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KUNGÖRELSE 

Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 31 
mars 2016 kl. 17.00. 

Följande ärenden ska behandlas: 

1. Anmälningar bilaga 

2-4.   Valärenden bilaga 43, sid 4  

5. Årsanalys 2015 för Politisk ledning och Kommunstyrelsen bilaga 44, sid 7  

6. Kommunfullmäktiges årliga beslut om partistöd för 2016 bilaga 45, sid 56 

7. Beställning av om och utbyggnad av Vipans gymnasieskola bilaga 46, sid 62 

8. Strategi för hållbart byggande bilaga 47, sid 97 

9. Detaljplan för kvarteret Kryptan m fl i Södra Sandby, Lunds kommun bilaga 48, sid 151

Motioner 
10. Motion från Christer Wallin (M) samt Mats Helmfrid (M) ”Lunds kommun

kan bygga billigare” bilaga 49, sid 240 

11. Motion från Christer Wallin (M) ”Minska buller och stoftspridning från
järnvägen vid den så kallade armaturfabrikskurvan” bilaga 50, sid 248 

12. Motion från Philip Sandberg (L) m.fl ”Det ska löna sig att arbeta” bilaga 51, sid 267 

Frågor 
13. Eventuellt inkomna frågor

Interpellation 
14. Interpellation från Pernilla West (FI) ställd till kultur- och fritidsnämndens

ordförande Joakim Friberg (S) rörande den demokratiska processen i 
kultur- och fritidsnämndens beslutsfattande bilaga 52, sid 310 

Medborgarförslag 
15. Medborgarförslag  angående omklädningsrum på idrottsanläggningar bilaga 53, sid 312

16. Medborgarförslag angående utemiljön kring Skjutsstallarna i Dalby bilaga 54, sid 325

Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post 
Box 41 Rådhuset, Stortorget 7 046-35 50 00 046-15 22 03 www.lund.se/kommunfullmäktige lunds.kommun@lund.se 
221 00 Lund 
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17. Medborgarförslag angående restaurering av ridspår/joggingspår längs  bilaga 55, sid 331
Hardebergaspåret från Södra Sandby mot Lund

18. Medborgarförslag angående trafiksituationen kring Centralstationen bilaga 56, sid 341 

Kommunfullmäktige har paus ca kl. 19.30-20.00, 
Interpellationer och frågor behandlas ca kl. 20.00-21.00. 

Lund den 18 mars  2016 

Lennart Prytz 
Ordförande 
Kommunfullmäktige i Lund 

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 

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


Förteckning över anmälningar

till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 31 mars 2016 

Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2015-11-23 Detaljplan för spårväg 
Getingevägen-Tornavägen i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2014/0674 
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-10-22. 

Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2015-11-23 Detaljplan för spårväg 
Clemenstorget-Bredgatan i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2014/0670 
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-11-11. 

Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2015-11-23 Detaljplan för spårväg 
Tornavägen-Motorvägen E22 i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2014/0675 
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-10-22. 

Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2015-11-23 Detaljplan för spårväg 
Odarslövsvägen-Spårvägsdepån i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2014/0649 
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-10-22. 

Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2015-11-23 Detaljplan för spårväg 
Motorvägen E22-Norr om Solbjersvägen i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2014/0676 
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015-10-22. 

Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2016-02-18 Detaljplan för del av Norra 
Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2014/0273 
Domen har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft 2015-11-27. 

Tekniska nämndens  beslut 2016-02-17 Medborgarförslag – Gör Norra Fäladsvägen i Dalby 
till gångfartsområde, Dnr KS 2015/0688 
Tekniska nämndens beslut: att anta tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande. 

Vård- och omsorgsförvaltningen/Myndighetsfunktionen, Rapportering till 
kommunfullmäktige i Lunds kommun gällande ej verkställda beslut enligt 9 § LSS per den 31 
december 2015, Dnr KS 2016/0231 

Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 2016-02-24, Kommunfullmäktigeuppdrag att 
kartlägga omfattningen av läxhjälp i Lunds grundskolor, Dnr KS 2016/0247 
Beslut: att översända till kommunstyrelsen tjänsteskrivelsen ”Kommunfullmäktiges uppdrag 
att kartlägga omfattningen av läxhjälp i Lunds grundskolor” som svar på fullmäktiges 
uppdrag i EVP 2015-2017. 
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 15 Mariol Spahos (MP) avsägelse av
uppdrag som ersättare i Miljönämnden

Dnr KS 2016/0094

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Mariol Spaho (MP) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i Miljönämnden.

