter.

Ensamkommande barn omfattas idag inte av gällande lag om att alla 
nyanlända ska ges möjlighet att få samhällsorientering 60 timmar på 
respektive hemspråk.

Folkpartiet Liberalerna föreslår att socialnämnden ges ett särskilt 
uppdrag om att tillse att ensamkommande barn får tillgång till 
samhällsorientering och att ideella organisationer, civilsamhället m fl. 
involveras.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016.
Motion från Folkpartiet liberalerna 2016-04-07.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     låta tjänsteskrivelse den 1 juni 2016 utgöra socialnämndens svar på 

Folkpartiet liberalernas motion till kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Socialnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-06-08 SO 2016/0107

Justerare Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2016-06-08 klockan 16.30–18.30

Ledamöter Peter Fransson (S), ordförande
Erik Hammarström (MP), vice ordf
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Eva S Olsson (S)
Dan Ishaq (M)
Jenny Sjöö (MP)
Sven-Bertil Persson (V)
Sonja Lindlöf (L)
Yumna Ramadan (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Ersättare K Arne Blom (S)
Fredrik Persson (S)
Layla Khairallah (MP)
Ola Borre (L)
Mark Collins (L)
Martin Stensson (V)
David Liljedahl (C), ersätter Mattis Horrdin (C)
Kellemoa Kebede (KD)

Övriga Annika Pettersson, socialdirektör
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Martin Karlsson, nämndsekreterare
Robert Ekholm, tf verksamhetschef
Johan Larsson Boström, enhetschef
Kerstin Rydkvist Wildt, kommunikatör
Tommy Persson, enhetschef
Anna Nilsson, facklig företrädare Vision

Justerare Eva S Olsson (S)

Paragrafer § 90-101

Plats och tid för justering Socialförvaltningen, Brotorget 1 den 13 juni 2016 kl 16:30

Underskrifter
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Socialnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-06-08 SO 2016/0107

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Martin Karlsson

Ordförande

Peter Fransson (S)

Justerare

Eva S Olsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2016-06-08

Paragrafer § 90-101

Datum då anslaget sätts upp 2016-06-14 Datum då anslaget tas ned 2016-07-06

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Martin Karlsson
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Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse
2016-06-01

1(2)

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post
Box 1255 Brotorget 1 046-35 50 00 www.lund.se socialforvaltningen@lund.se
221 05 LUND

Marie Olsson

046-356465

Marie.olsson@lund.se
Socialnämnden 

Svar på motion från Folkpartiet Liberalerna – 
tidig samhällsorientering viktig.
Dnr SO 2016/0081

Sammanfattning
Folkpartiet liberalerna har lämnat in en motion om vikten av att 
ensamkommande barn får samhällsorientering med syfte att utbilda om 
demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat 
och för att barn och unga ska ges kunskap om individens rättigheter och 
skyldigheter för att stärka individen inte minst när det gäller flickors och 
kvinnors rättigheter. 

Ensamkommande barn omfattas idag inte av gällande lag om att alla 
nyanlända ska ges möjlighet att få samhällsorientering 60 timmar på 
respektive hemspråk.

Folkpartiet Liberalerna föreslår att socialnämnden ges ett särskilt 
uppdrag om att tillse att ensamkommande barn får tillgång till 
samhällsorientering och att ideella organisationer, civilsamhället m fl. 
involveras. 

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016.
Motion från Folkpartiet liberalerna 2016-04-07.

Barnets bästa 
Kommunen har ansvar för att ta emot och utreda barnens behov av 
omvårdnad och stöd samt att ge barnen möjlighet till att utvecklas till 
trygga självständiga individer.  Att barnen får en god kunskap om hur 
samhället fungerar, demokratiska värderingar, rättigheter och 
skyldigheter är en förutsättning för en god skolgång och omvårdnad.

Ärendet
Folkpartiet Liberalerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

att socialnämnden ges i uppdrag att tillse att ensamkommande 
barn och asylsökande utan uppehållstillstånd i kommunen 
erbjuds samhällsinformation med särskilt fokus på 
demokratiska värderingar, individens rättigheter och 
skyldigheter inklusive jämställdhetsfrågor.  
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Tjänsteskrivelse
2016-06-01

2(2)

att Lunds kommun involverar det civila samhället- föreningar, 
kyrkor och studieförbund i arbetet med att skapa en aktivare 
vänta på asylbeslut.

att uppdra åt Kommunkontoret att i samverkan med berörda 
förvaltningar utreda vilka kostnader olika insatser skulle 
medföra samt undersöka möjligheterna till ekonomiskt stöd 
från statlig och regional nivå. 

Mottagandet av ensamkommande barn
Information och dialog om det svenska samhället, demokratiska 
värderingar, rättigheter och skyldigheter ges i det dagliga arbetet med 
barnen. Alla ensamkommande barn går i skolan där samhällsorientering 
är en naturlig del i undervisningen. I varje barns vårdplan ingår att barnet 
ska utvecklas till en självständig individ som har god kunskap om det 
svenska samhället, normer och värderingar.

Motsvarande den samhällsorientering som enligt lag ges till vuxna 
personer ska inrymmas som en naturlig del i det arbete som görs med 
barnen på varje HVB hem. Om barnet är placerat i ett familjehem eller 
som en släktplacering ska detta även där vara en naturlig del i 
omvårdnaden.  Barnen börjar snabbt skolan och planering görs för 
fritidsaktiviteter utifrån varje barns behov och intresse.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att det inte finns något behov av 
någon särskild insats av samhällsorientering till ensamkommande barn 
utan att det får ses som en naturlig del av den omvårdnad som ges till 
varje barn och som en del i skolans verksamhet.

Förslag till beslut

att låta tjänsteskrivelse den 1 juni 2016 utgöra socialnämndens svar på 
Folkpartiet liberalernas motion till kommunfullmäktige.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Annika Pettersson Marie Olsson
socialdirektör verksamhetschef 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunfullmäktige
Lund kommun
Box 41
221 00 LUND

Lund 2016-04-07

Motion

Tidig samhällsorientering viktig 

Antalet ensamkommande barn och unga till Sverige och Lunds kommun har under hösten 
ökat markant. På grund av långa handläggningstider befinner sig också många asylsökande i 
landet utan besked om de kommer få uppehållstillstånd eller inte.

För oss liberaler är det är av stor vikt att dessa barn och unga så snabbt som möjligt får en 
tillvaro präglad av trygghet och sammanhang. Barnen och ungdomarna ska få en snabb 
kontakt med skolan och även möjlighet till fritidsaktiviteter.

Vuxna och ensamkommande barn behöver också tidigt få kunskap om sina rättigheter och 
skyldigheter och om det land det befinner sig i. Idag omfattas inte ensamkommande barn av 
gällande regler om samhällsorientering men det finns behov av att se till att alla tidigt får 
samhällsinformation. 

Samhällsinformation och utbildning är viktigt utifrån flera perspektiv. Det handlar om att 
utbilda om demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat men för 
barn och unga handlar det framförallt om att ge kunskap om individens rättigheter och 
skyldigheter för att stärka individen inte minst när det gäller flickors och kvinnors rättigheter. 
Det är av stor vikt att informationen också ges till barn/unga som placeras hos anhöriga.

Med anledning av ovanstående föreslår Liberalerna kommunfullmäktige besluta:

att socialnämnden ges i uppdrag att tillse att ensamkommande barn och 
asylsökande utan uppehållstillstånd i kommunen erbjuds samhällsinformation 
med särskilt fokus på demokratiska värderingar, individens rättigheter och 
skyldigheter inklusive jämställdhetsfrågor.  

att Lunds kommun involverar det civila samhället- föreningar, kyrkor och 
studieförbund i arbetet med att skapa en aktivare vänta på asylbeslut. 
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att uppdra åt Kommunkontoret att i samverkan med berörda förvaltningar utreda 
vilka kostnader olika insatser skulle medföra samt undersöka möjligheterna till 
ekonomiskt stöd från statlig och regional nivå. 

Philip Sandberg (L) Ulf Nilsson (L) Mia Honeth (L)
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 115 Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. om
införande av mångkulturellt bokslut, 
(KF)

Dnr KS 2016/1256

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. har lämnat en motion i vilken han yrkar 
att Lunds kommun årligen ska upprätta ett mångkulturellt bokslut, vilket 
innebär att ett dokument ska upprättas och läggas fram för 
kommunfullmäktige, där intäkter, utgifter, och ekonomiska och sociala 
konsekvenser av den förda mottagningen av asylinvandrare ska 
redovisas. Även kostnader för kommunens integrations- och 
mångfaldsarbete ska ingå, inklusive stöd för sådant till externa parter.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 januari 2017.
Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. motion den 19 december 2016.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i första hand att kommunstyrelsen ska 
besluta

att motionen återremitteras till kommunkontoret med uppdraget att 
motionen ges en ordentlig beredning, med yttrande från socialnämnden 
och andra nämnder som berörs av motionen, och i andra hand att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Peter Fransson (S), Emma Berginger (MP), Anders Almgren (S), Hanna 
Gunnarsson (V), Philip Sandberg (L), Torsten Czernyson (KD), Christer 
Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Anne Landin (FNL) yrkar att 
kommunstyrelsen ska besluta

att avslå yrkandet om remiss, och att kommunstyrelsen ska föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Hans-Olof Anderssons (SD) 
yrkande om återremiss mot avslag på detsamma och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Ordföranden ställer därefter proposition på Hans-Olof Anderssons (SD) 
andrahandsyrkande mot Peter Franssons (S) m.fl. yrkande om avslag på 
motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Peter 
Franssons (S) m.fl. yrkande.

 

Omröstning begärs.

 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

 

Ja för bifall till Peter Franssons (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.

 

Omröstningen utfaller enligt följande.

 

Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Elin Gustafsson (S), Peter 
Fransson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer 
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Anne Landin (FNL) röstar Ja.

Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.

 

Med 12 Ja-röster mot 1 Nej-röst beslutar kommunstyrelsen i enlighet 
med Peter Franssons (S) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå motionen.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag. 
Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 115/01.

Protokollsanteckningar
Pernilla West (FI): FI instämmer i S yrkande. Omsorg om utsatta 
människor ska aldrig ske av lönsamhetsskäl.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum

2017-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

Akten
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 1 mars 2017, 
ärende 35: ”Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. om införande av 
mångkulturellt bokslut”. 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
våra egna yrkanden enligt följande:  
 
Sverigedemokraterna yrkar i första hand 
 
att motionen återremitteras med uppdraget att motionen ges en ordentlig 
beredning, med yttrande från socialnämnden och andra nämnder som 
berörs av motionen.  
 
Sverigedemokraterna yrkar i andra hand 
 
att motionen bifalles. 
 
 
I detta ärende yrkade vi först återremiss för att få en ordentlig beredning av 
motionen; när det inte gick igenom yrkade vi bifall, som inte heller gick 
igenom.  
Det första som kan konstateras är att tjänstemannabehandlingen av 
motionen är minst sagt summarisk. Inga nämnder har fått yttra sig, inte 
flyktingenheten, inte ens flyktingsamordnaren. Trots ämnets tyngd har 
kommunkontoret inte ansett sig behöva någon experthjälp. 
Det är tråkigt, för om sakkunniga hade kopplats in kanske arbetet hade 
blivit bättre utfört. ”Kommunkontorets kommentar” börjar illavarslande, 
med en ren spekulation hur ordet mångkultur ska tolkas. Jag citerar:  
 
”Om man med mångkultur menar att människor i befolkningen har olika 
födelseländer, olika medborgarskap och bakgrund, så är Lund, och har 
länge varit, en mångkulturell stad” 
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Detta är en mycket svag spekulation om ordet mångkulturs betydelse. 
Naturligvis är det inte förekomst av migration i sig som automatiskt 
innebär att samhället bli mångkulturellt, grundkonceptet för mångkultur i 
Sverige är ju att integration, istället för assimilation, tillämpas.  
Lite längre ner i texten kan man läsa:  
 
”Mottagande av flyktingar, liksom omsorg om andra utsatta grupper i 
samhället, sker i första hand inte av lönsamhetsskäl” 
 
Inte någonstans i motionen hävdas att flyktingmottagningen i Lund 
genomförs av lönsamhetsskäl. Varför polemiserar kommunkontoret mot 
argument som motionen inte framför? Naturligvis är det lika viktigt att ha 
kunskap över en verksamhets ekonomi oavsett om den avses gå med vinst, 
gå jämnt ut, eller förväntas dra en nettokostnad.  
 
Mot slutet av texten hävdar kommunkontoret att för att förverkliga 
motionen skulle behöva upprättas ”sammanställningar i register som 
omfattar etnicitet eller kulturtillhörighet”.  
Detta är naturligtvis nonsens. Inte någonstans i motionen föreslås en sådan 
uppdelning. Den kategoriindelning efter ursprungsland som görs redan när 
personer flyttar till Sverige är fullt tillräcklig. Det är den förda politiken 
som ska analyseras, och för detta finns redan mycket statistik tillgänglig, 
när det gäller sådant som kostnader för mottagning, sysselsättningsgrad, 
inkomst, socialt utanförskap, med mera.  
 
För argument för själva motionen hänvisas till motionstexten.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-03-01 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-01-20 KS 2016/1256

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

Britt Steiner

046-356398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. 
om införande av mångkulturellt bokslut

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD)har lämnat en motion till kommunfullmäktige 
i vilken ha yrkar att Lunds kommun årligen ska upprätta ett 
mångkulturellt bokslut, vilket innebär att ett dokument ska upprättas och 
läggas fram för kommunfullmäktige, där intäkter, utgifter, och 
ekonomiska och sociala konsekvenser av den förda mottagningen av 
asylinvandrare ska redovisas. Även kostnader för kommunens 
integrations- och mångfaldsarbete ska ingå, inklusive stöd för sådant till 
externa parter.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 januari 2017
Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. motion den19 december 2016

Barnets bästa

Ärendet bedöms inte beröra barn.

Ärendet
Motionen 
Hans-Olof Andersson (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige 
i vilken han yrkar att Lunds kommun årligen ska upprätta ett 
mångkulturellt bokslut, vilket innebär att ett dokument ska upprättas och 
läggas fram för kommunfullmäktige, där intäkter, utgifter, och 
ekonomiska och sociala konsekvenser av den förda mottagningen av 
asylinvandrare ska redovisas. Även kostnader för kommunens 
integrations- och mångfaldsarbete ska ingå, inklusive stöd för sådant till 
externa parter.

Sverigedemokrater anser att kommunen behöver införa en tydlig 
redovisning av ekonomiska, sociala, och kulturella konsekvenser som 
den förda mångkulturalistiska politiken medför. Det handlar om 
ekonomin för den kommunala administrationen, för bostäder, utbildning, 
integrationsåtgärder, och så kallat mångfaldsarbete. 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-01-20 KS 2016/1256

Sverigedemokraterna anser att det är mycket möjligt att ett sådant 
mångkulturellt bokslut inte är nog för att tydliggöra ansvar och 
konsekvenser av den förda politiken. Visar det sig nödvändigt, bör 
kommunen i stället överväga att införa en särskild invandringsnämnd.

Kommunkontorets kommentar
Om man med mångkultur menar att människor i befolkningen har olika 
födelseländer, olika medborgarskap och bakgrund, så är Lund, och har 
länge varit, en mångkulturell stad. Lunds historia och utveckling 
kännetecknas ekonomiskt, socialt och kulturellt av ett omfattande 
ömsesidigt utbyte med människor i och från andra länder, vilket syns 
bland annat i det lokala näringslivets och Universitetets verksamhet. Det 
är en tillgång för kommunen, vars effekter inte kan särredovisas. 

Mottagande av flyktingar, liksom omsorg om andra utsatta grupper i 
samhället, sker i första hand inte av lönsamhetsskäl. FN:s 
flyktingkonvention från 1958, som Sverige och ett stort antal andra 
länder har undertecknat, innebär ett ansvar att ta emot personer i behov 
av skydd. Den mottagande staten har ett ansvar för att säkerställa att de 
grundläggande behoven, såsom boende, arbete, utbildning och hälso- och 
sjukvård uppfylls. Det uppfylls av Lunds kommun genom mottagandet 
av nyanlända som beviljats uppehållstillstånd och kommunplacerats i 
kommunen. 

För att upprätta ett bokslut av det slag som föreslås i motionen skulle 
bokföringen av olika intäkts- och utgiftsposter behöva göras utifrån 
grupptillhörighet. Det förutsätter gruppindelning på individnivå och 
sammanställningar i register som innefattar etnicitet eller 
kulturtillhörighet. Kommunkontorets bedömning är att sådana register 
inte är lagligt utifrån svensk lagstiftning. Kommunkontoret föreslår att 
motionen avslås.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige, Hans-Olof Andersson (SD)
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Lund 2016-12-19 

 

Motion om införande av mångkulturellt bokslut 
Ställd till Lunds kommunfullmäktige 

Sedan Sverige genom ett riksdagbeslut 1975 officiellt blev ett mångkulturellt 
land, har mottagningen av invandrare varierat både i omfattning och karaktär. 
Efter att tidigare har varit baserad på konceptet assimilation, gick man nu över 
till integration. Det mångkulturella samhällets idé är att en stat ska kunna ha 
många olika kulturer, och att dessa ska kunna samexistera. Vi ska här inte gå in 
på den omfattande kritik av detta koncept som har framförts, utan kort 
konstatera att det mångkulturella projektet nu har kommit mycket långt. Hur har 
det då gått? Har den förda invandrings- och integrationspolitiken varit lyckad?  

Det finns förvånansvärt lite forskning om detta. För landet som helhet finns en 
del att läsa, Migrationsverket (tidigare Invandrarverket, Integrationsverket) har 
publicerat en del rapporter, men dessa ifrågasätter sällan grundkonceptet, utan 
tar upp sådant som sysselsättningsgrad och allmänhetens attityder till 
invandring. När det gäller den kommunala nivån vet vi väldigt lite om 
ekonomiska, sociala, och andra konsekvenser, och om en annan politik på 
området kanske hade kunnat fungera bättre.  

Det är välkänt att kommuner som under lång tid har haft stor asylinvandring har 
drabbats av ekonomiska och sociala problem. Det kommunala 
skatteutjämningssystemet utjämnar en hel del av de ekonomiska 
konsekvenserna, men situationen är ändå svår i många av de kommuner som har 
satsat allra mest på mångkultur och massinvandring. Kommuner som kan 
nämnas är Malmö, Landskrona, Södertälje, Eskilstuna, med flera. 
Arbetslösheten bland invandrargrupper är mycket högre än bland inrikes födda, 
och antalet utanförskapsområden stort.  
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Lunds kommun är ett perfekt exempel på att man på kommunal nivå inte har 
något sätt att följa upp och förstå vad införandet av det mångkulturella samhället 
innebär. Det är uppenbart att sedan nu Lund sedan ungefär ett år tillbaka har 
utökat sin mottagning av nyanlända från tidigare cirka 150 om året, till (enligt 
kommunens egna prognoser) nu cirka 600 till 700 om året, så är anledningarna 
att noga följa upp och utvärdera denna politik ännu större än innan. Det är inte 
bara en fråga om ekonomin under introduktionsåren (då statligt stöd erhålls), 
utan minst lika viktigt att följa upp invandringen med ett mycket mer långsiktigt 
perspektiv än så.  

Kommunen behöver införa en tydlig redovisning av ekonomiska, sociala, och 
kulturella konsekvenser som den förda mångkulturalistiska politiken medför. 
Det handlar om ekonomin för den kommunala administrationen, för bostäder, 
utbildning, integrationsåtgärder, och så kallat mångfaldsarbete. Det handlar om 
sociala konsekvenser som blir ett resultat när integrationen misslyckas och 
utanförskapsområden uppstår, vilket vi anser måste betraktas som ett 
huvudscenario för Lund med kraftigt ökade invandringsmottagning. 

Under många år har politiker i Lund förnekat att asylinvandringen medför 
nettokostnader för kommunen, men i och med den kraftiga ökningen av 
invandringen under det senaste året, har det blivit omöjligt att dölja att det 
faktiskt finns nettokostnader. Ett exempel är den helårsprognos som 
socialnämnden nyligen presenterade för sin verksamhet, som visar på ett 
prognosticerat underskott på 59 miljoner, där försämringen sedan mars, 31 
miljoner, helt hänförs till kostnader för flyktingmottagningen.  

När det gäller utetalningen av det statliga stödet, så ligger staten långt efter med 
utbetalningarna till kommunerna, inte minst Lund. Även om dessa är fordringar 
med låg risk, innebär de i praktiken en ekonomisk förlust genom att kommunen 
har en kapitalkostnad av okänd storlek för dessa fordringar.  

Vi Sverigedemokrater anser att kommunen årligen bör presentera vad vi kallar 
ett mångkulturellt bokslut, vilket innebär att samtliga kostnader och intäkter för 
asylinvandringen ska redovisas, liksom sociala konsekvenser, och annat som är 
relevant för att ge en helhetsbild av hur den förda mångkulturalistiska politiken 
faller ut. Ekonomin runt alla kommunala integrations- och mångfaldsprojekt, 
liksom externa sådana som erhåller kommunalt stöd, ska redovisas.  

Det är mycket möjligt att ett sådant mångkulturellt bokslut inte är nog för att 
tydliggöra ansvar och konsekvenser av den förda politiken. Visar det sig 

442



nödvändigt, bör kommunen i stället överväga att införa en särskild 
invandringsnämnd. Det är visserligen sant att kommunen redan nu har många 
nämnder, men det är ju redan på gång en sammanslagning av de båda 
skolnämnderna, och det bör övervägas om inte det finns fler som kan slås ihop. 
Men vi vill alltså först prova om det går att vinna gehör för upprättande av ett 
mångkulturellt bokslut. 

 

Sverigedemokraterna yrkar  

att Lunds kommun årligen ska upprätta ett mångkulturellt bokslut, vilket 
innebär att ett dokument ska upprättas och läggas fram för kommunfullmäktige, 
där intäkter, utgifter, och ekonomiska och sociala konsekvenser av den förda 
mottagningen av asylinvandrare ska redovisas. Även kostnader för kommunens 
integrations- och mångfaldsarbete ska ingå, inklusive stöd för sådant till externa 
parter. 

 

_______________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige 
 
________________________ 
Ted Ekeroth 
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige 
 
_______________________ 
Dragan Brankovic 
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige 
 
____________________ 
Bo Kjellberg 
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige 
 
_________________________ 
Christoffer Brinkåker 
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 160 Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo
Kjellberg (SD) motion om 
återinförande av medborgarstämmor i 
Lunds kommun, (KF)

Dnr KS 2017/0068

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) yrkar i motion till 
kommunfullmäktige att medborgarstämmor återinförs i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 mars 2017.
Kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2010.
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) om 
återinförande av medborgarstämmor i Lunds kommun.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar bifall till motionen.

Emma Berginger (MP), Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), 
Torsten Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar avslag till 
motionen i enlighet med kommunkontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande 
mot Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Emma Bergingers (MP) m.fl. 
yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att  avslå motionen.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 160/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-04-05 klockan 15.00–20.32

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 130-147, kl. 15.00-18.40
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), §§ 130-167, kl. 15.00-20.32
Mia Honeth (L), §§ 148-167, kl. 18.40-20.32

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

Övriga Maria Nyström, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Jesper Jakobsson
Carin Hillåker

Justerare Björn Abelson (S)

Paragrafer § 130-167

Plats och tid för justering Rådhuset den 18 april 2017, kl.13.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Maria Nyström

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-04-05

Paragrafer § 130-167

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 april 2017, 
ärende 30, ”Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) motion 
om återinförande av medborgarstämmor i Lunds kommun” 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget bifallsyrkande. För argument, se motionen. 
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-04-05 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-03-22 KS 2017/0068

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

Britt Steiner

046-356398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt 
Bo Kjellberg (SD) om återinförande av 
medborgarstämmor i Lunds kommun

Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) yrkar i motion till 
kommunfullmäktige att medborgarstämmor återinförs i Lunds kommun. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 mars 2017, dnr KS 2017/0068
Kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2010 § dnr KS 2002/0287
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) om 
återinförande av medborgarstämmor i Lunds kommun.

Barnets bästa
Ärendet berör inte barn.

Ärendet
Sverigedemokraterna yrkar i en motion till kommunfullmäktige 
att medborgarstämmor återinförs i Lunds kommun. 
Motionärerna anför att det bör finnas ett mötessystem för dem som inte 
vill engagera sig i det breda system med partier och förtroendeuppdrag 
som redan finns. De anser därför att medborgarstämmorna bör återstartas. 

Strategi för medborgardialog
I juni 2015 beslöt kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen 
att utveckla medborgarpaneler, brukarråd och e-demokrati. Utifrån 
uppdraget genomförde kommunkontoret en nulägesanalys som visade på 
behovet av en strategi för medborgardialog som beskriver inriktningen på 
arbetet och inte heller riktlinjer och en övergripande process för hur 
kommunens arbete med medborgardialog ska genomföras.
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2017-03-22 KS 2017/0068

Utöver behovet av en strategi och en kommunövergripande process för
medborgardialog visade nulägesanalys bland annat att:
 Förtroendevalda bör ha en mer aktiv roll i arbetet med medborgar- och 
brukardialog.
 Dialogarbetet sker utan koppling till styrning, mål, budget och 
verksamhetsutveckling.
 Medborgardialoger bör genomföras med tydligare syften och mål.
 Lunds kommun saknar verktyg för e-dialog/e-demokratilösningar.

Kommunfullmäktige har antagit en Strategi för medborgardialog med 
följande principer: 

 Medborgardialog bör genomföras när förtroendevalda och 
tjänstepersoner har ett behov av att få reda på vad medborgarna 
har för åsikter och för prioriteringar. Vid förslag som direkt berör 
medborgarna och där förtroendevalda ännu inte har tagit ställning 
bör medborgardialog alltid övervägas. Dialogen bör genomföras 
så tidigt som möjligt i beslutsprocessen.

 Medborgardialoger ska ha ett tydligt syfte och resultatet ska 
återkopplas till medborgarna som har deltagit i dialogaktiviteter. 
Medborgarnas möjlighet att påverka ska tydligt framgå vid starten 
av varje medborgardialog.

 Det är viktigt att låta medborgarna lyfta frågor som är angelägna 
för dem genom olika kanaler. Digitala kanaler ska främst 
användas.

 Medborgardialogen behöver inte avslutas i samförstånd. Det 
slutgiltiga ansvaret och beslutsfattandet ligger alltid hos 
förtroendevalda som har ett ansvar för helheten och de politiska 
avvägningarna.

 Olika metoder och verktyg för medborgardialog ska användas för 
att nå medborgare som vanligtvis inte deltar i medborgardialoger 
eller kontaktar kommunen via andra kanaler.

 När medborgardialog används ska fokus finnas på barn och 
ungdomars möjlighet att delta.
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Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2017-03-22 KS 2017/0068

Kommunkontorets kommentar
Lunds kommunfullmäktige har fastställt kommunens strategi för 
medborgardialogen. Den fokuserar på att medborgardialogerna ska ha ett 
tydligt syfte, vara en del av en beslutsprocess och användas i frågor där 
kommunala beslut kan påverkas. Olika metoder ska användas för att nå 
medborgare som vanligtvis inte deltar. Det innebär ett annat arbetssätt 
och fokus för kommunens medborgardialoger som inte inrymmer 
regelbundna, geografiska medborgarstämmor.

Kommunkontoret förslår att motionen avslås.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen 

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige 
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Lund 2017-01-23

Motion om återinförande av medborgarstämmor
Ställd till Lunds kommunfullmäktige

Vår demokrati är en representativ sådan, med valda politiker vars åsikter 
förhoppningsvis avspeglar befolkningens. Men speciellt på den kommunala 
nivån går det att göra mycket för att möjligheterna för var och en att påverka ska 
bli så enkla som möjligt. Ett exempel på det var medborgarförslagen. De gjorde 
det möjligt för alla att lämna egna, konkreta förslag på förbättringar, det kunde 
vara både större och mindre saker. Tyvärr avskaffades medborgarförslagen i 
slutet av år 2016, och ersattes med ett dåligt genomtänkt system med så kallade 
”e-förslag”, där minst hundra personer måste uttrycka sitt gillande för att 
förslaget överhuvudtaget ska behandlas. Dessutom kommer det att ske en 
godtycklig gallring bland förslagen. Vi Sverigedemokrater motsatte oss detta 
system, vi ville ha kvar medborgarförslagen.

Den direkta dialogen ansikte mot ansikte mellan politiker och allmänhet är 
förstås lika viktig som möjligheten att lämna skriftliga förslag.  Det finns många 
former för detta. I samma beslut som det i vilket medborgarförslagen 
avskaffades, beslutades det även att så kallade medborgarpaneler ska införas. 
Det är ännu inte klart hur det systemet ska utformas, men det blir inte helt 
enkelt. Hur ska medborgarpanelerna tillsättas så att man är någorlunda säker på 
att de avspeglar folkviljan? Vilken betydelse ska de tillmätas? Redan nu finns de 
tre kommunala råden. De fokuserar på särskilda grupper av medborgare, och 
kan systematiskt föra dialog i ämnen som berör dessa grupper, som alla har 
specifika behov. 

Men vilket är det bästa systemet för att generellt fånga upp medborgarnas åsikter 
i mötesform? Det självklara grunden är ju att så många som möjligt vill vara 
med och ta ansvar genom att ta ett uppdrag som folkvalda politiker. Systemet är 
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stort och ger många möjligheter att få vara med. Förutom de cirka 100 
ledamöterna och ersättarna i kommunfullmäktige, sitter ett mycket stort antal 
engagerade medborgare i nämnderna och i många andra organ. Med så många 
platser som ska tillsättas, och ett brett utbud av partier med många olika åsikter, 
bör huvudinriktningen för de medborgare som vill engagera sig, vara att 
engagera sig i ett parti. Att bygga upp ytterligare ett representativt system, med 
så kallade medborgarpaneler, kommer bara att göra ett redan övertungt system 
ännu mer komplext.

Men för dem som inte vill engagera sig i det breda system med partier och 
förtroendeuppdrag som redan finns, bör man ha ett mötessystem där alla är 
välkomna, inte medborgarpaneler för de som lyckas komma in där. Under de två 
valperioderna mellan 2006 och 2014 fanns medborgarstämmorna. Baserat på en 
geografisk uppdelning av kommunen möttes politiker, tjänstemän och allmänhet 
under en kväll och diskuterade de frågor som de boende i den aktuella delen av 
kommunen ville ta upp. Mötena förbereddes väl genom postutskick till alla 
boende i stadsdelen, och det fanns möjlighet för alla att anmäla ämnen de ansåg 
borde tas upp. Formatet krävde en hel del förberedelse och även efterarbete, men 
hade sina fördelar. Vanligtvis var deltagandet mycket bra med ibland mer än 
hundra deltagare. Dialogen blev ibland mycket rak, till och med hård, men i en 
fungerande demokrati är det ett friskhetstecken att allmänheten är rak gentemot 
makthavarna med vad man tycker, och dessa i sin tur inte räds en sådan dialog. 

Men medborgarstämmorna begravdes i tysthet. Vi Sverigedemokrater anser att 
de bör återstartas. Denna gång bör naturligtvis ordförandeskapet på själva 
stämmorna roteras mellan alla partier. 

Sverigedemokraterna yrkar

att medborgarstämmor återinförs i Lunds kommun. 

_______________________
Hans-Olof Andersson
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

________________________
Bo Kjellberg
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 161 Joakim Månsson Bengtsson (FI) m fl
motion avseende könsneutralisering 
av begrepp inom organisationen, (KF)

Dnr KS 2016/1032

Sammanfattning
Joakim Månsson Bengtsson (-) m.fl. har i en motion föreslagit att Lunds 
kommun könsneutraliserar begrepp inom organisationen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2017.
Joakim Månsson Bengtssons (-) m.fl. motion, inkommen den 2 november 
2016.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Mia Honeth (L), Christer Wallin (M), Torsten 
Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till 
kommunkontorets förslag till beslut.

Emma Berginger (MP) yrkar bifall till kommunkontorets förslag till 
beslut med tillägget att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en generell 
översikt av kommunens terminologi, såväl i kommunikation som sker 
internt som externt, och könsneutralisera språket.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag till kommunkontorets förslag till 
beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anders Almgren (S) m.fl. 
yrkande. 

Omröstning begärs. 

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska utgöra 
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa 
och finner att Emma Bergingers (MP) yrkande ska utgöra motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Emma Bergingers (MP) yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Christer 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-04-05

Justerare Utdragsbestyrkande

Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Mia Honeth (L) och Anne Landin (FNL) röstar ja.

Emma Berginger (MP) och Yanira Difonis (MP) röstar nej.

Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att 
rösta.
 
Med 9 ja-röster mot 2 nej-röster och 2 som avstår beslutar 
kommunstyrelsen således i enlighet med Anders Almgrens (S) m.fl. 
yrkande. 

 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att   anse motionen besvarad med vad kommunkontoret anfört.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 161/01.

Protokollsanteckningar
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP) och Inga-Kerstin Eriksson 
(C): Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet är positiva till att 
det inom kommunikationsplattformen arbetas med att utveckla ett mer 
könsneutralt språk.

Mia Honeth (L) och Christer Wallin (M): Vi uppmanar Lunds kommun 
att följa språkrådets rekommendationer vad gäller offentlig svenska.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-04-05 klockan 15.00–20.32

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L), §§ 130-147, kl. 15.00-18.40
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Yanira Difonis (MP), §§ 130-167, kl. 15.00-20.32
Mia Honeth (L), §§ 148-167, kl. 18.40-20.32

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

Övriga Maria Nyström, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Jesper Jakobsson
Carin Hillåker

Justerare Björn Abelson (S)

Paragrafer § 130-167

Plats och tid för justering Rådhuset den 18 april 2017, kl.13.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/0994

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Maria Nyström

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Björn Abelson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-04-05

Paragrafer § 130-167

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Maria Nyström
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 5 april 2017, 
ärende 31, ”Joakim Månsson Bengtsson (fi) mfl. Motion avseende 
könsneutralisering av begrepp inom organisationen” 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget avslagsyrkande. Vi ser inte meningen med detta. Ett könsneutralt 
språkbruk skulle vara konstlat och riskerar att utarma språket från nyanser. 
När politiker försöker styra människors tankar och verklighetsuppfattning 
via språket är vi farligt nära propaganda.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-04-05 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Administrativa avdelningen 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

Emma Lundgren

046-35 50 00

emma.lundgren3@lund.se

Kommunstyrelsen

Joakim Månsson Bengtssons (-) m.fl. motion 
avseende könsneutralisering av begrepp inom 
organisationen

Sammanfattning
Joakim Månsson Bengtsson (-) m.fl. har i en motion föreslagit att Lunds 
kommun könsneutraliserar begrepp inom organisationen. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2017.
Joakim Månsson Bengtssons (-) m.fl. motion, inkommen den 2 november 
2016.

Barnets bästa
Barn gynnas av ett jämställt samhälle. 

Ärendet
Joakim Månsson Bengtsson (-) m.fl. yrkar att kommunfullmäktige 
beslutar 

- att kommunkontoret får till uppgift att könsneutralisera ordet 
”tjänsteman” och i stället använda ordet ”tjänsteperson” där detta 
ord förekommer i skrift inom Lunds kommun som organisation, 
samt

- att uppdra åt kommunkontoret att göra en generell översikt av 
kommunens terminologi, såväl i kommunikation som sker internt 
som externt, och könsneutralisera språket i sin helhet.

Motionen
Joakim Månsson Bengtsson (-) m.fl. har i en motion föreslagit att Lunds 
kommun ansluter sig till den skara av kommuner som de senaste åren 
könsneutraliserat begrepp inom sin organisation såsom att förändra ord 
som ”tjänsteman” i tjänsteskrivelser, på hemsida och på liknanden ställen 
där sådana ord och begrepp förekommer.

Flera kommuner, som exempelvis Malmö och Norrköping, har nyligen 
tagit beslut om just detta och förhoppningen är att även Lund kan ha en 
majoritet av politisk vilja för att gå samma utveckling till mötes. 
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Språkets makt ska inte förringas. Ord och formuleringar kan inkludera 
eller exkludera. Det som föreslås är att kommunen formulerar sig 
inkluderande om och till kommunens medarbetare och medborgare. Detta 
är ett av stegen för att stärka Lund som en feministisk kommun och 
arbetsgivare. 

Språket
Jämställdhet innebär att alla kvinnor och män ska ha samma makt, rättig-
heter och villkor i samhället och på arbetsplatsen. Den 7 december 2005 
antog Riksdagen mål för svensk språkpolitik och ett av målen var att 
svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. I beslutet synliggjordes 
också att språkbruk som konserverar könsroller och osynliggör kvinnor i 
exempelvis myndighetstexter är viktiga att motverka. Ett jämställt språk 
innebär att det riktar sig till både kvinnor och män. 

Det finns inte en enhetlig uppfattning om att begrepp som tjänsteman, 
vetenskapsman eller dylikt är knutet till kön och bidrar till ojämställd-
heten. Tjänsteman uppfattas av många som en könsneutral beteckning av 
yrke då det har använts under väldigt lång tid inom sektorer där både 
kvinnor och män arbetar. Det är ett begrepp som spänner över många 
sektorer som inte på något sätt vänder sig enbart till män. 

Sveriges kommuner och landsting använder sig av termen tjänsteperson, 
och Språkrådet rekommenderar könsneutrala tjänstebeteckningar. 
Exempel på detta är att riksdagsledamot ersatt riksdagsman och forskare 
används i stället för vetenskapsman. Ett jämställs språk handlar om att 
beskriva människor på lika villkor utan stereotyper.

Jämställdhet i Lunds kommun
Den 25 mars 2010 beslutade kommunfullmäktige att Lunds kommun 
skulle underteckna CEMR-deklarationen (Europeiska deklarationen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå). 
Därmed har kommunen förbundit sig att integrera jämställdhetsperspek-
tivet i hela organisationen, på alla nivåer, både inom arbetsgivar- och 
verksamhetsperspektivet. 

Kommunens medarbetarpolicy tar upp frågan om mångfald och jäm-
ställdhet som ska vara en naturlig och värdefull del i verksamheten. Till 
policyn har riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling 
antagits. I dessa riktlinjer anges att mångfald i Lunds kommun är alla de 
egenskaper som gör människor unika. I begreppet ingår både likheter och 
skillnader som kan vara uppenbara och djupgående, kanske till och med 
omedvetna. Som exempel anges olikheter vad gäller kön. Det anges 
vidare att Lunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla. 
Vidare anges att strävan efter ökad mångfald och normkritiskt tänkande 
ska vara integrerad i all verksamhet.

Av kommunens kommunikationsplattform framgår följande. ”Kommu-
nikation skapar en bild av vår omvärld. Att Lunds kommun kommuni-
cerar normmedvetet ska motverka diskriminering. Genom språk, bildval 
och annan kommunikation ska vi spegla det demokratiska och jämställda 
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samhälle vi eftersträvar. Vi ska arbeta mot alla typer av diskriminering. 
Detta innebär att vi ibland beskriver det samhälle vi eftersträvar och inte 
verkligheten.”

Kommunkontorets kommentar
Lunds kommun bör, med sin inriktning mot att vara en jämställd arbets-
plats med integration av mångfald, inkl. jämställdhet, och normkritiskt 
tänkande i verksamheterna, inte använda sig av begrepp som beskriver 
personer inom organisationen på ett sätt som inte inkluderar alla. Särskilt 
i de fall där det finns en fullgod ersättning för ord som används bara pga. 
gammal vana. Det finns goda argument för att använda tjänsteperson i 
stället för tjänsteman. Samma argument finns för att även andra köns-
knutna begrepp kan ändras, såvida det inte finns lagliga hinder att ändra 
beteckningarna, såsom gäller för t.ex. justitieombudsman och nämnde-
man. 

Kommunikationsplattformens skrivningar om normmedveten kommu-
nikation som motverkar diskriminering visar att det i kommunen finns en 
vilja att i stort uppnå det som föreslås i motionen. Arbetet med könsneu-
tralisering av vissa begrepp inom kommunen är en del av det som 
behöver göras för att genomföra kommunikationsplattformens inten-
tioner. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar
att anse motionen besvarad med vad kommunkontoret anfört.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-05-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 194 Angelica Svensson (V) samt Mats
Olsson (V) motion ”För en rättvis 
lönesättning”

Dnr KS 2017/0038

Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa 
individuell lönesättning till förmån för befattningslöner med förutsägbara 
tillägg för faktorer som anställningstid och/eller tid i yrket.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att avslå motionen eftersom 
lönesättning utgår från avtal mellan arbetsmarknadens parter.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2017 dnr KS 2017/0038.
Motion ”För en rättvis lönesättning” av Angelica Svensson och Mats 
Svensson (V).