Beslutsunderlag
Mariol Spahos (MP) avsägelse inkommen den 29 januari 2016.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Mariol Spaho (MP) från uppdraget,

att utse Raed Bashitialshaaer (MP), Gunnesbovägen 203, 226 54 Lund,
till ny ersättare i Miljönämnden efter Mariol Spaho (M), att tjänstgöra 

efter Martin Stockfors (MP),
för tiden till och med utgången av år 2018.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 16 Lisa Pedersens (MP) avsägelse av 
uppdrag som ersättare i styrelsen för 
Kraftringen AB.

Dnr KS 2016/0170

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Lisa Pedersen (MP) om att bli entledigad 
från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Kraftringen AB.

Beslutsunderlag
Lisa Pedersens (MP) avsägelse inkommen den 12 februari 2016.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Lisa Pedersen (MP) från uppdraget
 
att utse Cecilia Emanuelsson (MP), Borgåslingan 5, 224 72 Lund, till ny 

ersättare i styrelsen för Kraftringen AB efter Lisa Pedersen (MP), 
för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2019.
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Kommunfullmäktiges valberedning Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-03-01

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 17 Anhållan om att kommunfullmäktige 
utser en ersättare till kommunalrådet 
Philip Sandberg (L) under hans 
föräldraledighet

Dnr KS 2016/0221

Sammanfattning
En skrivelse har inkommit från Philip Sandberg (L) om utseende av 
ersättare för hans uppdrag som kommunalråd från och med 2016-05-02 
till och med 2016-07-30.

Beslutsunderlag
Philip Sandbergs (L) skrivelse inkommen den 25 februari 2016.

Beslut

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Mia Honeth (L), Igelösa Prästgård, 225 94 Lund, till ersättare för 

Philip Sandberg (L) som kommunalråd från och med 2016-05-02 
till och med 2016-07-30.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 74 Årsanalys 2015 för Politisk ledning
och Kommunstyrelsen

Dnr KS 2016/0024

Sammanfattning
Kommunkontoret har sammanställt årsanalys för den politiska ledningen 
och för kommunstyrelsens verksamhet 2015. Årsanalysen för politisk 
ledning omfattar Valnämnden, Överförmyndarnämnden, Habostyrelsen 
och Revisionen.

 Årsanalysen för kommunstyreslen redovisar nämndens mål och 
måluppfyllelse med utgångspunkt i verksamhets-, personal-, 
miljöredovisning samt ekonomi.

 Sammanfattningsvis kan konstateras att det under året förekommit en 
rad aktiviteter i linje med kommunstyrelsens ambitioner och 
målsättningar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2016
Bilaga 1 – Årsanalys 2015 för Politisk ledning
Bilaga 2 – Årsanalys 2015 Kommunstyrelsen

Yrkanden
Ulf Nymark (MP) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar

att fastställa årsanalys 2015 för politisk ledning och kommunstyrelsen.

att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
inför vårens utvärdering av LundaEkoII lämna förslag på åtgärder som 
säkerställer att målen uppnås.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa årsanalys 2015 för politisk ledning och kommunstyrelsen.

att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
inför vårens utvärdering av LundaEkoII lämna förslag på åtgärder 
som säkerställer att målen uppnås.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-03-02 klockan 15.00–21.15

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 69-95, kl 15:00-19:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarson (V) §§ 96-107, kl 
16:05-21:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 

Ersättare Fanny Johansson (S), kl 15:00-20:30
Peter Fransson (S), kl 16:50-21:15
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00-20:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L), kl 15:00-19:15
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-17:15
Gunnar Jönsson, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anne Landin (FNL)

Paragrafer § 69-107

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Anne Landin (FNL)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-03-02

Paragrafer § 69-107

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 
Ekonomiavdelningen 2016-01-11 

Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post 
Box 41 Stadshuset, Kyrkogatan 11 046 35 50 00 046 35 50 13 www.lund.se lunds.kommun@lund.se 
2221 00 LUND 

Elena Lopez 

046 35 50 20 Kommunstyrelsen 
elena.lopez@lund.se 

Årsanalys 2015 för Politisk ledning och 
Kommunstyrelsen  
Dnr 2016/0024 

Sammanfattning  
Kommunkontoret har sammanställt årsanalys för den politiska ledningen 
och för kommunstyrelsens verksamhet 2015. Årsanalysen för politisk 
ledning omfattar Valnämnden, Överförmyndarnämnden, Habostyrelsen och 
Revisionen.  

Årsanalysen för kommunstyreslen redovisar nämndens mål och 
måluppfyllelse med utgångspunkt i verksamhets-, personal-, 
miljöredovisning samt ekonomi.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det under året förekommit en rad 
aktiviteter i linje med kommunstyrelsens ambitioner och målsättningar.  

Beslutsunderlag  
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2016 
Bilaga 1 – Årsanalys 2015 för Politisk ledning 
Bilaga 2 – Årsanalys 2015 Kommunstyrelsen 

Kommunkontorets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa årsanalys 2015 för politisk ledning och kommunstyrelsen. 

KOMMUNKONTORET 

Anette Henriksson Carin Hillåker 
Kommundirektör Bitr kommundirektör      
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Helår 2015 

BILAGA 1 

ÅRSANALYS 
Politisk ledning 
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Sammanfattning till kommunens årsredovisning 
Årsanalys som redovisas till kommunstyrelsen för politisk ledning omfattar Valnämnden, 
Överförmyndarnämnden och Habostyrelsen. Revisionens årsanalys presenteras i en bilaga till 
revisionsberättelsen, dock ingår revisonens, såväl som kommunstyreslens och fullmäktigtes resultat 
i den ekonomiska redovisningen. 

Samtliga nämnder visar en god måluppfyllelse. Samtliga bedöms uppfylla det 
kommungemensamma fullmäktigemålet. För uppföljning av indikatorer och nämndsmål för de 
olika nämnderna, se respektive nämnd. 

Det sammanlagda resultatet för politisk ledning uppgår till 2,1 mnkr. 

Årets händelser av väsentlig betydelse 

Valnämnden 

År 2015 har för valnämnden varit ett mellanår då inga allmänna val äger rum Valnämndens arbete 
har därför varit begränsat under året. Valnämnden har under våren genomfört förtidsröstning på ett 
röstmottagningsställe inför omvalet till kommunfullmäktige i Båstads kommun. Vidare har 
fullmäktiges utredningsuppdrag avseende indelning av kommunen i valkretsar genomförts. I övrigt 
har sedvanligt nämndsarbete utförts. 

Överförmyndarnämnden 

Den 1 januari 2015 trädde ny lagstiftning i kraft som påverkar överförmyndarnämndens 
verksamhet. Den nya lagstiftningen innebär att tingsrätten har fått möjlighet att förelägga 
överförmyndarnämnden att inhämta utredning i god man/förvaltarskapsärenden vilket inneburit en 
betydande ökning av arbete för verksamheten då detta är en möjlighet som Lunds tingsrätt utnyttjat. 

Den nya lagstiftningen ger vidare överförmyndarnämnden en skyldighet att ge gode män och 
förvaltare den utbildning som uppdraget kräver. Överförmyndarenheten har därför under året 
fortsatt att arbeta med att höja kvaliteten genom kompetenshöjande insatser för gode män. Särskilda 
satsningar har gjorts på utbildningsinsatser för att höja kvaliteten på inlämnade årsräkningar. 

Överförmyndarenheten har också fortsatt arbetet med att utveckla processer och arbetssätt för en 
effektivare handläggning. 

Överförmyndarenheten har i april 2015 flyttat till nya lokaler utifrån de behov som verksamheten 
har ur ett risk- och säkerhetsperspektiv. 

Under året har antalet aktiva godmanskap för ensamkommande barn ökat från 35 per den 1 januari 
2015 till 260 per den 31 december 2015, en ökning med dryft 740%. Detta har medfört en hård 
belastning på Överförmyndarenhetens handläggare. Till följd av detta har extra personal anställts. 

Habostyrelsen 

Habo Gård bedriver en bred och av besökarna mycket uppskattad verksamhet. Under 2015 har det 
totala besöksantalet blivit 29 000 varav ca 17 500 var badgäster. Varmvattensbassängen som 
renoverades förra året har haft full beläggning och hyrdes ut till både simklubbar och 
verksamhetens målgrupper. 
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Ett antal projekt har genomförts i samverkan med Habostiftelsen. 

Inköp av begagnade moduler till personalutrymme och verkstad/förråd 

Anläggning av stallparken inklusive utescen. 

Inköp och renovering av begagnade moduler till Barn och ungdomsverksamhet. 

Inköp av hörslinga till våra konferens-/mötesrum 

I samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerades för första gången sommardagkollo på 
Habo Gård under 4 veckors tid. Projektet bedömdes som lyckat och kommer att fortsättas och 
utvecklas även nästa sommar. 

Sommarhemmet Lundagårdens veckor på gården anordnades med stor framgång. Ca 30-35 personer 
vistades på gården dagligen. Aktiviteterna under de 11 veckorna har varit många och mycket 
uppskattade av de engagerade och aktiva gästerna. De omdömen besökarna lämnade efter sin 
vistelse visar att verksamheten är mycket uppskattad. 