Yrkanden
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Ulf Nymark (MP), Christer 
Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Mattias Horrdin (C), Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Hans-Olof Andersson (SD), Mia Honeth (L) och Emma 
Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

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

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå motionen.

Reservationer
Mats Olsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges, Prot.Bil § 194/01.
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Justerare Utdragsbestyrkande

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

2017-05-02 KS 2016/0995

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-05-02 klockan 15.00–19.10

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 168-181, kl 15:00- 16:30
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL), §§ 168-184, kl 15:00 - 17:10
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 182-199, kl 
15:35 - 19:10
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL) §§ 185-199
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Peter Fransson (S), kl 18:10 - 19:10
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00 - 19:00
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Pernilla West (FI)

Övriga Gunnar Jönsson, Sekreterare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-18:00
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-15:45

Justerare Mats Helmfrid (M)

Paragrafer § 168-199

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 9 maj 2017, kl 11:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-02 KS 2016/0995

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mats Helmfrid (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-05-02

Paragrafer § 168-199

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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Vänsterpartiet i Lunds kommunstyrelse - Svartbrödersgatan 3, 223 50 Lund – Tel: Hanna Gunnarsson 0706 
606824, Mats Olsson 072 5240179,  E-post: hanna.ks.gunnarsson@gmail.com;  Mats.Olsson@ekh.lu.se 
 

 
Reservation till kommunstyrelsen 2017-05-02 
Ärende 28 Motion för en rättvis lönesättning 

 
 
 
 

 
 
I kommunkontorets förslag, liksom i några inlägg från kommunstyrelsemedelemmar, 
fokuseras på det självklara faktum att kommunen som arbetsgivare inte ensidigt kan 
genomföra förändringar som berör de anställda. Ett beslut från kommunens sida som berör 
till exempel löner och arbetstider förutsätts naturligtvis förhandlas med de fackliga 
organisationerna. Att åberopa sådana ”argument” för att avslå motionen är ingenting annat 
ett fegt sätt att undvika debatt i sakfrågan. 
 
Anmärkningsvärt är också att motionen inte på något sätt blivit föremål för behandling i 
arbetsgivarutskottet, som är kommunens organ för att bereda personal- och lönefrågor.    
 
 

 
 
          Mats Olsson   
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Kyrkogatan 11 Kyrkogatan 11 046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
222 22 Lund

Hannah Korman Smede

 

hannah.kormansmede@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Angelica Svensson (V) samt Mats 
Olsson (V) "För en rättvis lönesättning".

Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa 
individuell lönesättning till förmån för befattningslöner med förutsägbara 
tillägg för faktorer som anställningstid och/eller tid i yrket.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att avslå motionen eftersom 
lönesättning utgår från avtal mellan arbetsmarknadens parter.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2017 dnr KS 2017/0038 
Motion ”För en rättvis lönesättning” av Angelica Svensson och Mats 
Svensson (v).

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte relevant i ärendet.

Ärendet

Om motionen
Angelica Svensson och Mats Olsson har inkommit med motionen ”För 
en rättvis lönesättning”. I motionen uttrycks att det inte finns någon 
utvärdering som tyder på att effektiviteten eller flexibiliteten skulle öka 
på grund av individuell lönesättning. Inte heller har det relativa löneläget 
förbättrats, speciellt inte för de stora kvinnodominerade grupperna.  

Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa 
individuell lönesättning till förmån för befattningslöner med förutsägbara 
tillägg för faktorer som anställningstid och/eller tid i yrket.

Kommunkontorets kommentar
I Sverige har arbetsmarknadens parter ansvar för lönebildningen. Vad 
avser kommuner så är det Sveriges kommuner och landsting som avtalar 
med berörda fackförbund centralt.  I löneavtalen anges att lön ska sättas 
individuellt och differentierat. Dessa löneavtal kan inte frångås lokalt. 
Kommunfullmäktige kan därför inte besluta i frågan om att avskaffa 
individuell lönesättning.
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Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Ann Runnström
 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige och till akten.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-05-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 195 Philip Sandberg (L) samt Cecilia
Barnes (L) motion ”Infarten till Lund 
ska förmedla framåtanda - inte gamla 
DDR”

Dnr KS 2016/0860

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m.fl. har i en motion föreslagit bl.a. att kommunen 
tar fram synliga, enhetliga och attraktiva skyltar vid infarterna till 
kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2017.
Tekniska nämndens beslut den 18 januari 2017, § 12.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 december 2016.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Mia Honeth (L), Christer 
Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Torsten Czernyson (KD) 
yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med tekniska nämnden 
utreda vilken typ av skyltar och informationsplatser som kan vara 
aktuella och beräkna den ungefärliga kostnaden för inköp och drift av 
dessa samt föreslå hur finansiering kan ske.

att ge tekniska nämnden i uppdrag att inventera och kartlägga befintliga 
infartskyltar och informationsplatser,

att  med hänvisning till ovanstående anse motionen besvarad.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med tekniska nämnden 

utreda vilken typ av skyltar och informationsplatser som kan vara 
aktuella och beräkna den ungefärliga kostnaden för inköp och drift 
av dessa samt föreslå hur finansiering kan ske.

att ge tekniska nämnden i uppdrag att inventera och kartlägga befintliga 
infartskyltar och informationsplatser,

att  med hänvisning till ovanstående anse motionen besvarad.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2017-05-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-02 KS 2016/0995

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-05-02 klockan 15.00–19.10

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 168-181, kl 15:00- 16:30
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL), §§ 168-184, kl 15:00 - 17:10
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 182-199, kl 
15:35 - 19:10
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL) §§ 185-199
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Peter Fransson (S), kl 18:10 - 19:10
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00 - 19:00
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Pernilla West (FI)

Övriga Gunnar Jönsson, Sekreterare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-18:00
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-15:45

Justerare Mats Helmfrid (M)

Paragrafer § 168-199

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 9 maj 2017, kl 11:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-02 KS 2016/0995

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mats Helmfrid (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-05-02

Paragrafer § 168-199

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-03-14 KS 2016/0860

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

Emma Lundgren

046-355949

emma.lundgren3@lund.se

Kommunstyrelsen

Philip Sandberg (L) samt Cecilia Barnes (L) 
motion "Infarten till Lund ska förmedla 
framåtanda - inte gamla DDR"

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m.fl. har i en motion föreslagit bl.a. att kommunen 
tar fram synliga, enhetliga och attraktiva skyltar vid infarterna till 
kommunen. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2017.
Tekniska nämndens beslut den 18 januari 2017, § 12.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 december 2016.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Philip Sandberg (L) och Cecilia Barnes (L) har i en motion föreslagit ett 
antal åtgärder avseende skyltningen i Lunds kommun.

Motionen
Philip Sandberg (L) m.fl. skriver i huvudsak följande i sin motion. Att 
åka in till en kunskapsstad som Lund med några av världens främsta 
forskningsanläggningar ska förmedla känslan av framåtanda, tillväxt och 
självförtroende. Bland det första man möter och tar intryck av när man 
åker in i en ny stad eller kommun är dess skyltar. Idag känns det som att 
åka in i gamla DDR när man kommer in från grannkommuner som 
Malmö och Staffanstorp. Medan de har moderna fräscha skyltar med ett 
tydligt budskap har vi sönderrostade skyltar, ofta täckta av buskage, och 
där den ena skylten är olik den andra. Ofta är de inte heller placerade vid 
stadsgränsen, utan inne i staden, t.ex. i höjd med Fäladstorget. Medan 
grannkommunerna ofta har digitala tavlor där man hälsas välkommen 
och där det finns information om olika aktuella evenemang och 
sevärdheter verkar Lund ligga ljusår efter. Många andra kommuner har 
fräscha och moderna informationstavlor med tryckt material tillgängligt 
för turister och besökare i stadens centrala delar medan Lunds centrum 
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har stor brist på detta. I våra mindre tätorter finns inga kartor alls, t.ex. 
vid tågstationen i Stångby. Inte heller vid infarter till Lunds kommun från 
våra grannkommuner, t.ex. finns inget som indikerar att man kör in i 
Lunds kommun när man åker från Örtofta till Håstad. Det är bara ett 
exempel bland många. Det duger inte i en kommun med växande 
ambitioner. 

Philip Sandberg (L) föreslår därför

att Lunds kommun får synliga, enhetliga och attraktiva skyltar vid 
infarter till respektive tätort i kommunen samt vid infarter till 
Lunds kommun från grannkommunerna, och 

att det vid strategiska knutpunkter och lägen i kommunen finns kartor 
och annan erforderlig information för besökare. 

Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden har ombetts att yttra sig i ärendet och har därefter 
beslutat att anta tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande. 

Tekniska förvaltningen anser att det är lämpligt att se över skyltningen 
vid stadens infarter och ser det som en del i marknadsföringen av Lund. 
Förvaltningen föreslår att kommunkontoret ges i uppdrag att ta fram ett 
program för innehåll och utformning av skyltar vid stadens entréer, samt 
ordna finansiering för ett genomförande. Programmet bör även belysa 
hur exponering av olika utmärkelser som kommunen tilldelas och 
deltagande i olika sammanhang hanteras. I arbetet med programmet är 
det lämpligt att utreda motionens förslag om hur kartor och besöksinfor-
mation på strategiska platser kan hanteras. Tekniska förvaltningen deltar 
gärna i programarbetet och i en eventuell genomförandeprocess. 

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret har i ärendet KS 2015/0053 tittat något på frågan om 
digitala infartsskyltar. Ärendet gällde ett medborgarförslag avseende 
införskaffande av bildskärm på Stortorget och kommunkontoret angav i 
ärendet som ett alternativ till detta, infartsskyltar till kommunen. I det 
ärendet konstaterades dock att digitala infartsskyltar innebär en 
miljoninvestering med tillkommande driftskostnader. Även andra typer 
av enhetliga infartsskyltar och informationsplatser med kartor och 
information av den typ som motionärerna föreslår innebär en större 
investering. Finansiering saknas i nuläget för en sådan investering både 
hos kommunkontoret och tekniska förvaltningen. Förslaget är därför att 
kommunkontoret i samråd med tekniska förvaltningen utreder vilken typ 
av skyltar och informationsplatser som kan vara aktuella och beräknar en 
ungefärlig kostnad för inköp och drift av dessa samt föreslår hur 
finansiering kan ske samt att tekniska förvaltningen inventerar och 
kartlägger befintliga infartskyltar och informationsplatser.  
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Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2017-03-14 KS 2016/0860

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med tekniska nämnden 

utreda vilken typ av skyltar och informationsplatser som kan vara 
aktuella och beräkna den ungefärliga kostnaden för inköp och drift 
av dessa samt föreslå hur finansiering kan ske.

att ge tekniska nämnden i uppdrag att inventera och kartlägga 
befintliga infartskyltar och informationsplatser.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Philip Sandberg m.fl.
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten 
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Kommunfullmäktige
Lund kommun
Box 41

        221 00 LUND

Motion

Lund 2016-09-16

Infarten till Lund ska förmedla framåtanda- inte gamla DDR

Att åka in till en kunskapsstad som Lund med några av världens främsta forskningsanläggningar ska 
förmedla känslan av framåtanda, tillväxt och självförtroende. Bland det första man möter och tar 
intryck av när man åker in i en ny stad eller kommun är dess skyltar. Idag känns det som att åka in i 
gamla DDR när man kommer in från grannkommuner som Malmö och Staffanstorp. Medan de har 
moderna fräscha skyltar med ett tydligt budskap har vi sönderrostade skyltar, ofta täckta av buskage, 
och där den ena skylten är olik den andra. Ofta är de inte heller placerade vid stadsgränsen, utan inne i 
staden, t.ex. i höjd med Fäladstorget. Medan grannkommunerna ofta har digitala tavlor där man hälsas 
välkommen och där det finns information om olika aktuella evenemang och sevärdheter verkar Lund 
ligga ljusår efter. Många andra kommuner har fräscha och moderna informationstavlor och tryckt 
material tillgängligt för turister och besökare i stadens centrala delar medan Lunds centrum har stor 
brist på detta. I våra mindre tätorter finns inga kartor alls, t.ex. vid tågstationen i Stångby. Inte heller 
vid infarter till Lunds kommun från våra grannkommuner, t.ex. finns inget som indikerar att man kör 
in i Lunds kommun när man åker från Örtofta till Håstad. Det är bara ett exempel bland många. 

Det duger inte i en växande kommun med höga ambitioner.

Exempel på skyltar vid infarter till Lunds tätort i dagsläget:
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Yrkande

Liberalerna föreslår mot bakgrund av ovanstående kommunfullmäktige besluta

Att Lunds kommun får synliga, enhetliga och attraktiva skyltar vid infarter till respektive 
tätort i kommunen samt vid infarter till Lunds kommun från grannkommunerna. 

Att Det vid strategiska knutpunkter och lägen i kommunen finns kartor och annan 
erforderlig information för besökare. 

Philip Sandberg (L) Cecilia Barnes (L)
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-01-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 12 Motion (L) - Infarten till Lund ska 
förmedla framåtanda- inte gamla DDR

Dnr TN 2016/0571

Sammanfattning
Liberalerna har i en motion föreslagit att skyltningen vid Lunds infarter 
ska förnyas och att kartor och besöksinformation ska vara tillgänglig vid 
strategiska platser i tätorterna. 

Tekniska förvaltningen anser att det är lämpligt att se över skyltningen 
vid stadens infarter och ser det som en del i marknadsföringen av Lund. 
Förvaltningen föreslår att kommunkontoret ges i uppdrag att ta fram ett 
program för innehåll och utformning av skyltar vid stadens entréer, samt 
ordna finansiering för ett genomförande.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 december 2016
Motion från Liberalerna - Infarten till Lund ska förmedla framåtanda – 
inte gamla DDR

Yrkanden
Cecilia Barnes (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Cecilia Barnes 
(L) yrkande och finner yrkandet vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att anta tjänsteskrivelsen som sitt yttrande.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-18 TN 2017/0054

Justerare Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2017-01-18 klockan 17.30–
20.25

Ledamöter Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
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)

Ersättare Ronny Hansson (S)
Anne Dederichs (V)
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
Pernilla von Strokirch, projektledare Spårväg Lund C - ESS

Justerare Lena Fällström (S)

Paragrafer § 1-27

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 31 januari 2017 kl. 16.30

Underskrifter
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-18 TN 2017/0054

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Meta Gerle

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Lena Fällström (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2017-01-18

Paragrafer § 1-27

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Meta Gerle
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Tekniska förvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2) 
Gatu- och trafikkontor  Diarienummer  

 2016-12-28 TN 2016/0571  
    

 

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 
       

 

Anna Karlsson 

  

E-postadress: anna.karlsson@lund.se 

Tekniska nämnden 

 

Motion (L) – ”Infarten till Lund ska förmedla 
framåtanda – inte gamla DDR” 

Sammanfattning 
Liberaralen har i motionen ”Infarten till Lund ska förmedla framåtanda – 
inte gamla DDR” lagt fram förslag om att skyltningen vid Lunds infarter 
ska förnyas och att kartor och besöksinformation ska vara tillgänglig vid 
strategiska platser i tätorterna. Förvaltningen föreslår att 
kommunkontoret ges i uppdrag att ta fram ett program för innehåll och 
utformning av skyltar vid stadens entréer, samt ordna finansiering för ett 
genomförande. 

Beslutsunderlag  
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 december 2016  
Motion från Liberalerna ”Infarten till Lund ska förmedla framåtanda – 
inte gamla DDR” 

Barnets bästa 
Beslutet påverkar barn och unga varken positivit eller negativt. 
 
Ärendet 
Liberaralen har inkommit med motionen ”Infarten till Lund ska förmedla 
framåtanda – inte gamla DDR” och tekniska nämnden ges möjlighet att 
yttra sig.  

Motionen innehåller förslag om att skyltningen vid Lunds infarter ska 
förnyas och att kartor och besöksinformation ska vara tillgänglig vid 
strategiska platser i tätorterna.  

Bakgrund 
Vid de större infartsvägarna till Lunds stad finns skyltar med budskapet 
”Välkommen till Lund” uppsatta. Dessa är cirka 20 år gamla, solblekta 
och slitna. 

Sedan den 14 april 2007 är Lund en Fair Trade City. Det innebär att 
engagerade från kommun, näringsliv och ideell sektor har gjort 
gemensam sak och jobbar tillsammans för att öka inköpen av rättvist 
handlade varor, så kallad fair trade. På flera platser i gaturummet finns 
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 Tjänsteskrivelse 2 (2) 
  Diarienummer  

 2016-12-28 TN 2016/0571  
    

 

 

skyltar med budskapet ”Lund – fair trade city”. Annan information som 
skyltas upp är till exempel tomgångskörning tillåten som längst i en 
minut. Till ovanstående ska adderas fristående reklampelare, av olika 
storlek, reklamplatser i väderskydd samt vägvisning och vägmärken. 

Vägvisning och vägmärken sätts upp för att informera om lämplig väg till 
målpunkter och vilka trafikregler som gäller, dessa är nödvändiga för att 
trafiksystemet ska fungera på det sätt om planerats. Övriga typer av 
skyltar tillför andra värden.  

En stor mängd skyltar med olika storlek och innehåll kan lätt ge ett 
spretigt intryck och svårighet för människorna att tillgodogöra sig all den 
information och de budskap som förmedlas. Skyltning i gaturummet 
behöver utföras med omsorg. 

Under 2017 kommer tioårsjubileum av Fair trade city att manifesteras, 
vilket bör påverka skyltningen av detta. 

Yttrande 
Tekniska förvaltningen anser att det är lämpligt att se över skyltningen 
vid stadens infarter och ser det som en del i marknadsföringen av Lund. 
Förvaltningen föreslår att kommunkontoret ges i uppdrag att ta fram ett 
program för innehåll och utformning av skyltar vid stadens entréer, samt 
ordna finansiering för ett genomförande. Programmet bör även belysa 
hur exponering av olika utmärkelser som kommunen tilldelas och 
deltagande i olika sammanhang hanteras. I arbetet med programmet är 
det lämpligt att utreda motionens förslag om hur kartor och 
besöksinformation på strategiska platser kan hanteras. 

Tekniska förvaltningen deltar gärna i programarbetet och i en eventuell 
genomförandeprocess. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslås besluta 
att anta tjänsteskrivelsen som sitt yttrande 
 
 
 
 
Håkan Lockby 
Teknisk direktör 

Per Eneroth 
Gatuchef 

 
Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunkontoret 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-05-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 196 Vera Johnsson (M) och Louise Rehn
Winsborg (M) motion angående 
obligatoriskt skolval

Dnr KS 2016/1196

Sammanfattning
Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) har i en motion 
föreslagit att kommunfullmäktige ge Barn- och skolnämnd Lunds stad 
och Lund Öster i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från 
förskoleklass till årskurs nio från och med höstterminen 2018.

Barn- och skolnämnd Lunds stad har beslutat att rekommendera 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. Barn- och skolnämnd Lund 
Öster har beslutat att föreslå fullmäktige att avslå motionen.

Mot bakgrund av barn-och skolförvaltningarnas beredning av ärendet och 
utifrån de forskningsresultat som presenteras, gör kommunkontoret ingen 
annan bedömning i frågan, utan föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2017-04-05.
Barn-och skolnämnd Lunds stad protokoll 2017-03-15, § 30.
Barn-och skolnämnd Lund Öster protokoll 2017-03-22, § 49.
Motion från Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) om 
obligatoriskt skolval.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), 
Mats Olsson (V) och Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen 
ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Christer Wallin (M), Mia Honeth (L), Hans-Olof Andersson (SD) och 
Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning till regeringens 
skolkommissions förslag bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-05-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå motionen.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Hans-Olof Andersson (SD) och 
Mia Honeth (L) reserverar sig mot kommunstyrelsen beslut.

 

Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 196/01.

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

2017-05-02 KS 2016/0995

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-05-02 klockan 15.00–19.10

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 168-181, kl 15:00- 16:30
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL), §§ 168-184, kl 15:00 - 17:10
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 182-199, kl 
15:35 - 19:10
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL) §§ 185-199
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Peter Fransson (S), kl 18:10 - 19:10
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00 - 19:00
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Pernilla West (FI)

Övriga Gunnar Jönsson, Sekreterare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-18:00
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-15:45

Justerare Mats Helmfrid (M)

Paragrafer § 168-199

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 9 maj 2017, kl 11:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-02 KS 2016/0995

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mats Helmfrid (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-05-02

Paragrafer § 168-199

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-02 
 
Ang Vera Johnsson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) motion 
angående obligatoriskt skolval (Dnr: KS 2016/1196) 
 
Regeringens skolkommission har kommit fram till att aktivt skolval är en eftersträvansvärd 
modell för att minska segregationen och öka likvärdigheten. I Malmö står samtliga partier 
bakom införandet av obligatoriskt eller aktivt skolval. I beredningen av motionsvaret har 
förvaltningarna enbart tittat på en enda studie och utifrån det avstyrkt motionen, vilket vi 
knappast anser kan väga tyngre än exempelvis Skolkommissionens rekommendation. 
 
Eftersom vi till skillnad från övriga partier vill ta itu med skolsegregation och öka individens 
möjligheter att få en bra start i livet genom en bra skolgång reserverar vi oss till förmån för 
vårt yrkande att bifalla motionen. 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Mia Honeth (L) 
 
 
 
Mats Helmfrid (M) 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/1196

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

Gunnel Dymling

046-355367

gunnel.dymling@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Vera Johnsson (M) och Louise 
Rehn Winsborg (M) angående obligatoriskt 
skolval

Sammanfattning
Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) har i en motion 
föreslagit att kommunfullmäktige ge Barn- och skolnämnd Lunds stad 
och Lund Öster i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från 
förskoleklass till årskurs nio från och med höstterminen 2018.

Barn- och skolnämnd Lunds stad har beslutat att rekommendera 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. Barn- och skolnämnd Lund 
Öster har beslutat att föreslå fullmäktige att avslå motionen.

Mot bakgrund av barn-och skolförvaltningarnas beredning av ärendet och 
utifrån de forskningsresultat som presenteras, gör kommunkontoret ingen 
annan bedömning i frågan, utan föreslår att motionen avslås.    

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2017-04-05 (denna skrivelse)
Barn-och skolnämnd Lunds stad protokoll 2017-03-15, § 30
Barn-och skolnämnd Lund Öster protokoll 2017-03-22, § 49
Motion från Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) 
om obligatoriskt skolval.

Barnets bästa
Ärendet om obligatoriskt skolval berör barn. Barnets bästa är 
utgångspunkt i beredningen om obligatoriskt skolval.

Ärendet
Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) har i en 
motion föreslagit att kommunfullmäktige ge Barn- och skolnämnd Lunds 
stad och Lund Öster i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från 
förskoleklass till årskurs nio från och med höstterminen 2018.

Motionen har remitterats till barn-och skolnämnderna för yttrande.
Barn- och skolnämnd Lunds stad har beslutat att rekommendera 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. Barn- och skolnämnd Lund 
Öster har beslutat att föreslå fullmäktige att avslå motionen.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-04-05 KS 2016/1196

I beredningen av motionssvaret har båda barn-och skolförvaltningarna i 
Lunds kommun föreslagit att motionen ska avslås, med hänvisning till en 
forskningsstudie (av Dany Kessel och Elisabet Olme vid Stockholms 
universitet) av skolvalseffekter i två kommuner som infört obligatoriskt 
skolval, Linköping och Botkyrka kommun. 

Utifrån denna studie drar forskarna slutsatserna att det inte finns 
anledning att tro att ett obligatoriskt skolval skulle minska den 
socioekonomiska segregationen mellan skolor, snarare tvärtom. Då det 
inte finns någon större skillnad mellan andelen familjer från olika 
socioekonomiska förhållanden och deras benägenhet att göra aktiva 
skolval kommer det enligt studien inte att leda till att en helt ny grupp av 
föräldrar börjar välja skola åt sina barn. Lågutbildade familjer med 
utländsk bakgrund har dessutom aktivt valt bort skolor med högre 
socioekonomisk status i Botkyrka och Linköping. Att ett obligatoriskt 
skolval skulle kunna leda till ökad skolkvalitet ger inte studien stöd för. 
Studien visar inget samband mellan höga studieresultat (resultat på 
nationella prov) och aktiva skolval. 

Alla vårdnadshavare har idag rätt att göra aktiva skolval för sina barn. Att 
införa obligatoriskt skolval skulle, enligt resultat av forskning på 
området, inte leda till positiva effekter när det gäller integration eller 
skolvalsresultat.

Kommunkontorets kommentar
Mot bakgrund av barn-och skolförvaltningarnas beredning av ärendet och 
utifrån de forskningsresultat som presenteras, gör kommunkontoret ingen 
annan bedömning i frågan, utan föreslår att motionen avslås.    

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta 
att avslå motionen.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Fullmäktige
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Motion från Moderaterna i Lunds kommun

Angående obligatoriskt skolval

Friskolereformen 1992 möjliggjorde för andra än kommunen att driva skolor. 
Samtidigt infördes det fria skolvalet, som gav alla elever rätt att välja skola. Innan 
dess var det endast de priviligierade eleverna som kunde göra det, eftersom de hade 
råd att välja ett privat alternativ. 

Moderaterna värnar alla föräldrars och elevers möjlighet att kunna välja skola. Alla 
elever är olika och måste kunna få möjlighet att välja den profil som passar sig själv 
bäst. Vi är övertygade om att föräldrarna vet vad som är bäst för deras barn, inte vi 
politiker. 

En del menar att det fria skolvalet bidrar till segregation då föräldrar med hög 
utbildning och god socioekonomisk ställning i högre grad aktivt väljer skola än de 
med sämre socioekonomiska förutsättningar. Vi moderater menar att frågan inte bör 
handla om att begränsa det fria skolvalet utan istället hur det kan komma alla till del. 
Skulle det fria skolvalet avskaffas skulle det bidra till segregation då eleverna blir 
hänvisade till den skola de bor närmst. Med ett fritt skolval begränsas eleverna inte 
av var de bor eller kommer ifrån. 

Vi föreslår att ett aktivt och obligatoriskt skolval införs från förskoleklass till årskurs 
nio i grundskolan i Lunds kommun. Det finns flera kommuner som har infört ett 
obligatoriskt skolval i Sverige, vilket har bidragit till positiva effekter för integrationen. 
Ett exempel är den rödgrönt styrda kommunen Botkyrka, ett annat är den 
moderatledda kommunen Nacka.

Ett obligatoriskt skolval kräver ökad information om de olika skolalternativen, för 
såväl de kommunala skolorna som de fristående skolorna. Detta skulle exempelvis 
kunna göras på kommunens hemsida där man kan presentera alla skolor så att det 
blir enhetligt för elever och föräldrar att jämföra de olika skolornas profiler. Det är 
också viktigt att informationen finns presenterad på flera språk så att alla kan ta del 
av den. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

att Barn- och skolnämnd Lunds stad och Barn- och skolnämnd Lund Öster 
får i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från förskoleklass till årskurs 
nio i grundskolan från och med höstterminen 2018.  

För Moderaterna i Lunds kommun
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Vera Johnsson (M) Louise Rehn Winsborg (M)
Ledamot i kommunfullmäktige Ledamot i kommunfullmäktige 
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 49 Remiss: Motion från Vera Johnsson 
(M) och Louise Rehn Winsborg (M) – 
Angående obligatoriskt skolval

Dnr BSÖ 2017/0073

Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har kommit med en motion angående 
obligatoriskt skolval.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att Barn- och skolnämnd 
Lunds stad och Barn- och skolnämnd Lund Öster får i uppdrag att införa 
obligatoriskt skolval från förskoleklass till årskurs nio i grundskolan från 
och med höstterminen 2018.

En forskningsstudie (av Dany Kessel och Elisabet Olme vid Stockholms 
universitet) av skolvalseffekter i två kommuner som infört obligatoriskt 
skolval, Linköping och Botkyrka kommun, påvisar inga effekter när det 
gäller integration eller förändrade skolvalsresultat, efter att obligatoriskt 
skolval har införts. Därför förväntas inte ett obligatoriskt skolval påverka 
de skolval som vårdnadshavare i Lunds stad gör i dagsläget. 

Barn- och skolförvaltning Lund Öster föreslår barn- och skolnämnden 
Lund Öster att avslå motionen från Vera Johansson (M) och Louise Rehn 
Winsborg (M) angående obligatoriskt skolval, från den 20 januari 2017.

 

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 mars 2017 
dnr BSÖ 2017/0073 
Motion från Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) - 
Angående obligatoriskt skolval 
”Föräldrars motiv vid val av skola, och vad det innebär vid obligatoriskt 
skolval” forskningsrapport av Dany Kessel och Elisabet Olme, 
Stockholms universitet, oktober 2016
 

Yrkanden
Charlotte Svanberg (M) yrkar med instämmande av Cornelia Kramer (L), 
Per Jakobsson (M) och Viggo Marsvik (M) bifall till motionen.  
Rita Borg (S) yrkar med instämmande av Hanna Gunarsson (V), Eva 
Strand (S), Elsa Christersson (MP), Ola Christiansson (S) och Dennis 
Svensson (MP) bifall till förvaltningens förslag.
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-22

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena  

Ja till Rita Borgs (S) yrkande 
Nej till Charlotte Svanbergs (M) yrkande  

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Rita Borgs (S) 
med fleras yrkande.

Beslut

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att     avslå motionen från Vera Johansson (M) och Louise Rehn 

Winsborg (M) angående obligatoriskt skolval.

Reservationer
Charlotte Svanberg (M), Cornelia Kramer (L), Per Jakobsson (M) och 
Viggo Marsvik (M) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Rektorer 
Akten
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-22 BSÖ 2017/0120

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, 2017-03-22 klockan 18.30–20.45

Ledamöter Dennis Svensson (MP), vice ordf
Karin Nilsson (C), 2:e v ordf
Rita Borg (S)
Ola Christiansson (S)
Charlotte Svanberg (M)
Hanna Gunnarsson (V)
Cornelia Kramer (L)

Tjänstgörande ersättare Eva Strand (S), tjänstgörande för Kenth Andersson (S)
Per Jakobsson (M), tjänstgörande för Astrid Rugsveen (M)
Viggo Marsvik (M), tjänstgörande för Eva Wagner (KD)
Elsa Christersson (MP), tjänstgörande för Klara Westby (MP)

Ersättare Erik Kanders (L)
Erland Stensson (V)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ
Martin Olsson, Verksamhetschef för Dalby/Torna Hällestad, BSNLÖ
Ros-Marie Appelgren, Skolsköterska, BSNLÖ
Anneli Rignell, Socialsekreterare, BSNLÖ
Pär Måsbäck, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare Karin Nilsson (C)

Paragrafer § 37-53

Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret Lund Öster, Fritidsgatan 2, Södra Sandby 
fredag 24 mars 2017 kl 08:00

Underskrifter
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-22 BSÖ 2017/0120

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 2017-03-22

Paragrafer § 37-53

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-28 Datum då anslaget tas ned 2017-04-19

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Elisabeth Salomonsson
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  Tjänsteskrivelse 1 (3) 
Barn- och skolförvaltning Lund Öster 
Skolkontoret 

 Diarienummer  

 2017-03-03 BSÖ 2017/0073  
    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Fritidsgatan 2   046-35 50 00   bsf.lundoster@lund.se www.lund.se 
24734 S Sandby      

 

Inger Aldrin 

046-35 65 51 

inger.aldrin@lund.se 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 

 

Remiss: Motion från Vera Johnsson (M) och 
Louise Rehn Winsborg (M) - Angående 
obligatoriskt skolval 

Sammanfattning 
Moderaterna i Lunds kommun har kommit med en motion angående 
obligatoriskt skolval. 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att Barn- och skolnämnd 
Lunds stad och Barn- och skolnämnd Lund Öster får i uppdrag att införa 
obligatoriskt skolval från förskoleklass till årskurs nio i grundskolan från 
och med höstterminen 2018.  

En forskningsstudie (av Dany Kessel och Elisabet Olme vid Stockholms 
universitet) av skolvalseffekter i två kommuner som infört obligatoriskt 
skolval, Linköping och Botkyrka kommun, påvisar inga effekter när det 
gäller integration eller förändrade skolvalsresultat, efter att obligatoriskt 
skolval har införts. Därför förväntas inte ett obligatoriskt skolval påverka 
de skolval som vårdnadshavare i Lunds stad gör i dagsläget.   

Barn- och skolförvaltning Lund Öster föreslår barn- och skolnämnden 
Lund Öster att avslå motionen från Vera Johansson (M) och Louise Rehn 
Winsborg (M) angående obligatoriskt skolval, från den 20 januari 2017. 
 

Beslutsunderlag  
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 3 mars 2017 
dnr BSÖ 2017/0073 
Motion från Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) - 
Angående obligatoriskt skolval 
”Föräldrars motiv vid val av skola, och vad det innebär vid obligatoriskt 
skolval” forskningsrapport av Dany Kessel och Elisabet Olme, 
Stockholms universitet, oktober 2016.  
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 Tjänsteskrivelse 2 (3) 
  Diarienummer  

 2017-03-03 BSÖ 2017/0073  
    

 

 

Barnets bästa 
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta 
rummet. Ärendet om obligatoriskt skolval påverkar barn och barnets 
bästa ska vara utgångspunkt i beslut som rör barn. 
 

Ärendet 
Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) har lämnat en 
motion angående obligatoriskt skolval den 20 januari 2017. I motionen 
föreslås kommunfullmäktige ge Barn- och skolnämnd Lunds stad och 
Lund Öster i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från förskoleklass 
till årskurs nio från och med höstterminen 2018. Som motiv framförs 
allas rätt att välja skola utifrån föräldrars önskemål samt en positiv effekt 
när det gäller integrationen i de kommuner som har infört obligatoriskt 
skolval i Sverige, t.ex. Botkyrka och Nacka.  

Ett obligatoriskt skolval kräver ökad information om de olika 
skolalternativen, för såväl de kommunala skolorna som de fristående 
skolorna. Detta skulle exempelvis kunna göras på kommunens hemsida 
där man kan presentera alla skolor så att det blir enhetligt för elever och 
föräldrar att jämföra de olika skolornas profiler. Det är också viktigt att 
informationen finns presenterad på flera språk så att alla kan ta del av 
den.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta att Barn- och skolnämnd Lunds 
stad och Barn- och skolnämnd Lund Öster får i uppdrag att införa 
obligatoriskt skolval från förskoleklass till årskurs nio i grundskolan från 
och med höstterminen 2018.   
 

Yttrande  
Forskning kring skolval 

Dany Kessel och Elisabet Olme, doktorander vid Nationalekonomiska 
institutionen, publicerade i oktober 2016 en forskningsstudie om 
obligatoriskt skolval i Linköpings och Botkyrkas kommun, två 
kommuner som har infört obligatoriskt skolval.  
 
Resultaten av studien visar att högutbildade familjer med utländsk 
bakgrund är mer benägna att göra aktiva val medan lågutbildade familjer 
med utländsk bakgrund är mindre benägna att göra aktiva val, dock 
marginellt. Det finns små skillnader mellan olika grupper av föräldrar när 
det gäller benägenheten att välja skola. Bekvämlighetsfaktorer som 
avstånd till hemmet och om det finns syskon vid en skola är centrala vid 
valet av skola. Högutbildade familjer med svensk bakgrund undviker 
skolor med hög grad av nyanlända elever och rankar skolor med hög 
socioekonomisk status markant högre än andra skolor. ”Lika söker lika” 
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 Tjänsteskrivelse 3 (3) 
  Diarienummer  

 2017-03-03 BSÖ 2017/0073  
    

 

 

råder i skolvalet, d.v.s. att en skola rankas högre om det finns många 
elever som tillhör samma socioekonomiska grupp som en själv.  

Utifrån studien drar forskarna slutsatserna att det inte finns anledning att 
tro att ett obligatoriskt skolval skulle minska den socioekonomiska 
segregationen mellan skolor, snarare tvärtom. Då det inte finns någon 
större skillnad mellan andelen familjer från olika socioekonomiska 
förhållanden och deras benägenhet att göra aktiva skolval kommer det 
enligt studien inte att leda till att en helt ny grupp av föräldrar börjar välja 
skola åt sina barn. Lågutbildade familjer med utländsk bakgrund har 
dessutom aktivt valt bort skolor med högre socioekonomisk status i 
Botkyrka och Linköping. Att ett obligatoriskt skolval skulle kunna leda 
till ökad skolkvalitet ger inte studien stöd för. Studien visar inget 
samband mellan höga studieresultat (resultat på nationella prov) och 
aktiva skolval.  

Alla vårdnadshavare har idag rätt att göra aktiva skolval för sina barn. Att 
införa obligatoriskt skolval skulle, enligt resultat av forskning på 
området, inte leda till positiva effekter när det gäller integration eller 
skolvalsresultat.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta 
att  avslå motionen från Vera Johansson (M) och Louise Rehn 

Winsborg (M) angående obligatoriskt skolval.  
 
 
 
 
 
Ann-Britt Wall Berséus 
Skoldirektör 

Inger Aldrin 
Utvecklingsledare 

 
Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Rektorer 
Akten 
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-15

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 30 Motion från Vera Johnsson (M) och 
Louise Rehn Winsborg (M) angående 
obligatoriskt skolval

Dnr BSL 2017/0138

Sammanfattning
Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) har lämnat en 
motion angående obligatoriskt skolval den 20 januari 2017. I motionen 
föreslås kommunfullmäktige ge Barn- och skolnämnd Lunds stad och 
Lund Öster i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från förskoleklass 
till årskurs nio från och med höstterminen 2018.

En forskningsstudie (av Dany Kessel och Elisabet Olme vid Stockholms 
universitet) av skolvalseffekter i två kommuner som infört obligatoriskt 
skolval, Linköping och Botkyrka kommun, påvisar inga effekter när det 
gäller integration eller förändrade skolvalsresultat, efter att obligatoriskt 
skolval har införts. Därför förväntas inte ett obligatoriskt skolval påverka 
de skolval som vårdnadshavare i Lunds stad gör i dagsläget.

Urvalsprinciperna när det gäller skolplaceringar i Lunds stad har 
förändrats inför läsår 2017-2018. När skolor får fler ansökningar än vad 
skolan kan ta emot ska ett urval göras utifrån följande principer och 
urvalsordning: aktiva val prioriteras framför icke-val, syskonförtur, 
relativ närhet. Barn- och skolförvaltningen bör följa upp effekterna av 
dessa ändrade urvalsrutiner.

Beslutsunderlag
Yttrande över: Motion från Vera Johnsson (M) och Louise Rehn 
Winsborg (M) angående obligatoriskt skolval 2017-03-15 
tjänsteskrivelse dnr BSL 2017/0138
Motion från Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) 
angående obligatoriskt skolval, Barn- och skolnämnd Lunds stad den 20 
januari 2017
”Föräldrars motiv vid val av skola, och vad det innebär vid obligatoriskt 
skolval” forskningsrapport av Dany Kessel och Elisabet Olme, 
Stockholms universitet, oktober 2016.

Yrkanden
Monica Molin (S) yrkar

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Gösta Eklund (V), Erik Hammarström (MP), Yanira Difonis (MP) 
och Per-Arne Lundgren (S) instämmer i Monica Molins (S) yrkande.
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-15

Justerare Utdragsbestyrkande

 

Vera Johnsson (M) yrkar att nämnden beslutar

att rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen

Ursula Savonius (L), Mattias Horrdin (C), Victor Landen (KD) och 
Dragan Brankovic (SD) instämmer i Vera Johnssons (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition först på sitt eget m fl yrkande och 
därefter på Vera Johnssons m fl yrkande och finner att nämnden beslutar 
i enlighet med Vera Johnssons m fl yrkande.

Votering begärs och ska genomföras.

Nämnden enas om följande beslutsordning:

Ja för Monica Molins m fl yrkande

Nej för Vera Johnssons m fl yrkande 

Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molins m fl yrkande:

Yanira Difonis (MP), Per-Arne Lundgren (S), Rita Borg (S), Erik 
Hammarström (MP), Gösta Eklund (V) och Monica Molin (S).

Omröstningen utfaller med sju röster för Vera Johnssons m fl 
yrkande: Ursula Savonius (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), 
Ann-Charlotte Ewerhard (M), Mattias Horrdin (C), Victor Landing (KD) 
och Dragan Brankovic (SD).

Nämnden beslutar därmed i enlighet med Vera Johnssons m fl yrkande. 

Beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att  rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Reservationer
S, MP och V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

 

Protokollsanteckningar
Ersättaren Eli Blondin (FI) instämmer i reservationen från S, V och MP. 

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-15 BSL 2016/0719

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Plats och tid Barn-och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47, 2017-03-15 
klockan 18.00–23.40

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Rita Borg (S)
Vera Johnsson (M)
Nils Paulsson (M), Fr o m § 4
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Erik Hammarström (MP)
Gösta Eklund (V)
Dragan Brankovic (SD)
Mattias Horrdin (C)
Victor Landing (KD)

Tjänstgörande ersättare Per-Arne Lundgren (S), Tjänstgörande för Mårten Spanne (S)
Sofia Lindbom (M), Tjänstgörande för Nils Paulsson (M) t o m § 3
Ursula Savonius (L), Tjänstgörande för Lars Hansson (L)

Ersättare Pär-Ola Nilsson (S)
Eva Ohlsson (S)
Håkan Friberg (L)
Victor Zetterman (L)
Chelsea Long (V)
Max Eskilsson (C)
Eli Blondin (FI)

Övriga Mats Jönsson, Skoldirektör, BSNLS
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSNLS
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSNLS
Anita Bengtsson, HR-chef, BSNLS
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSNLS
Katarina Kristiansson, Skolområdeschef, BSNLS
Camilla Stellgren, HR-konsult, BSNLS
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSNLS
Peter Walther, Skolområdechef, BSNLS
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSNLS
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSNLS
Anneli Holmgren, Socionom, BSFLS
Agneta Lindfors, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund
Helene Bergman, Facklig företrädare, Lärarförbundet

Justerare Yanira Difonis (MP)
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-15 BSL 2016/0719

Justerare Utdragsbestyrkande

Paragrafer § 20-36

Plats och tid för justering Skolkontoret, Stora Södergatan 47, onsdagen den 22 mars kl 12:00

Underskrifter

Sekreterare

Eva-Lotta Kittel

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Yanira Difonis (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum 2017-03-15

Paragrafer § 20-36

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-24 Datum då anslaget tas ned 2017-04-14

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

Underskrift

Eva-Lotta Kittel
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (3) 
Skolkontoret  Diarienummer  

 2017-02-20 BSL 2017/0138  
    

 

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

 

Ann Edvik 

046-3594708 

ann.edvik@lund.se 

Barn- och skolnämnd Lund stad 

 

Yttrande över: Motion från Vera Johnsson (M) 
och Louise Rehn Winsborg (M)angående 
obligatoriskt skolval 

Sammanfattning 
Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) har lämnat en 
motion angående obligatoriskt skolval den 20 januari 2017. I motionen 
föreslås kommunfullmäktige ge Barn- och skolnämnd Lunds stad och 
Lund Öster i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från förskoleklass 
till årskurs nio från och med höstterminen 2018.  

En forskningsstudie (av Dany Kessel och Elisabet Olme vid Stockholms 
universitet) av skolvalseffekter i två kommuner som infört obligatoriskt 
skolval, Linköping och Botkyrka kommun, påvisar inga effekter när det 
gäller integration eller förändrade skolvalsresultat, efter att obligatoriskt 
skolval har införts. Därför förväntas inte ett obligatoriskt skolval påverka 
de skolval som vårdnadshavare i Lunds stad gör i dagsläget.   

Urvalsprinciperna när det gäller skolplaceringar i Lunds stad har 
förändrats inför läsår 2017-2018. När skolor får fler ansökningar än vad 
skolan kan ta emot ska ett urval göras utifrån följande principer och 
urvalsordning: aktiva val prioriteras framför icke-val, syskonförtur, 
relativ närhet. Barn- och skolförvaltningen bör följa upp effekterna av 
dessa ändrade urvalsrutiner. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta 
att rekommendera till kommunfullmäktige att avslå motionen från 

Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) angående 
obligatoriskt skolval, från den 20 januari 2017. 

att Barn- och skolförvaltningen följer upp effekterna av de nya 
urvalsprinciperna vid skolval. 
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 Tjänsteskrivelse 2 (3) 
  Diarienummer  

 2017-02-20 BSL 2017/0138  
    

 

 

Beslutsunderlag 
Yttrande över: Motion från Vera Johnsson (M) och Louise Rehn 
Winsborg (M) angående obligatoriskt skolval 2017-03-15 
tjänsteskrivelse dnr BSL 2017/0138 
Motion från Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) 
angående obligatoriskt skolval, Barn- och skolnämnd Lunds stad den 20 
januari 2017 
”Föräldrars motiv vid val av skola, och vad det innebär vid obligatoriskt 
skolval” forskningsrapport av Dany Kessel och Elisabet Olme, 
Stockholms universitet, oktober 2016.  
 

Barnets bästa 
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta 
rummet. Ärendet om obligatoriskt skolval påverkar barn och barnets 
bästa ska vara utgångspunkt i beslut som rör barn.  

Ärendet 
Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) har lämnat en 
motion angående obligatoriskt skolval den 20 januari 2017. I motionen 
föreslås kommunfullmäktige ge Barn- och skolnämnd Lunds stad och 
Lund Öster i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från förskoleklass 
till årskurs nio från och med höstterminen 2018. Som motiv framförs 
allas rätt att välja skola utifrån föräldrars önskemål samt en positiv effekt 
när det gäller integrationen i de kommuner som har infört obligatoriskt 
skolval i Sverige, t.ex. Botkyrka och Nacka.  

Dany Kessel och Elisabet Olme, doktorander vid Nationalekonomiska 
institutionen, publicerade i oktober 2016 en forskningsstudie om 
obligatoriskt skolval i Linköpings och Botkyrkas kommun, två 
kommuner som har infört obligatoriskt skolval.  

Resultaten av studien visar att högutbildade familjer med utländsk 
bakgrund är mer benägna att göra aktiva val medan lågutbildade familjer 
med utländsk bakgrund är mindre benägna att göra aktiva val, dock 
marginellt. Det finns små skillnader mellan olika grupper av föräldrar när 
det gäller benägenheten att välja skola. Bekvämlighetsfaktorer som 
avstånd till hemmet och om det finns syskon vid en skola är centrala vid 
valet av skola. Högutbildade familjer med svensk bakgrund undviker 
skolor med hög grad av nyanlända elever och rankar skolor med hög 
socioekonomisk status markant högre än andra skolor. ”Lika söker lika” 
råder i skolvalet, d.v.s. att en skola rankas högre om det finns många 
elever som tillhör samma socioekonomiska grupp som en själv. Utifrån 
studien drar forskarna slutsatserna att det inte finns anledning att tro att 
ett obligatoriskt skolval skulle minska den socioekonomiska 
segregationen mellan skolor, snarare tvärtom. Då det inte finns någon 
större skillnad mellan andelen familjer från olika socioekonomiska 
förhållanden och deras benägenhet att göra aktiva skolval kommer det 
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enligt studien inte att leda till att en helt ny grupp av föräldrar börjar välja 
skola åt sina barn. Lågutbildade familjer med utländsk bakgrund har 
dessutom aktivt valt bort skolor med högre socioekonomisk status i 
Botkyrka och Linköping. Att ett obligatoriskt skolval skulle kunna leda 
till ökad skolkvalitet ger inte studien stöd för. Studien visar inget 
samband mellan höga studieresultat (resultat på nationella prov) och 
aktiva skolval.  

Alla vårdnadshavare har idag rätt att göra aktiva skolval för sina barn. I 
Lunds stad väljer 83% aktivt skola åt sina barn (2016). 2015 var det 70% 
som gjorde ett aktivt skolval. Denna siffra är högre om vi räknar in de 
vårdnadshavare som gör aktiva skolval till privata skolalternativ, men 
inte meddelar detta till Barn- och skolförvaltningen. Exakta siffror över 
dessa antal har vi inte tillgång till. Att införa obligatoriskt skolval skulle, 
enligt resultat av forskning på området, inte leda till positiva effekter när 
det gäller integration eller skolvalsresultat.  

Urvalsprinciperna när det gäller skolplaceringar i Lunds stad har 
förändrats inför läsår 2017-2018. När skolor får fler ansökningar än vad 
skolan kan ta emot ska ett urval göras utifrån följande principer och 
urvalsordning: aktiva val prioriteras framför icke-val, syskonförtur, 
relativ närhet. Barn- och skolförvaltningen bör följa upp effekterna av 
dessa ändrade urvalsrutiner. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta 
att rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen från Vera 

Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) angående 
obligatoriskt skolval, från den 20 januari 2017. 

att ge Barn- och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag att följa upp 
effekterna av de nya urvalsprinciperna vid skolval 

 
 
 
 
 
Mats Jönsson 
Skoldirektör 

Ann Edvik 
Utvecklingsledare 

 
Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
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Rapport 1: Obligatoriskt skolval 

Föräldrars motiv vid val av skola, och vad det 
innebär vid obligatoriskt skolval 

Av: Dany Kessel och Elisabet Olme 
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2   Obligatoriskt skolval 

Sammanfattning 

I ett pågående forskningsprojekt vid Stockholms universitet studerar vi om det 

finns skillnader mellan de föräldrar som gör ett aktivt skolval och de som inte 

gör det, samt hur föräldrarnas preferenser för olika skolegenskaper ser ut. Vi 

kommer i den här rapporten presentera några preliminära resultat från detta 

projekt och diskutera vad dessa har för implikationer för införandet av ett 

obligatoriskt skolval. 

Sammanfattningsvis tyder våra resultat på att det finns relativt små skillnader 

mellan olika grupper av föräldrar när det gäller benägenheten att välja skola. 

Familjer med utländsk bakgrund avviker dock från familjer med svensk 

bakgrund på det sätt att högutbildade familjer med utländsk bakgrund är mer 

benägna att göra aktiva val medan det motsatta är sant för lågutbildade familjer 

med utländsk bakgrund.  

Vi konstaterar också att hur skolan presterar på de nationella proven inte verkar 

vara särskilt viktigt vid valet av skola. Istället verkar bekvämlighetsfaktorer som 

avstånd till hemmet och huruvida man har syskon på en skola vara centrala. 

Även elevkompositionen verkar spela roll. En hög andel elever med utländsk 

bakgrund gör en skola mindre attraktiv, särskilt för lågutbildade familjer med 

svensk bakgrund. Högutbildade familjer med svensk bakgrund försöker undvika 

skolor med en hög grad av nyanlända elever, och rankar skolor med hög 

socioekonomisk status markant mycket högre än andra skolor. Vidare 

verkar ”lika söker lika” råda i skolvalet – en skola rankas högre när det finns 

många elever på skolan som tillhör samma socioekonomiska grupp som en själv. 

Detta gäller för alla grupper utom lågutbildade familjer med utländsk bakgrund.  

De här resultaten innebär att det inte finns anledning att tro att ett obligatoriskt 

skolval skulle minska den socioekonomiska segregationen mellan skolor, snarare 

tvärtom. Det är ingen större skillnad i andelen som gör ett aktivt skolval mellan 

olika grupper av föräldrar, så ett obligatoriskt skolval kommer inte att leda till 

att en helt ny grupp av föräldrar börjar välja skola åt sina barn. Den grupp som 

idag i viss mån är mindre benägen att aktivt välja skola, lågutbildade familjer 
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med utländsk bakgrund, väljer dessutom aktivt bort skolor med hög 

socioekonomisk status. Att föräldrar inom denna grupp tvingas göra ett aktivt 

val av skola kommer därför inte leda till minskad segregation, eftersom de väljer 

andra skolor än de mer socioekonomiskt starka grupperna av föräldrar.  

Resultaten ger heller inget stöd åt hypotesen att ett obligatoriskt skolval skulle 

leda till ökad skolkvalitet, då skolornas prestation på nationella prov verkar vara 

irrelevant i valet av skola. Inte heller skulle de svaga grupperna hamna på bättre 

skolor, eftersom de verkar välja bort högpresterande skolor.  
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Inledning 

Den svenska skoldebatten har i flera år dominerats av två övergripande frågor, 

de fallande resultaten och den ökande segregationen. En central dimension av 

denna diskussion har rört det fria skolvalet. Vissa menar att det fria skolvalet är 

anledningen till att vi står inför dessa problem medan andra menar att vi hade 

haft en mycket värre situation om vi inte hade haft ett fritt skolval.  

Att så disparata uppfattningar kan existera beror på att det är väldigt svårt att få 

klarhet i vad införandet av det fria skolvalet har haft för effekter med de metoder 

som vi normalt använder för att utvärdera en reform. Detta beror på att 

reformen tog tid att få genomslag, genomfördes samtidigt som ett stort antal 

andra förändringar skedde och implementerades i hela landet på samma gång.   

Ska man sammanfatta forskningsläget kan man säga att finns det en del 

indikatorer på att det fria skolvalet skulle kunna ha haft positiva effekter på 

skolresultaten. Ur ett teoretiskt perspektiv är kopplingen enkel, om föräldrar 

bryr sig om akademiskt kvalitet och skolresultat och kan välja skola åt sina barn 

får skolorna incitament att förbättra sin undervisningskvalitet för att locka till 

sig elever.  

I den internationella litteraturen finns också ett antal empiriska studier som 

indikerar att ett fritt skolval skulle kunna ha haft positiva effekter på resultaten. 

Lavy (2010) hittar exempelvis stora positiva effekter av en skolvalreform på 

övre grundskolan i Tel Aviv i början på 90-talet. Hastings et al (2010) och 

Burgess et al (2014) finner i studier på föräldrars valbeteenden från USA 

respektive England att undervisningskvalitet verkar vara något som föräldrar 

värderar när de ska välja skola åt sina barn.  Detta borde innebära att ett fritt 

skolval förbättrar undervisningskvaliteten. Dessa studier lämnar dock en del att 

önska när det kommer till både tillgång och kvalitet på data.   

Kontexten i de internationella studierna skiljer sig också en del från den svenska 

vilket gör det svårt att veta exakt hur långtgående slutsatser vi kan dra från dem. 
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6   Obligatoriskt skolval 

De få svenska studier som finns tyder också på att effekterna kanske inte är så 

stora som den internationella litteraturen indikerar (se exempelvis Edmark et al 

2013 och 2014). De svenska studierna brottas dock med problemet att det inte 

finns någon helt naturlig kontrollgrupp.  

 

Om vi går bort från resultaten och över till segregationen får man nog säga att 

det kan anses vara belagt att det fria skolvalet, allt annat lika, leder till 

segregation. Exempelvis har Andersson et al (2013) i en studie placerat om alla 

elever i Sverige på deras närmsta skola och ser då att skolsegregationen hade 

varit markant mindre än den faktiskt är. Att anta att skolsegregationen hade 

legat på den nivån utan ett fritt skolval är dock något som man kan ifrågasätta, 

eftersom boendesegregationen då hade kunnat se annorlunda ut.  

 

Holmlund et al (2014) har försökt särskilja i vilken utsträckning det är 

boendesegregation eller det fria skolvalet som har bidragit till den ökade 

skolsegregationen. De finner att båda dessa faktorer har bidragit till 

segregationen. I mångt och mycket kvarstår dock samma problem, vi vet helt 

enkelt inte hur boendesegregationen hade utvecklat sig i ett alternativt system.  

 

En tydlig indikation på att ett fritt skolval ökar segregationen (eller åtminstone 

skyndar på den) är Söderström och Uusitalos (2010) studie på vad som hände 

efter att man gick över från närhetsprincip till betygsintag på Stockholms 

gymnasieskolor år 2000. De finner stora och direkta effekter på segregationen, 

både efter förmåga och bakgrund.  

 

Mot denna bakgrund har införandet av ett obligatoriskt skolval börjat diskuteras 

som i den offentliga debatten. Detta presenteras som ett sätt att lösa problemen 

med fallande resultat och segregation, samtidigt som man kan behålla det fria 

skolvalet. Ett obligatoriskt skolval innebär ett skolvalsystem där alla föräldrar 

(elever) måste välja skola aktivt. Skolkommissionen överväger detta i sitt 
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arbete1, näringslivet har föreslagit det som en lösning2 och Alliansen tog nu i 

Almedalen ställning för införandet av ett obligatoriskt skolval3. 

Idén är att om fler gör ett aktivt val av skola (genom att tvingas välja skola) 

kommer konkurrensen om elever och därigenom undervisningskvaliteten och 

resultaten att öka. Vidare tänker man sig att det idag framförallt är 

socioekonomiskt starka föräldrar som gör aktiva val. Om istället alla föräldrar 

gjorde ett aktivt val skulle segregationen minska eftersom även de 

socioekonomiskt svaga grupperna då kommer att söka sig till de starka 

skolorna.4  

Denna idé om att ett obligatoriskt skolval kommer att förbättra 

undervisningskvaliteten, och därigenom elevernas resultat, bygger dock på två 

antaganden. Det första är att föräldrarna som väljer skola bryr sig om skolans 

prestation. Det andra antagandet är att socioekonomiskt svaga grupper (1) idag 

är mindre benägna att aktivt välja skola och (2)  att de om de var tvungna att 

välja skola skulle välja samma typ av skolor som de socioekonomiskt starka 

grupperna av föräldrar.  

Genom att testa dessa antaganden avser vi försöka besvara följande två frågor. 

1. Kommer ett obligatoriskt skolval att bidra till högre undervisningskvalitet

och bättre resultat?

2. Kommer ett obligatoriskt skolval att bidra till mindre segregation i

skolan?

Vi kommer göra detta utifrån ett unikt dataset där vi har kombinerat information 

från föräldrar i Botkyrka och Linköpings kommuns riktiga val med omfattande 

1 http://www.dn.se/debatt/okad-likvardighet-och-statligt-stod-ska-starka-svensk-skola/ 
2 http://www.dagenssamhalle.se/debatt/hoeg-tid-foer-obligatoriskt-skolval-foer-grundskolan-
21139 
3 http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/07/05/fyra-gemensamma-skolforslag-
fran-alliansen 
4 Hår ska anmärkas att detta naturligtvis är avhängigt de antagningsregler som 
fristående och kommunala skolor tillämpar när de har fler sökande än de har 
platser.  
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8   Obligatoriskt skolval 

och högkvalitativ svensk registerdata. Detta dataset är grunden för ett pågående5 

forskningsprojekt vid nationalekonomiska institutionen vid Stockholms 

universitet 6 , i vilket vi analyserar föräldrars preferenser för olika 

skolegenskaper när de väljer skola åt sina barn.   

Resten av rapporten är upplagd som följer: I nästa avsnitt ger vi lite institutionell 

bakgrund för skolvalsystemen i Linköping och Botkyrka. Efter det diskuterar vi 

våra data och därefter följer ett avsnitt om vår metod följt av våra resultat och till 

sist vår diskussion.  

Dany Kessel och Elisabet Olme 

Stockholm, 24 september, 2016. 

5 Att projektet är pågående innebär att analys fortfarande pågår. Detta kan innebära att innehåll 
och slutsatser kommer skilja sig i den slutgiltiga produkten.    
6 Delvis finansierat av Landsorganisationen i Sverige (LO), Lärarförbundet och Lärarnas 
Riksförbunds gemensamma projekt ”Ge alla elever samma chans”.  
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Skolvalet i Botkyrka och Linköping  
 

Botkyrka kommun 

Botkyrka kommun har idag ett av Sveriges mest utbyggda skolvalsystem, och var 

tidiga med att digitalisera skolvalsprocessen. Sedan 2008 loggar föräldrarna in 

på en e-tjänst och listar de skolor där de önskar att deras barn ska gå. Alla 

föräldrar måste ange tre skolor, och även fristående skolorna i Botkyrka 

kommun tar del av e-tjänsten. Inför skolvalet skickar kommunen ut en broschyr 

med information om hur skolvalet går till, samt en kortfattad beskrivning av de 

skolorna som finns att välja mellan.   

 

Andelen föräldrar som använder e-tjänsten för att lista sina tre önskade skolor är 

mycket hög (över 90 procent). På detta sätt påminner systemet mycket om ett 

system med obligatoriskt skolval. Anledningen till att så många gör ett aktivt 

skolval i Botkyrka kommun är delvis beroende på Botkyrka kommuns 

ansträngningar att få alla föräldrar att göra ett aktivt skolval, men också på 

grund av att eleverna inte har en garanterad plats i en särskild skola. Om 

föräldrarna inte loggar in på e-tjänsten och önskar tre skolor kommer deras barn 

att placeras i en skola som har platser kvar efter att alla barn vars föräldrar har 

önskat skolor har placerats i enlighet med sina önskemål. Incitamenten för 

föräldrar i Botkyrka att göra ett aktivt skolval är därför mycket starka.  

 

När skolvalsperioden är slut sammanställer Botkyrka kommun de önskemål om 

skolor som föräldrarna har uppgett. Därefter är det första som händer att 

kommunen skickar ut listor till de fristående skolorna med information om vilka 

elever som har sökt till deras skola. De fristående skolorna antar därefter elever i 

enlighet med sina egna antagningskriterier (oftast ett kösystem där de barn som 

stått längst i kö till skolan blir antagna först). De fristående skolorna meddelar 

därefter kommunen vilka elever de har antagit och kommunen placerar därefter 

de återstående eleverna mellan de kommunala skolorna.  

De kommunala skolorna ger förtur åt elever som redan har ett syskon i årskurs f-

5 i den skola de har valt. Efter att hänsyn tagits till syskonförtur används en 
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algoritm som räknar ut det relativa avståendet (skillnaden i avstånd mellan 

närmsta skola och hemmet och den valda skolan och hemmet) mellan varje elev 

och de valda skolorna. Utifrån detta antas sedan de elever som hade fått längst 

att gå till skolan om de inte antas till den skola de valt, tills skolans alla platser är 

fyllda. I den här urvalsprocessen väger alla val lika tungt, vilket innebär att en 

elev som valt en skola i andra hand kan bli antagen före en elev som valt samma 

skola i första hand beroende på hur deras relativa avståndsmått ser ut. Detta 

innebär att en elev kan bli antagen på flera skolor. Om så är fallet placeras eleven 

på skola som föräldrarna har rankat högst.   

När denna process är klar kan det hända att det finns elever som inte har fått 

plats på någon av de tre skolor de har önskat sig. Dessa elever placeras då, 

tillsammans med elever vars föräldrar inte har gjort något aktivt val, i de skolor i 

närheten som fortfarande har platser kvar.  

 

Utformning av skolvalssystemet i Botkyrka begränsar föräldrarnas strategiska 

incitament att uppge andra skolor än de skolor de faktiskt önskar att deras barn 

ska gå på (se Calsamiglia et al. 2010 eller Abdulkadiroglu et al. 2009 för en mer 

utförlig diskussion om strategiska incitament). Givet detta kan man tänka sig att 

det inte är ett allt för starkt antagande att de val av skolor vi observerar i 

Botkyrka faktiskt representerar föräldrarnas sanna preferenser. Under rubriken 

metod kommer vi att diskutera mer ingående hur vi kan testa trovärdigheten i 

detta antagande.  

Slutligen är Botkyrka en intressant kommun att studera skolvalet i då de har 

flera olika typer av områden som skiljer sig åt med avseende på geografi och 

demografi. Norra Botkyrka har till exempel en mycket hög andel invånare med 

utländsk bakgrund och en demografi som är jämförbar med flera andra områden 

som finns i de flesta av Sveriges större städer. I kommunen ligger dock också 

Tullinge, som är en ganska välmående villaförort. Tumba, kommunens centralort, 

är en blandning av höghusbebyggelse och villor/radhus. Slutligen består södra 

delen av kommunen av glesbefolkad landsort där elever bussas in till skolor i 

tätorterna.  
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Linköpings kommun  

I Linköpings kommun har varje elev en så kallad ”hemskola” där man är 

garanterad en plats. Inför skolvalet skickar kommunen ut information om vilken 

skola som är ens tilldelade hemskola, samt hur man gör för att välja en annan 

skola i kommunen. Hemskolan är nästan alltid en skola som ligger nära hemmet. 

Om inget val av skola görs hamnar eleven automatiskt på sin hemskola, men om 

föräldrarna föredrar en annan skola kan de logga in på kommunens e-tjänst och 

uppge en eller två andra skolor. Både val till kommunala och fristående skolor 

genomförs på samma sätt via denna e-tjänst.  

 

När skolvalsperioden är slut sammanställer kommunen vilka föräldrar som har 

gjort ett aktivt val, samt vilka skolor de önskar att deras barn ska gå på. Därefter 

ska alla elever placeras på en skola. I första hand placeras alla elever på sin 

hemskola, där de är garanterade en plats. I den mån det fortfarande finns lediga 

platser på en skola antas de elever som har valt denna skola som sitt första val 

(efter syskonförtur och närhetsprincip).  Finns det fortfarande lediga platser går 

dessa till de elever som har valt skolan som sitt andra val (återigen efter 

syskonförtur och närhetsprincip). Detta innebär att förstahandsvalet av skola 

väger tyngre än andrahandsvalet, eftersom alla elever som har valt en skola i 

första hand kommer antas innan elever som valt samma skola i andra hand 

erbjuds plats. Denna typ av antagningssystem, som lägger stor vikt vid det första 

valet, kallas i den akademiska litteraturen för The Boston Mechanism7, och ger 

upphov till omfattande strategiska incitament. Detta innebär att det kan vara 

fördelaktigt för en förälder att på första plats välja en skola där sannolikheten att 

ens barn blir antagen är relativt hög, även om detta inte är den skola de helst vill 

att deras barn ska på gå. Detta gör att vi inte kan vara alls lika säkra på att de 

skolval vi observerar i Linköping faktiskt representerar föräldrarnas sanna 

skolpreferenser.  

 

                                                        
7 Denna typ av mekanism är väldigt kritiserad på grund av dessa brister, i Storbritannien har den 
till och med förbjudits enligt lag. För en mer omfattande diskussion om detta se Kojima och 
Unver (2014)  
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Precis som i Botkyrka är fristående skolorna i Linköping med i det kommunala 

systemet för skolval och antagningen till dem hanteras också på samma sätt.  
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Data och deskriptiv statistik 
 

Analysen som ligger till grund för denna rapport bygger på populationen av 

föräldrar med barn som börjat förskoleklass i Botkyrka eller Linköping under 

perioden 2011-2014. Från respektive kommun har vi fått uppgifter om dessa 

föräldrars val av skola, som sedan kombinerats med detaljerad registerdata från 

SCB. Vi har dessutom tillgång till registerdata från SCB för alla elever i 

grundskolan i Botkyrka eller Linköping under denna period. 

 

Med hjälp av dessa data kan vi beskriva föräldrarna som väljer skola åt sina barn 

utifrån deras utbildningsnivå samt huruvida deras barn är av svensk eller 

utländsk bakgrund. Vi definierar en familj som högutbildad om en eller båda av 

föräldrarna har studerat vid högskola. Om ingen av föräldrarna har studerat vid 

högskolan definierar vi familjen som lågutbildad. När det gäller utländsk 

bakgrund använder vi den av svenska myndigheter vedertagna definitionen. 

Enligt denna kommer vi att kategorisera en familj som av utländsk bakgrund om 

antingen barnet självt är fött utomlands eller om båda föräldrarna är födda 

utomlands. I annat fall kategoriseras familjen som av svensk bakgrund.  

 

Utöver att beskriva populationen av föräldrar som väljer skola åt sina barn vill vi 

också beskriva de skolor de kan välja mellan. Vi har valt att beskriva dessa 

utifrån deras prestation på de nationella proven samt deras elevsammansättning.  

 

När det kommer till undervisningskvalitet har vi inget perfekt mått. 

Undervisningskvalitet är ett svårfångat begrepp, som vi i denna rapport kommer 

att mäta genom en skolas prestation på de nationella proven i årskurs tre. Vi 

föredrar att titta på de nationella proven i årskurs tre snarare än de senare 

årskurserna av flera anledningar. Dessa prov ligger tidsmässigt närmare 

förskoleklassen och kan därmed tänkas vara ett mer relevant utfallsmått än 

skolans prestation i senare årskurser för föräldrar som väljer till förskoleklass. 

Dessutom är det flera skolor som inte har alla årskurser upp till år nio. Att 

använda skolans prestation i senare årskurser skulle därför innebära att vi inte 

kan inkludera alla skolor i vår analys. Att inte ha med den kompletta 
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uppsättningen av skolor riskerar att ge oss felaktiga estimat. Av samma 

anledning kan vi inte heller använda oss av betyg som ett mått på skolans 

undervisningskvalitet, eftersom betyg inte ges i de tidiga årskurserna. Vi vet 

också att det har förekommit betygsinflation som också kan ha gett upphov till 

inflation på de senare årskursernas nationella prov (se Kessel och Olme 2014 för 

en mer utförlig diskussion om detta). Denna inflation försvårar ytterligare 

användandet av betyg eller senare års nationella prov som mått på 

undervisningskvaliteten.  

  

Elevsammansättning på skolan beskriver vi utifrån den socioekonomiska 

sammansättningen av elever samt hur stor andel av elevernas som har svensk 

respektive utländsk bakgrund.  

 

Det finns ett stort antal variabler som man kan tänka sig är relevanta för att 

beskriva en skolas socioekonomiska sammansättning, till exempel utbildning, 

disponibel inkomst, arbetslöshet och förekomst av försörjningsstöd och/eller 

bostadsbidrag. Att använda alla dessa variabler kan dock vara problematiskt 

eftersom de är högt korrelerade med varandra. Detta gör det svårt att säkerställa 

statistiska samband. Att enbart använda en av dessa innebär å andra sidan att vi 

reducerar begreppet socioekonomisk bakgrund till endast en dimension. Av den 

anledningen använder vi oss av en så kallad principalkomponentsanalys, för att 

skapa ett socioekonomiskt index. Detta innebär att vi tar alla de ovan nämnda 

variablerna, hittar det övergripande sambandet mellan dessa variabler och 

använder detta samband för att bygga en ny variabel som fångar upp så mycket 

information som möjligt av variationen i dessa variabler. Indexet vi skapar i 

denna analys förklarar dubbelt så stor andel av variationen i våra data om man 

jämför med den enskilda variabel som förklarar mest (inkomst) och det är högt 

korrelerat med varje enskild variabel. För varje skola räknar vi ut medelvärdet 

på vårt socioekonomiska index. Detta ger en bild av den genomsnittliga 

socioekonomiska statusen på skolan.  

 

Utöver att beskriva skolans elevsammansättning vill vi också titta på hur skolans 

elevsammansättning ser ut i förhållande till vart och ett av de hushåll som väljer 
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skola. Därför delar vi in hushållen som ska välja skola i socioekonomiska 

kvintiler och räknar sedan ut hur stor andel på varje skola som tillhör samma 

socioekonomiska kvintil som det väljande hushållet. På så sätt kan vi undersöka 

huruvida föräldrarna föredrar skolor där eleverna har en liknande 

socioekonomisk bakgrund som de själva.  

 

Till sist räknar vi också ut andelen elever på skolan som är nyanlända och som 

har utländsk bakgrund för att komplettera beskrivningen av skolans 

elevkomposition. Utländsk bakgrund är definierat som tidigare och nyanländ är 

definierat som elever som anlänt till Sverige de senaste fyra åren.  

 

Utöver variabler som beskriver antingen populationen av föräldrar som väljer 

eller skolornas egenskaper finns det några variabler som beror både på 

föräldrarna och skolorna. Först och främst gäller det avståndet mellan elevens 

bostad och alla skolor i kommunen. Vi kan inte observera vilken adress eleverna 

bor på, men använder oss av en mycket finfördelad geografisk indelning på 250 

gånger 250 meter (något större indelning i glesbefolkade områden) för att räkna 

ut dessa avstånd. Vi vet inom vilken sådan geografisk enhet varje elev bor, samt 

inom vilken sådan enhet varje skola ligger. I analysen logaritmerar vi avståndet 

mellan elevens hem och skola, för att få större vikt vid förändringar i avstånden 

när avstånden är relativt små. Anledningen till detta är att vi tror att en viss 

skillnad i avstånd är mer kännbar när skolan ligger nära hemmet jämfört med 

när skolan ligger längre bort. Till exempel tror vi att 500 meter längre att gå till 

skolan spelar större roll för en skola som ligger 500 meter bort från hemmet 

jämfört med en skola som ligger 5000 meter bort från hemmet.  

 

En annan aspekt som vi tar hänsyn till är huruvida eleverna som ska börja 

förskoleklass redan har ett syskon i grundskolan och i så fall vilken skola samt 

vilken årskurs detta syskon går i. Att observera årskursen skulle kunna vara 

viktigt, då ett syskon i årskurs f-5 ger förtur till skolan i både Botkyrka och 

Linköpings kommun.   
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I tabell D1 nedan ger vi en övergripande bild av sammansättningen av skolor 

som föräldrar i Botkyrka har kunnat välja mellan under perioden 2011-2014 när 

deras barn ska börja i förskoleklass. Tabell D2 presenterar liknande uppgifter för 

Linköpings kommun.  

 
Tabell D1: Skolor i Botkyrka 
Variabler Medelvärde Standardavvikelse Min Max Antal obs. 
Andel fristående skolor 0,16 0,37 0 1 25 
Andel pojkar 0,51 0,03 0,46 0,58 25 
Genomsnittlig utbildningsnivå 2,14 0,27 1,65 2,57 25 
Genomsnittlig inkomst (kkr) 285,2 103,9 154,9 525,3 25 
Andel utländsk bakgrund 0,46 0,31 0 0,92 25 
Resultat nat. prov årskurs 3 14,04 0,98 12,31 15,72 24 
            

 Not: Utbildningsnivå mäts på en tregradig skala där 1 representerar grundskoleutbildning, 2 

gymnasieutbildning och 3 högskoleutbildning.  

Resultat på nationella proven mäts i antal poäng, där skolan kan hamna i intervallet 0-20.   
 

Tabell D2: Skolor i Linköping 

Variabler Medel- värde 
Standard- 
avvikelse Min Max 

Antal 
obs. 

Andel fristående skolor 0,11 0,32 0 1 44 
Andel pojkar 0,51 0,05 0,37 0,62 44 
Genomsnittlig utbildningsnivå 2,42 0,29 1,54 2,78 44 
Genomsnittlig inkomst (kkr) 324,5 90,4 73,3 459,9 44 
Andel utländsk bakgrund 0,2 0,25 0 0,93 44 
Resultat nat. prov årskurs 3 15,81 0,62 13,78 16,78 35 
            

 
Not: Utbildningsnivå mäts på en tregradig skala där 1 representerar grundskoleutbildning, 2 

gymnasieutbildning och 3 högskoleutbildning.  

Resultat på nationella proven mäts i antal poäng, där skolan kan hamna i intervallet 0-20. 
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Metod  
Eftersom skolvalssystemen skiljer sig markant mellan de två kommuner vi 

studerat inför denna rapport har vi valt att analysera dessa två kommuner var 

för sig. 

 

I Linköpings kommun, där alla elever har en hemskola och valet är inte 

obligatoriskt kommer vi fokusera på att försöka få klarhet i om antagandet att 

det är socioekonomiskt starkare hushåll som framförallt väljer skola och hur 

stora dessa skillnader är. Denna analys består i huvudsak av en linjär 

sannolikhetsmodell.  

 

I Botkyrka kommun fokuserar vi på att kartlägga föräldrars preferenser för olika 

skolegenskaper, samt undersöka hur dessa skiljer sig mellan olika typer av 

familjer. Det vi vill veta är (1) huruvida antagandet om att föräldrar bryr sig om 

hur en skola presterar när de väljer skola stämmer och (2) hur preferenserna för 

elevsammansättning ser ut och skiljer sig mellan olika typer av familjer.    

 

Botkyrka lämpar sig väl för denna typ av analys eftersom skolvalet i princip är 

obligatoriskt (så vi kan observera skolvalen för hela populationen) och dessutom 

har relativt små incitament för föräldrar att agera strategiskt istället för att 

uppge sina sanna skolpreferenser. Att föräldrarna måste önska tre skolor gör det 

också lättare för oss att avgöra hur olika skolegenskaper värderas i förhållande 

till varandra.  

 

Vi kommer använda oss av en rank-ordered logit-modell för att göra våra 

skattningar. Förenklat innebär att vi skapar ett dataset med variabler som 

beskriver eleven och dess familj, samt de skolor eleven kan välja mellan och 

dessa skolors egenskaper. Vi antar att föräldrarna har preferenser för alla dessa 

egenskaper och givet de val av skolor som föräldrarna har gjort låter vi modellen 

uppskatta preferensparametrarna för de olika skolegenskaperna genom att 

maximera sannolikheten för att föräldrarna har valt just de tre skolor de har 

listat, i den ordningen de har listat dem. En positiv koefficient på en viss 

skolegenskap innebär att en skola som har denna egenskap i genomsnitt rankas 
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högre av föräldrarna när de ska välja skola. Koefficienterna kan räknas om till 

oddskvoter som ger en bild av hur mycket de olika faktorerna påverkar 

sannolikheten att man väljer en skola.  

 

Vi kommer att estimera denna modell separat för hög- och lågutbildade familjer 

samt familjer med svensk och utländsk bakgrund för att se om skolpreferenserna 

skiljer sig mellan olika typer av familjer.  

 

För att denna analys ska ge oss korrekta estimat är det viktigt att de skolor 

föräldrarna anger i skolvalet faktiskt är de skolor de helst vill att deras barn ska 

gå i. Som nämnts tidigare är utformningen av skolvalet i Botkyrka sådant att de 

strategiska incitamenten är relativt begränsade. Trots det finns det två aspekter 

som utgör potentiella problem.  

 

Det första potentiella problemet är att vi inte vet i vilken utsträckning föräldrar 

har bosatt sig på en viss plats för att öka sannolikheten att deras barn blir 

antagna till en viss skola. Om så är fallet kommer vi att överskatta i vilken 

utsträckning föräldrar bryr sig om närhet till skolan i förhållande till andra 

skolegenskaper. Vi hanterar detta genom att repetera analysen, men utesluta 

föräldrarnas förstahandsval. Om föräldrarna har bosatt sig på en viss plats för att 

de vill att deras barn ska gå i en viss skola, är det rimligt att tänka sig att de också 

kommer att välja denna skola som sitt förstahandsval. Om resultaten när 

Teknisk not: Man ska vara försiktig med att jämföra estimat från logit-

modeller skattade på olika subgrupper. Ska man jämföra skattningarna rakt 

av måste man anta att standardavvikelsen i den latenta residualen är samma 

(se Allison 1999 för en mer omfattande diskussion om detta). Vi kommer 

därför enbart att fokusera på skillnader mellan grupper där koefficienterna 

går åt olika håll, på väldigt stora skillnader och på relativa skillnader (det vill 

säga om en grupp värderar en viss skolegenskap i förhållande till en annan 

skolegenskap på ett visst sätt medan en annan grupp värderar dessa i 

förhållande till varandra på ett annat sätt).  
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förstahandsval exkluderas stämmer överens med resultaten när förstahandsval 

är inkluderade innebär det att endogenitet i val av bostadsplats inte är särskilt 

stort.  

 

Det andra potentiella problemet är att Botkyrkas kommun begränsar föräldrarna 

till att göra tre val. Detta kan skapa incitament att göra mer ”säkra” val än man 

egentligen hade velat för att undvika att ens barn inte kommer in på någon av de 

tre önskade skolorna och därmed bli placerad i en skola som har platser över. 

 

För föräldrar som redan har ett barn i årskurs f-5 i en viss skola utgör dessa 

skolor ett relativt säkert val, eftersom det innebär förtur framför alla som inte 

har ett syskon i den skolan. Bortser vi från syskonförtur är det relativ närhet som 

avgör ens chanser att bli antagen. Det egna relativa närhetsmåttet är bäst för den 

skola som ligger närmast hemmet, och avtar därefter allt eftersom avståndet till 

skolorna ökar. Huruvida man kommer in på en skola beror på ens egna relativa 

avståndsmått i jämförelse med övriga som sökt samma skola. Generellt kan man 

dock tänka att man har större chanser att komma in på en skola som ligger 

närmare hemmet, eftersom man då har ett bättre relativt avståndsmått. Vi 

upprepar därför analysen och tar bort den skola man valt som ligger närmast 

hemmet, d.v.s. den skola som man skulle kunna tänka sig utgör deras ”säkraste” 

val. Om skattningarna inte ändras markant av att utesluta detta val kan vi med 

större säkerhet anta att strategiska incitament inte driver våra reslutat.  

 

Till sist finns ytterligare en aspekt att ta hänsyn till när det gäller analysen i 

Botkyrka kommun. Det är huruvida äldre syskon påverkar valet av skola för ett 

yngre barn. Vi vet huruvida barnet som ska börja förskoleklass har äldre syskon 

som redan går i grundskolan, och vilken klass de går i. Vi kan alltså skatta 

betydelsen av att redan ha ett syskon i skolan. Det kan dock vara så att dessa 

syskon började skolan innan Botkyrka kommun lanserade det skolvalsystem 

som de har idag. Det skulle då kunna vara så att föräldrarna egentligen hade 

velat välja en skola med vissa egenskaper, men inte hade möjlighet att göra detta 

för att det var ännu viktigare att barnet hamnar på samma skola som sitt äldre 

syskon. Ett sätt att testa huruvida detta påverkar resultaten är att repetera 
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analysen på enbart de barn som ska börja förskoleklass och saknar äldre syskon 

i grundskolan.  
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Resultat 
 

Föräldrars beteende i ett system där man inte måste välja  

 
Vilka gör ett aktivt val av skola? 
Med hjälp av skolvalsdata från Linköpings kommun estimerar vi en linjär 

sannolikhetsmodell för att skatta sannolikheten att göra ett aktivt skolval, givet 

ett antal bakgrundsvariabler på familjerna och skolorna. Ett aktivt skolval är 

definierat som att välja en annan skola än sin hemskola, eller att aktivt logga in 

på hemsidan och bekräfta sin plats på den tilldelade hemskolan. Resultaten från 

denna analys presenteras i tabell R1.  

 

Tabell R1: Faktorer som avgör om man är aktiv i skolvalet 
Variabler (1) (2) 
Utländsk bakgrund -0.0772* -0.0637 
  (0.0354) (0.0339) 
      
Högutbildad 0.0201 0.0131 
  (0.0280) (0.0274) 
      
Högutbildad och utländsk bakgrund 0.138*** 0.141*** 

 
(0.0346) (0.0354) 

 
    

Inkomst (kkr)   0.00578 
    (0.00748) 
      
Nyanländ   -0.0513 
    (0.0340) 
      
Konstant 0.215*** 0.200*** 
  (0.0342) (0.0309) 
      
Antal observationer 4945 4942 
      
Standardfel justerade för 42 kluster (på reserverad skola) i parenteser 
* p<0.05  ** p<0.01  *** p<0.001 
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I den första kolumnen ser vi att grundsannolikheten att vara aktiv (konstanten) 

är ungefär 0,215. Detta innebär att 21,5 procent av lågutbildade familjer med 

svensk bakgrund gör ett aktivt skolval. Koefficienten för högutbildade är icke 

signifikant och liten vilket innebär att högutbildade och lågutbildade familjer 

med svensk bakgrund inte skiljer sig från varandra. Lågutbildade familjer med 

utländsk bakgrund är dock 8 procentenheter mindre benägna att vara aktiva i 

skolvalet, i jämförelse med familjer med svensk bakgrund. Högutbildade 

föräldrar med utländsk bakgrund är dock 6 procentenheter mer benägna att 

göra ett aktivt val jämfört med de svenska familjerna.  

 

För att försäkra oss om att utländsk bakgrund och utbildningsnivå är de 

relevanta faktorerna att titta på så presenterar vi ytterligare en analys i kolumn 

två, där vi har lagt till två faktorer: inkomst och huruvida eleven är nyanländ till 

Sverige. Resultaten liknar de i kolumn ett, och de nya variablerna är små och icke 

signifikanta.  

 

Det övergripande man ska ta med sig från denna analys är att väldigt liten andel 

(strax över 20 %) av föräldrar som gör aktiva val rörande sina barn skolplats. 

Vidare ser vi också att det finns en liten skillnad mellan de olika grupperna där 

ett obligatoriskt skolval skulle få relativt fler lågutbildade familjer med utländsk 

bakgrund att välja i relation till andra grupper. 

  

Givet den väldigt låga andelen som gör ett aktivt skolval är dock skillnaderna i 

effektstorlekar inte speciellt stor. Andelen lågutbildade familjer med utländsk 

bakgrund som börjar göra aktiva val skulle öka med 84 procentenheter men 

andelen högutbildade familjer med svensk bakgrund som gör aktiva val skulle 

öka nästan lika mycket, med 77 procentenheter.  

 

 

Vad bryr sig föräldrar om?  

Att införa ett obligatoriskt skolval innebär alltså att fler kommer göra ett aktivt 

skolval, men effekterna av detta beror på hur dessa val ser ut, dvs. vilka skolor 

som väljs. Som vi har konstaterat tidigare krävs det, för att ett obligatoriskt 
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skolval ska leda till en högre undervisningskvalitet och bättre resultat att 

föräldrar bryr sig om detta när de väljer skola åt sina barn. Vidare räcker det inte 

att andelen med svag socioekonomisk bakgrund som aktivt väljer skola ökar mer 

än andelen med stark socioekonomisk ställning för att segregationen ska minska, 

det spelar också roll hur de värderar en skolas elevsammansättning. I denna 

sektion kartlägger vi därför, med hjälp av data från Botkyrkas kommun, olika 

grupper av föräldrars preferenser för provresultat och elevkomposition. 

 

Generella tendenser  

I tabell R4 presenterar vi resultaten när modellen estimerats på alla föräldrar 

som valt skola inför förskoleklass under perioden 2011-2014 i Botkyrka.  

 

Mest intressant är kanske att vi ser en liten och icke-signifikant koefficient på 

skolans prestation på de nationella proven. Detta innebär att föräldrar i 

genomsnitt inte bryr sig om skolans resultat på de nationella proven när de 

väljer skola vilket i sin tur innebär att det inte finns någon anledning att förvänta 

sig att ett obligatoriskt skolval skulle leda till högre undervisningskvalitet eller 

bättre resultat.  

 

Detta fynd ligger inte i linje med tidigare forskning, som funnit signifikant 

positiva effekter på testresultat. Vi tror att anledningen till att vi inte hittar några 

effekter av detta är för att vi lyckas beskriva skolornas elevkomposition bättre 

än tidigare studier. En skolas prestation på till exempel nationella prov är högt 

korrelerat med elevsammansättning. Om föräldrar bryr sig om 

elevsammansättningen men modellen estimeras utan att kunna beskriva 

elevsammansättningen tillräckligt bra, skulle det ge en felaktig koefficient på 

testresultat. För att illustrera detta har vi i kolumn två upprepat samma analys, 

men med färre variabler som beskriver elevsammansättningen. Denna analys är 

mer jämförbar med analyser från tidigare studier. Vi ser också att när vi inte 

beskriver elevsammansättningen lika detaljerat får vi en signifikant positiv 

effekt av skolans prestation på nationella prov, i likhet med tidigare studier.  
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Tabell R4: Preferensanalys, hela urvalet 
Variabler  Komplett  Replikation 
      
Fristående skola -1.019*** -0.891*** 
  (0.0489) (0.0463) 
      
Nationalla prov, åk 3 -0.0405 0.0530** 
(standardiserad) (0.0216) (0.0200) 
      
Logarimerat avstånd -1.920*** -1.918*** 
  (0.0173) (0.0172) 
      
Syskon 2.276*** 2.295*** 
  (0.130) (0.130) 
      
Ungt syskon  2.016*** 1.949*** 
  (0.168) (0.167) 
      
Andel utländsk bakgrund -0.333*** -0.130* 
(standardiserad) (0.0542) (0.0520) 
      
Socioekonomiskt index 0.366*** 0.557*** 
(standardiserad) (0.0554) (0.0516) 
      
Andel nyanlända -0.147***   
(standardiserad) (0.0216)   
      
Andel samma 
socioekonomiska bakgrund  0.125***   
(standardiserad) (0.0142)   
      
Andel pojkar -0.161***   
(standardiserad) (0.0144)   
      
Observationer 84425 84980 
Standardfel i parenteser     
* p<0.05 ** p<0.01  *** p<0.001 

 

En annan tydlig tendens vi kan se är att elevsammansättningen verkar vara 

viktigt för skolvalet. En skolas ranking minskar markant med andelen elever med 

utländsk bakgrund på en skola. För andelen nyanlända elever (som är ett subset 

av elever med utländsk bakgrund) finns ytterligare en negativ effekt. Generellt 
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ökar också föräldrarnas ranking av en skola markant med den genomsnittliga 

socioekonomiska statusen på skolans elever.  

 

Vi ser också tydliga tendenser till att lika söker lika när det kommer till 

socioekonomi, då andelen elever med samma socioekonomiska status som en 

själv ökar föräldrars ranking av en skola.  

 

Vidare ser vi, i linje med tidigare studier, att bekvämlighetsfaktorer verkar vara 

det som har absolut störst inverkan på föräldrarnas val. Föräldrar vill gärna att 

deras barn ska gå i en skola inte alltför långt bort från hemmet och väldigt gärna 

i samma skola som dess äldre syskon (i de fall äldre syskon i grundskoleålder 

finns). Slutligen ser vi också att föräldrars ranking av en skola minskar med 

andelen pojkar på skolan.  

 

Subgruppsanalys  

 

Dessa generella tendenser är dock inte allmängiltiga för alla grupper. Vi delar i 

detta avsnitt upp familjerna efter utländsk eller svensk bakgrund (tabell R5) och 

efter hög och låg utbildningsnivå (tabell R6). I tabell R7 gör vi båda skärningarna 

samtidigt och får således fyra grupper.  

 

Tabell R5: Preferensanalys, svensk och utländsk bakgrund 
Variabler  Svensk bakgrund Utländsk bakgrund 
Fristående skola -1.082*** -0.711*** 
  (0.0754) (0.0654) 
      
Nationella  prov, åk 3 -0.0421 -0.0633* 
(standardiserad) (0.0327) (0.0290) 
      
Andel utländsk bakgrund -0.323*** -0.434*** 
(standardiserad) (0.0774) (0.0796) 
      
Andel nyanlända -0.285*** -0.157*** 
(standardiserad) (0.0406) (0.0262) 
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Socioekonomiskt index 0.721*** -0.249** 
(standardiserad) (0.0778) (0.0818) 
      
Andel samma 
socioekonomiska bakgrund  0.153*** 0.0627** 
(standardiserad) (0.0213) (0.0216) 
      
Andel pojkar -0.188*** -0.151*** 
(standardiserad) (0.0202) (0.0213) 
      
Syskon 2.240*** 2.249*** 
  (0.215) (0.161) 
      
Ungt syskon  2.256*** 1.776*** 
  (0.267) (0.216) 
      
Logarimerat avstånd -2.069*** -1.642*** 
  (0.0253) (0.0250) 
      
Observationer 49890 34535 
Standardfel i parenteser       
* p<0.05  ** p<0.01  *** p<0.001 
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Tabell R6: Preferensanalys, hög och låg utbildningsnivå 
Variabler  Högutbildade Lågutbildade 
Fristående skola -0.993*** -1.002*** 
  (0.0715) (0.0672) 
      
Nationella  prov, åk 3 -0.0166 -0.0638* 
(standardiserad) (0.0319) (0.0293) 
      
Andel utländsk bakgrund -0.307*** -0.399*** 
(standardiserad) (0.0769) (0.0770) 
      
Andel nyanlända -0.200*** -0.129*** 
(standardiserad) (0.0340) (0.0282) 
      
Socioekonomiskt index 0.501*** 0.164* 
(standardiserad) (0.0786) (0.0789) 
      
Andel samma socioekonomiska 
bakgrund  0.145*** 0.0658** 
(standardiserad) (0.0200) (0.0214) 
      
Andel pojkar -0.175*** -0.152*** 
(standardiserad) (0.0205) (0.0204) 
      
Syskon 2.667*** 2.086*** 
  (0.220) (0.160) 
      
Ungt syskon  1.556*** 2.275*** 
  (0.266) (0.222) 
      
Logarimerat avstånd -1.949*** -1.878*** 
  (0.0246) (0.0246) 
      
Observationer 44458 39967 
Standardfel i parenteser       
* p<0.05  ** p<0.01  *** p<0.001 
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Tabell R7: Preferensanalys, utbildning och bakgrund 
Variabler  Svensk/Hög Svensk/Låg Utländsk/Hög Utländsk/Låg 
Fristående skola -1.144*** -0.981*** -0.611*** -0.778*** 
  (0.113) (0.101) (0.0939) (0.0915) 
          
Nationella  prov, åk 3 -0.0395 -0.0451 -0.0179 -0.107** 
(standardiserad) (0.0469) (0.0456) (0.0436) (0.0392) 
          
Andel utländsk bakgrund -0.148 -0.525*** -0.537*** -0.360** 
(standardiserad) (0.110) (0.111) (0.115) (0.111) 
          
Andel nyanlända -0.403*** -0.248*** -0.212*** -0.127*** 
(standardiserad) (0.0678) (0.0514) (0.0406) (0.0347) 
          
Socioekonomiskt index 0.974*** 0.381*** -0.288* -0.264* 
(standardiserad) (0.109) (0.114) (0.119) (0.114) 
          
Andel samma 
socioekonomiska 
bakgrund  0.143*** 0.129*** 0.0991** -0.00830 
(standardiserad) (0.0296) (0.0328) (0.0303) (0.0324) 
          
Andel pojkar -0.209*** -0.166*** -0.150*** -0.151*** 
(standardiserad) (0.0286) (0.0288) (0.0306) (0.0299) 
          
Syskon 2.569*** 2.096*** 2.709*** 1.997*** 
  (0.356) (0.265) (0.276) (0.201) 
          
Ungt syskon  1.596*** 2.834*** 1.470*** 1.892*** 
  (0.409) (0.370) (0.350) (0.278) 
          
Logarimerat avstånd -2.212*** -1.915*** -1.533*** -1.752*** 
  (0.0369) (0.0352) (0.0351) (0.0361) 
          
Observationer 28829 21061 15629 18906 
Standardfel i parenteser           
* p<0.05  ** p<0.01  *** p<0.001     

 

 

När vi gör detta ser vi indikationer på att det framförallt är i svaga grupper man 

rankar skolor med som presterar bra på de nationella proven lägre. Framförallt 
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verkar det finnas en signifikant skillnad mellan låg- och högutbildade inom 

gruppen med utländsk bakgrund. 

Vi ser också att högutbildade familjer med svensk bakgrund skiljer ut sig genom 

att andelen elever med utländsk bakgrund på en skola inte påverkar deras 

ranking av skolor lika mycket. Däremot är andelen nyanlända relativt sett 

viktigare för denna grupp.  

Vi ser också en tendens till att lågutbildade familjer med utländsk bakgrund 

verkar ha en mindre grad av aversion mot hög andel nyanlända elever eller 

elever med utländsk bakgrund jämfört med de andra grupperna. 

För högutbildade familjer med svensk bakgrund ser vi att en skolas ranking ökar 

väldigt mycket med den socioekonomiska sammansättningen. Denna effekt är 

markant svagare för lågutbildade familjer med svensk bakgrund och låg- eller 

högutbildade familjer med utländsk bakgrund. För den senare gruppen sjunker 

till och med rankingen av en skola när dess socioekonomiska status ökar. Det 

framgår också att lågutbildade familjer med utländsk bakgrund är den enda 

gruppen som inte verkar bry sig om hur stor andel av eleverna på skolan som 

tillhör samma socioekonomiska grupp som de själva, en faktor som spelar roll 

för övriga grupper.  

Sammantaget med det vi såg i det tidigare avsnittet ger detta bilden av att 

segregationen inte skulle minska med ett obligatoriskt skolval.  Denna eftersom 

vi nu ser att den grupp som är underrepresenterad när det kommer till att göra 

aktiva val, lågutbildade familjer med utländsk bakgrund, dels är mindre benägna 

att välja bort skolor med stor andel elever med utländsk bakgrund och 

nyanlända än vad familjer med svensk bakgrund och högutbildade familjer med 

utländsk bakgrund är och dels aktivt undviker skolor med socioekonomiskt 

starka elever.  

 

När det kommer till variablerna som beskriver bekvämlighet och andelen pojkar 

på skolan ser vi inga tydliga skillnader mellan grupperna.  
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Beror detta på strategiska val eller att man valt boende nära en bra skola?  

 

I metoddelen av denna rapport diskuterades två potentiella problem med våra 

skattningar, incitamenten att lista ”säkra” skolor och valet av bostadsplats. Båda 

dessa problem skulle leda till att vi överskattar vikten av närhet till skolan i 

förhållande till alla andra skolegenskaper.  

 

För att undersöka vikten av dessa potentiella problem estimerar vi om vår 

modell med den närmaste valda skolan och förstahandsvalet exkluderat. Dessa 

resultat presenteras i tabell R8.  
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Tabell R8: Preferensanalys, utan närmsta val och utan första val 

Variabler  Alla 
Svensk/ 
Hög 

Svensk/ 
Låg Utländsk/Hög 

Utländsk/ 
Låg 

Fristående skola -1.279*** -1.424*** 
-
1.345*** -0.736*** -0.959*** 

  (0.0626) (0.143) (0.135) (0.121) (0.114) 
            
Nationella  prov, 
åk 3 -0.0494 -0.0436 -0.0595 0.0122 -0.131** 
(standardiserad) (0.0274) (0.0577) (0.0597) (0.0559) (0.0494) 
            
Andel utländsk 
bakgrund -0.249*** 0.0274 -0.345* -0.594*** -0.354** 
(standardiserad) (0.0660) (0.130) (0.139) (0.141) (0.136) 
            
Andel nyanlända -0.111*** -0.475*** -0.215** -0.211*** -0.0739 
(standardiserad) (0.0280) (0.0936) (0.0683) (0.0537) (0.0437) 
            
Socioekonomiskt 
index 0.509*** 1.166*** 0.682*** -0.354* -0.200 
(standardiserad) (0.0682) (0.132) (0.143) (0.148) (0.140) 
            
Andel samma 
socioekonomiska 
bakgrund  0.123*** 0.117*** 0.139*** 0.105** 0.00875 
(standardiserad) (0.0171) (0.0350) (0.0411) (0.0365) (0.0387) 
            

Andel pojkar -0.205*** -0.275*** 
-
0.232*** -0.151*** -0.169*** 

(standardiserad) (0.0180) (0.0349) (0.0370) (0.0385) (0.0370) 
            
Syskon 2.257*** 1.453 2.192*** 2.087*** 2.576*** 
  (0.244) (0.796) (0.478) (0.537) (0.375) 
            
Ungt syskon  -0.313 0.540 0.0201 0.0960 -1.298* 
  (0.322) (0.910) (0.668) (0.688) (0.547) 
            
Logarimerat 
avstånd -1.956*** -2.212*** 

-
2.022*** -1.496*** -1.808*** 

  (0.0232) (0.0477) (0.0493) (0.0477) (0.0492) 
            
Observationer 79545 27230 19829 14700 17786 
Standardfel i parenteser           
* p<0.05  ** p<0.01  *** p<0.001     

540



32   Obligatoriskt skolval 

De skattade preferenserna påverkas naturligtvis lite av dessa restriktioner men 

de generella slutsatserna står sig. Om något så blir mönstren vi diskuterat ovan 

tydligare. Extra betryggande är att koefficienterna på avstånd verkar vara väldigt 

stabila. Från detta drar vi slutsatsen att våra resultat sannolikt inte är 

konsekvensen av strategiskt beteende eller av att föräldrar bosätter sig nära sin 

föredragna skola.  

 

Beror detta på inlåsningseffekter?  

Vi ser i analysen ovan att huruvida man har syskon på en skola spelar väldigt 

stor roll för hur man rankar skolor. Detta är inte svårt att förstå, hämtning, 

lämning, kontakt med skolan och så vidare underlättas naturligtvis om man har 

sina barn på samma skola. En del av syskonen till eleverna som ska välja 

kommer dock vara placerade på skolor innan skolvalsystemet i Botkyrka var 

fullt utbyggt. Detta kan leda till inlåsningseffekter där syskon, placerade efter 

närhetsprincipen, styr skolvalet. Man kan därför tänka sig att det finns 

inlåsningseffekter där familjer med låg utbildningsnivå och/eller utländsk 

bakgrund bor i områden med sämre skolor och väljer dessa trots att de inte 

skulle göra det ifall de inte redan hade barn placerade i dessa skolor sedan 

tidigare. Om det är den här typen av inlåsningseffekter som driver våra resultat 

skulle man förvänta sig att skillnaderna mellan grupper skulle minska över tid 

allt eftersom ”nya” föräldrar kommer in i systemet. För att undersöka detta gör 

vi får analys igen på bara de föräldrar som inte har barn i systemet sen tidigare. 

Resultaten från denna analys finns i tabell R9.  
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Tabell R9: Preferensanalys, utan elever som har syskon i systemet 

Variabler  Alla 
Svensk/ 
Hög 

Svensk/ 
Låg 

Utländsk/ 
Hög 

Utländsk/ 
Låg 

Fristående skola -1.348*** -1.284*** -1.118*** -1.007*** -1.168*** 
  (0.0731) (0.165) (0.155) (0.147) (0.132) 
            
Nationella  prov, åk 3 -0.0275 -0.00854 -0.0796 0.0135 -0.0632 
(standardiserad) (0.0297) (0.0679) (0.0657) (0.0612) (0.0510) 
            
Andel utländsk bakgrund -0.397*** 0.0198 -0.913*** -0.529*** -0.382** 
(standardiserad) (0.0757) (0.161) (0.159) (0.160) (0.148) 
            
Andel nyanlända -0.134*** -0.563*** -0.260*** -0.176** -0.113* 
(standardiserad) (0.0293) (0.106) (0.0749) (0.0554) (0.0448) 
            
Socioekonomiskt index 0.320*** 1.073*** 0.113 -0.290 -0.257 
(standardiserad) (0.0767) (0.159) (0.160) (0.166) (0.150) 
            
Andel samma 
socioekonomiska 
bakgrund  0.112*** 0.149*** 0.129** 0.0893* -0.0757 
(standardiserad) (0.0200) (0.0429) (0.0467) (0.0438) (0.0448) 
            
Andel pojkar -0.190*** -0.186*** -0.232*** -0.202*** -0.138*** 
(standardiserad) (0.0202) (0.0415) (0.0413) (0.0436) (0.0395) 
            
Logarimerat avstånd -2.136*** -2.520*** -2.080*** -1.654*** -2.044*** 
  (0.0251) (0.0564) (0.0521) (0.0495) (0.0506) 
            
Observationer 40841 13652 9740 7171 10278 
Standardfel i parenteser             
* p<0.05  ** p<0.01  *** p<0.001     

 

Om något blir mönstren vi såg när det kommer till preferenser för 

elevkomposition starkare när vi gör detta. Det är väldigt tydligt att det är 

högutbildade familjer med svensk bakgrund som bryr sig om den 

socioekonomiska sammansättningen. Det framkommer också att lågutbildade 

familjer med svensk bakgrund har en väldigt stark negativ preferens för skolor 

där eleverna har utländsk bakgrund. 
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När det kommer till de negativa preferenserna för höga resultat på de nationella 

proven vi såg tendenser till tidigare är de inte längre lika tydliga men om de finns 

verkar de vara baserade på socioekonomi snarare än bakgrund.  
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Avslutning  
 
Slutsatser  

 
För att sammanfatta våra slutsatser kan vi börja med att konstatera  

 att vi inte hittar några indikationer på att ett fritt skolval skulle leda till att 

skolor behöver konkurrera med undervisningskvalitet, då ingen föräldragrupp 

verkar värdera resultat på de nationella proven särskilt högt när de väljer skola 

åt sina barn. Om något är effekten den motsatta, detta är dock inte självklart och 

storleken på effekten är marginell. Detta har naturligtvis också implikationen att 

det inte finns någon anledning att tro att ett obligatoriskt skolval skulle leda till 

att fler elever från svaga grupper skulle gå på skolor med högre 

undervisningskvalitet. Även om de skulle börja välja skola, så verkar det inte 

som om skolornas akademiska kvalitet skulle vara en avgörande faktor när de 

gjorde det.  

 

Ett obligatoriskt skolval skulle sannolikt inte heller leda till mindre segregation. 

Först och främst verkar svaga grupper inte generellt vara speciellt 

underrepresenterade när det kommer till vilka som gör ett aktivt skolval. Det är 

möjligen lågutbildade familjer med utländsk bakgrund som tenderar att vara 

mindre aktiva i att välja skola åt sina barn. De föräldrar i denna grupp som 

faktiskt gör ett skolval är dock mindre benägna än andra grupper att välja bort 

skolor med hög andel elever som har utländsk bakgrund eller är nyanlända 

samtidigt som de undviker skolor där eleverna är socioekonomiskt starka. Att få 

relativt fler föräldrar inom denna grupp att göra ett aktivt skolval ter sig därför 

inte som en framkomlig väg att minska segregationen, då denna grupp självmant 

väljer att segregera sig till socioekonomiskt svaga skolor. 

 

Generellt ger vår analys alltså väldigt lite indikatorer på att ett obligatoriskt 

skolval, i sig, skulle vara kvalitetsdrivande eller motverka segregationen. Om 

något så leder det sannolikt till det motsatta.  
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Vidare frågeställningar 

 

För att avsluta denna rapport vill vi lyfta fram några frågeställningar som vi tror 

att vore viktigt att titta närmare på framöver. Dessa grundar sig i de slutsatser vi 

har dragit, att ett obligatoriskt skolval inte är en speciellt bra lösning om 

målsättningen är att minska skolsegregationen och dels skapa incitament för 

skolorna att förbättra kvaliteten på undervisningen så att alla elever kan få 

tillgång till en god utbildning.  

 

Givet den situation vi befinner oss i idag, där skolvalet är en integrerad del av 

skolsystemet samtidigt som en återgång till en renodlad närhetsprincip 

sannolikt är både impopulär och inte garanterar en mindre segregerad skola 

(eftersom boendesegregationen mycket väl kan öka under ett sådant system) så 

föreslår vi att man lyfter blicken mot några andra förslag:  

 

För det första skulle vi behöva veta mer om informationsinstanser om 

exempelvis skolkvalitet kan påverka föräldrars val av skola. Det kan vara så att 

föräldrar inte värderar akademiska reslutat särskilt högt för att det är för svårt 

för dem att avgöra vilka skolor som håller hög nivå och då skulle tydlig 

information kunna leda till att skolvalet kan driva kvalitet.  

 

Vidare anser vi att man bör utreda implikationerna av ett så kallat kontrollerat 

skolval. Ett kontrollerat skolval är ett system där föräldrarna, precis som idag, 

får välja vilka skolor de önskar att deras barn ska gå på. Systemet skiljer sig dock 

mot de system som används idag i hur allokeringen av elever till skolor sker, 

givet föräldrarnas önskemål. Precis som idag beaktas föräldrarnas önskemål, och 

eleverna placeras på skolor för att i största möjliga mån uppfylla dessa. Dock 

sätts ett antal restriktioner på hur eleverna får placeras.  

 

Dessa restriktioner kan se ut på olika sätt. Ett alternativ är att allokeringen av 

elever förutom att ta hänsyn till föräldrarnas önskemål av skola dessutom måste 

resultera i en elevkomposition på skolan som efterliknar den socioekonomiska 

fördelningen som råder i kommunen. En annan är att restriktioner införs genom 
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att tillämpa kvoter, på ett sätt så att alla skolor måste anta en viss andel elever 

med utländsk respektive svensk bakgrund, en viss andel elever från varje 

socioekonomisk grupp och så vidare. Potentiellt kan ett sådant system, i 

kombination med ett obligatoriskt skolval, minska segregationen, Det återstår 

dock att utreda i vilken mån det är möjligt att åstadkomma en icke-segregerad 

skola samtidigt som föräldrarnas val av skola tillgodoses i motsvarande 

utsträckning som idag.  

 

Vi håller för tillfället på och tittar på dessa två frågor i studier inom ramen för 

vårt forskningsprojekt och kommer återkomma när resultaten från dessa studier 

är färdiga att presenteras.  
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2017-05-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 197 Hans-Olof Andersson (SD) m.f motion
”Betyg från årskurs fyra i 
grundskolan”

Dnr KS 2016/0348

Sammanfattning
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) yrkar i motion att 
kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska 
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra. Motionen 
remitterades till barn- och skolnämnderna för yttrande. Kommunkontoret 
har därefter föreslagit att motionen avslås. Kommunstyrelsen beslutade 
2016-09-07 att återremittera ärendet till barn- och skolnämnderna för att 
undersöka om det finns intresse bland kommunens rektorer att delta i 
försöket med betyg från årskurs 4. Barn- och skolnämnderna har nu 
meddelat att ingen rektor är intresserad av att delta i Skolverkets 
försöksverksamhet, varför kommunkontoret föreslår att motionen ska 
avslås.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 15 mars 2017 § 31, 
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 26 oktober 2016 § 142
Kommunstyrelsens protokoll 7 september 2016, § 257
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016, dnr KS 
2016/0348
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 8 juni 2016 § 48,
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 maj 2016 § 80,
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) ”Betyg 
från årskurs fyra i grundskolan den 29 mars 2016.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Emma Berginger (MP) och  Mats Olsson (V) yrkar 
att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD) och Mia Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt BSN att verka för 
att ingå i försöksverksamheten, och därmed anse motionen besvarad.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2017-05-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.

 

Omröstning begärs.

 

För att utröna vilket av återstående yrkanden som ska utgöra motförslag 
vid huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner 
att kommunstyrelsen bifaller Christer Wallins (M) yrkande som 
motförslag.

 

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning.

 

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), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V)röstar Ja.

 

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Torsten Czernyson (KD), Mia 
Honeth (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C) röstar Nej. 

 

Hans-Olof Andersson (SD) och Mattias Horrdin (C) avstår från att rösta.

 

Med 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster och 2 som avstår beslutar 
kommunstyrelsen således i enlighet med Elin Gustafssons (S) m.fl 
yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå motionen.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum

2017-05-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD), Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M) och 
Mia Honeth (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

 

Följande skriftliga reservationer inges, Prot.Bil § 197/01-02.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-02 KS 2016/0995

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-05-02 klockan 15.00–19.10

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 168-181, kl 15:00- 16:30
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL), §§ 168-184, kl 15:00 - 17:10
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 182-199, kl 
15:35 - 19:10
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL) §§ 185-199
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Peter Fransson (S), kl 18:10 - 19:10
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00 - 19:00
Lena Fällström (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Pernilla West (FI)

Övriga Gunnar Jönsson, Sekreterare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-18:00
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kl 15:00-15:45

Justerare Mats Helmfrid (M)

Paragrafer § 168-199

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 9 maj 2017, kl 11:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-02 KS 2016/0995

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mats Helmfrid (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-05-02

Paragrafer § 168-199

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 maj 2017, 
ärende 31, ”Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. motion ”Betyg från 
årskurs fyra i grundskolan” 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget bifallsyrkande till motionen.  
Vi lämnade in denna motion i mars 2016, för över ett år sedan.  Den 
remitterades till barn- och skolnämnderna. Dessa visade inget intresse. När 
motionen första gången kom till kommunstyrelsen remitterades den till 
rektorerna. Nu har svaren från rektorerna kommit: ingen rektor visar 
intresse för att den skola de är chef för ska delta i försöket!  
Att lägga märke till är att försöket är tänkt att inledas hösten 2017, så 
genom den långsamma behandlingen börjar det bli för sent att ansöka. Att 
som M, L, KD, och en av de för tillfället två tjänstgörande 
centerpartisterna (FNL var i detta ärende ersatt av C) yrka att ”motionen 
ska anses besvarad genom att förvaltningarna ska ges i uppdrag att verka 
för att Lund ska delta i försöket” är ju bättre än avslag, men är ju alldeles 
för vagt i ett läge där deltagande i denna försöksverksamhet uppenbarligen 
endast kan bli verklighet om KF snart röstar igenom ett tydligt bifall.  
 
Så vi yrkade helt enkelt bifall till motionen, vänstersidan yrkade avslag, 
och M, L, KD och en ledamot från C yrkade ”besvarad…” (enligt ovan). 
När vårt bifallsyrkande hade fallit, stod de två andra yrkandena mot 
varandra i slutvoteringen. Det blev 6 röster för vänstersidans avslag, 5 
röster för ”besvarad…”, och SD och den för FNL tjänstgörande 
centerpartisten som avstod i slutvoteringen. 
 
När ärendet kommer till KF den 1 juni får vi se om vi då står fast vid vårt 
bifallsyrkande, eller stödjer ett ”besvarat”-yrkande. Det hänger förstås 
mycket på om det då finns möjlighet till en majoritet för ett ”besvarad”, 
som ju i alla fall är något bättre än ett vagt ”besvarad”. 
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För Sverigedemokraterna 2017-05-02 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-02 
 
Ang Hans-Olof Andersson (SD) m.f motion "Betyg från årskurs fyra 
i grundskolan" (Dnr: KS 2016/0348) 
 
Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande 
 
att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt barn- och skolnämnden att verka för 

att ingå i försöksverksamheten, och därmed anse motionen besvarad 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Mia Honeth (L) 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)  Torsten Czernyson (KD) 
 
 
 
Mats Helmfrid (M) 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-04-06 KS 2016/0348

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

Britt Steiner

046-356398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl 
"Betyg från årskurs fyra i grundskolan"

Sammanfattning
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) yrkar i motion att 
kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska 
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra. Motionen 
remitterades till barn- och skolnämnderna för yttrande. Kommunkontoret 
har därefter föreslagit att motionen avslås. Kommunstyrelsen beslutade 
2016-09-07 att återremittera ärendet till barn- och skolnämnderna för att 
undersöka om det finns intresse bland kommunens rektorer att delta i 
försöket med betyg från årskurs 4. Barn- och skolnämnderna har nu 
meddelat att ingen rektor är intresserad av att delta i Skolverkets 
försöksverksamhet, varför kommunkontoret föreslår att motionen ska 
avslås.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2017 (denna skrivelse)
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 15 mars 2017 § 31,  
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 26 oktober 2016 § 142
Kommunstyrelsens protokoll 7 september 2016, § 257
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016, dnr KS 
2016/0348
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 8 juni 2016 § 48, 
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 maj 2016 § 80, 
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) "Betyg 
från årskurs fyra i grundskolan den 29 mars 2016

Barnets bästa
Beslutet berör i detta skede inte barn.

Ärendet
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) yrkar i motion att 
kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska 
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra. 
Motionen remitterades till barn- och skolnämnderna för yttrande. Barn 
och skolnämnderna föreslog att resultatet av skolverkets utvärdering av 
effekterna av betyg i årskurs 6, bör inväntas innan varje rektor i Lund tar 
ställning till om deras skolenhet ska ansöka om att delta i försöksverk-
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-04-06 KS 2016/0348

samheten med betyg i årskurs 4. Barn- och skolnämnd Öster har 
därutöver beslutat att avslå motionen. Kommunstyrelsen beslutade 2016-
09-07 att återremittera ärendet till barn- och skolnämnderna för att 
undersöka om det finns intresse bland kommunens rektorer att delta i 
försöket med betyg från årskurs 4. 

Barn- och skolnämnderna har nu meddelat att ingen rektor är intresserad 
av att delta i Skolverkets försöksverksamhet, varför kommunkontoret 
föreslår att motionen avslås.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Hans- Olof Andersson, barn- och skolnämnderna.
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Lund 2016-03-29

Motion om betyg från årskurs fyra i grundskolan

Ställd till Lunds kommunfullmäktige

Vilket år elever få sina första betyg, har skiftat mycket genom åren. På 
sjuttiotalet var det från årskurs tre. Tidigare har det getts betyg från 
årskurs ett. För några år sedan gavs betyg från årskurs åtta. Det som 
gäller i skrivande stund är betyg från årskurs sex. 
Men tidigare betyg än så, från årskurs fyra, har i rikspolitiken 
förordats av Sverigedemokraterna och Liberalerna (Folkpartiet). I 
början av 2015 beslutades att det skulle bli möjligt för skolor i Sverige 
att ansöka om att bli försökskommun för betyg i årskurs fyra. Det 
bestämdes att maximalt hundra skolor skulle kunna delta i försöket. 
Försöket ska igångsättas år 2017. 

Vid mailkontakt med Skolverket har vi Sverigedemokrater, den 17 
mars 2015, fått bekräftat att Skolverket har ”ännu inte fått något 
formellt uppdrag kring försöksverksamheten med betyg från årskurs 
4”. Många kommuner har dock redan skrivit ansökningar, vid en 
sökning på nätet kan man hitta dessa dokument. Information om sista 
ansökningsdag, med mera, kommer enligt Skolverket att publiceras på 
deras hemsida. För de kommuner som vill delta i försöket är nog det 
bästa att besluta sig så fort som möjligt.

Vilken är då rätt årskurs att börja med betyg? Det finns naturligtvis 
ingen absolut sanning om detta. Betygens funktion i tidiga årskurser är 
ju att ge barnet och föräldrarna en tydlig bild av hur det går för barnet. 
Finns inte betyg måste man i praktiken ändå ha ett 
utvärderingssystem. Samtal mellan elev-förälder-lärare är bra, och är 
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ett perfekt komplement till skriftliga betyg, som bör utgöra kärnan i 
återkopplingen mellan skola och elev. Då kan man både få en tydlig 
bild av läget, och diskutera förbättringsmöjligheter. 

Det har i svensk debatt länge funnits en rädsla för betyg, inte bara i 
tidiga årskurser, utan rent generellt som ett arbetsverktyg i skolan. 
Denna rädsla har mycket handlat om att det skulle bidra till stress, och 
att det skulle vara fel att jämföra elever. Men i de flesta länder har 
man insett att betyg även i tidiga årskurser är en självklarhet. Betygen 
på dessa tidiga nivåer är ju inte ett verktyg för att jämföra eleverna 
med varandra, utan för att utvärdera varje elevs utveckling, och ett 
underlag för en individuell diskussion om hur resultatet kan förbättras. 
Att få en tydlig respons på de ansträngningar man gör, är nödvändigt 
för både barn och vuxna. Tidiga betyg ger också ökade möjligheter att 
tidigt upptäcka barn med behov av stödinsatser. 

Det är alltså hundra skolor som kan delta i försöket med betyg i 
årskurs fyra. Hur många, och vilka, skolor i Lunds kommun som 
ansökan ska omfatta bör de båda skolförvaltningarna kunna ta fram 
förslag på. 

Sverigedemokraterna yrkar 

att Lunds kommun hos Skolverket ska ansöka om att få delta i 
försöket med betyg från årskurs fyra. 

_______________________
Hans-Olof Andersson
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige

_______________________
Bo Kjellberg
ledamot SD Lunds kommunfullmäktige
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_______________________
Christoffer Brinkåker
ersättare SD Lunds kommunfullmäktige

_______________________
Gunilla Hedlund
ersättare SD Lunds kommunfullmäktige
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 1 (3) 
 Sammanträdesdatum   

 2017-03-15   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 31 Svar till kommunstyrelsen i ärendet 
”Motion från Sverigedemokraterna, 
betyg från årskurs fyra i grundskolan”. 

Dnr BSL 2017/0237 

Beslutsunderlag 
Svar till kommunstyrelsen i ärendet ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan” 
tjänsteskrivelse 2017-02-28 dnr BSL 2017/0237 
Utdrag ur Skolverkets rapport 451 2017 
Kommunstyrelsens beslut § 257 160907, dnr: KS 2016/0348 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 160824, dnr KS 2016/0348 
Yttrande från Barn och skolförvaltning Lunds stad, tjänsteskrivelse 
160509, dnr BSL 2016/0204 
Motion från Sverigedemokraterna 160329 

Beslut 

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar 
att meddela kommunstyrelsen att ingen rektor inom Barn- och 

skolförvaltning Lunds stad är intresserad av att delta i Skolverkets 
försöksverksamhet ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan” 

 
 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Skolledare inom BSF Lunds stad 
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 2 (3) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-03-15 BSL 2016/0719  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Barn- och skolnämnd Lunds stad 
 
Plats och tid Barn-och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47, 2017-03-15 

klockan 18.00–23.40 
  
Ledamöter Monica Molin (S), ordförande 

Yanira Difonis (MP), vice ordf 
Rita Borg (S) 
Vera Johnsson (M) 
Nils Paulsson (M), Fr o m § 4 
Ann-Charlotte Ewerhard (M) 
Erik Hammarström (MP) 
Gösta Eklund (V) 
Dragan Brankovic (SD) 
Mattias Horrdin (C) 
Victor Landing (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Per-Arne Lundgren (S), Tjänstgörande för Mårten Spanne (S) 

Sofia Lindbom (M), Tjänstgörande för Nils Paulsson (M) t o m § 3 
Ursula Savonius (L), Tjänstgörande för Lars Hansson (L) 

  
Ersättare Pär-Ola Nilsson (S) 

Eva Ohlsson (S) 
Håkan Friberg (L) 
Victor Zetterman (L) 
Chelsea Long (V) 
Max Eskilsson (C) 
Eli Blondin (FI) 

  
Övriga Mats Jönsson, Skoldirektör, BSNLS 

Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSNLS 
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSNLS 
Anita Bengtsson, HR-chef, BSNLS 
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSNLS 
Katarina Kristiansson, Skolområdeschef, BSNLS 
Camilla Stellgren, HR-konsult, BSNLS 
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSNLS 
Peter Walther, Skolområdechef, BSNLS 
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSNLS 
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSNLS 
Anneli Holmgren, Socionom, BSFLS 
Agneta Lindfors, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund 
Helene Bergman, Facklig företrädare, Lärarförbundet 

 
Justerare Yanira Difonis (MP) 

564



    
Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 3 (3) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-03-15 BSL 2016/0719  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

  
Paragrafer § 20-36 
  
Plats och tid för justering Skolkontoret, Stora Södergatan 47, onsdagen den 22 mars kl 12:00 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Eva-Lotta Kittel 
  
  
Ordförande  
 Monica Molin (S) 
  
  
Justerare  
 Yanira Difonis (MP) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och skolnämnd Lunds stad 
  
Sammanträdesdatum 2017-03-15 
  
Paragrafer § 20-36 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-03-24 Datum då anslaget tas ned 2017-04-14 
  
Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47 
  
  
Underskrift  
 Eva-Lotta Kittel 
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (2)
Skolkontoret Diarienummer

2017-02-28 BSL 2017/0237

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41  046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Peter Nyberg

046 356216

peter.nyberg2@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Svar till kommunstyrelsen i ärendet "Betyg 
från årskurs 4 i grundskolan"

Sammanfattning
Enligt beslut i kommunstyrelsen har Barn- och skolnämnden i Lunds stad 
fått i uppdrag att undersöka intresset bland rektorer för årskurs 4 för att 
delta i Skolverkets försöksverksamhet med betyg från årskurs 4.

Samtliga rektorer har via mail 170125 tillfrågats om intresse finns för att 
delta i denna försöksverksamhet. Alla rektorer har svarat och ingen är 
intresserad av att delta. 

Beslutsunderlag
Svar till kommunstyrelsen i ärendet ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan” 
tjänsteskrivelse 2017-02-28 dnr BSL 2017/0237
Utdrag ur Skolverkets rapport 451 2017 
Kommunstyrelsens beslut § 257 160907, dnr: KS 2016/0348
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 160824, dnr KS 2016/0348
Yttrande från Barn och skolförvaltning Lunds stad, tjänsteskrivelse 
160509, dnr BSL 2016/0204
Motion från Sverigedemokraterna 160329

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn. Ett deltagande i försöksverksamheten kräver ett 
intresse hos rektor och personal på skolan. Eftersom ingen rektor 
uttrycker detta intresse saknas förutsättningar för att gå in i 
försöksverksamheten. Noterbart i Skolverkets utvärdering av betyg i 
årskurs 6 är att 77 % av de tillfrågade lärarna uppger att eleverna i 
årskurs 6 är mer stressade efter betygens införande.

Ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen har Barn- och skolnämnd Lunds stad 
fått i uppdrag att undersöka intresset bland rektorer för årskurs 4 om att 
delta i Skolverkets försöksverksamhet med betyg från årskurs 4.

Samtliga rektorer har via mail 170125 tillfrågats om intresse finns för att 
delta i denna försöksverksamhet. Alla rektorer har svarat och ingen är 
intresserad av att delta. Barn- och skolnämnd Lunds stad har tidigare, i 
juni 2016, yttrat sig angående den ursprungliga motionen.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-02-28 BSL 2017/0237

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att meddela kommunstyrelsen att ingen rektor inom Barn- och 

skolförvaltning Lunds stad är intresserad av att delta i Skolverkets 
försöksverksamhet ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”

Mats Jönsson
Skoldirektör

Peter Nyberg
Biträdande förvaltningschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Skolledare inom BSF Lunds stad
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-10-26

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 142 Återremiss: Motion från Hans-Olof 
Andersson (SD) m.fl ”Betyg från 
årskurs fyra i grundskolan”

Dnr BSÖ 2016/0375

Sammanfattning
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) har yrkat i en motion 
att kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska 
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra. Motionen 
remitterades till barn- och skolnämnderna för yttrande.

Barn och skolnämnderna föreslog i yttrandet att resultatet av Skolverkets 
utvärdering av effekterna av betyg i årskurs 6, som ska redovisas i 
december 2016, bör inväntas innan varje rektor i Lund tar ställning till 
om deras skolenhet ska ansöka om att delta i försöksverksamheten med 
betyg i årskurs 4. Barn- och skolnämnd Öster har därutöver beslutat att 
avslå motionen. Efter nämndernas remissvar har Kommunstyrelsen 
föreslagit att motionen skulle avslås.

Reservation från Hans- Olof Andersson (SD) m.fl. mot 
Kommunstyrelsens förslag inkom till Kommunstyrelsen 7 september 
2016. Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07 att remittera ärendet till 
Barn- och skolnämnderna för att undersöka om det finns intresse bland 
kommunens rektorer att delta i försöket med betyg från årskurs 4. 

Samtliga rektorer för åk 4-6 på Lund Öster har fått en förfrågan om 
intresse av att delta i försöket med betyg från årskurs 4, varav alla 7 
svarat att de inte är intresserade av att delta.

Barn- och skolförvaltningen föreslår nämnden konstatera att svaret på 
återremissen från Hans- Olof Andersson (SD) m.fl är att ingen rektor är 
intresserad av att delta i försöket med betyg i åk 4.

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2016 dnr 
2016/0375 
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016 § 257, dnr KS 
2016/0348 
Reservation från Hans-Olof Andersson (SD) m fl 7 september 2016 
punkt 25 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016 
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 maj 2016 § 80, dnr BSÖ 
2016/0375 
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) ”Betyg 
från årskurs fyra i grundskolan den 29 mars 2016
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-10-26

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att     konstatera att svaret på återremissen från Hans- Olof Andersson 

(SD) m.fl är att ingen rektor är intresserad av att delta i försöket 
med betyg i åk 4.

Beslut expedieras till:
Hans-Olof Andersson (SD) 
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen 
Akten
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-10-26 BSÖ 2016/0757

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, 2016-10-26 klockan 18.30–20.00

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)
Hanna Gunnarsson (V)
Eva Wagner (KD)

Tjänstgörande ersättare Per Jakobsson (M), tjänstgörande för Charlotte Svanberg (M)
Elsa Christersson (MP), tjänstgörande för Klara Westby (MP)
Erik Kanders (L), tjänstgörande för Cornelia Kramer (L)

Ersättare Viggo Marsvik (M)
Erland Stensson (V)
Fredric Strimell (C)

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ
Per Måsbäck, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare

Paragrafer § 131-146

Plats och tid för justering

Underskrifter

Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Kenth Andersson (S)

Justerare
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-10-26 BSÖ 2016/0757

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum 2016-10-26

Paragrafer § 131-146

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Elisabeth Salomonsson
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  Tjänsteskrivelse 1 (3) 
Barn- och skolförvaltning Lund Öster 
Skolkontoret 

 Diarienummer  

 2016-10-07 BSÖ 2016/0375  
    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Fritidsgatan 2   046-35 50 00   bsf.lundoster@lund.se www.lund.se 
24734 S Sandby      

 

Inger Aldrin 

046-35 65 51 

inger.aldrin@lund.se 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 

 

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl 
"Betyg från årskurs fyra i grundskolan" 

Sammanfattning 
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) har yrkat i en motion 
att kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska 
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra. Motionen 
remitterades till barn- och skolnämnderna för yttrande. 

Barn och skolnämnderna föreslog i yttrandet att resultatet av Skolverkets 
utvärdering av effekterna av betyg i årskurs 6, som ska redovisas i 
december 2016, bör inväntas innan varje rektor i Lund tar ställning till 
om deras skolenhet ska ansöka om att delta i försöksverksamheten med 
betyg i årskurs 4. Barn- och skolnämnd Öster har därutöver beslutat att 
avslå motionen. Efter nämndernas remissvar har Kommunstyrelsen 
föreslagit att motionen skulle avslås. 

Reservation från Hans- Olof Andersson (SD) m.fl. mot 
Kommunstyrelsens förslag inkom till Kommunstyrelsen 7 september 
2016. Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07 att remittera ärendet till 
Barn- och skolnämnderna för att undersöka om det finns intresse bland 
kommunens rektorer att delta i försöket med betyg från årskurs 4. 
 
Samtliga rektorer för åk 4-6 på Lund Öster har fått en förfrågan om 
intresse av att delta i försöket med betyg från årskurs 4, varav alla 7 
svarat att de inte är intresserade av att delta. 

Barn- och skolförvaltningen föreslår nämnden konstatera att svaret på 
återremissen från Hans- Olof Andersson (SD) m.fl är att ingen rektor är 
intresserad av att delta i försöket med betyg i åk 4.  

Beslutsunderlag 
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2016 dnr 
2016/0375. 
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016 § 257, dnr KS 
2016/0348. 
Reservation från Hans-Olof Andersson (SD) m fl 7 september 2016 
punkt 25. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016. 
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 Tjänsteskrivelse 2 (3) 
  Diarienummer  

 2016-10-07 BSÖ 2016/0375  
    

 

 

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 maj 2016 § 80, dnr BSÖ 
2016/0375. 
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) ”Betyg 
från årskurs fyra i grundskolan den 29 mars 2016. 
 

Barnets bästa 
FN ´s barnkonvention vilar bland annat på följande:  
• Det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som rör barnet. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.  
 
Tjänsteskrivelsens innehåll får väl anses ligga i linje med 
Barnkonventionens intentioner. 
 

Ärendet 
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) har yrkat i en motion 
att kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska 
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra. Motionen 
remitterades till barn- och skolnämnderna för yttrande 

Barn- och skolnämnderna föreslog i yttrandet att resultatet av Skolverkets 
utvärdering av effekterna av betyg i årskurs 6, som ska redovisas i 
december 2016, bör inväntas innan varje rektor i Lund tar ställning till 
om deras skolenhet ska ansöka om att delta i försöksverksamheten med 
betyg i årskurs 4. Barn- och skolnämnd Öster har därutöver beslutat att 
avslå motionen. Kommunstyrelsen föreslog därefter att motionen skulle 
avslås. 

Reservation från Hans- Olof Andersson (SD) m.fl. mot fattat beslut 
inkom till Kommunstyrelsen 7 september 2016. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07 att remittera ärendet till Barn- 
och skolnämnderna för att undersöka om det finns intresse bland 
kommunens rektorer att deltaga i försöket med betyg från årskurs 4. 
 

Resultat av förfrågan 
Samtliga rektorer för åk 4-6 på Lund Öster har fått en förfrågan om 
intresse av att delta i försöket med betyg från årskurs 4, varav alla 7 
svarat att de inte är intresserade av att delta. 
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 Tjänsteskrivelse 3 (3) 
  Diarienummer  

 2016-10-07 BSÖ 2016/0375  
    

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta 
att konstatera att svaret på återremissen från Hans- Olof Andersson 

(SD) m.fl är att ingen rektor är intresserad av att delta i försöket 
med betyg i åk 4  

 
 
 
 
 
Ann-Britt Wall Berséus 
Skoldirektör 

Inger Aldrin 
Utvecklingsledare 

 
Beslut expedieras till: 
Hans-Olof Andersson (SD) 
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen 
Akten 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-09-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 257 Motion från Hans-Olof Andersson (SD) 
m.fl ”Betyg från årskurs fyra i 
grundskolan”

Dnr KS 2016/0348

Sammanfattning
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) yrkar i motion att 
kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska 
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra. Motionen 
har remitterats till barn- och skolnämnderna för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 8 juni 2016, § 45.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 maj 2016, § 80.
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) ”Betyg 
från årskurs fyra i grundskolan den 29 mars 2016.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta

att i första hand bordlägga ärendet tills utvärderingen av betyg från 
årskurs sex i grundskolan har publicerats, och

att i andra hand att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

 

Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L) 
och Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta

att remittera ärendet till barn- och skolnämnderna för att undersöka om 
det finns intresse bland kommunens rektorer att deltaga i försöket med 
betyg från årskurs 4.

 

Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå 
kommunfullmäktige

att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Hans-Olof Anderssons (SD) 
yrkande om bordläggning mot avslag på detsamma och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-09-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Ordföranden ställer därefter proposition på Inga-Kerstin Erikssons (C) 
m.fl. yrkande om remiss mot avslag på detsamma och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att     remittera ärendet till barn- och skolnämnderna för att undersöka om 

det finns intresse bland kommunens rektorer att deltaga i försöket 
med betyg från årskurs 4.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 
Följande skriftliga reservationer ges in: Prot.bil. § 257/01.

Beslut expedieras till:
Hans-Olof Andersson (SD)
Barn- och skolnämnderna
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-07 KS 2016/0259

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-09-07 klockan 15.00–21.30

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf, 15.00-19.55, §§ 231-249
Elin Gustafsson (S), §§ 231-237, 239-269
Björn Abelson (S), 15.00-20.50, §§ 231-257
Hanna Gunnarsson (V), 16.00-21.30, §§ 237-269
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S), § 238 och för 
Ulf Nymark (MP), §§ 250-269
Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S), §§ 258-269
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 231-236, 
15.00-21.00
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL)

Ersättare Ann-Margreth Olsson (S), 15.00-17.25
Ronny Johannessen (M), 17.20-21.30
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Bitr. kommundirektör, 15.00-19.20
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15.00-18.15
Marita Ekdahl, Kommunjurist, 15.00-17.40
Maria Nyström, Kommunjurist, 15.00-16.50
Elin Frisk, Praktikant, 15.00-17.00

Justerare Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer § 231-269

Plats och tid för justering Rådhuset, den 13 september 2016, kl. 14.00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-09-07 KS 2016/0259

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-09-07

Paragrafer § 231-269

Datum då anslaget sätts upp 2016-09-13 Datum då anslaget tas ned 2016-10-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 september  
2016, ärende 25, ”Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl. Betyg 
från årskurs fyra i grundskolan”

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget bordläggningsyrkande:

Sverigedemokraterna yrkar att 

ärendet bordläggs tills utvärderingen av betyg från årskurs sex i 
grundskolan har publicerats.

Det beslut som fattades i ärendet, att remittera ärendet för att rektorer med 
flera ska få yttra sig, är ett huvudsakligen bar beslut. Vi yrkade 
bordläggning eftersom flera nämnder hade yttrat sig att de gärna ville att 
utvärderingen av betyg i årskurs sex skulle väntas in. Men till skillnad mot 
dessa ansåg vi inte att det innebär att motionen borde avslås. En 
bordläggning i väntan på utvärderingen av betyg i årskurs sex anser vi 
betydligt mer logiskt. Det beslut som nu fattades, på initiativ av flera 
partier i alliansen, innebär ju att ärendet går vidare, och till slut, 
förhoppningsvis, resulterar i att en eller flera skolor i Lunds kommun kan 
delta i försöksverksamheten med betyg från årskurs fyra. 

För Sverigedemokraterna 2016-09-07

_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2016-08-24 KS 2016/0348

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

Britt Steiner

046-356398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl 
"Betyg från årskurs fyra i grundskolan"

Sammanfattning
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) yrkar i motion att 
kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska 
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra. Motionen 
har remitterats till barn- och skolnämnderna för yttrande. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016, dnr KS 
2016/0348
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 8 juni 2016 § 48, dnr BSL 
2016/0204
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 maj 2016 § 80, dnr BSÖ 
2016/0375
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) "Betyg 
från årskurs fyra i grundskolan den 29 mars 2016

Barnets bästa
Beslutet berör i detta skede inte barn.

Ärendet
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) yrkar i motion att 
kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska 
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra. 
Sverigedemokraterna framför i motionen att få en tydlig respons på de 
ansträngningar man gör, är nödvändigt för både barn och vuxna. Tidiga 
betyg ger också ökade möjligheter att tidigt upptäcka barn med behov av 
stödinsatser. Hur många, och vilka, skolor i Lunds kommun som ansökan 
ska omfatta bör de båda skolförvaltningarna kunna ta fram förslag på. 

Nämndernas yttranden
Barn och skolnämnderna föreslår att resultatet av skolverkets utvärdering 
av effekterna av betyg i årskurs 6, som ska redovisas i december 2016, 
bör inväntas innan varje rektor i Lund tar ställning till om deras skolenhet 
ska ansöka om att delta i försöksverksamheten med betyg i årskurs 4. 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-08-24 KS 2016/0348

Barn- och skolnämnd Öster har därutöver beslutat att avslå motionen. 
Barn- och skolnämnd Lunds Stad har beslutat att besvara motionen med 
förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Kommunkontorets kommentar 
I början av 2015 slöts en överenskommelse att det skulle bli möjligt för 
skolor i Sverige att ansöka om att bli försökskommun för betyg i årskurs 
fyra. Skolverket ska ges i uppdrag att samordna försöket och att ansökan 
om deltagande ställs av skolhuvudmannen till Skolverket. Försöket 
påbörjas senast under 2017. Av överenskommelsen framgår att en 
förutsättning är att det finns intresse hos skolans ledning och lärare samt 
att samråd skett med föräldrar. 

Försöksverksamheten beskrivs i Regeringens remisspromemorian En 
försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 som har översänts för 
yttrande till bland annat Skolverket. 

Skolverket avstyrker i sitt remissvar den föreslagna försöksverksamheten 
med betyg från årskurs 4 med start läsåret 2017/18 som beskrivs i 
promemorian. 
Avgörande för Skolverkets ställningstagande är framför allt att resultatet 
av Skolverkets regeringsuppdrag om utvärdering av betyg från årskurs 6 
bör inväntas och beaktas innan en försöksverksamhet med betyg från 
årskurs 4 utformas. I uppdraget att utvärdera betyg från årskurs 6 framgår 
att utvärdering av skolreformer anses vara av stor vikt för att regeringen 
ska kunna föreslå relevanta åtgärder som leder till höjda 
kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad 
likvärdighet i skolan. Skolverket anser att det är särskilt viktigt att 
avvakta resultatet av denna utvärdering eftersom konsekvenser för elever, 
lärare och rektorer där kommer att belysas.

Kommunkontoret föreslår att motionen avslås. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen

Anette Henriksson
Kommundirektör

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Hans- Olof Andersson, barn- och skolnämnderna.
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-06-08

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 45 Motion, Betyg från årskurs fyra i 
grundskolan

Dnr BSL 2016/0204

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från 
Sverigedemokraterna om ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”, för 
yttrande till Barn- och skolnämnderna. Yttrandet ska ha inkommit 
tillkommunkontoret senast den 1 augusti 2016. 

Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår att resultatet av skolverkets 
utvärdering av effekterna av betyg i årskurs 6, som ska redovisas i 
december 2016, bör inväntas innan varje rektor i Lund tar ställning till 
om deras skolenhet ska ansöka om att delta i försöksverksamheten med 
betyg i årkurs 4

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2016 dnr
BSL 2016/0208.
Motion från Sverige-demokraterna om ”Betyg från årskurs fyra i 
grundskolan”, daterad 2016-04-25.

Beslut expedieras till:
 
Kommunfullmäktige
Akten
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-06-08 BSL 2015/0863

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Plats och tid Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Stora Södergatan 47, 
2016-06-08 klockan 17.30

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Lars Hansson (L), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Vera Johnsson (M)
Nils Paulsson (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Gösta Eklund (V)
Mattias Horrdin (C)

Tjänstgörande ersättare Pär-Ola Nilsson (S)
Per-Arne Lundgren (S)
Ursula Savonius (L)
Chelsea Long (V)

Ersättare Jens Modéer (MP)
Håkan Friberg (L)
Victor Zetterman (L)
Max Eskilsson (C)

Övriga Mats Jönsson, Skoldirektör
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef,
Katarina Franzén, Nämndsekreterare
Ann-Britt Svensson, Ekonom
Patrik Löfstrand, ekonom
Jonas Eriksson, kommunikatör
Cristin Ulvsbäck-Lindh, lokalplanerare, §§ 40-51
Gustav Svensson, lokalplanerare
Emma Möller, utvecklingsledare, §§ 40-49
Tomas Ekstedt, utvecklingsledare, §§ 40-44
Erik Friede, rektor Östratornskolan F-6, §§ 40-41
Rickard Flinkberg, projektledare serviceförvaltningen, §§ 40-41
Marianne Larsen Charalabidou, verksamhetschef, §§ 40-45
Bengt Andersson, personalrepresentant Lärarförbundet
Agneta Lindfors, personalrepresentant Lärarnas riksförbund
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-06-08 BSL 2015/0863

Justerare Utdragsbestyrkande

Justerare Lars Hansson (L)

Paragrafer § 40-57

Plats och tid för justering Barn- och skolförvaltningens kansli, 2016-06-17

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Lars Hansson (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum 2016-06-08

Paragrafer § 40-57

Datum då anslaget sätts upp 2016-06-17 Datum då anslaget tas ned 2016-07-11

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

Underskrift

Katarina Franzén
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (3)
Skolkontoret Diarienummer

2016-05-09 BSL 2016/0204

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

Emma Möller

046-3599248

emma.moller@lund.se

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Yttrande över: ”Motion från 
Sverigedemokraterna, betyg från årskurs fyra 
i grundskolan”

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från 
Sverigedemokraterna om ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”, för
yttrande till Barn- och skolnämnderna. Yttrandet ska ha inkommit till
kommunkontoret senast den 1 augusti 2016.  

Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår att resultatet av skolverkets 
utvärdering av effekterna av betyg i årskurs 6, som ska redovisas i 
december 2016, bör inväntas innan varje rektor i Lund tar ställning till 
om deras skolenhet ska ansöka om att delta i försöksverksamheten med 
betyg i årkurs 4. 

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2016 dnr 
BSL 2016/0208.
Motion från Sverigedemokraterna om ”Betyg från årskurs fyra i 
grundskolan”, daterad 2016-04-25.

Barnets bästa
Barn- och skolnämnd Lunds stad ska ha likvärdiga skolor. Om ett fåtal 
skolor inför betyg i årskurs fyra riskerar det att försvåra arbetet med 
likvärdiga skolor och likvärdig betygsättning, vilket kan vara negativt för 
elever i Lunds kommun.

Ärendet
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från 
Sverigedemokraterna om ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”, för
yttrande till Barn- och skolnämnderna. Yttrandet ska ha inkommit till
kommunkontoret senast den 1 augusti 2016. 

I Sverigedemokraternas skrivelse står det bl.a. att i början av 2015 
beslutade riksdagen att det skulle bli möjligt för skolor i Sverige att 
ansöka om att bli försökskommun för betyg i årskurs fyra. Det bestämdes 
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2016-05-09 BSL 2016/0204

att maximalt hundra skolor skulle kunna delta i försöket. Försöket ska 
sättas igång under 2017. Sverigedemokraterna anser att de två barn- och 
skolnämnderna bör ta fram förslag på hur många och vilka skolor i Lund 
som bör ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra.

Sverigedemokraterna har yrkat att kommunfullmäktige beslutar att Lunds 
kommun ska ansöka hos skolverket om att få delta i försöket med betyg 
från årskurs fyra. 

Bakgrund
En överenskommelse på riksplanet har 2015-02-11 gjorts mellan 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de grön, Centerpartiet, 
Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna kring en försöks-
verksamhet där skolor ges möjlighet att ge betyg från årskurs 4. I 
överenskommelsen framgår det att Skolverket ska samordna försöket och 
att ansökan om deltagande ska ställas av skolhuvudmannen till 
Skolverket. Av överenskommelsen framgår att en förutsättning är att det 
finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att samråd skett med 
föräldrar. Grundprincipen är att de ansökningar som kommer in ska 
beviljas om de uppfyller kriterierna. Skolverket kan bevilja deltagande i 
försöksverksamheten för högst en fjärdedel av skolorna inom en 
ansökande skolhuvudman och för högst 100 deltagande skolor totalt i 
landet. Försöket ska påbörjas senast under 2017. 

Barn- och skolförvaltning Lunds stads yttrande
Förutsättningen för att ansöka om deltagande i försöksverksamheten om 
att ge betyg från årskurs 4 är, enligt partiöverenskommelsen 2015-02-11, 
att det finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att samråd skett 
med föräldrar. Initiativet ska alltså komma från rektor. Därefter 
sammanställer Lunds kommun ansökan till Skolverket, som vid alla 
ansökningar om statsbidrag. 

Skolverket har ännu inte fått något formellt uppdrag från regeringen 
kring försöksverksamheten med betyg från årskurs 4. Det innebär att 
Skolverket inte kan svara på frågor om hur försöksverksamheten kommer 
att utformas och kommuner kan ännu inte göra någon ansökan. 

Enligt Utbildningsdepartementets promemoria ”En bättre skolstart för 
alla” (U2014/4873/S) är betygens effekt på studiemotivation och 
långsiktiga resultat omdebatterad. Forskningsexempel från 
remisspromemorian visar att effekterna av betygen på elevernas resultat 
inte är entydiga.

Skolverket ska på uppdrag av Regeringen (U2015/03990/S) utvärdera 

 I vilken grad betyg från åk 6 har påverkat elevernas resultat i 
förhållande till kunskapskraven. 
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Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2016-05-09 BSL 2016/0204

 Om betygen har bidragit till att fler elever, som befaras att inte nå 
kunskapskraven som minst ska uppnås, har fått extra 
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

 Om betygen har lett till en tydligare information till elever och 
föräldrar om elevernas kunskapsutveckling och utveckling i 
övrigt. 

Barn- och skolförvaltning Lunds stad anser att resultatet av denna 
utvärdering som ska redovisas i december 2016 bör inväntas innan varje 
rektor i Lund tar ställning till om deras skolenhet ska ansöka om att delta 
i försöksverksamheten med betyg i årkurs 4. 

Barn- och skolförvaltning Lunds stad förslår att motionen ska anses
besvarad med vad som anförts i ärendet.

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 
Sverigedemokraterna, betyg från årskurs fyra i grundskolan”.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Emma Möller
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-05-25

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 80 Motion från Hans-Olof Andersson (SD) 
m.fl ”Betyg från årskurs fyra i 
grundskolan”

Dnr BSÖ 2016/0375

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från 
Sverigedemokraterna om ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”, för 
yttrande till Barn- och skolnämnderna. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunkontoret senast den 1 augusti 2016.  

I yttrandet anges att forskningsexempel från remisspromemorian visar att 
effekterna av betygen på elevernas resultat inte är entydiga. Vidare att 
resultatet av Skolverkets utvärdering av betyg i åk 6 bör först vara klar 
innan varje rektor i Lund tar ställning till om deras skolenhet ska ansöka 
om att delta i försöksverksamheten med betyg i årkurs 4. Dessutom är 
förutsättningen för att ansöka om deltagande enligt Överenskommelsen 
2015-02-11, att det finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att 
samråd skett med föräldrar.  

Barn- och skolförvaltning Lund Öster föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningen tjänsteskrivelse den 25 april 2016 dnr BSÖ 
2016/0375 
Motion från Sverigedemokraterna - om betyg från betyg årskurs 4 i 
grundskolan ställd till kommunfullmäktige 

Beslut

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att     avslå motion från Hans-Olof Andersson (SD) m fl.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige 
Akten
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-05-25 BSÖ 2016/0473

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, 2016-05-25 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)
Klara Westby (MP)
Cornelia Kramer (L)

Tjänstgörande ersättare Per Jakobsson (M), tjänstgörande för Anna Emdenborg (KD)
Erland Stensson (V), tjänstgörande för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare Eva Strand (S)
Zebastian Liljegren (S)
Viggo Marsvik (M)
Elsa Christersson (MP)
Fredric Strimell (C)

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ
Inger Aldrin, Utvecklingsledare, BSNLÖ
Per Måsbäck, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare

Paragrafer § 71-83

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-05-25 BSÖ 2016/0473

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Ordförande

Kenth Andersson (S)

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum 2016-05-25

Paragrafer § 71-83

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
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  Tjänsteskrivelse 1 (3) 
Barn- och skolförvaltning Lund Öster 
Skolkontoret 

 Diarienummer  

 2016-04-25 BSÖ 2016/0375  
    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Fritidsgatan 2   046-35 50 00   bsf.lundoster@lund.se www.lund.se 
24799 S Sandby      

 

Inger Aldrin 

046-356551 

inger.aldrin@lund.se 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 

 

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl 
"Betyg från årskurs fyra i grundskolan" 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från 
Sverigedemokraterna om ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”, för 
yttrande till Barn- och skolnämnderna. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunkontoret senast den 1 augusti 2016.  
 
I yttrandet anges att forskningsexempel från remisspromemorian visar att 
effekterna av betygen på elevernas resultat inte är entydiga. Vidare att 
resultatet av Skolverkets utvärdering av betyg i åk 6 bör först vara klar 
innan varje rektor i Lund tar ställning till om deras skolenhet ska ansöka 
om att delta i försöksverksamheten med betyg i årkurs 4. Dessutom är 
förutsättningen för att ansöka om deltagande enligt Överenskommelsen 
2015-02-11, att det finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att 
samråd skett med föräldrar. 
 
Barn- och skolförvaltning Lund Öster föreslår att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningen tjänsteskrivelse den 25 april 2016 dnr BSÖ 
2016/0375. 
Motion från Sverigedemokraterna - om betyg från betyg årskurs 4 i 
grundskolan ställd till kommunfullmäktige.   

Barnets bästa 
FN ´s barnkonvention vilar bland annat på följande:  
• Det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som rör barnet. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.  
 
Tjänsteskrivelsens innehåll får väl anses ligga i linje med 
Barnkonventionens intentioner. 
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 Tjänsteskrivelse 2 (3) 
  Diarienummer  

 2016-04-25 BSÖ 2016/0375  
    

 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från 
Sverigedemokraterna om ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”, för 
yttrande till Barn- och skolnämnderna. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunkontoret senast den 1 augusti 2016.  
 
I början av 2015 slöts en överenskommelse att det skulle bli möjligt för 
skolor i Sverige att ansöka om att bli försökskommun för betyg i årskurs 
fyra. Det bestämdes att maximalt hundra skolor skulle kunna delta i 
försöket. Försöket ska sättas igång under 2017. Sverigedemokraterna 
anser att de två barn- och skolnämnderna bör ta fram förslag på hur 
många och vilka skolor i Lund som bör ansöka om att få delta i försöket 
med betyg från årskurs fyra. 
 
Sverigedemokraterna har yrkat att kommunfullmäktige beslutar att Lunds 
kommun ska ansöka hos skolverket om att få delta i försöket med betyg 
från årskurs fyra.  
 
 

Bakgrund 
En överenskommelse har 2015-02-11 gjorts mellan Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Miljöpartiet de grön, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna 
och Kristdemokraterna kring en försöksverksamhet där skolor ges 
möjlighet att ge betyg från årskurs 4. I överenskommelsen framgår att 
Skolverket ska samordna försöket och att ansökan om deltagande ställs 
av skolhuvudmannen till Skolverket. Av överenskommelsen framgår att 
en förutsättning är att det finns intresse hos skolans ledning och lärare 
samt att samråd skett med föräldrar. Grundprincipen är att de 
ansökningar som kommer in ska beviljas om de uppfyller kriterierna. 
Skolverket kan bevilja deltagande i försöksverksamheten för högst en 
fjärdedel av skolorna inom en ansökande skolhuvudman och för högst 
100 deltagande skolor totalt i landet. Försöket påbörjas senast under 
2017.  

Yttrande 
Enligt remisspromemorian ”En bättre skolstart för alla” (U2014/4873/S) 
är betygens effekt på studiemotivation och långsiktiga resultat 
omdebatterad. Forskningsexempel från remisspromemorian visar att 
effekterna av betygen på elevernas resultat inte är entydiga. 
 

Skolverket ska på uppdrag av Regeringen (U2015/03990/S) utvärdera i 
vilken grad betyg från åk 6 har påverkat elevernas resultat i förhållande 
till kunskapskraven. Om betygen har bidragit till att fler elever som 
befaras att inte nå kunskapskraven som minst ska uppnås har fått extra 
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Vidare om 
betygen har lett till en tydligare information till elever och föräldrar om 
elevernas kunskapsutveckling och utveckling i övrigt. Resultatet av 
denna utvärdering som ska redovisas i december 2016 bör först vara klar 
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 Tjänsteskrivelse 3 (3) 
  Diarienummer  

 2016-04-25 BSÖ 2016/0375  
    

 

 

innan varje rektor i Lund tar ställning till om deras skolenhet ska ansöka 
om att delta i försöksverksamheten med betyg i årkurs 4.  

 
Förutsättningen för att ansöka om deltagande är, enligt 
Överenskommelsen 2015-02-11, att det finns intresse hos skolans ledning 
och lärare samt att samråd skett med föräldrar. Initiativet ska alltså 
komma från rektor. Därefter sammanställer Lunds kommun ansökan till 
Skolverket, som vid alla ansökningar om statsbidrag. 

Skolverket har ännu inte fått något formellt uppdrag kring 
försöksverksamheten med betyg från årskurs 4. Därmed kan de inte svara 
på frågor om hur försöksverksamheten kommer att utformas och ansökan 
kan heller inte göras.  

Barn- och skolförvaltningen föreslår att motionen avslås.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta 
att  avslå motion från Hans-Olof Andersson (SD) m fl. 

 
 
 
Ann-Britt Wall Berséus 
Skoldirektör 

Inger Aldrin 
Utvecklingsledare 

 
Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 257 Christoffer Brinkåker (SD) motion om
handlingsplan för särbegåvade elever

Dnr KS 2017/0279

Sammanfattning
Christoffer Brinkåker (SD) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige. I motionen yrkar Sverigedemokraterna att Lunds 
kommun tar fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av, och 
anpassade arbetsmetoder för särbegåvade barn i grundskolan.

Motionen har varit utsänd på remiss till barn- och skolnämnderna.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 juni 2017, dnr KS2017/0279.
Barn och skolnämnd Lunds Stads beslut den17 maj 2017 § 53, dnr BSL 
2017/0289.
Barn och skolnämnd Lunds Östers beslut den 23 maj 2017 § 83, dnr BSÖ 
2017/0220.
Christoffer Brinkåker (SD) motion den 9 mars 2017.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD), Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M) 
och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att motionen ska anses besvarad i enlighet med remissvaren från 
skolnämnderna.

Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP) och Torsten Czernyson 
(KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 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. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Lena Fällström (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Torsten 
Czernyson (KD) och Anne Landin (FNL) röstar ja.

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), 
Philip Sandberg (L) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.

Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå motionen.
 

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 257/01.

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

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-08-16 klockan 15.00–20.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 256-263, kl 19.40-20.35
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 223-250, kl 15.00-18.45
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 230-263, kl 16.15-20.35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 251-263
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 223-
255
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 223-
229

Ersättare Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 223-263

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 23 augusti 2017, kl 09:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-08-16

Paragrafer § 223-263

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-23 Datum då anslaget tas ned 2017-09-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 16 augusti 
2017, ärende: ”Christoffer Brinkåker (SD) motion om handlingsplan 
för särbegåvade elever, (KF) Dnr KS 2017/0279 
 
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget yrkande:  
 
att motionen ska anses besvarad i enlighet med remissvaren från 
skolnämnderna 
 
Vi anser att de remissyttranden som skolnämnderna avgett är så positiva 
till att införa motionens intentioner, att vi är beredda att ansluta oss till 
dem.  
Tyvärr yrkade flera partier avslag, och detta vann med åtta röster, med fem 
röster för vårt yrkande. Tydligen vill inte de partier som röstade avslag att 
särbegåvade elever ska kunna få den undervisning de behöver för att 
utvecklas till sin fulla potential.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-08-16 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-06-12 KS 2017/0279

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

Britt Steiner

046-356398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om 
handlingsplan för särbegåvade elever

Sammanfattning
Christoffer Brinkåker (SD) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige. I motionen yrkar Sverigedemokraterna att Lunds 
kommun tar fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av, och 
anpassade arbetsmetoder för särbegåvade barn i grundskolan.
Motionen har varit utsänd på remiss till barn- och skolnämnderna.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 juni 2017, dnr KS2017/0279
Barn och skolnämnd Lunds Stads beslut den17 maj 2017 § 53, dnr BSL 
2017/0289
Barn och skolnämnd Lunds Östers beslut den 23 maj 2017 § 83, dnr BSÖ 
2017/0220
Christoffer Brinkåker (SD) motion den9 mars 2017

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Enligt skollagen ska skolan ge alla barn och elever 
den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 
kunna utvecklas så lång som möjligt enligt utbildningens mål. Elever 
som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och 
stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling

Ärendet
Christoffer Brinkåker (SD) yrkar i motion till kommunfullmäktige att 
Lunds kommun tar fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av, 
och anpassade arbetsmetoder för särbegåvade barn i grundskolan.

Som motiv för sitt yrkande anför Christoffer Brinkåker att särbegåvade 
barn i den yngre skolåldern sällan får den stimulans de behöver. Av detta 
kan de riskera att bli introverta och uppfattas av andra barn och vuxna ha 
en social nedsättning. Motionen hänvisar till SKLs Handlingsplan särskilt 
begåvade elever 2016.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-06-12 KS 2017/0279

Nämndernas yttranden
Barn och skolnämnd Lunds Stad skriver i sitt yttrande att skollagen 
ställer krav på att skolan utreder då någon elev har svårigheter i sin 
skolsituation. Särskilt begåvade barn bör uppmärksammas i ett tidigare 
skede, och därför behövs kunskap kring särbegåvning, Att utarbeta en 
särskild handlingsplan anser nämnden dock inte vara nödvändigt, då det 
redan finns utförligt arbetsmaterial och råd via exempelvis Skolverket.se. 
Att säkerställa att personal på skolorna har kunskap om och därigenom 
kan uppmärksamma elever med särbegåvning och anpassa 
undervisningen till dessa barn, såväl som till andra barn med andra typer 
av begåvning anser nämnden vara viktigt. Nämnden har beslutat att 
skolorna i Lunds stad bör se till att det finns kunskap om särskilt 
begåvade elever i syfte att kunna tillgodose dessa elevers behov i 
undervisningen och att informationsinsatsen bör återrapporteras till 
nämnden.

Barn och skolnämnd Lund Öster har beslutat att skolorna i Lund Öster 
ser till att det finns kunskap om särbegåvade elever i syfte att kunna 
tillgodose dessa elevers behov i undervisningen.

Kommunkontorets kommentar
Enligt skollagen ska skolan ge alla barn och elever den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för 
att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så lång som 
möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav 
som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 
längre i sin kunskapsutveckling. Skollagen ställer även krav på att 
utredningar genomförs då någon elev har svårigheter i sin skolsituation. 
Detta krav omfattar även särbegåvade barn.
Skolnämnderna lyfter fram SKLs handlingsplan och det arbetsmaterial 
som finns tillgängligt för skolorna via Skolverket och bedömer därför att 
det inte finns behov av en särskild handlingsplan i Lunds kommun.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Christoffer Brinkåker (SD), 
barn- och skolnämnderna, 
kommunkontoret
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-05-23

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 83 Remiss: Motion från Christoffer 
Brinkåker (SD) om handlingsplan för 
särbegåvade elever

Dnr BSÖ 2017/0220

Sammanfattning
Christoffer Brinkåker (SD) har kommit in med en motion om 
handlingsplan för särbegåvade elever, ställd till Lunds 
kommunfullmäktige. I motionen yrkas att Lunds kommun tar fram ett 
förslag till handlingsplan för identifiering av och anpassade 
arbetsmetoder för särbegåvande elever i grundskolan.

Svenska kommuner och landstings (SKL) har tagit fram en 
”Handlingsplan särskilt begåvade elever 2016”, tillsammans med sju 
kommuner. Skolverket har också omfattande stödmaterial kring elever 
med särbegåvning som finns på Skolverket.se.

En förutsättning, för att kunna identifiera och bemöta dessa elever på rätt 
sätt så att de har möjlighet att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling, är att skolorna har kunskap om elever med 
särbegåvning. Men att utöver SKL:s handlingsplan och Skolverkets 
omfattande material kring elever med särbegåvning, ha en ytterligare 
handlingsplan ser inte Barn- och skolförvaltningen att det finns behov av.

Barn- och skolförvaltningen Lund Öster föreslår nämnden beslutar 
att skolorna i Lund Öster ser till att det finns kunskap om särbegåvade 
elever i syfte att kunna tillgodose dessa elevers behov i undervisningen.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2017 dnr 
2017/0220 
Motion om handlingsplan för särbegåvande elever, Christoffer Brinkåker 
(SD) 
Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016, Samarbete 
mellan Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå, Sollentuna, Uppsala, Umeå 
och SKL 
Att arbeta med särskilt begåvade elever 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-
elever-1.230661 Skolverket
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-05-23

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att     skolorna i Lund Öster ser till att det finns kunskap om särbegåvade 

elever i syfte att kunna tillgodose dessa
elevers behov i undervisningen.

Beslut expedieras till:
Christoffer Brinkåker (SD) 
Kommunfullmäktige 
Rektorer Lund Öster 
Akten
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-23 BSÖ 2017/0311

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, 2017-05-23 klockan 18.30–20.15

Ledamöter Kenth Andersson (S), ordförande
Dennis Svensson (MP), vice ordf
Karin Nilsson (C), 2:e v ordf
Rita Borg (S)
Charlotte Svanberg (M)
Hanna Gunnarsson (V)
Cornelia Kramer (L)

Tjänstgörande ersättare Eva Strand (S), tjänstgörande för Ola Christiansson (S)
Per Jakobsson (M), tjänstgörande för Astrid Rugsveen (M)
Elsa Christersson (MP), tjänstgörande för Klara Westby (MP)

Ersättare Margareth Hansson (S)

Övriga Ann-Britt Wall Berséus, Skoldirektör, BSNLÖ
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSNLÖ
Per Måsbäck, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare Karin Nilsson (C)

Paragrafer § 73-86

Plats och tid för justering Barn- och skolkontor Lund Öster, Fritidsgatan 2, Södra Sandby 
måndag 29 maj 2017 kl 10:00

Underskrifter

Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Kenth Andersson (S)

Justerare

Karin Nilsson (C)
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Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-23 BSÖ 2017/0311

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lund Öster

Sammanträdesdatum 2017-05-23

Paragrafer § 73-86

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-31 Datum då anslaget tas ned 2017-06-22

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Elisabeth Salomonsson
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  Tjänsteskrivelse 1 (3) 
Barn- och skolförvaltning Lund Öster 
Skolkontoret 

 Diarienummer  

 2017-05-05 BSÖ 2017/0220  
    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Fritidsgatan 2   046-35 50 00   bsf.lundoster@lund.se www.lund.se 
24734 S Sandby      

 

 
Inger Aldrin 

046-35 65 51 

inger.aldrin@lund.se 

Barn- och skolnämnd Lund Öster 

 

Remiss: Motion från Christoffer Brinkåker 
(SD) om handlingsplan för särbegåvade elever 

Sammanfattning 
Christoffer Brinkåker (SD) har kommit in med en motion om 
handlingsplan för särbegåvade elever, ställd till Lunds 
kommunfullmäktige. I motionen yrkas att Lunds kommun tar fram ett 
förslag till handlingsplan för identifiering av och anpassade 
arbetsmetoder för särbegåvande elever i grundskolan. 

Svenska kommuner och landstings (SKL) har tagit fram en 
”Handlingsplan särskilt begåvade elever 2016”, tillsammans med sju 
kommuner. Skolverket har också omfattande stödmaterial kring elever 
med särbegåvning som finns på Skolverket.se.  

En förutsättning, för att kunna identifiera och bemöta dessa elever på rätt 
sätt så att de har möjlighet att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling, är att skolorna har kunskap om elever med 
särbegåvning. Men att utöver SKL:s handlingsplan och Skolverkets 
omfattande material kring elever med särbegåvning, ha en ytterligare 
handlingsplan ser inte Barn- och skolförvaltningen att det finns behov av. 

Barn- och skolförvaltningen Lund Öster föreslår nämnden besluta 
att skolorna i Lund Öster ser till att det finns kunskap om särbegåvade 
elever i syfte att kunna tillgodose dessa elevers behov i undervisningen. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2017 dnr 
2017/0220. 
Motion om handlingsplan för särbegåvande elever, Christoffer Brinkåker 
(SD). 
Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016, Samarbete 
mellan Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå, Sollentuna, Uppsala, Umeå 
och SKL. 
Att arbeta med särskilt begåvade elever 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-
elever-1.230661 Skolverket 
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 Tjänsteskrivelse 2 (3) 
  Diarienummer  

 2017-05-05 BSÖ 2017/0220  
    

 

 

 

Barnets bästa 
Enligt skollagen ska skolan ge alla barn och elever den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personaliga utveckling för 
att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så lång som 
möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav 
som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 
längre i sin kunskapsutveckling. Beslutet får anses ligga väl i linje med 
barnets bästa enligt Barnkonventionen. 

 

Ärendet 
Christoffer Brinkåker (SD) har kommit in med en motion om 
handlingsplan för särbegåvade elever, ställd till Lunds 
kommunfullmäktige. I motionen yrkas att Lunds kommun tar fram ett 
förslag till handlingsplan för identifiering av och anpassade 
arbetsmetoder för särbegåvande elever i grundskolan. Som grund för 
handlingsplanen görs bl a hänvisning till Svenska kommuner och 
landstings (SKL) ”Handlingsplan särskilt begåvade elever 2016”.  

 

Yttrande 
Svenska kommuner och landstings (SKL) har tagit fram en 
”Handlingsplan särskilt begåvade elever 2016”, tillsammans med sju 
kommuner. Vidare har Skolverket publicerat ett omfattande stödmaterial 
kring elever med särbegåvning som finns på Skolverket.se. På 
Skolverkets hemsida redovisas att skolan ofta missar dessa barns 
särskilda begåvning och därigenom inte lever upp till skollagens krav på 
att stimulera varje elev så att eleven kan nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. Att inte uppmärsammas och ges rätt stimulans kan 
leda till ett utåtagerande beteende, eller ett introvert beteende, beroende 
på barnets reaktioner.  

 

Det finns i nuläget inget faktaunderlag kring antal elever som kan ligga 
inom ramen för SKL:s definition av särbegåvning. 

Men resultatet i Lunds kommuns ungdomsenkät (LUNK) 2017 visar att 
90 procent av eleverna i åk 5 och 85 procent i åk 8 anser att deras lärare 
ger dem nya utmaningar så att de hela tiden utvecklas. Medan 3 elever i 
åk 5 och 19 elever i åk 8 inte anser det varav det är något fler flickor än 
pojkar som tycker så. Även om svaren indikerar att det finns ett antal 
elever som inte får den extra stimulans de skulle vilja ha, går det 
emellertid inte dra slutsatsen att detta är elever med särbegåvning (enligt 
definitionen i SKL:s handlingsplan) och inte heller i vilket/vilka ämnen 
det i så fall skulle röra sig om.  
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 Tjänsteskrivelse 3 (3) 
  Diarienummer  

 2017-05-05 BSÖ 2017/0220  
    

 

 

Tilläggas bör också att en klar majoritet av eleverna i åk 8 och flickor i 
synnerhet känt sig stressad på grund av skoluppgifter efter skoltid (ex. 
läxor, prov och inlämningar) under det senaste halvåret. Detta bör vägas 
in när det gäller balansen i att ge eleverna nya utmaningar.  

 
I skollagen finns krav på att starta en utredning då någon elev har 
svårigheter i sin skolsituation. Särskilt begåvade barn bör också 
uppmärksammas i ett tidigare skede, och därför behövs kunskap kring 
särbegåvning. Rektorerna behöver därför säkerställa att personal på 
skolorna har kunskap om och därigenom kan uppmärksamma elever med 
särbegåvning och anpassa undervisningen till dessa barn, såväl som till 
andra barn med andra typer av begåvning.  
 
Men att utöver SKL:s handlingsplan och Skolverkets omfattande material 
kring elever med särbegåvning, ha en ytterligare handlingsplan som det 
framgår av motionen ser inte Barn- och skolförvaltningen att det finns 
behov av. 
 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta 
att skolorna i Lund Öster ser till att det finns kunskap om särbegåvade 

elever i syfte att kunna tillgodose dessa elevers behov i 
undervisningen.  

 
 
 
 
 
Ann-Britt Wall Berséus 
Skoldirektör 

Inger Aldrin 
Utvecklingsledare 

 
Beslut expedieras till: 
Christoffer Brinkåker (SD) 
Kommunfullmäktige 
Rektorer Lund Öster 
Akten 
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-05-17

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 53 Yttrande över motion från SD om 
handlingsplan för särbegåvade elever

Dnr BSL 2017/0289

Sammanfattning
Christoffer Brinkåker, ledamot SD Lunds kommunfullmäktige, har den 9 
mars 2017 lämnat en motion om handlingsplan för särbegåvade elever till 
Lunds kommunfullmäktige. Motionen föreslår att Lunds kommun tar 
fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av och anpassning av 
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan.

SKL har tagit fram en sådan arbetsplan tillsammans med sju kommuner. 
Skolverket har omfattande material kring elever med särbegåvning som 
finns på Skolverket.se. Att ha kunskap om elever med särbegåvning är en 
förutsättning för att kunna identifiera och anpassa undervisningen efter 
dessa elever. Att ha en särskild arbetsplan för arbetet ser inte Barn- och 
skolförvaltningen att det finns behov av, eftersom det redan finns en 
arbetsplan utarbetad av SKL och omfattande stödmaterial på Skolverket. 
Se. Däremot ser vi att kunskapen är viktig för att kunna bemöta dessa 
elever på rätt sätt så att de har möjlighet att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling.

Barn- och skolförvaltning Lunds stads synpunkter:

 Skolorna i Lunds stad bör se till att det finns kunskap om särskilt 
begåvade elever i syfte att kunna tillgodose dessa elevers behov i 
undervisningen.

 Informationsinsatsen bör återrapporteras till nämnden.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens Tjänsteskrivelse motion SD Arbetsplan 
särbegåvade elever, den 20 april 2017, dnr 2017/0289

Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om handlingsplan för 
särbegåvade elever, den 9 mars 2017, dnr 2017/0289

Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016, Samarbete mellan 
Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå, Sollentuna, Uppsala, Umeå och SKL
Att arbeta med särskilt begåvade elever 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-
elever-1.230661 Skolverket
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-05-17

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att  som eget yttrande överlämna tjänsteskrivelse 2017/0289 ”Motion 

från Christoffer Brinkåker (SD) om handlingsplan för särbegåvade 
elever” 2017-05-17 till kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Skolområdeschefer
Rektorer
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-17 BSL 2016/0721

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Plats och tid Habo Gård, 2017-05-17 klockan 15.30–16.15

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Rita Borg (S)
Mårten Spanne (S)
Vera Johnsson (M)
Gösta Eklund (V)
Dragan Brankovic (SD)
Mattias Horrdin (C)
Victor Landing (KD)

Ersättare Pär-Ola Nilsson (S), Tjänstgörande för Erik Hammarström (MP)
Eva Ohlsson (S)
Håkan Friberg (L), Tjänstgörande för Nils Paulsson (M)
Victor Zetterman (L), Tjänstgörande för Ann-Charlotte Ewerhard 
(M)
Ursula Savonius (L), Tjänstgörande för Lars Hansson (L)
Bengt Svensson (SD)
Max Eskilsson (C)
Eli Blondin (FI)

Övriga Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSNLS
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSNLS
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSNLS

Justerare Monica Molin (S)
Ursula Savonius (L)

Paragrafer § 52-55

Plats och tid för justering BSF Lunds stad, Stora Södergatan 47, 2017-05-24 kl 13:00

Underskrifter
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Barn- och skolnämnd Lunds stad Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-05-17 BSL 2016/0721

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Eva-Lotta Kittel

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Monica Molin (S) Ursula Savonius (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum 2017-05-17

Paragrafer § 52-55

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-29 Datum då anslaget tas ned 2017-06-19

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

Underskrift

Eva-Lotta Kittel
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (3)
Skolkontoret Diarienummer

2017-04-20 BSL 2017/0289

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

Ann Edvik

046-3594708

ann.edvik@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om 
handlingsplan för särbegåvade elever

Sammanfattning
Christoffer Brinkåker, ledamot SD Lunds kommunfullmäktige, har den 9 
mars 2017 lämnat en motion om handlingsplan för särbegåvade elever till 
Lunds kommunfullmäktige. Motionen föreslår att Lunds kommun tar 
fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av och anpassning av 
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan.

SKL har tagit fram en sådan arbetsplan tillsammans med sju kommuner. 
Skolverket har omfattande material kring elever med särbegåvning som 
finns på Skolverket.se. Att ha kunskap om elever med särbegåvning är en 
förutsättning för att kunna identifiera och anpassa undervisningen efter 
dessa elever. Att ha en särskild arbetsplan för arbetet ser inte Barn- och 
skolförvaltningen att det finns behov av, eftersom det redan finns en 
arbetsplan utarbetad av SKL och omfattande stödmaterial på Skolverket. 
Se. Däremot ser vi att kunskapen är viktig för att kunna bemöta dessa 
elever på rätt sätt så att de har möjlighet att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling.   

Barn- och skolförvaltning Lunds stads synpunkter:
• Skolorna i Lunds stad bör se till att det finns kunskap om särskilt 

begåvade elever i syfte att kunna tillgodose dessa elevers behov i 
undervisningen. 

• Informationsinsatsen bör återrapporteras till nämnden. 

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att som eget yttrande överlämna tjänsteskrivelse 2017/0289 

”Motion från Christoffer brinkåker (SD) om handlingsplan 
för särbegåvade elever. 2017-05-17 till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens Tjänsteskrivelse motion SD Arbetsplan 
särbegåvade elever, den XX mars 2017, dnr 2017/0289
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2017-04-20 BSL 2017/0289

Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om handlingsplan för 
särbegåvade elever, den 9 mars 2017, dnr 2017/0289
Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016, Samarbete 
mellan Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå, Sollentuna, Uppsala, Umeå 
och SKL
Att arbeta med särskilt begåvade elever 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-
elever-1.230661 Skolverket

Barnets bästa
Detta beslut kan påverka särskilt begåvade barns möjligheter att nå så 
långt som möjligt inom ramen för skolans arbete. Enligt skollagen ska 
skolan ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver 
i sitt lärande och sin personaliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så lång som möjligt enligt 
utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling. Beslutet får anses ligga väl i linje med barnets bästa 
enligt Barnkonventionen.

Ärendet
Christoffer Brinkåker, ledamot SD Lunds kommunfullmäktige, har den 9 
mars 2017 lämnat en motion om handlingsplan för särbegåvade elever till 
Lunds kommunfullmäktige. Motionen föreslår att Lunds kommun tar 
fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av och anpassning av 
arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan. I motionen framgår 
att Christoffer Brinkåker fått information från Mensa om att Lund är den 
kommun med störst andel av deras medlemmar, som har en uppmätt IQ 
på över 130. Vidare informeras i motionen om att särbegåvade barn 
sällan får den stimulans de är i behov av i skolan i dag och att detta får 
negativa konsekvenser för dessa barn, att dessa barn felaktigt tilldelas 
diagnoser. Därför påtalas vikten av kunskap kring hur skolan kan 
identifiera dessa barn för att anpassa undervisningen för dem. I motionen 
hänvisar Christoffer Brinkåker till SKLs dokument Handlingsplan 
särskilt begåvade elever 2016. 
Skolverket har publicerat ett omfattande material på Skolverket.se om 
elever med särskild begåvning. Här redovisas att skolan ofta missar dessa 
barns särskilda begåvning och därigenom inte lever upp till skollagens 
krav på att stimulera varje elev så att eleven kan nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling. Att inte uppmärsammas och ges rätt stimulans 
kan leda till ett utåtagerande beteende, eller ett introvert beteende, 
beroende på barnets reaktioner. 

I lunds kommuns elevenkät, Lunk, ställs en fråga om utmaningar: ”Mina 
lärare ger mig utmaningar så att jag hela tiden utvecklas”. Enkätsvaren i 
årskurs 5 visar att de flesta av eleverna i Lunds stad upplever att detta 
stämmer, under 7% uppger att det stämmer ganska eller mycket dåligt. I 
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Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2017-04-20 BSL 2017/0289

årskurs 8 uppger 16,9% av pojkarna och 27,1% av flickorna att det 
stämmer ganska eller mycket dåligt. Elevsvaren ger en indikation på att 
en del av eleverna i högre åldrar upplever att de inte får den stimulans de 
hade behövt i skolarbetet. Dessa svar bör dock balanseras mot de svar 
eleverna i Lund i årskurs 8 ger när det gäller olika typer av 
stressreaktioner p.g.a. arbetsbelastning. Här visar eleverna en hög siffra 
om upplevd stress.

Något av skolområdena i Lunds stad har arbetat fokuserat med frågan 
kring elever med särskilt begåvning och satsat på fortbildning i detta för 
skolområdet för att stärka kunskapen kring dessa barns behov. 
Skolområdet har också en specialpedagog som särskilt har vidareutbildat 
sig inom särskild begåvning och på så sätt kan stötta arbetet i 
skolområdet. 

I skollagen finns krav på att starta en utredning då någon elev har 
svårigheter i sin skolsituation. Särskilt begåvade barn bör 
uppmärksammas i ett tidigare skede, och därför behövs kunskap kring 
särbegåvning, något som något skolområde redan identifierat och arbetat 
efter. Att utarbeta en särskild handlingsplan är däremot inte nödvändigt, 
då det redan finns utförligt arbetsmaterial och råd via exempelvis 
Skolverket.se. Att säkerställa att personal på skolorna har kunskap om 
och därigenom kan uppmärksamma elever med särbegåvning och 
anpassa undervisningen till dessa barn, såväl som till andra barn med 
andra typer av begåvning, är viktigt. 

Barn- och skolförvaltning Lunds stads synpunkter:
• Skolorna i Lunds stad bör se till att det finns kunskap om särskilt 

begåvade elever i syfte att kunna tillgodose dessa elevers behov i 
undervisningen. 

• Informationsinsatsen bör återrapporteras till nämnden. 

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att  som eget yttrande överlämna tjänsteskrivelse 2017/0289 ”Motion 

från Christoffer brinkåker (SD) om handlingsplan för särbegåvade 
elever. 2017-05-17 till kommunfullmäktige.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Ann Edvik
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Skolområdeschefer
Rektorer
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Interpellationssvar  
Emma Berginger 
Kommunalråd (MP) 
Lund 2017-05-31 

Svar på interpellation från Inga-Kerstin Eriksson avseende det fortsatta arbetet för en 
cykelväg längs Heckebergavägen i Genarp 

Tack för denna interpellation som följer upp den interpellationsdebatt angående cykelväg längs med 
Heckebergavägen i Genarp som jag och Inga-Kerstin Eriksson hade i januari i år. Tekniska nämnden 
har under flera år ansökt om medel för att bygga cykelväg längs med Heckebergavägen i Genarp ur 
den pott för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder som finns reserverade i den regionala 
transportinfrastrukturplanen, även kallad RTI. 

Vi från Miljöpartiet och Socialdemokraterna ser denna cykelväg som mycket viktig då den skulle göra 
det tryggare och säkrare att cykla i Genarp, något som särskilt skulle gynna barn och unga, en 
målgrupp som vi ser som särskilt viktig när det gäller behovet av att öka cyklingen. Eftersom 
väghållaren för Heckebergavägen är Trafikverket borde de rimligen finansiera cykelvägen. Ändå valde 
tekniska nämnden i sin ansökan att erbjuda Trafikverket att kommunen skulle medfinansiera denna 
cykelväg till 50%. 

Tyvärr har Trafikverket valt att inte bevilja vår ansökan. Just i år var potten för trafiksäkerhets- och 
miljöåtgärder enbart 7 mkr, vilket till viss del kan förklara varför vår ansökan inte beviljades. 
Kommande år är potten 23 mkr per år. Det har dessutom aviserats att dessa potter kan komma att höjas 
väsentligt i kommande års RTI-plan. 

Inga-Kerstin Eriksson frågar: Kommer Tekniska förvaltningen nu att utreda förutsättningar och 
kostnader för att bygga den planerade cykelvägen i egen regi? Om ja, när kan den utredningen bli 
klar? 

Tekniska förvaltningen har med anledning av avslaget på RTI-ansökan nyligen initierat en 
konsultutredning kring cykelvägar i Genarp. Då tittar de inte bara på cykelväg längs 
Heckebergavägen, utan tar ett lite större grepp och ser över förbättringar för cykel även på delar av 
Gödeslövsvägen och området däromkring. Utredningen beräknas klar efter sommaren. 

Vilka andra åtgärder kan Lunds kommun vidta för att säkerställa trafiksäkerheten för cyklister i 
Genarp? 

Den utrednings som nu pågår kommer att ge ett bra underlag för fortsatt arbete med trafiksäkerhet för 
cyklister i Genarp. Lunds kommun har dessutom redan genomfört en hastighetssänkning, vilket har 
ökat trafiksäkerheten för cyklister i Genarp och övriga tätorter i Lunds kommun. För den upplevda 
tryggheten bedömer jag ändå att det är viktigt med trafikseparerad infrastruktur för cykel, varför det är 
angeläget att det byggs cykelvägar längs med Heckebergavägen och även Gödeslövsvägen. Olika 
åtgärder för att förbättra för cyklister kommer också att ingå i uppdateringen av Lunds kommuns 
cykelstrategi. 

Kommer du att pressa Trafikverket för att de ska ta sitt ekonomiska ansvar för cykelvägen? 

Ja, jag med fler representanter från kommunledningen träffar Trafikverket i juni och jag kommer då att 
ta upp frågan om att Trafikverket bör ta sitt ansvar för att finansiera cykelvägen. 

Emma Berginger 
Kommunalråd (MP) 
Ordförande i tekniska nämnden 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 258 Medborgarförslag avseende
Idalagården i Veberöd

Dnr KS 2016/0544

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till Lunds kommun föreslås att Idalagården i 
Veberöd ska fortsätta att drivas i kommunal regi samt göras tillgänglig 
för olika aktörer i området. Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över 
ärendet och avstyrkt förslaget. Servicenämnden har yttrat sig i ärendet 
och meddelar att det för närvarande inte finns några alternativa planer för 
Idalagården. Kommunkontoret föreslår att frågan överlämnas till 
servicenämnden som får hitta en lämplig lösning för hur man på bästa 
och mest effektiva sätt kan använda alternativt avyttra Idalagården, då 
kultur-och fritidsnämnden inte längre har för avsikt att bedriva 
verksamhet i lokalen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-05-08.
Servicenämndens beslut 2016-12-07.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-08-31.
Medborgarförslag gällande Idalagården i Veberöd, daterat den 16 maj 
2016.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget.

Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska anses besvarat 
med vad kommunkontoret anfört.

Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), 
Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP) och Torsten Czernyson 
(KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avslå medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) 
m.fl. yrkande.

Omröstning begärs.

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara 
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

och finner att kommunstyrelsen beslutar att Hanna Gunnarssons 
(V) yrkande ska vara motförslag. 

Omröstning begärs.  

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning i voteringen om 
motförslag: 

Ja för bifall till Hanna Gunnarssons (V) yrkande som motförslag.

Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande som motförslag. 

Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Lena Fällström (S), Emma 
Berginger (MP) och Hanna Gunnarsson (V) röstar ja.

Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), Anne Landin (FNL) och 
Ulf Nymark (MP) avstår från att rösta.
 
Med 5 ja-röster mot 1 nej-röst och 7 som avstår från att rösta beslutar 
kommunstyrelsen således att Hanna Gunnarssons (V) yrkande ska vara 
motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning i 
huvudvoteringen.

Ja för bifall till Inga-Kerstin Eriksson (C) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Hanna Gunnarssons (V) yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Lena Fällström (S), Emma 
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Mats 
Helmfrid (M), Inga Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), 
Philip Sandberg (L) och Anne Landin (FNL) röstar ja.

Hanna Gunnarsson (V) röstar nej.

Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
 
Med 11 ja-röster mot 1 nej-röst och 1 som avstår från att rösta beslutar 
kommunstyrelsen således i enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. 
yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå medborgarförslaget.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 258/01

Protokollsanteckningar
Hanna Gunnarsson (V): Vänsterpartiet vill att Idalagården behålls i 
kommunal ägo.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-08-16 klockan 15.00–20.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 256-263, kl 19.40-20.35
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 223-250, kl 15.00-18.45
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 230-263, kl 16.15-20.35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 251-263
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 223-
255
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 223-
229

Ersättare Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 223-263

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 23 augusti 2017, kl 09:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-08-16

Paragrafer § 223-263

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-23 Datum då anslaget tas ned 2017-09-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 16 augusti 
2017, ärende ”Medborgarförslag avseende Idalagården i Veberöd, 
(KF) Dnr KS 2016/0544” 
  
Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 
vårt eget bifallssyrkande.  
Förslagets intention var att de verksamheter som byggnaden nu används 
till ska kunna fortsätta, till exempel 4 H-gården. Tyvärr vann avslag i 
omröstningen i kommunstyrelsen! 
 
 
För Sverigedemokraterna 2017-08-16 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 

625



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2017-05-08 KS 2016/0544

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

Magdalena Titze

046-359 51 52

magdalena.titze@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag avseende Idalagården i 
Veberöd

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till Lunds kommun föreslås att Idalagården i 
Veberöd ska fortsätta att drivas i kommunal regi samt göras tillgänglig 
för olika aktörer i området. Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över 
ärendet och avstyrkt förslaget. Servicenämnden har yttrat sig i ärendet 
och meddelar att det för närvarande inte finns några alternativa planer för 
Idalagården. Kommunkontoret föreslår att frågan överlämnas till 
servicenämnden som får hitta en lämplig lösning för hur man på bästa 
och mest effektiva sätt kan använda alternativt avyttra Idalagården, då 
kultur-och fritidsnämnden inte längre har för avsikt att bedriva 
verksamhet i lokalen. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2017-05-08 (denna skrivelse)
Servicenämndens beslut 2016-12-07 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-08-31
Medborgarförslag gällande Idalagården i Veberöd, daterat den 16 maj 
2016

Barnets bästa
Verksamhet som riktar sig till barn på Idalagården utgörs huvudsakligen 
av 4H-gårdens aktiviteter. I viss mån används gården för arrangemang till 
Sommarlund och lägerverksamhet på sommaren. 

Ärendet
Fred Lindfors skriver i ett medborgarförslag till Lunds kommun att han 
önskar att Idalagården i Veberöd ska fortsätta att drivas i kommunal regi 
samt göras tillgänglig för olika aktörer i området. Kultur- och 
fritidsnämnden tog över hyresavtalet år 2011, då Idala föreningsgård gick 
i konkurs. Verksamheten har därefter bedrivits med förlust. 

Kultur- och fritidsnämnden har ansökt hos servicenämnden om 
uppsägning av avtalet. Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över 
ärendet och avstyrkt medborgarförslaget, eftersom intäkterna från 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-05-08 KS 2016/0544

verksamheten inte står i proportion till de kostnader det medför att driva 
Idalagården. 

Servicenämndens yttrande
Servicenämnden anger att något system med lokalbank eller motsvarande 
inte finns i Lunds kommun. Servicenämnden har en stark ambition att 
lösa frågan när det gäller att hitta annan möjlig användning av 
Idalagården, eftersom detta är ett önskemål från kultur- och 
fritidsnämnden. 

Servicenämnden har som ett led i den stora utmaning på lokal- och 
bostadssidan som kommunen nu står inför börjat se över hela 
fastighetsbeståndet. Målet är att hitta möjliga lösningar för hur man på 
bästa och mest effektiva sätt kan använda alla lokaler, alternativt avyttra 
dem när så är påkallat. Detta är också ett särskilt uppdrag som 
servicenämnden fått av kommunfullmäktige. Inom ramen för detta arbete 
har Idalagården blivit aktuell. 

Kommunkontorets kommentar
I arbetet med att få fram bostäder för nyanlända har kommunen under 
årsskiftet 2016/2017 utrett möjligheten att bygga genomgångsbostäder i 
Idalagården. Dessa planer har dock skrinlagts då det visat sig att det ger 
alltför höga kostnader och därför inte är ekonomiskt hållbart. I dagsläget 
finns ingen annan aktuell plan för hur Idalagården ska användas.

Kommunkontoret hänvisar också till det särskilda uppdrag som 
servicenämnden har från fullmäktige (EVP 2016) om att effektivisera 
fastighetsbeståndet och föreslår att frågan överlämnas till service-
nämnden som får hitta en lämplig lösning för hur man på bästa och mest 
effektiva sätt kan använda alternativt avyttra Idalagården, då kultur-och 
fritidsnämnden inte längre har för avsikt att bedriva verksamhet i lokalen. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att medborgarförslaget ska anses besvarat med vad kommunkontoret 

anfört ovan.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef
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Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-12-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 66 Medborgarförslag avseende 
Idalagården i Veberöd

Dnr SN 2016/0205

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till Lunds kommun föreslås att Idalagården i 
Veberöd ska fortsätta att drivas i kommunal regi samt göras tillgänglig 
för olika aktörer i området. Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över 
ärendet och avstyrkt förslaget, eftersom intäkterna från verksamheten inte 
står i proportion till de kostnader det medför att driva Idalagården. Nu 
bereds även servicenämnden tillfälle att yttra sig över förslaget vad avser 
planer för Idalagården.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 november 2016 
Medborgarförslag gällande Idalagården i Veberöd, daterat den 16 maj 
2016

Beslut

Servicenämnden beslutar
 
att såsom sitt yttrande avseende medborgarförslag avseende 

Idalagården i Veberöd överlämna serviceförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2016-11-10.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Servicenämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-12-07 SN 2016/0199

Justerare Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Plats och tid Kristallen, Meteoriten plan 7, 2016-12-07 klockan 15.45–18.30

Ledamöter Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Per Olsson (S), vice ordf
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Mats Nilsson (S)
Lars Leonardsson (M)
Pontus Kjellström (V)
Gert Andersson (C)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare Anders Hansson (S), tjänstgör för Klara Strandberg (S)

Ersättare Barbro Törnqvist (S)
Staffan Sölve (MP)
Tobias Ekholm (MP)
Andreas Irestål (FNL)
Ingvar Hansson (C)

Övriga Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter
Ingrid Edling,  Markentreprenad  chef, Markentreprenad
Anne Pivén, utvecklingsstrateg
Daniella Ivkovic, Sekreterare
Katarina Otz, Kommunikatör, Serviceförvaltningen stab
Pål Svensson, Förvaltningschef, Serviceförvaltningen stab
Alma Hodzic, ekonomichef
Jennie Andersson, kostchef

Justerare Pontus Kjellström (V)

Paragrafer § 65-75

Plats och tid för justering Kristallen, Brotorget 1 den 12 december 2016 kl. 08.45

Underskrifter
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Servicenämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-12-07 SN 2016/0199

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Pontus Kjellström (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Servicenämnden

Sammanträdesdatum 2016-12-07

Paragrafer § 65-75

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-12 Datum då anslaget tas ned 2017-01-03

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Daniella Ivkovic
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Serviceförvaltningen 
Lundafastigheter 

Tjänsteskrivelse 
2016-11-10 

1(2) 

 

Postadress Besöksadress Telefon växel  Internetadress   
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00  www.lund.se  
221 00 Lund 

 

 
 
 
 
 

 
 

Yttrande över medborgarförslag angående 
Idalagården i Veberöd 
Dnr SN 2016/0205 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till Lunds kommun föreslås att Idalagården i 
Veberöd ska fortsätta att drivas i kommunal regi samt göras tillgänglig 
för olika aktörer i området. Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över 
ärendet och avstyrkt förslaget, eftersom intäkterna från verksamheten inte 
står i proportion till de kostnader det medför att driva Idalagården. Nu 
bereds även servicenämnden tillfälle att yttra sig över förslaget vad avser 
planer för Idalagården.  

Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 november 2016  
(denna skrivelse) 
Medborgarförslag gällande Idalagården i Veberöd, daterat den 16 maj 
2016 

Barnets bästa 
Verksamhet som riktar sig till barn på Idalagården utgörs huvudsakligen 
av 4H-gårdens aktiviteter. I viss mån används gården för arrangemang till 
Sommarlund och lägerverksamhet på sommaren. Huruvida denna 
verksamhet kan bedrivas på annan plats i Veberöd saknar 
serviceförvaltningen kännedom om. 

 

Ärendet 
I ett medborgarförslag till Lunds kommun föreslås att Idalagården i 
Veberöd ska fortsätta att drivas i kommunal regi samt göras tillgänglig 
för olika aktörer i området. Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över 
ärendet och avstyrkt förslaget, eftersom intäkterna från verksamheten inte 
står i proportion till de kostnader det medför att driva Idalagården. Nu 
bereds även servicenämnden tillfälle att yttra sig över förslaget vad avser 
planer för Idalagården. 
 
Kultur- och fritidsnämndens avtal avseende Idalagården sträcker sig till 
och med utgången av år 2019. Något system med lokalbank eller 
motsvarande inte finns i Lunds kommun, varför uppsägningen endast 
utgör ett önskemål. Serviceförvaltningen har en stark ambition att lösa 
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 Tjänsteskrivelse 

2016-11-10 
2(2) 

 

 

frågan när det gäller att hitta annan möjlig användning av Idalagården, 
eftersom detta är ett önskemål från kultur- och fritidsnämnden.  
 
Serviceförvaltningen har som ett led i den stora utmaning på lokal- och 
bostadssidan som kommunen nu står inför, på ett mer intensivt sätt än 
tidigare, börjat se över hela fastighetsbeståndet. Målet är att hitta möjliga 
lösningar för hur man på bästa och mest effektiva sätt kan använda alla 
lokaler, alternativt avyttra dem när så är påkallat. Detta är också ett 
särskilt uppdrag som servicenämnden fått av kommunfullmäktige. Inom 
ramen för detta arbete har Idalagården blivit aktuell.  
 
Några beslutade planer för Idalagården finns emellertid inte i dag, men 
servicenämnden alternativt servicenämndens arbetsutskott skulle kunna 
komma att få ta ställning till ett sådant förslag, allt beroende på vilken 
karaktär beslutet har. 

Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar 
 
Att såsom sitt yttrande avseende medborgarförslag avseende Idalagården 
i Veberöd överlämna serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-10. 
 

Serviceförvaltningen 
 
 
 
Pål Svensson Jonna Myrebris 
Servicedirektör Fastighetschef 
 
Beslut expedieras till: 
Akten 
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-08-31

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 73 Yttrande över medborgarförslag 
angående Idalagården i Veberöd
Dnr KU 2016/0678

Sammanfattning
Medborgarförslag från Fred Lindfors om att Idalagården i Veberöd 
fortsatt ska bedrivas i kommunal regi samt tillgängliggöras för olika 
aktörer i området har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande. Enligt förslagsställaren är Idala gård viktig ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv, då den representerar äldre tiders lantbruk.

Kultur- och fritidsnämnden tog över hyresavtalet år 2011, då Idala 
föreningsgård gick i konkurs. Verksamheten har därefter bedrivits med 
förlust. Beräknade utgifter för anläggningen, utan att räkna med intäkter, 
är för år 2016 drygt 1,1 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden har 
hos Lundafastigheter ansökt om uppsägning av avtalet, eftersom 
intäkterna från verksamheten inte står i proportion till de kostnader det 
medför att driva Idalagården.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 juli 2016 
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 15 juni 2016
Medborgarförslag gällande Idalagården i Veberöd, daterat den 16 maj 
2016

Yrkanden
Sven Ingmar Andersson (C) yrkar ”att Idalagården i Veberöd ska 
fortsätta att drivas i kommunal regi och att förvaltningen skall presentera 
möjligheter att göra verksamheten mer effektiv. Verksamheten skall vara 
kvar till det finns ett annat likvärdigt alternativ, till exempel i form av en 
multihall.”

Joakim Friberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Göran Fries (V) yrkar bifall till Sven Ingmar Anderssons (C) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande konstaterar att två förslag till beslut föreligger, förvaltningens 
förslag till yttrande vilket inbegriper att avyttra verksamheten på Idala 
gård samt yrkande från Sven Ingmar Andersson (S) med flera om att 
behålla densamma. Ordförande ställer därefter proposition på de två 
förslagen och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag.
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-08-31

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna upprättat yttrande samt föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslag gällande 
Idala gård i Veberöd

Protokollsanteckningar
Sven Ingmar Andersson (C) för följande anteckning till protokollet: 
”Centerpartiet anser att Idalagården i Veberöd skall fortsätta att drivas i 
kommunal regi och att förvaltningen skall presentera möjligheter att göra 
verksamheten mer effektiv. Verksamheten skall vara kvar till det finns ett 
annat likvärdigt alternativ, till exempel i form av en multihall.”

Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: 
”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-08-31 KU 2016/0719

Justerare Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid Stora Södergatan 47, rum Råbandsknopen, 2016-08-31, 
klockan 17.30–20.35

Ledamöter Joakim Friberg (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Louise Burman (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V) §§ 62-65
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Tjänstgörande ersättare Viktor Östlund (MP), ersättare för Emma Fager Malmström (MP)
Göran Fries (V) §§ 66-77, ersättare för Saima Jönsson Fahoum (V)

Ersättare Lars Westerberg (S)
Nita Lorimer (V)
Erik Dahlén (C)
Carl Granklint Rask (FI)

Övriga Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Vera Lazarevic, administrativ chef
Chris Schenlaer, kulturchef
Christian Halberg, tillförordnad kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Karin Larsson, utvecklingsstrateg
Oliwer Karlsson, ungdomsombud, §§ 62-71
Karin Löfman, kommunikatör, §§ 62-64
Åsa Nacking, konsthallschef, §§ 62-64
Joakim Sternö, konsult, §§ 62-64

Justerare Zoltán G Wagner (KD)

Paragrafer §§ 62-77

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2016-09-13
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-08-31 KU 2016/0719

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Joakim Friberg (S)

Justerare

Zoltán G Wagner (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-08-31

Paragrafer §§ 62-77

Datum då anslaget sätts upp 2016-09-14 Datum då anslaget tas ned 2016-10-07

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Underskrift

Katarina Franzén
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2)
Idrott Diarienummer

2016-07-25 KU 2016/0678

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

Dan Kanter 

046-35 53 57

dan.kanter@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över medborgarförslag angående 
Idalagården i Veberöd

Sammanfattning
Fred Lindfors skriver i ett medborgarförslag till Lunds kommun att han 
önskar att Idalagården i Veberöd ska fortsätta att drivas i kommunal regi 
samt göras tillgänglig för olika aktörer i området. Kultur- och 
fritidsnämnden tog över hyresavtalet år 2011, då Idala föreningsgård gick 
i konkurs. Verksamheten har därefter bedrivits med förlust. Kultur- och 
fritidsnämnden har hos Lundafastigheter ansökt om uppsägning av 
avtalet, eftersom intäkterna från verksamheten inte står i proportion till 
de kostnader det medför att driva Idalagården. 

Kultur- och fritidsnämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast den 14 september 2016.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 juli 2016 
(denna skrivelse)
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 15 juni 2016
Medborgarförslag gällande Idalagården i Veberöd, daterat den 16 maj 
2016

Barnets bästa
Verksamhet som riktar sig till barn på Idalagården utgörs huvudsakligen 
av 4H-gårdens aktiviteter. I viss mån används gården för arrangemang till 
Sommarlund och lägerverksamhet på sommaren.  

Ärendet
Fred Lindfors skriver i ett medborgarförslag till Lunds kommun att han 
önskar att Idalagården i Veberöd ska fortsätta att drivas i kommunal regi 
samt göras tillgänglig för olika aktörer i området, såsom den lokala 
kulturföreningen, 4H-gård, företag samt större högtider och jubileer. 
Förslagsställaren betonar också att Idala gård är viktig ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv, då den representerar äldre tiders lantbruk.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-07-25 KU 2016/0678

Verksamheten idag
Idag består verksamheten på Idalagården huvudsakligen av föreningen 
4H:s verksamhet samt uthyrning till olika fester och arrangemang. Ett 
lokalt företag hyr också lokaler i fastigheten. 

Kultur- och fritidsnämndens hantering av Idala gård
Kultur- och fritidsförvaltningen tecknade år 2000 avtal om hyra av 
lokaler för Idalagården i Veberöd till och med den 31 december 2019. 
Anledningen var att kommundelsnämnd Veberöd hade tecknat avtal med 
föreningen Idala föreningsgård om upplåtelse till densamma för den av 
föreningen finansierade ombyggnaden av gården. 

När föreningen försattes i konkurs den 8 december 2011 gick kultur- och 
fritidsnämnden in och övertog verksamheten. Avtalet med 
Lundafastigheter sades därefter upp av nämnden i mars år 2012. I 
avvaktan på att uppsägningen ska godkännas driver kultur- och 
fritidsnämnden gården med allt större negativt resultat, vilket innebär 
ekonomisk förlust. Beräknade utgifter för anläggningen, utan att räkna 
med intäkter, är för år 2016 drygt 1,1 miljoner kronor. I takt med att 
intäkterna och verksamheten har minskat på Idalagården blir utgiften allt 
mer betungande för kultur- och fritidsnämndens budget. 

Kultur- och fritidsförvaltningens övervägande
Kultur- och fritidsförvaltningen menar att ansökan om uppsägning av 
hyresavtalet hos Lundafastigheter bör stå kvar, eftersom verksamhetens 
intäkter inte står i proportion till de kostnader det medför att driva 
Idalagården. Utifrån detta resonemang kan förvaltningen inte uttala sig 
till stöd för det inkomna medborgarförslaget, varför kultur- och 
fritidsnämnden föreslås föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag gällande Idala gård i Veberöd

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör

Dan Kanter
Idrotts- och fritidschef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 259 Medborgarförslag avseende framtiden
gällande Tingshuset och Polishuset i 
Dalby

Dnr KS 2015/1261

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås bland annat att Lunds kommun på olika 
sätt ska förbättra möjligheterna för invånarna i Dalby att använda det så 
kallade Polishuset respektive Tingshuset.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 juni 2017.
Servicenämndens beslut den 3 maj 2017, § 45.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 april 2017.
Medborgarförslag-Framtiden gällande Tingshuset och Polishuset i Dalby.

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

Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att  medborgarförslaget bifalles på så sätt att processen att sälja 
Tingshuset och Polishuset i Dalby avbryts.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå medborgarförslaget.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Protokollsanteckningar
Ulf Nymark (MP) och Anders Almgren (S): Fastigheterna är inte aktuella 
för försäljning. Vi har för avsikt att inom kort ta upp en diskussion med 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

och i berörda nämnder om möjligheten att finna verksamheter som 
möjliggör att behålla Tingshuset och Polishuset i kommunal ägo.

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

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-08-16 klockan 15.00–20.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 256-263, kl 19.40-20.35
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 223-250, kl 15.00-18.45
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 230-263, kl 16.15-20.35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 251-263
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 223-
255
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 223-
229

Ersättare Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 223-263

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 23 augusti 2017, kl 09:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-08-16

Paragrafer § 223-263

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-23 Datum då anslaget tas ned 2017-09-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-06-12 KS 2015/1261

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

Pernilla Ardhe

046-356339

pernilla.ardhe@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Framtiden gällande 
Tingshuset och Polishuset i Dalby.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås bland annat att Lunds kommun på olika sätt 
ska förbättra möjligheterna för invånarna i Dalby att använda det så kallade 
Polishuset respektive Tingshuset.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 juni 2017.
Servicenämndens beslut den 3 maj 2017, § 45.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 april 2017.
Medborgarförslag-Framtiden gällande Tingshuset och Polishuset i Dalby.

Barnets bästa
Serviceförvaltningen har gjort följande analys. God ekonomisk hushållning 
innebär att varje generation ska bära sina egna kostnader och inte övervältra 
dem på framtida generationer. För det fall att det saknas ekonomiska 
förutsättningar att driva kommunal verksamhet i de aktuella byggnaderna är 
det god ekonomisk hushållning att sälja dem. 

Ärendet
I ett medborgarförslag gällande det så kallade Polishuset och Tingshuset i  
Dalby föreslås bland annat att Lunds kommun ska: 

• Göra det möjligt för alla människor i Dalby att utöka användandet av de 
aktuella byggnaderna. 

• Bevara byggnaderna som ett administrativt och kulturellt center för alla 
invånare i Dalby. 

• Försäkra att användningen av byggnaderna är gratis eller sker till minimal 
ersättning för Dalbyborna. 

• Överlåta förvaltning av byggnaderna till en grupp av Dalbys medborgare, 
vilka ska upprätthålla ett demokratiskt forum för visst ändamål.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-06-12 KS 2015/1261

Servicenämnden
Medborgarförslaget har remitterats till servicenämnden som framfört 
följande.
Förslagslämnaren anger vissa typer av aktiviteter som skulle kunna bedrivas 
i byggnaderna, där ett inslag får uppfattas falla inom socialförvaltningens 
område. I huvudsak utgörs dock de föreslagna aktiviteterna av icke 
kommunal verksamhet, såsom Folkkök, födelsedagsfester och allmänna 
sociala evenemang.
 
I servicenämndens uppdrag ingår att tillhandahålla lokaler till de kommunala 
verksamheterna och förvalta kommunens byggnadsbestånd. I uppdraget 
ingår att avyttra fastigheter när de inte kan användas för kommunala 
ändamål eller andra särskilda skäl gör att de ska förbli i kommunal ägo.
 
De aktuella byggnaderna har inte visat sig lämpliga för någon kommunal 
verksamhet. Nämndens uppfattning är att förutsättning för avyttring 
föreligger. 

Att vederlagsfritt upplåta lokaler på det sätt och för de ändamål som 
föreslås, ligger inte inom ramen vad som medges av de regelverk som 
servicenämnden och dess förvaltning har att förhålla sig till. 

Servicenämnden avstyrker medborgarförslaget.

Kommunkontorets kommentar
Mot bakgrund av vad servicenämnden anfört föreslår kommunkontoret 
att medborgarförslaget avslås.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Medborgarförslag -
Framtiden Gällande Tingshuset & Polishuset i Dalby 

(Förslagsställare: Daniel Casey. 

Vi, de undertecknande, uppmanar Lunds Kommun att göra följande: 

- Göra det möjligt för invånarna att markant utöka användandet av dessa byggnader:
Alla människor i Dalby ska kunna utöva diverse aktiviteter, knyta lokala kontakter
och främja gemenskap.

- Bevara dessa byggnader som allmän egendom, i erkännande och uppskattning av
deras unika historiska värde samt symboliska beskaffenhet som ett administrativt och
kulturellt center för alla invånare i Dalby.

- Stödja dessa byggnader som icke-kommersiella tillgångar: Försäkra användning av
dem för alla till en minimal kostnad/gratis.

- Överlåta förvaltandet av byggnaderna till en grupp av Dal bys medborgare ( ca 20
Dalbybor inklusive förslagsställare - i form av en förening eller liknande). Denna
grupp kommer att kommunicera och knyta kontakt med andra medborgare, publicera
möjligheterna som byggnaderna erbjuder och organisera aktiviteter/evenemang.
[Lunds Kommun behåller äganderätten samt ansvar för underhållning, men med delat
ansvar för underhållsarbete att förhandlas fram under överlåtelsen].

[Föreslagna aktiviteter att inkludera: 

Polishuset: Folkkök (regelbundna gemensamma måltider), Evenemang (Tex 
Födelsedagsfester), Musik/Dans Lokal 

Tingshuset: Möten, Presentationer i Utbildningssyfte, Praktiska Workshops, 
Allmänna Sociala Evenemang, Lokalt Center för Socialt Stöd, Utrymme för 
Kontor/Förvaring 

Den förvaltande gruppen ska upprätthålla ett demokratiskt forum för att säkerställa att 
användandet av byggnaderna utvecklas efter vad medborgarna anser bäst!] 
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Medborgarförslag -
Framtiden Gällande Tingshuset & Polishuset i Dalby 

(Förslagsställare: Daniel Casey, Dalby. 

Vi, de undertecknande, uppmanar Lunds Kommun att göra följande: 

- Göra det möjligt för invånarna att markant utöka användandet av dessa byggnader:
Alla människor i Dalby ska kunna utöva diverse aktiviteter, knyta lokala kontakter
och främja gemenskap.

- Bevara dessa byggnader som allmän egendom, i erkännande och uppskattning av
deras unika historiska värde samt symboliska beskaffenhet som ett administrativt och
kulturellt center för alla invånare i Dalby.

- Stödja dessa byggnader som icke-kommersiella tillgångar: Försäkra användning av
dem för alla till en minimal kostnad/gratis.

- Överlåta förvaltandet av byggnaderna till en grupp av Dal bys medborgare ( ca 20
Dalbybor inklusive förslagsställare - i form av en förening eller liknande). Denna
grupp kommer att kommunicera och knyta kontakt med andra medborgare, publicera
möjligheterna som byggnaderna erbjuder och organisera aktiviteter/evenemang.
[Lunds Kommun behåller äganderätten samt ansvar för underhållning, men med delat
ansvar för underhållsarbete att förhandlas fram under överlåtelsen].

[Föreslagna aktiviteter att inkludera: 

Polishuset: Folkkök (regelbundna gemensamma måltider), Evenemang (Tex
Födelsedagsfester), Musik/Dans Lokal 

Tingshuset: Möten, Presentationer i Utbildningssyfte, Praktiska Workshops,
Allmänna Sociala Evenemang, Lokalt Center för Socialt Stöd, Utrymme för 
Kontor/Förvaring 

Den förvaltande gruppen ska upprätthålla ett demokratiskt forum för att säkerställa att 
användandet av byggnaderna utvecklas efter vad medborgarna anser bäst!] 
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Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (4) 
Sammanträdesdatum 

2017-05-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 45 Medborgarförslag - Framtiden gällande
Tingshuset och Polishuset i Dalby 

Dnr SN 2017/0205 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås bland annat att Lunds kommun på olika 
sätt ska förbättra möjligheterna för invånarna i Dalby att använda det så 
kallade Polishuset respektive Tingshuset. Servicenämnden har fått 
förslaget på remiss. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag Framtiden gällande Tingshuset & Polishuset i Dalby. 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 april 2017. 

Yrkanden 
Pontus Kjellström (V) yrkar: 

att servicenämnden beslutar att yttra följande: Fastigheterna i centrum är 
viktiga för Dalbys utveckling, som plats för kommunal, privat och 
föreningsdriven verksamhet. Kommunens ägandeskap är nödvändigt för 
att dalbyborna ska garanteras tillgång till husen. Vilken typ av 
verksamhet som ska finnas i husen är upp till andra nämnder att besluta 
om, men det är väldigt viktigt att kommunen äger husen även i 
fortsättningen”. 

Inger Tolsved Rosenkvist (L) yrkar på avslag för Pontus Kjellströms 
yrkande och yrkar på bifall för serviceförvaltningens förslag. 

Lars Leonardsson (M) yrkar bifall till Inger Tolsved Rosenkvists (L) 
yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Pontus Kjellströms (V) yrkande 
och finner att servicenämnden avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandet i enlighet med 
serviceförvaltningens förslag och finner att servicenämnden bifaller 
yrkandet. 

Beslut 

Servicenämnden beslutar 
att såsom sitt yttrande avseende medborgarförslag Framtiden gällande 

Polishuset och Tingshuset i Dalby översända serviceförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2017-04-20. 
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Servicenämnden Protokollsutdrag 2 (4) 
Sammanträdesdatum 

2017-05-03 

Justerare Utdragsbestyrkande 

Reservationer 
Pontus Kjellström (V) reserverar sig mot servicenämndens beslut. 
Följande skriftliga reservation ges in Prot.bil. SN § 45/01 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 

652



Servicenämnden Protokollsutdrag 3 (4) 
Sammanträdesdatum Diarienummer 

2017-05-03 SN 2017/0231 

Justerare Utdragsbestyrkande 

Servicenämnden 

Plats och tid Meteoriten, Kristallen Plan 7, 2017-05-03 klockan 17.00–20.39 

Ledamöter Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande 
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf 
Mats Nilsson (S) 
Lars Leonardsson (M) 
Pontus Kjellström (V) 
Gert Andersson (C) 

Tjänstgörande ersättare Barbro Törnqvist (S), tjänstgör för Klara Strandberg (S) 
Staffan Sölve (MP), tjänstgör för Elvira Mehic (S) §§ 42-48, 
kl.17.00-19.47 
Tobias Ekholm (MP), tjänstgör för Elvira Mehic (S) §§ 49-51 
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L), tjänstgör för Maria Gunnevik 
(KD) 

Ersättare Andreas Irestål (FNL) 
Ingvar Hansson (C) 

Övriga Alma Hodzic, Ekonomichef 
Anna Månsson, Nämndsekreterare, Stab 
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad 
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter 
Pål Svensson, Servicedirektör, Stab 
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Stab 
Magnus Pålsson, Byggnadsingenjör, Lundafastigheter 
Ewa Folkesson, Chef Fastighetsförvaltning, Lundafastigheter 

Justerare Oskar Vilhelmsson Timmermand (L) 

Paragrafer § 42-51 

Plats och tid för justering Kristallen, Brotorget 1 den 9 maj 2017 kl. 08.00 

Underskrifter 
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Servicenämnden Protokollsutdrag 4 (4) 
Sammanträdesdatum Diarienummer 

2017-05-03 SN 2017/0231 

Justerare Utdragsbestyrkande 

Sekreterare 

Anna Månsson 

Ordförande 

Johan Lambreus Mattsson (MP) 

Justerare 

Oskar Vilhelmsson Timmermand (L) 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2017-05-03 

Paragrafer § 42-51

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-09 Datum då anslaget tas ned 2017-05-31 

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Brotorget 1 

Underskrift 

Anna Månsson 
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       Reservation  
Servicenämnden 2017-05-03, ärende 3 

“Medborgarförslag - Framtiden gällande Tingshuset och Polishuset i Dalby” 

Vi vill äga husen i Dalby centrum tillsammans! 

Servicenämnden har fått in ett mycket bra medborgarförslag om två hus i Dalby, Tingshuset 
och polishuset, och hur de skulle kunna användas av dalbyborna. Vänsterpartiet håller med 
medborgarförslagsställaren om att det skulle vara väldigt bra om husen kunde fyllas med 
verksamheter som dalbyborna vill ha och ägna sig åt. Husen skulle kunna vara riktigt fina 
mötesplatser och arenor i Dalby.  

Serviceförvaltningens svar på medborgarförslaget pekar tyvärr i en annan riktning. 
Förvaltningen förslag är att båda husen ska säljas. Vänsterpartiet protesterar verkligen mot 
detta. Vi tycker det är väldigt viktigt att alla lundabor, genom kommunen, äger hus 
tillsammans. Att kommunen är ägaren är det enda sättet för att garantera att dalbybor, 
föreningar och småföretagare ges tillgång till husen, utan att betala höga hyror.  

Vänsterpartiet föreslog därför att servicenämnden skulle besluta följande: 

"att servicenämnden beslutar att yttra följande: Fastigheterna i centrum är viktiga för Dalbys 
utveckling, som plats för kommunal, privat och föreningsdriven verksamhet. Kommunens 
ägandeskap är nödvändigt för att dalbyborna ska garanteras tillgång till husen. Vilken typ av 
verksamhet som ska finnas i husen är upp till andra nämnder att besluta om, men det är 
väldigt viktigt att kommunen äger husen även i fortsättningen". 

Pontus Kjellström 
vänsterpartiet 
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Serviceförvaltningen Tjänsteskrivelse 
2017-04-20 

1(2) 

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress 
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 www.lund.se 
221 00 Lund 

Medborgarförslag – Framtiden gällande 
Tingshuset och Polishuset i Dalby  
Dnr SN 2017/0205 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås bland annat att Lunds kommun på olika 
sätt ska förbättra möjligheterna för invånarna i Dalby att använda det så 
kallade Polishuset respektive Tingshuset. Servicenämnden har fått 
förslaget på remiss. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag Framtiden gällande Tingshuset & Polishuset i Dalby 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 april 2017 (denna 
skrivelse). 

Barns bästa 
God ekonomisk hushållning innebär att varje generation ska bära sina 
egna kostnader och inte övervältra dem på framtida generationer. För det 
fall att det saknas ekonomiska förutsättningar att driva kommunal 
verksamhet i de aktuella byggnaderna är det god ekonomisk hushållning 
att sälja dem.  

Ärendet 
I ett medborgarförslag som servicenämnden fått på remiss gällande det så 
kallade Polishuset respektive Tingshuset i Dalby föreslås att Lunds 
kommun ska: 

• Göra det möjligt för alla människor i Dalby att utöka användandet
av de aktuella byggnaderna.

• Bevara byggnaderna som ett administrativt och kulturellt center
för alla invånare i Dalby.

• Försäkra att användningen av byggnaderna är gratis eller sker till
minimal ersättning för Dalbyborna.

• Överlåta förvaltning av byggnaderna till en grupp av Dalbys
medborgare, vilka ska upprätthålla ett demokratiskt forum för
visst ändamål.
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Tjänsteskrivelse 
2017-04-20 

2(2) 

Förslagslämnaren anger vidare vissa typer av aktiviteter som skulle 
kunna bedrivas i byggnaderna, där ett inslag får uppfattas falla inom 
socialförvaltningens område. I huvudsak utgörs dock de föreslagna 
aktiviteterna av icke kommunal verksamhet, såsom Folkkök, 
födelsedagsfester och allmänna sociala evenemang.  

I servicenämndens uppdrag ingår att tillhandahålla lokaler till de 
kommunala verksamheterna och förvalta kommunens byggnadsbestånd. I 
uppdraget ingår att avyttra fastigheter när de inte kan användas för 
kommunala ändamål eller andra särskilda skäl gör att de ska förbli i 
kommunal ägo.  

De aktuella byggnaderna har inte visat sig lämpliga för någon kommunal 
verksamhet. Att vederlagsfritt upplåta lokaler på det sätt och för de 
ändamål som föreslås, ligger inte inom ramen vad som medges av de 
regelverk som servicenämnden och dess förvaltning har att förhålla sig 
till.   

Serviceförvaltningens uppfattning är att förutsättningar för avyttring 
föreligger. Ett beslut om en sådan avyttring fattas antingen av 
servicenämnden eller av kommunstyrelsen beroende på köpeskillingens 
storlek.    

Serviceförvaltningen avstyrker förslaget. 

Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden förslås besluta 

att såsom sitt yttrande avseende medborgarförslag Framtiden gällande 
Polishuset och Tingshuset i Dalby översända serviceförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2017-04-20.  

Serviceförvaltningen 

Pål Svensson Jonna Myrebris 
Förvaltningschef Fastighetschef 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-08-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 260 Medborgarförslag om att bevara
Stenkorssen som kulturhus

Dnr KS 2016/1182

Sammanfattning
Carolina Ask föreslår i medborgarförslag att Stenkrossen bevaras som det 
kulturhus det är idag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat den 7 december 2016.
Kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2017, § 30 jämte bilagor.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 mars 2017, § 58, jämte bilaga.
Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2017, § 61, jämte bilaga.
Byggnadsnämndens beslut den 18 maj 2017, § 93, jämte bilaga.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 juni 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat med vad som framgår av 

kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-08-16 klockan 15.00–20.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 256-263, kl 19.40-20.35
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 223-250, kl 15.00-18.45
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 230-263, kl 16.15-20.35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 251-263
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 223-
255
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 223-
229

Ersättare Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 223-263

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 23 augusti 2017, kl 09:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-08-16

Paragrafer § 223-263

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-16 Datum då anslaget tas ned 2017-09-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-06-21 KS 2016/1182

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

Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen 
som kulturhus.

Sammanfattning
Carolina Ask föreslår i medborgarförslag att Stenkrossen bevaras som det 
kulturhus det är idag. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat den 7 december 2016
Kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2017, § 30 jämte bilagor
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 mars 2017, § 58, jämte bilaga
Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2017, § 61, jämte bilaga
Byggnadsnämndens beslut den 18 maj 2017, § 93, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 juni 2017

Barnets bästa
Då en större del av verksamheten vänder sig till barn och ungdomar 
kommer en förändring och/eller flytt avverksamheten att påverka 
målgruppen.

Ärendet
Carolina Ask föreslår i medborgarförslag att Stenkrossen bevaras som det 
kulturhus det är idag.  

Hon anför att Stenkrossens lokaler fungerar som en unik mötesplats och 
är en ovärderlig plattform för Lunds kreativa och innovativa utveckling. 
Lokalernas utformning och centrala läge skapar utrymme för en unik 
mångfald av både människor och kulturuttryck.

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget och föreslår 
kommunstyrelsen 

att föreslå fullmäktige att bifalla medborgarförslaget med hänvisning till 
vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

att inhämta utlåtande från byggnadsantikvarien angående Stenkrossens 
byggnad.

Kultur- och fritidsförvaltningen anför att sedan starten 2013 har 
Stenkrossens verksamhet bedrivits i lokaler på Kastanjegatan 13 i Lund, 
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som ägs och förvaltas av serviceförvaltningen och som tidigare har 
inrymt en del av den kommunala praktiska gymnasieutbildningen.

Kultur- och fritidsförvaltningens kontrakt gällande förhyrning av
lokalerna har från början formulerats som tillfälligt och har utifrån
förhandling gällande anvisning av mark på tomten där byggnaden finns,
kunnat förlängas efterhand. Det nuvarande kontraktet avseende kultur- 
och fritidsförvaltningens tillgång till lokalen löper till den 31 december
2018.

Ansvar
Ansvaret för att driva frågan om Stenkrossens framtid är
kommungemensamt, men också tydligt uppdelat utifrån berörda
nämnders uppdrag.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för uppdraget att konceptet
Stenkrossens innehåll och verksamhet fortsatt kan bedrivas, antingen i
befintliga lokaler eller i andra för verksamheten ändamålsenliga
ersättningslokaler.

Övriga nämnder, som bland annat hanterar tillstånd för markanvisning
samt upplåtande och tillstånd för uppförande av bostäder, ansvarar för att
utreda nuvarande lokals fortsatta möjlighet att inrymma verksamheten på
längre sikt.

Medborgarförslaget formulerar vikten av att verksamheten, som har
byggts upp på Stenkrossen, kommer att kunna fortleva efter det att
kontraktet gällande tillgång till lokalen på Kastanjegatan 13 har löpt ut.
Kultur- och fritidsförvaltningens målsättning är att tillvarata det
engagemang och den samverkan som har genererats utifrån det som har
skapats under den tidsperiod som verksamheten har varit igång samt att
aktivt driva dialog med övriga parter i kommunen gällande en långsiktig,
hållbar lösning avseende ändamålsenliga lokaler. Kultur- och
fritidsnämnden fattade den 15 december 2016 beslut om att säkerställa att
den kulturverksamhet som idag bedrivs på Stenkrossen även
fortsättningsvis kommer att kunna bedrivas i ändamålsenliga lokaler samt
att hos byggnadsnämnden klargöra att Stenkrossen fungerar utmärkt som
lokal för nämndens aktiviteter och att intresset är stort för att bibehålla
den.

Som framgår av ovanstående ansvarar kultur-och fritidsnämnden för den
verksamhet, som bedrivs i lokalerna på Stenkrossen. Byggnadsnämnden
ansvarar för detaljplanering gällande området. Vidare ansvarar
servicenämnden för fastighetsförsörjning inom kommunala 
verksamheter. Konsekvensen är att det är ett kommungemensamt ansvar
om verksamheten fortsatt ska kunna bedrivas i nuvarande lokaler eller i
lämpliga ersättningslokaler.
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Byggnadsnämnden har yttrat sig över förslaget och därvid bl.a anfört att 
om man vill möjliggöra att Stenkrossenbyggnaden bevaras kan det finnas 
möjlighet att modifiera placeringen av olika funktioner och gruppera 
bebyggelsen på ett annat sätt. Det skulle kräva ytterligare studier och 
innebär ett omtag i planarbetet.

Byggnadsnämnden har därefter den 18 maj 2017 fattat ett nytt 
inriktningsbeslut för detaljplanen för Råbykungen och Stenkrossen. 
Byggnadsnämnden har beslutat

att planförslaget för Råbykungen och Stenkrossen omarbetas med ny 
struktur som innebär: 

- att antalet bostäder är minst lika många som i tidigare planförslag
(230-245) lägenheter).

- att den nuvarande byggnaden för kulturverkstaden Stenkrossen
kan bibehållas i nuläget.

- att det på platsen för kulturverkstaden Stenkrossen är möjligt att
uppföra nya kulturlokaler och/eller bostadshus för det fall så
skulle bedömas önskvärt.

- att en multisportplan kan uppföras inom området.

Stadsbyggnadskontoret anför i sin tjänsteskrivelse inför byggnads-
nämndens beslut att ändrade förutsättningar innebär svårigheter att gå 
vidare med planarbetet utan att göra betydande förändringar i det förslag 
som var aktuellt i samband med plansamrådet. 

Stadsbyggnadskontoret har mot bakgrund av detta tagit fram ett förslag 
på ny bebyggelsestruktur för området. Huvudidén med den nya 
föreslagna strukturen för området är att förlägga det offentliga 
”park/torgrummet” i områdets sydvästra del på båda sidor om 
Hardebergaspåret. Till det offentliga ”park/torgrummet” kopplas samtliga 
större utåtriktade verksamheter i området, dvs kulturverksamheten 
Stenkrossen, förskolan och EOS. Rummets storlek möjliggör uppförandet 
av en multisportplan i området. Placeringen av förskolan i anslutning till 
kulturverksamheten i Stenkrossen gör det möjligt att vidareutveckla de 
kvaliteter som finns i den befintliga innergårdsmiljön. Ovanpå ena delen 
av förskolan placeras bostäder i en högre byggnadsvolym. Bostädernas 
utemiljö placeras öster om förskolebyggnaden med möjlighet att dra 
nytta av en del av den befintliga växtligheten i området. Norr om EOS-
hallen förläggs ett bostadskvarter i tre till fem våningar. Delar av dess 
bottenvåning föreslås vara entréhall till EOS-hallen. 

Längs Gylleholmsgatan i områdets nordöstra del föreslås bostäder i fyra 
våningar samt en indragen takvåning. Längs södra vägen behålls det 
förslag på bostäder i fyra till sex våningar som finns med i det tidigare 
planförslaget. 

Parkering förläggs i underjordiska parkeringsgarage under respektive 
kvarter samt i markplan direkt öster om EOS-hallen.
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Förslaget möjliggör ett bevarande av den befintliga verkstadslokalen i 
Stenkrossen. Skulle det dock i framtiden bli aktuellt med en rivning av 
byggnaden kan på dess plats uppföras antingen nya kulturlokaler eller 
bostadshus i fyra våningar innehållanden ca 70 lägenheter. 

KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:

Kommunkontoret föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med vad 
som framgår av kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat med vad som framgår av 

kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Sammanträdesdatum

2017-03-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 58 Yttrande över medborgarförslag om att
bevara Stenkrossen i Lund som 
kulturhus
Dnr KU 2017/0174

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har remitterat ett medborgarförslag om att bevara 
Stenkrossen som kulturhus till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Stenkrossen är sedan 2013 en kontaktyta för projekt och evenemang 
inom kultur, innovation och hållbarhet. Fastigheten ägs och förvaltas av 
serviceförvaltningen. Det nuvarande kontraktet avseende kultur- och 
fritidsförvaltningens tillgång till lokalen löper till den 31 december 2018.

Ansvaret för att driva frågan om Stenkrossens framtid är 
kommungemensamt, men också tydligt uppdelat utifrån berörda 
nämnders uppdrag. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för uppdraget att 
konceptet Stenkrossens innehåll och verksamhet fortsatt kan bedrivas, 
antingen i befintliga lokaler eller i andra för verksamheten 
ändamålsenliga ersättningslokaler. 

Övriga nämnder, som bland annat hanterar tillstånd för markanvisning 
samt upplåtande och tillstånd för uppförande av bostäder, ansvarar för att 
utreda nuvarande lokals fortsatta möjlighet att inrymma verksamheten på 
längre sikt. 

Kultur- och fritidsnämnden fattade den 15 december 2016 beslut om att 
säkerställa att den kulturverksamhet som idag bedrivs på Stenkrossen 
även fortsättningsvis kommer att kunna bedrivas i ändamålsenliga lokaler 
samt att hos byggnadsnämnden klargöra att Stenkrossen fungerar utmärkt 
som lokal för nämndens aktiviteter och att intresset är stort för att 
bibehålla den.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 februari 2017 
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 22 februari 2017
Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen i Lund som kulturhus, 
daterat den 7 december 2016
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Sammanträdesdatum

2017-03-16

Justerare Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt 
tillägg i form av att nämnden ska uppmana kommunstyrelsen att inhämta 
utlåtande från byggnadsantikvarien angående Stenkrossens byggnad med 
anledning av att denna är arkitektoniskt uppmärksammad.

Elin Gustafsson (S), Peter Bergwall (MP), Gunnar Brådvik (L) och Sven 
Ingmar Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag inkluderat 
tilläggsyrkande från Saima Jönsson Fahoum (V).

Birger Swahn (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger, yrkande från 
Saima Jönsson Fahoum (V) med flera om att bifalla förvaltningens 
förslag och att uppmana kommunstyrelsen att inhämta utlåtande från 
byggnadsantikvarien angående Stenkrossens byggnad samt yrkande från 
Birger Swahn (M) om att bifalla förvaltningens förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på de två yrkandena och finner 
att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag inkluderat 
tilläggsyrkande från Saima Jönsson Fahoum (V) med flera.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget med hänvisning till vad som anförs i kultur- 
och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

att uppmana kommunstyrelsen att inhämta utlåtande från 
byggnadsantikvarien angående Stenkrossens byggnad

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-16 KU 2017/0265

Justerare Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid Dalby bibliotek, Allégatan 1 A, Dalby, 2017-03-16, 
klockan 17.30–20.55

Ledamöter Elin Gustafsson (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Birger Swahn (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S) §§ 41-43, 45-61
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Julius Eberhard (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Tjänstgörande ersättare Lars Westerberg (S) § 44, ersättare för Gabor Tilesch (S)

Ersättare Elsa Christersson (MP) §§ 44-61
Fabian Zäll (L)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Erik Dahlén (C)

Övriga Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Vera Lazarevic, administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef, §§ 45-61
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Anna Sigurgeirsdóttir, verksamhetsutvecklare

Justerare Birger Swahn (M)

Paragrafer §§ 41-61

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2017-03-22
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-16 KU 2017/0265

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 2017-03-16

Paragrafer §§ 41-61

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-23 Datum då anslaget tas ned 2017-04-18

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Underskrift

Katarina Franzén
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Kultur Diarienummer

2017-02-28 KU 2017/0174

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

Annika Eklund

046-35 57 61

annika.eklund@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över medborgarförslag om att bevara 
Stenkrossen i Lund som kulturhus

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har remitterat ett medborgarförslag om att bevara 
Stenkrossen som kulturhus till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Stenkrossen är sedan 2013 en kontaktyta för projekt och evenemang 
inom kultur, innovation och hållbarhet. Här finns idag projektkontor, 
workshopytor, teaterscener, replokaler, caféverksamhet, Lunds öppna 
verkstad samt en innergård med stadsodling, street art och utescen. 
Arbetet bedrivs generations- och gränsöverskridande, fokuserat på 
återbruk samt ekologisk och social hållbarhet. Ett stort antal aktiva inom 
det organiserade kulturlivet, sociala föreningar, kommunala 
verksamheter och övriga bidrar på olika sätt.

Ett urval av insamlad statistik under 2016 visar att Stenkrossen totalt 
hade 74 510 besökare, det bedrevs 28 projektkontor, sex större 
arrangemang och 111 scenkonstföreställningar.

Förutom den öppna verksamheten utgör Stenkrossens resurser och 
lokaler bas för arrangemang och event som Kulturnatten, Sommarlund, 
Vinterlund och Litteralund. En del av lokalerna inrymmer publik 
verksamhet med fokus på teater, men det finns också ett antal förråd och 
verkstäder kopplade till främst kulturlivet.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 februari 2017 
(denna skrivelse)
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 22 februari 2017
Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen i Lund som kulturhus, 
daterat den 7 december 2016

Barnets bästa
Då en större del av verksamheten vänder sig till barn och ungdomar och i 
något högre grad flickor, kommer en förändring och/eller flytt av 
verksamheten att påverka målgruppen. En barnkonsekvensanalys 
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behöver därför göras för att klargöra effekterna gällande en förändring av 
verksamheten.

Ärendet 
Sedan starten 2013 har Stenkrossens verksamhet bedrivits i lokaler på 
Kastanjegatan 13 i Lund, som ägs och förvaltas av serviceförvaltningen 
och som tidigare har inrymt en del av den kommunala praktiska 
gymnasieutbildningen. 

Kultur- och fritidsförvaltningens kontrakt gällande förhyrning av 
lokalerna har från början formulerats som tillfälligt och har utifrån 
förhandling gällande anvisning av mark på tomten där byggnaden finns, 
kunnat förlängas efterhand. Det nuvarande kontraktet avseende kultur- 
och fritidsförvaltningens tillgång till lokalen löper till den 31 december 
2018.

Ansvar
Ansvaret för att driva frågan om Stenkrossens framtid är 
kommungemensamt, men också tydligt uppdelat utifrån berörda 
nämnders uppdrag.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för uppdraget att konceptet 
Stenkrossens innehåll och verksamhet fortsatt kan bedrivas, antingen i 
befintliga lokaler eller i andra för verksamheten ändamålsenliga 
ersättningslokaler.

Övriga nämnder, som bland annat hanterar tillstånd för markanvisning 
samt upplåtande och tillstånd för uppförande av bostäder, ansvarar för att 
utreda nuvarande lokals fortsatta möjlighet att inrymma verksamheten på 
längre sikt. 

Medborgarförslaget formulerar vikten av att verksamheten, som har 
byggts upp på Stenkrossen, kommer att kunna fortleva efter det att 
kontraktet gällande tillgång till lokalen på Kastanjegatan 13 har löpt ut. 
Kultur- och fritidsförvaltningens målsättning är att tillvarata det 
engagemang och den samverkan som har genererats utifrån det som har 
skapats under den tidsperiod som verksamheten har varit igång samt att 
aktivt driva dialog med övriga parter i kommunen gällande en långsiktig, 
hållbar lösning avseende ändamålsenliga lokaler. Kultur- och 
fritidsnämnden fattade den 15 december 2016 beslut om att säkerställa att 
den kulturverksamhet som idag bedrivs på Stenkrossen även 
fortsättningsvis kommer att kunna bedrivas i ändamålsenliga lokaler samt 
att hos byggnadsnämnden klargöra att Stenkrossen fungerar utmärkt som 
lokal för nämndens aktiviteter och att intresset är stort för att bibehålla 
den.

Som framgår av ovanstående ansvarar kultur- och fritidsnämnden för den 
verksamhet, som bedrivs i lokalerna på Stenkrossen. Byggnadsnämnden 
ansvarar för detaljplanering gällande området. Vidare ansvarar 
servicenämnden för fastighetsförsörjning inom kommunala 
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verksamheter. Konsekvensen är att det är ett kommungemensamt ansvar 
om verksamheten fortsatt ska kunna bedrivas i nuvarande lokaler eller i 
lämpliga ersättningslokaler.

Med hänvisning till ovanstående föreslår kultur- och fritidsnämnden att 
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget med hänvisning till vad som anförs i kultur- 
och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Annika Eklund
kulturchef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

671



672



673



674



675



676



677



678



679



680



681



682



683



684



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-23

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 61 Remiss om Medborgarförslag att 
bevara Stenkrossen som Kulturhus

Dnr BN 2017/0078

Sammanfattning
Ett medborgarförslag, Bevara Stenkrossen som kulturhus, har inkommit 
från Carolina Ask.

Stadsbyggnadskontoret konstaterar att om man vill möjliggöra att 
Stenkrossen bevaras krävs det att detaljplanen omarbetas och att 
bebyggelsen grupperas på ett annat sätt.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-03-10
Medborgarförslag från Carolina Ask. Bevara Stenkrossen, 2016-12-07
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2016-12-13
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-01-11, § 41 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-01-26, § 30

Yrkanden
Ordföranden Björn Abelson (S) och Klas Svanberg (M) yrkar bifall till 
stadsbyggnadskontoret förslag till beslut.

Helmut Moser (V) yrkar

att byggnadsnämnden ska uppdra till stadsbyggnadskontoret att ta fram 
en detaljplan där Stenkrossens byggnader bevaras och 
att uppdra åt stadsantikvarien att i ett utlåtande bedöma Stenkrossens 
kulturhistoriska och estetiska kvaliteter

Beslutsgång
Ordföranden Björn Abelson (S) ställer yrkandet om bifall till 
stadsbyggnadskontorets förslag mot Helmut Mosers (V) yrkande om 
uppdrag mot varandra och finner att byggnadsnämnden beslutat att 
bifalla stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Helmut Moser (V) begär votering, som verkställs.

Följande röstar för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag. 
Ordföranden Björn Abelson (S), Akram Heidari (S), Mohsen Abtin (S), 
Ulf Nymark (MP), Johan Helgeson (MP), Klas Svanberg (M), Lena 
Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Bernt Bertilsson (C) och Dimitrios 
Afentoulis.

Följande röstar för bifall till Helmut Mosers (V) yrkande. Helmut Moser 
(V).
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-23

Justerare Utdragsbestyrkande

Med röstsiffrorna 10 - 1 finner ordföranden att byggnadsnämnden 
beslutat att bifalla stadsbyggnadskontorets förslag.

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att     som yttrande över medborgarförslaget hänvisa till 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Mark- och exploateringskontoret

686



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-23 BN 2016/0474

Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2017-03-23 klockan 
18.00–21.30

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

Tjänstgörande ersättare Johan Helgeson (MP), ersättare för Anna Hagerberg (MP)

Ersättare Fredrik Fexner (S)
Christoffer Karlsson (L)
Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL)
Erik Ahlm (FI)

Övriga Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Ole Kasimir, planchef
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Jenny Lindström, samordnare/ planhandläggare
Justina Bacinska, tillsynshandläggare
Carolina Lundberg, översiktsplanarkitekt
Christian Rydén, trafikplaneringschef

Justerare Helmut Moser (V)

Paragrafer § 39-65

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, den 27 mars 2017 
klockan 11.00
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-23 BN 2016/0474

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Helmut Moser (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-03-23

Paragrafer § 39-65

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-28 Datum då anslaget tas ned 2017-04-19

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

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson
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Stadsbyggnadskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
Planavdelningen   Diarienummer  

 2017-03-10 BN 2017/0078  
    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-35 63 80 stadsbyggnadskontoret@lund.se www.lund.se 
221 00 Lund      

 

Ole Kasimir 

046-359 63 74 

ole.kasimir@lund.se 

 Byggnadsnämnden i Lund 

 

Medborgarförslag. Bevara Stenkrossen som 
kulturhus. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag, Bevara Stenkrossen som kulturhus, har inkommit 
från Carolina Ask. 
 
Stadsbyggnadskontoret konstaterar att om man vill möjliggöra att 
Stenkrossen bevaras krävs det att detaljplanen omarbetas och att 
bebyggelsen grupperas på ett annat sätt.  

Beslutsunderlag 
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-03-10 (denna skrivelse) 
• Medborgarförslag från Carolina Ask. Bevara Stenkrossen, 2016-12-07 
• Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2016-12-13 
• Protokollsutdrag §41, Kommunstyrelsen, 2017-01-11 
• Protokollsutdrag §30, Kommunfullmäktige 2017-01-26 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör kulturverksamhet som har betydelse för barn- och unga. 
Om Stenkrossens verksamhet avvecklas eller omlokaliseras kommer 
kvarteret att minska i betydelse för ungdomar. 

Ärendet 
Ett medborgarförslag, Bevara Stenkrossen som kulturhus, har inkommit 
från Carolina Ask och hennes kollegor i VR-rummet på Stenkrossen. 
Kommunkontoret har remitterat ärendet till Byggnadsnämnden. 
 
Carolina Ask vill att Stenkrossen ska bevaras som det kulturhus det är 
idag. I VR-rummet på Stenkrossen jobbar man med ny teknologi såsom 
Virtual Reality, 360-film, iscanning och 3D på utforskande och 
innovativa sätt. Stenkrossens lokaler fungerar som en unik mötesplats 
och förslagsställarna menar att de är en ovärdelig plattform för Lunds 
kreativa och innovativa utveckling. Lokalernas utformning och centrala 
läge skapar utrymme för en unik mångfald av både människor och 
kulturuttryck. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE                      2 (2)  
  Diarienummer  

 2017-03-10 BN 2017/0078  
    

 

 

Stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Stadsutvecklingsprojektet i kvarteren Råbykungen och Stenkrossen 
innehåller en komplex blandning av bostäder med hög täthet, en större 
förskola med tillhörande utemiljö samt nya och befintliga idrottslokaler. 
Om Stenkrossen ska bevaras förändras förutsättningarna att bebygga 
kvarteret och många av de lösningar som hittills arbetats fram i 
detaljplanearbetet blir inte längre tillämpliga. 

Om man vill möjliggöra att Stenkrossen bevaras kan det finnas möjlighet 
att modifiera placeringen av de olika funktionerna och att gruppera 
bebyggelsen på ett annat sätt. Det skulle kräva ytterligare studier och 
innebär ett omtag i planarbetet. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
 
Byggnadsnämnden föreslås besluta 
att  som yttrande över medborgarförslaget hänvisa till 

Stadsbyggnadskontorets skrivelse. 

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 
 
 
 
Ole Kasimir  
planchef 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Mark- och exploateringskontoret 
Akten 
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-01-26

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 30 Medborgarförslag om att bevara 
Stenkrossen som kulturhus

Dnr KS 2016/1182

Sammanfattning
Carolina Ask föreslår i ett medborgarförslag att Stenkrossen bevaras som 
det kulturhus det är idag.

Beslutsunderlag
Carolina Asks medborgarförslag den 7 december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2016.
Kommunstyrelsens beslut den 11 januari 2017, § 41

Anföranden
Mats Olsson (V), Pernilla West (FI), Elin Gustafsson (S), Gunnar 
Brådvik (L), Lars V Andersson (C) och Zoltan Wagner (KD) yttrar sig.

Yrkanden
Mats Olsson (V), Pernilla West (FI), Elin Gustafsson (S), Gunnar 
Brådvik (L), Lars V Andersson (C) och Zoltan Wagner (KD) yrkar att 
ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet mot avslag på det 
samma och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera 
ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-26 KS 2016/1212

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Plats och tid Sessionsalen i Stadshallen, 2017-01-26 klockan 17.00–22.35

Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S), kl. 20.00-22.35, §§ 26-38
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S), kl. 19.05-22.35, §§ 14-38
Per Olsson (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
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)
Klas Svanberg (M)
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
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)
Lars Hansson (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L), kl. 18.00-22.35, §§ 11-38
Hanna Gunnarsson (V)
Görild Malmberg (V)
Mats Olsson (V)
Angelica Svensson (V)

692



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-26 KS 2016/1212

Justerare Utdragsbestyrkande

Hans-Olof Andersson (SD)
Dragan Brankovic (SD)
Ted Ekeroth (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Joakim Friberg (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Klara Strandberg (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S) §§ 1-25
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S) §§ 1-25
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Fanny Johansson (S)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Louise Burman (M)
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Nils Paulsson (M)
Karl Branzén (L), tjänstgör för Mia Honeth (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L), tjänstgör för Holger Radner (L)
Christer Wallström (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 1-10
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Sven-Bertil Persson (V)
Jan Annerstedt (FNL), tjänstgör för Tove Persson (FNL)
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)

Ersättare Mohsen Abtin (S)
Mats Nilsson (S)
Alexander Lewerentz (M)
Erik Hammarström (MP)
Sofie Lemontzis (MP)
Dennis Svensson (MP)
Josefine Temrell (L)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Carl Sjöberg (SD)
Kerstin Frygner (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Marit Stigson (FI), kl. 17.00-21.10
Stefan Andersson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare Christina Sjöström (MP)
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Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-26 KS 2016/1212

Justerare Utdragsbestyrkande

Ulf Nilsson (L)

Paragrafer § 1-38

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 9 februari 2017 kl 09.00

Underskrifter

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP) Ulf Nilsson (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-01-26

Paragrafer § 1-38

Datum då anslaget sätts upp 2017-02-09 Datum då anslaget tas ned 2017-03-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-01-11

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 41 Medborgarförslag om att bevara 
Stenkrossen som kulturhus, (KF)

Dnr KS 2016/1182

Sammanfattning
Carolina Ask föreslår i ett medborgarförslag att Stenkrossen bevaras som 
det kulturhus det är idag.

Beslutsunderlag
Carolina Asks medborgarförslag den 7 december 2016.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2016.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 

handläggning och beslut.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Mattias Horrdin (C) och Torsten Czernyson (KD) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. §§ 41-45/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-11 KS 2016/0991

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-01-11 klockan 15.00–19.00

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

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 27-48
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 1-26, kl 
15:00-18:35
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare Ann-Margreth Olsson (S)
Louise Rehn Winsborg (M), kl 15:00-16:35, 18:50-19:00
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer § 1-48

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 17 januari 2017, kl 14:30

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-11 KS 2016/0991

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-01-11

Paragrafer § 1-48

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-01-11 
 
Ang ärenden 40-44 Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen  
 
Stenkrossens uppskattade verksamhet för barn och ungdomar startades när Alliansen styrde 
Lunds kommun och vi vill gärna att den får möjlighet att leva vidare. Till exempel skulle det 
kanske gå att ordna nya lokaler, inom befintlig ekonomisk ram, genom att hitta andra lokaler 
på annan plats i Lund. 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Inga-Kerstin Eriksson (C) 
 
 
 
Torsten Czernyson (KD)  Mats Helmfrid (M) 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2016-12-13 KS 2016/1182

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

Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen 
som kulturhus.

Sammanfattning
Carolina Ask föreslår i ett medborgarförslag att Stenkrossen bevaras som 
det kulturhus det är idag.

Beslutsunderlag
Carolina Asks medborgarförslag den 7 december 2016
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2016

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys är i nuläget inte relevant i ärendet.

Ärendet
Carolina Ask föreslår i ett medborgarförslag att Stenkrossen bevaras som 
det kulturhus det är idag.

Kommunkontorets kommentar
Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till 
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom 
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Frågan som behandlas i medborgarförslaget rör kultur- och 
fritidsnämndens område och är av den karaktären att den kan hanteras 
direkt av nämnden.

Kommunkontoret förslår därför att medborgarförslaget överlämnas till 
kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-12-13 KS 2016/1182

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 

handläggning och beslut.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef
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Jag har granskat och samtycker till automatiserad
behandling av lämnade uppgifter enligt
personuppgiftslagen (1998:204), PuL.

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund

Ärendenummer 161207-KK-19-GE61
Inskickat 2016-12-07 20:21

Medborgarförslag
Förnamn Aina Carolina Alexandra

Efternamn Ask
Adress
Postnummer
Ort Lund
Telefon
E-post

Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag)

Medborgarförslag från kollegorna i VR-rummet på
Stenkrossen i Lund.

Vi vill med detta medborgarförslag yrka på att bevara
Stenkrossen som det kulturhus det är idag. I VR-rummet
på Stenkrossen har vi sedan två år tillbaka jobbat med ny
teknologi såsom virtual reality, 360-film, iscanning och 3D
på utforskande och innovativa sätt. Vi skapar projekt och
workshops till museer, bibliotek, skolor och allmänhet.
Stenkrossens lokaler fungerar som en unik mötesplats,
och är enligt oss en ovärderlig plattform för Lunds kreativa
och innovativa utveckling. Lokalernas utformning och
centrala läge skapar utrymme för en unik mångfald av
både människor och kulturuttryck.

Med vänlig hälsning
Carolina Ask, arkeolog och 3D-skapare
Åsa Egnér, teaterregissör och VR-utvecklare
Herman Fredlund, 360-filmare
Alexander Cobleigh, programmerare

Personuppgiftslagen

Signeringsinformation
Ankomsttid: 2016-12-07 20:21

Signerat av: Aina Carolina Alexandra Ask

Signerats med personnummer:

Utgivare: BankID File

Signatur verifierad: 2016-12-07 20:21

Utgåva 20161207

Sida 1 av 1  

Postadress
Kommunkontoret, Box 41
221 00 Lund

Besöksadress
Stortorget 7

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se 

e-post
kommunkontoret@lund.se
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Kommunstyrelsen Protokoll 64 (66) 
Sammanträdesdatum 

2017-08-16 

Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 261 Medborgarförslag om att bevara
Stenkrossen 

Dnr KS 2017/0015 

Sammanfattning 
Carl Olof Hydbom föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
lånsiktigt ska säkra verksamheterna inom Stenkrossen och då speciellt 
Lunds Öppna Verkstad. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, daterat den 31 december 2016. 
Kommunstyrelsens beslut den 1 februari 2017, § 68 jämte bilagor. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 mars 2017, § 57, jämte bilaga. 
Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2017, § 60 jämte bilaga. 
Byggnadsnämndens beslut den 18 maj 2017, § 93, jämte bilaga. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 juni 2017. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar 
att  anse medborgarförslaget besvarat med vad som framgår av 

kommunkontorets tjänsteskrivelse. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-08-16 klockan 15.00–20.35

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 256-263, kl 19.40-20.35
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S), §§ 223-250, kl 15.00-18.45
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 230-263, kl 16.15-20.35
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 251-263
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 223-
255
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 223-
229

Ersättare Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Philip Sandberg (L)

Paragrafer § 223-263

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 23 augusti 2017, kl 09:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-08-16 KS 2017/0300

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Philip Sandberg (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-08-16

Paragrafer § 223-263

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-23 Datum då anslaget tas ned 2017-09-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-06-21 KS 2017/0015

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

Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen.

Sammanfattning
Carl Olof Hydbom föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
lånsiktigt ska säkra verksamheterna inom Stenkrossen och då speciellt 
Lunds Öppna Verkstad. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat den 31 december 2016
Kommunstyrelsens beslut den 1 februari 2017, § 68 jämte bilagor
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 mars 2017, § 57, jämte bilaga
Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2017, § 60 jämte bilaga
Byggnadsnämndens beslut den 18 maj 2017, § 93, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 juni 2017

Barnets bästa
Då en större del av verksamheten vänder sig till barn och ungdomar 
kommer en förändring och/eller flytt avverksamheten att påverka 
målgruppen.

Ärendet
Carl Olof Hydbom föreslår att kommunen långsiktigt ska säkra 
verksamheterna inom Stenkrossen och då speciellt Lunds Öppna 
Verkstad.

Han anför att det verkar finnas möjligheter att modifiera 
befintlig/kommande stadsplan för området där Stenkrossen har sin 
verksamhet på så sätt att verksamheterna skulle kunna kvarstå på samma 
plats under en längre tid. De tyngsta skälen för detta är att 
verksamheterna är mycket uppskattade, att lokalerna har ett närmast 
idealt läge ur tillgänglighetssynvinkel, att det tar en ansenlig tid att skapa 
den kontinuitet som behövs för att bygga upp kreativa verksamheter, att 
det nu finns ett stort intresse från LTH/IKDC att tillsammans med 
LÖV/Stenkrossen göra fler verkstäder tillgängliga för både 
privatpersoner och företagare och att verksamheten kan agera bas för det 
slags nyföretagande som bygger på konkreta produkter. 
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Tjänsteskrivelse 2 (4)
Diarienummer

2017-06-21 KS 2017/0015

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget och föreslår 
kommunstyrelsen 

att föreslå fullmäktige att bifalla medborgarförslaget med hänvisning till 
vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

att inhämta utlåtande från byggnadsantikvarien angående Stenkrossens 
byggnad.

Kultur- och fritidsförvaltningen anför att sedan starten 2013 har 
Stenkrossens verksamhet bedrivits i lokaler på Kastanjegatan 13 i Lund, 
som ägs och förvaltas av serviceförvaltningen och som tidigare har 
inrymt en del av den kommunala praktiska gymnasieutbildningen.

Kultur- och fritidsförvaltningens kontrakt gällande förhyrning av
lokalerna har från början formulerats som tillfälligt och har utifrån
förhandling gällande anvisning av mark på tomten där byggnaden finns,
kunnat förlängas efterhand. Det nuvarande kontraktet avseende kultur- 
och fritidsförvaltningens tillgång till lokalen löper till den 31 december
2018.

Ansvar
Ansvaret för att driva frågan om Stenkrossens framtid är
kommungemensamt, men också tydligt uppdelat utifrån berörda
nämnders uppdrag.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för uppdraget att konceptet
Stenkrossens innehåll och verksamhet fortsatt kan bedrivas, antingen i
befintliga lokaler eller i andra för verksamheten ändamålsenliga
ersättningslokaler.

Övriga nämnder, som bland annat hanterar tillstånd för markanvisning
samt upplåtande och tillstånd för uppförande av bostäder, ansvarar för att
utreda nuvarande lokals fortsatta möjlighet att inrymma verksamheten på
längre sikt.

Medborgarförslaget formulerar vikten av att verksamheten, som har
byggts upp på Stenkrossen, kommer att kunna fortleva efter det att
kontraktet gällande tillgång till lokalen på Kastanjegatan 13 har löpt ut.
Kultur- och fritidsförvaltningens målsättning är att tillvarata det
engagemang och den samverkan som har genererats utifrån det som har
skapats under den tidsperiod som verksamheten har varit igång samt att
aktivt driva dialog med övriga parter i kommunen gällande en långsiktig,
hållbar lösning avseende ändamålsenliga lokaler. Kultur- och
fritidsnämnden fattade den 15 december 2016 beslut om att säkerställa att
den kulturverksamhet som idag bedrivs på Stenkrossen även
fortsättningsvis kommer att kunna bedrivas i ändamålsenliga lokaler samt
att hos byggnadsnämnden klargöra att Stenkrossen fungerar utmärkt som
lokal för nämndens aktiviteter och att intresset är stort för att bibehålla
den.
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Diarienummer

2017-06-21 KS 2017/0015

Som framgår av ovanstående ansvarar kultur-och fritidsnämnden för den
verksamhet, som bedrivs i lokalerna på Stenkrossen. Byggnadsnämnden
ansvarar för detaljplanering gällande området. Vidare ansvarar
servicenämnden för fastighetsförsörjning inom kommunala 
verksamheter. Konsekvensen är att det är ett kommungemensamt ansvar
om verksamheten fortsatt ska kunna bedrivas i nuvarande lokaler eller i
lämpliga ersättningslokaler.

Byggnadsnämnden har yttrat sig över förslaget och därvid bl.a anfört att 
om man vill möjliggöra att Stenkrossenbyggnaden bevaras kan det finnas 
möjlighet att modifiera placeringen av olika funktioner och gruppera 
bebyggelsen på ett annat sätt. Det skulle kräva ytterligare studier och 
innebär ett omtag i planarbetet.

Byggnadsnämnden har därefter den 18 maj 2017 fattat ett nytt 
inriktningsbeslut för detaljplanen för Råbykungen och Stenkrossen. 
Byggnadsnämnden har beslutat

att planförslaget för Råbykungen och Stenkrossen omarbetas med ny 
struktur som innebär: 

- att antalet bostäder är minst lika många som i tidigare planförslag 
(230-245) lägenheter).

- att den nuvarande byggnaden för kulturverkstaden Stenkrossen 
kan bibehållas i nuläget.

- att det på platsen för kulturverkstaden Stenkrossen är möjligt att 
uppföra nya kulturlokaler och/eller bostadshus för det fall så 
skulle bedömas önskvärt.

- att en multisportplan kan uppföras inom området.

Stadsbyggnadskontoret anför i sin tjänsteskrivelse inför byggnads-
nämndens beslut att ändrade förutsättningar innebär svårigheter att gå 
vidare med planarbetet utan att göra betydande förändringar i det förslag 
som var aktuellt i samband med plansamrådet. 

Stadsbyggnadskontoret har mot bakgrund av detta tagit fram ett förslag 
på ny bebyggelsestruktur för området. Huvudidén med den nya 
föreslagna strukturen för området är att förlägga det offentliga 
”park/torgrummet” i områdets sydvästra del på båda sidor om 
Hardebergaspåret. Till det offentliga ”park/torgrummet” kopplas samtliga 
större utåtriktade verksamheter i området, dvs kulturverksamheten 
Stenkrossen, förskolan och EOS. Rummets storlek möjliggör uppförandet 
av en multisportplan i området. Placeringen av förskolan i anslutning till 
kulturverksamheten i Stenkrossen gör det möjligt att vidareutveckla de 
kvaliteter som finns i den befintliga innergårdsmiljön. Ovanpå ena delen 
av förskolan placeras bostäder i en högre byggnadsvolym. Bostädernas 
utemiljö placeras öster om förskolebyggnaden med möjlighet att dra 
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nytta av en del av den befintliga växtligheten i området. Norr om EOS-
hallen förläggs ett bostadskvarter i tre till fem våningar. Delar av dess 
bottenvåning föreslås vara entréhall till EOS-hallen. 

Längs Gylleholmsgatan i områdets nordöstra del föreslås bostäder i fyra 
våningar samt en indragen takvåning. Längs södra vägen behålls det 
förslag på bostäder i fyra till sex våningar som finns med i det tidigare 
planförslaget. 

Parkering förläggs i underjordiska parkeringsgarage under respektive 
kvarter samt i markplan direkt öster om EOS-hallen.

Förslaget möjliggör ett bevarande av den befintliga verkstadslokalen i 
Stenkrossen. Skulle det dock i framtiden bli aktuellt med en rivning av 
byggnaden kan på dess plats uppföras antingen nya kulturlokaler eller 
bostadshus i fyra våningar innehållanden ca 70 lägenheter. 

KOMMUNKONTORETS KOMMENTAR:

Kommunkontoret föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med vad 
som framgår av kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat med vad som framgår av 

kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-03-23

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 60 Remiss om Medborgarförslag att 
bevara Stenkrossen, Lunds Öppna 
Verkstad

Dnr BN 2017/0077

Sammanfattning
Ett medborgarförslag, Petition ang. långsiktigt säkrande av 
verksamheterna inom Stenkrossen och då speciellt Lunds Öppna 
Verkstad, har inkommit från Carl Olof Hydbom. I förslaget framförs att 
det förefaller finnas möjligheter att modifiera befintlig/kommande 
stadsplan så att Stenkrossens verksamheter kan kvarstå på samma plats.

Stadsbyggnadskontoret konstaterar att om man vill möjliggöra att 
Stenkrossen bevaras krävs det att detaljplanen omarbetas och att 
bebyggelsen grupperas på ett annat sätt.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-03-10
Medborgarförslag från Carl Olof Hydbom. Bevara Stenkrossen, 2016-12-
31
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2017-01-09
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-02-01, § 68

Yrkanden
Ordföranden Björn Abelson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets 
förslag till beslut.

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att    som yttrande över medborgarförslaget hänvisa till 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Mark- och exploateringskontoret
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-23 BN 2016/0474

Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2017-03-23 klockan 
18.00–21.30

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

Tjänstgörande ersättare Johan Helgeson (MP), ersättare för Anna Hagerberg (MP)

Ersättare Fredrik Fexner (S)
Christoffer Karlsson (L)
Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL)
Erik Ahlm (FI)

Övriga Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Ole Kasimir, planchef
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Jenny Lindström, samordnare/ planhandläggare
Justina Bacinska, tillsynshandläggare
Carolina Lundberg, översiktsplanarkitekt
Christian Rydén, trafikplaneringschef

Justerare Helmut Moser (V)

Paragrafer § 39-65

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, den 27 mars 2017 
klockan 11.00
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-23 BN 2016/0474

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Helmut Moser (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-03-23

Paragrafer § 39-65

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-28 Datum då anslaget tas ned 2017-04-19

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

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson

724



 

   
Stadsbyggnadskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
Planavdelningen   Diarienummer  

 2017-03-10 BN 2017/0077  
    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-35 63 80 stadsbyggnadskontoret@lund.se www.lund.se 
221 00 Lund      

 

Ole Kasimir 

046-359 63 74 

ole.kasimir@lund.se 

 Byggnadsnämnden i Lund 

 

Medborgarförslag. Petition ang. långsiktigt 
säkrande av verksamheterna inom 
Stenkrossen och då speciellt Lunds Öppna 
Verkstad. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag, Petition ang. långsiktigt säkrande av 
verksamheterna inom Stenkrossen och då speciellt Lunds Öppna 
Verkstad, har inkommit från Carl Olof Hydbom. I förslaget framförs att 
det förefaller finnas möjligheter att modifiera befintlig/kommande 
stadsplan så att Stenkrossens verksamheter kan kvarstå på samma plats. 
 
Stadsbyggnadskontoret konstaterar att om man vill möjliggöra att 
Stenkrossen bevaras krävs det att detaljplanen omarbetas och att 
bebyggelsen grupperas på ett annat sätt.  

Beslutsunderlag 
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-03-10 (denna skrivelse) 
• Medborgarförslag från Carl Olof Hydbom. Bevara Stenkrossen, 2016-

12-31 
• Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2017-01-09 
• Protokollsutdrag §68, Kommunstyrelsen, 2017-02-01 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör kulturverksamhet som har betydelse för barn- och unga. 
Om Stenkrossens verksamhet avvecklas eller omlokaliseras kommer 
kvarteret att minska i betydelse för ungdomar. 

Ärendet 
Ett medborgarförslag, Petition ang. långsiktigt säkrande av 
verksamheterna inom Stenkrossen och då speciellt Lunds Öppna 
Verkstad, har inkommit från Carl Olof Hydbom. Kommunstyrelsen har 
beslutat att ärendet ska beredas i samband med andra ärenden avseende 
Stenkrossen för beslut i kommunfullmäktige. Kommunkontoret har 
remitterat ärendet till Byggnadsnämnden. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE                      2 (2)  
  Diarienummer  

 2017-03-10 BN 2017/0077  
    

 

 

Carl Olof Hydbom menar att det förefaller finnas möjligheter att 
modifiera befintlig/kommande stadsplan för området där Stenkrossen f.n. 
har sin verksamhet, på ett sådant sätt att dessa verksamheter skulle kunna 
kvarstå på samma plats under en längre tid. De tyngsta skälen för detta är 
att verksamheterna är mycket uppskattade, att lokalerna har ett närmast 
idealt läge ur tillgänglighetssynvinkel, att det tar en ansenlig tid att skapa 
den kontinuitet som behövs för att bygga upp kreativa verksamheter, att 
det finns ett stort intresse från LTH/IKDC att tillsammans med 
LÖV/Stenkrossen göra fler verkstäder tillgängliga för privatpersoner och 
företagare och att verksamheten kan agera bas för det slags 
nyföretagande som bygger på konkreta produkter. 

Stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Stadsutvecklingsprojektet i kvarteren Råbykungen och Stenkrossen 
innehåller en komplex blandning av bostäder med hög täthet, en större 
förskola med tillhörande utemiljö samt nya och befintliga idrottslokaler. 
Om Stenkrossen ska bevaras förändras förutsättningarna att bebygga 
kvarteret och många av de lösningar som hittills arbetats fram i 
detaljplanearbetet blir inte längre tillämpliga. 

Om man vill möjliggöra att Stenkrossenbyggnaden bevaras kan det, som 
förslagsställaren skriver, finnas möjlighet att modifiera placeringen av de 
olika funktionerna och att gruppera bebyggelsen på ett annat sätt. Det 
skulle kräva ytterligare studier och innebär ett omtag i planarbetet. 

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
 
Byggnadsnämnden föreslås besluta 
att  som yttrande över medborgarförslaget hänvisa till 

Stadsbyggnadskontorets skrivelse. 

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 
 
 
 
Ole Kasimir  
planchef 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Mark- och exploateringskontoret 
Akten 
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 57 Yttrande över medborgarförslag om att 
bevara Stenkrossen i Lund
Dnr KU 2017/0173

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har remitterat ett medborgarförslag om att bevara 
verksamheten på allaktivitetshuset Stenkrossen till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande.

Stenkrossen är sedan 2013 en kontaktyta för projekt och evenemang 
inom kultur, innovation och hållbarhet. Fastigheten ägs och förvaltas av 
serviceförvaltningen. Det nuvarande kontraktet avseende kultur- och 
fritidsförvaltningens tillgång till lokalen löper till den 31 december 2018.

Ansvaret för att driva frågan om Stenkrossens framtid är 
kommungemensamt, men också tydligt uppdelat utifrån berörda 
nämnders uppdrag. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för uppdraget att 
konceptet Stenkrossens innehåll och verksamhet fortsatt kan bedrivas, 
antingen i befintliga lokaler eller i andra för verksamheten 
ändamålsenliga ersättningslokaler. 

Övriga nämnder, som bland annat hanterar tillstånd för markanvisning 
samt upplåtande och tillstånd för uppförande av bostäder, ansvarar för att 
utreda nuvarande lokals fortsatta möjlighet att inrymma verksamheten på 
längre sikt. 

Kultur- och fritidsnämnden fattade den 15 december 2016 beslut om att 
säkerställa att den kulturverksamhet som idag bedrivs på Stenkrossen 
även fortsättningsvis kommer att kunna bedrivas i ändamålsenliga lokaler 
samt att hos byggnadsnämnden klargöra att Stenkrossen fungerar utmärkt 
som lokal för nämndens aktiviteter och att intresset är stort för att 
bibehålla den.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 februari 2017 
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 22 februari 2017
Medborgarförslag med namninsamling om att bevara Stenkrossen i Lund, 
daterat den 31 december 2016

Yrkanden
Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt 
tillägg i form av att nämnden ska uppmana kommunstyrelsen att inhämta 
utlåtande från byggnadsantikvarien angående Stenkrossens byggnad med 
anledning av att denna är arkitektoniskt uppmärksammad.
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2017-03-16

Justerare Utdragsbestyrkande

Elin Gustafsson (S), Peter Bergwall (MP), Gunnar Brådvik (L) och Sven 
Ingmar Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag inkluderat 
tilläggsyrkande från Saima Jönsson Fahoum (V).

Birger Swahn (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger, yrkande från 
Saima Jönsson Fahoum (V) med flera om att bifalla förvaltningens 
förslag och att uppmana kommunstyrelsen att inhämta utlåtande från 
byggnadsantikvarien angående Stenkrossens byggnad samt yrkande från 
Birger Swahn (M) om att bifalla förvaltningens förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på de två yrkandena och finner 
att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag inkluderat 
tilläggsyrkande från Saima Jönsson Fahoum (V) med flera.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget med hänvisning till vad som anförs i kultur- 
och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

att uppmana kommunstyrelsen att inhämta utlåtande från 
byggnadsantikvarien angående Stenkrossens byggnad

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-16 KU 2017/0265

Justerare Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid Dalby bibliotek, Allégatan 1 A, Dalby, 2017-03-16, 
klockan 17.30–20.55

Ledamöter Elin Gustafsson (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Birger Swahn (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S) §§ 41-43, 45-61
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Julius Eberhard (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Tjänstgörande ersättare Lars Westerberg (S) § 44, ersättare för Gabor Tilesch (S)

Ersättare Elsa Christersson (MP) §§ 44-61
Fabian Zäll (L)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Erik Dahlén (C)

Övriga Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Vera Lazarevic, administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef, §§ 45-61
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Anna Sigurgeirsdóttir, verksamhetsutvecklare

Justerare Birger Swahn (M)

Paragrafer §§ 41-61

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2017-03-22
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Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-03-16 KU 2017/0265

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 2017-03-16

Paragrafer §§ 41-61

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-23 Datum då anslaget tas ned 2017-04-18

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Underskrift

Katarina Franzén
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
Kultur Diarienummer

2017-02-28 KU 2017/0173

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

Annika Eklund

046-35 57 61

annika.eklund@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över medborgarförslag om att bevara 
Stenkrossen i Lund

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har remitterat ett medborgarförslag om att bevara 
verksamheten på allaktivitetshuset Stenkrossen till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande.

Stenkrossen är sedan 2013 en kontaktyta för projekt och evenemang 
inom kultur, innovation och hållbarhet. Här finns idag projektkontor, 
workshopytor, teaterscener, replokaler, caféverksamhet, Lunds öppna 
verkstad samt en innergård med stadsodling, street art och utescen. 
Arbetet bedrivs generations- och gränsöverskridande, fokuserat på 
återbruk samt ekologisk och social hållbarhet. Ett stort antal aktiva inom 
det organiserade kulturlivet, sociala föreningar, kommunala 
verksamheter och övriga bidrar på olika sätt.

Ett urval av insamlad statistik under 2016 visar att Stenkrossen totalt 
hade 74 510 besökare, det bedrevs 28 projektkontor, sex större 
arrangemang och 111 scenkonstföreställningar.

Förutom den öppna verksamheten utgör Stenkrossens resurser och 
lokaler bas för arrangemang och event som Kulturnatten, Sommarlund, 
Vinterlund och Litteralund. En del av lokalerna inrymmer publik 
verksamhet med fokus på teater, men det finns också ett antal förråd och 
verkstäder kopplade till främst kulturlivet.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 februari 2017 
(denna skrivelse)
Remiss från kommunstyrelsen, inkommen den 22 februari 2017
Medborgarförslag med namninsamling om att bevara Stenkrossen i Lund, 
daterat den 31 december 2016

Barnets bästa
Då en större del av verksamheten vänder sig till barn och ungdomar och i 
något högre grad flickor, kommer en förändring och/eller flytt av 
verksamheten att påverka målgruppen. En barnkonsekvensanalys 
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behöver därför göras för att klargöra effekterna gällande en förändring av 
verksamheten.

Ärendet 
Sedan starten 2013 har Stenkrossens verksamhet bedrivits i lokaler på 
Kastanjegatan 13 i Lund, som ägs och förvaltas av serviceförvaltningen 
och som tidigare har inrymt en del av den kommunala praktiska 
gymnasieutbildningen. 

Kultur- och fritidsförvaltningens kontrakt gällande förhyrning av 
lokalerna har från början formulerats som tillfälligt och har utifrån 
förhandling gällande anvisning av mark på tomten där byggnaden finns, 
kunnat förlängas efterhand. Det nuvarande kontraktet avseende kultur- 
och fritidsförvaltningens tillgång till lokalen löper till den 31 december 
2018.

Ansvar
Ansvaret för att driva frågan om Stenkrossens framtid är 
kommungemensamt, men också tydligt uppdelat utifrån berörda 
nämnders uppdrag.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för uppdraget att konceptet 
Stenkrossens innehåll och verksamhet fortsatt kan bedrivas, antingen i 
befintliga lokaler eller i andra för verksamheten ändamålsenliga 
ersättningslokaler.

Övriga nämnder, som bland annat hanterar tillstånd för markanvisning 
samt upplåtande och tillstånd för uppförande av bostäder, ansvarar för att 
utreda nuvarande lokals fortsatta möjlighet att inrymma verksamheten på 
längre sikt. 

Medborgarförslaget formulerar vikten av att verksamheten, som har 
byggts upp på Stenkrossen, kommer att kunna fortleva efter det att 
kontraktet gällande tillgång till lokalen på Kastanjegatan 13 har löpt ut. 
Kultur- och fritidsförvaltningens målsättning är att tillvarata det 
engagemang och den samverkan som har genererats utifrån det som har 
skapats under den tidsperiod som verksamheten har varit igång samt att 
aktivt driva dialog med övriga parter i kommunen gällande en långsiktig, 
hållbar lösning avseende ändamålsenliga lokaler. Kultur- och 
fritidsnämnden fattade den 15 december 2016 beslut om att säkerställa att 
den kulturverksamhet som idag bedrivs på Stenkrossen även 
fortsättningsvis kommer att kunna bedrivas i ändamålsenliga lokaler samt 
att hos byggnadsnämnden klargöra att Stenkrossen fungerar utmärkt som 
lokal för nämndens aktiviteter och att intresset är stort för att bibehålla 
den.

Som framgår av ovanstående ansvarar kultur-och fritidsnämnden för den 
verksamhet, som bedrivs i lokalerna på Stenkrossen. Byggnadsnämnden 
ansvarar för detaljplanering gällande området. Vidare ansvarar 
servicenämnden för fastighetsförsörjning inom kommunala 
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verksamheter. Konsekvensen är att det är ett kommungemensamt ansvar 
om verksamheten fortsatt ska kunna bedrivas i nuvarande lokaler eller i 
lämpliga ersättningslokaler.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden att 
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget med hänvisning till vad som anförs i kultur- 
och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Annika Eklund
kulturchef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

733



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2017-02-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 68 Medborgarförslag om att bevara 
Stenkrossen

Dnr KS 2017/0015

Sammanfattning
Carl Olof Hydbom föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
lånsiktigt ska säkra verksamheterna inom Stenkrossen och då speciellt 
Lunds Öppna Verkstad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2017.
Medborgaförslag, daterat den 31 december 2016.

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta

att återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdrag att bereda 
ärendet i samband med andra ärenden avseende Stenkrossen för beslut i 
kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdrag att bereda 

ärendet i samband med andra ärenden avseende Stenkrossen för 
beslut i kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret - administrativa avdelning
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-02-01 KS 2016/0992

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-02-01 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), 15:00-16:15
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), 15:00-15:40
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Peter Fransson (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 57-80
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 54-
80

Ersättare Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare

Justerare Emma Berginger (MP)

Paragrafer § 49-80

Plats och tid för justering Rådhuset den 8 februari 2017, kl. 13:00

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-02-01 KS 2016/0992

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Emma Berginger (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-02-01

Paragrafer § 49-80

Datum då anslaget sätts upp 2017-02-08 Datum då anslaget tas ned 2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Lundgren
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2017-01-09 KS 2017/0015

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-15 22 03 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Marita Elghagen

046-359 38 94

marita.elghagen@lund.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att bevara Stenkrossen.

Sammanfattning
Carl Olof Hydbom föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
lånsiktigt ska säkra verksamheterna inom Stenkrossen och då speciellt 
Lunds Öppna Verkstad. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2017.
Medborgaförslag, daterat den 31 december 2016.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har i detta skede inte bedömts vara relevant. 

Ärendet
Carl Olof Hydbom föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
långsiktigt ska säkra verksamheterna inom Stenkrossen och då speciellt 
Lunds Öppna Verkstad.

Förslaget
Det verkar finnas möjligheter att modifiera befintlig/kommande stadsplan 
för området där Stenkrossen har sin verksamhet på så sätt att 
verksamheterna skulle kunna kvarstå på samma plats under en längre tid. 
De tyngsta skälen för detta är att verksamheterna är mycket uppskattade, 
att lokalerna har ett närmast idealt läge ur tillgänglighetssynvinkel, att det 
tar en ansenlig tid att skapa den kontinuitet som behövs för att bygga upp 
kreativa verksamheter, att det nu finns ett stort intresse från LTH/IKDC 
att tillsammans med LÖV/Stenkrossen göra fler verkstäder tillgängliga 
för både privatpersoner och företagare och att verksamheten kan agera 
bas för det slags nyföretagande som bygger på konkreta produkter. 

Kommunkontorets kommentar
Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till 
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckt genom 
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Frågan som behandlas 
i medborgarförslaget rör kultur- och fritidsnämndens område. Frågan är 
av den karaktären att den kan hanteras direkt av nämnden.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-01-09 KS 2017/0015

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden att 

handlägga och besluta i ärendet. 

Anette Henriksson
Kommundirektör

Gunnar Jönsson
Tf administrativ chef
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Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lund

Ärendenummer 161231-KK-19-SC38
Inskickat 2016-12-31 18:27

Medborgarförslag
Förnamn Carl Olof

Efternamn Hydbom
Adress
Postnummer
Ort Lund
Telefon
E-post

Förslag (ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
förslag)

Petition ang. långsiktigt säkrande av verksamheterna
inom Stenkrossen och då speciellt Lunds Öppna
Verkstad.

Bakgrunden är att det förefaller att finnas möjligheter att
modifiera befintlig/kommande
stadsplan för området där Stenkrossen f.n. har sin
verksamhet, på ett sådant sätt att
dessa verksamheter skulle kunna kvarstå på samma plats
under en längre tid. 

De tyngsta skälen för detta är att;
verksamheterna är mycket uppskattade;
att lokalerna har ett närmast idealt läge ur
tillgänglighetssynvinkel;
att det tar en ansenlig tid att skapa den kontinuitet som
behövs för att bygga upp kreativa verksamheter,
och att störa kontinuiteten kan få förödande effekter för
verksamheterna;
att det nu finns stort intresse från LTH/IKDC att
tillsammans med LÖV/Stenkrossen, göra fler verkstäder/
tillgängliga för både privatpersoner och företagare;
att versamheten kan agera bas för den slags
nyföretagande som bygger på konkreta produkter,
och som annars har en högre tröskel för att komma igång;
etc.

Jag vill i och med denna petition och med stöd av de
personer som undertecknat bifogade namnlista
visa på det starka stöd som Stenkrossen och då speciellt
LÖV har, och på så sätt uppmana Lunds
Kommun att om det alls är möjligt att säkerställa
Stenkrossen/LÖVs långsiktiga verksamhet, i första
hand i befintliga lokaler.

/Olle Hydbom

Bifoga fil till ditt förslag LÖV-namninsamling_20151220_0806.pdf

Utgåva 20161231

Sida 1 av 2  

Postadress
Kommunkontoret, Box 41
221 00 Lund

Besöksadress
Stortorget 7

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se 

e-post
kommunkontoret@lund.se
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Jag har granskat och samtycker till automatiserad
behandling av lämnade uppgifter enligt
personuppgiftslagen (1998:204), PuL.

Personuppgiftslagen

Signeringsinformation
Ankomsttid: 2016-12-31 18:27

Signerat av: Carl Olof Hydbom

Signerats med personnummer:

Utgivare: BankID Mobile

Signatur verifierad: 2016-12-31 18:27

Utgåva 20161231

Sida 2 av 2  

Postadress
Kommunkontoret, Box 41
221 00 Lund

Besöksadress
Stortorget 7

Telefon växel
046-35 50 00

Internetadress
www.lund.se 

e-post
kommunkontoret@lund.se
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Petition ang. långsiktigt säkrande av Lunds Öppna Verkstad 
http://www.namninsamling.se/index.php?&nid=11274

Insamlingen skickas till 
Lunds Kommun

 

Insamlingen har skapats av 
Lunds Öppna Verkstad
kontakt@lundsoppnaverkstad.se

Insamlingen har 143 underskrifter från 69 IP-adresser

Petition ang. långsiktigt säkrande av Lunds Öppna Verkstad 

Lunds Öppna Verkstad är en ideell förening som driver en öppen verkstad med en kombination av traditionella och
nyare, digitala produktionsverktyg och maskiner, tillgänglig för alla medborgare i Lund med omnejd att engagera sig i
och ta del av. Genom att tillhandahålla verktyg och lokaler för att bygga, samverka och inspireras i, är målet med
verksamheten att skapa en öppen miljö som bidrar till det innovativa och kreativa skapandet i Lund.

Idag huserar verkstaden i Sotarhuset på Stenkrossen, och diskussioner förs angående hur stadsplanen ska utvecklas i
detta område. Vi vill i och med denna petition, och med stöd av de personer som undertecknat bifogade namnlista, visa
på det starka stöd som LÖV och andra verksamheter på Stenkrossen har, och på så sätt uppmana Lunds Kommun att
om det alls är möjligt att säkerställa LÖVs och Stenkrossens långsiktiga verksamheter, i första hand i befintliga lokaler.

De tyngsta skälen för detta är att:
- föreningen har på kort tid byggt upp ett stark bas som engagerar sig i verkstaden, med en bredd av kompetenser inom
många olika områden kopplade till innovation och kreativt skapande;
- verksamheten är mycket uppskattad av många olika grupper av Lunds medborgare, både privatpersoner och
företagare;
- lokalerna har ett närmast idealt läge ur tillgänglighetssynvinkel;
- det tar en ansenlig tid att skapa den kontinuitet som behövs för att bygga upp kreativa verksamheter, och att störa
kontinuiteten kan få förödande effekter för verksamheterna;
- det nu finns stort intresse från LTH/IKDC att tillsammans med LÖV/Stenkrossen, göra fler verkstäder tillgängliga för
både privatpersoner och företagare;
- verksamheten kan agera bas för den slags nyföretagande som bygger på konkreta produkter, och som annars har en
högre tröskel för att komma igång.

Namninsamling.se Sida 1
www.namninsamling.se  
info@namninsamling.se
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