De arrangemang som har anordnats bland annat i samband med årets högtider har varit väl besökta. 
Gården hade öppet julafton även i år för seniorer och personer med funktionshinder. Habostiftelsen 
stod som värd och välkomnade 55 gäster. 

 

Kommunfullmäktiges Internationella verksamhet 

Samverkan med Lunds universitet 

Den internationella verksamheten under 2015 har starkt präglats av det under föregående år ingångna 
samverkansavtalet mellan Lunds kommun och Lunds universitet. Avtalet har för kommunens internationella 
arbete inneburit att universitetets internationella event och konferenser prioriterats även av Lunds kommun. 
Så har kommunen under året bidragit som värd, partner och/eller sponsor vid bl.a. Utrikesdepartements stora 
ambassadörsbesök i maj, Nonometerkonsortiets konferenser  ”EWMOVPE 2015” och ”Myfab/Norfab” i  
juni,  EU-konferensen ”Lund revisited” samt det officiella besöket av en Kazakisk universitetsdelegation i 
december.  

Det förstnämnda arrangemanget samlade ambassadörer eller andra ledande beskickningsföreträdare från ett 
30-tal länder under en vårdag i Lund, där de fick resa utefter kunskapsstråket till Brunnshög/Lund NE. Även 
MaxIV besöktes som en del av detta program. 

Lunds kommun har också i samverkan med Lund University Commissioned Education tagit emot en grupp 
unga offentliga tjänstemän från Östeuropa (Georgien, Moldavien, Ukraina, Vitryssland och Litauen) inom 
ramen för utbildningsprogrammet ”Transparent Public Administration and Management”.  

Internationella arrangemang och studiebesök 

Antalet studiebesök, gästande delegationer och technical visits fortsätter att öka. Under 2015 har 
Kommunkontoret, Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen tagit emot besökare från bl.a. Armenien, 
Danmark, Finland, Frankrike, Kina, Mexiko, Nicaragua, Polen, Spanien, Tyskland, Uruguay och USA. 

I april arrangerades som en del av Lunds kommuns vänortssamverkan ett studiebesök för Borgå stads 
(Finland) ledningsgrupp. Ledningsgruppen deltog i Lunds kommuns stora chefsdag, och fick där många 
intryck av Lunds metodiska och kontinuerliga arbete med kompetensutveckling, kunskapsdelning och 
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teambuilding. Borgå stad genomförde ett uppföljande besök med biträdande kommundirektörens 
ledningsgrupp i oktober.  

Under hösten var Lunds kommun värd för det nordiska mellanårsmötet. Under mötet drogs riktlinjerna upp 
för 2016 års stora nordiska möte i Lund. Temat för mötet kommer att vara ”En nordisk modell för 
helhetsutveckling” och fokusera främst på ungdomars villkor och delaktighet i de processer som förändrar 
samhället. 

I oktober högtidlighölls det 25-åriga jubiléet av vänortsavtalet mellan Lund och Greifswald, Tyskland. 

Lunds kommun sände som uppföljning på ett miljödelegationsbesök från Kina i maj 2015 en delegation till 
eventet ”Cleantech showcase – Global Cleantech summit” i Shanghai, Kina den 16-19 november. Eventet 
delarrangerades av Cleantech Scandinavia I Lund. Från svensk sida deltog även företrädare för Invest in 
Sweden Agency (ISA), Invest in Skåne och Vinnova. Syftet var att bistå Science Village Scandinavia  och 
Cleantech Scancinavia i ambitionen att etablera ett internationellt cleantechcentrum i Lund – på det nya 
SVS-området nära ESS/MaxIV. 

I led med kommunens engagemang inom miljöområdet sändes också en mindre delegation till det stora 
klimattoppmötet i Paris - COP21 - i december. 

Ungdomarna i fokus 

Kommunfullmäktige lägger särskild vikt vid att främja internationella utbyten och projekt som involverar 
våra unga medborgare. Under året har bl.a. följande aktiviteter genomförts i samverkan med 
Kommunfullmäktige: 

 Under ett besök i vänorten Zabrze, Polen för arrangemanget ”Days of Zabrze” i september etablerades 
kontakt mellan Vipeholmskolan och skola nr 13 i Zabrze som väntas leda till gemensamma projekt och 
medelansökningar från EU (Erasmus+ och/eller Comenius) under 2016. 

 Under 2015 har Polhemskolan tagit emot en grupp lärare och elever från Xue Jun High School i 
Hangzhou, Kina för ett veckolångt studiebesök inkl. deltagande i den ordinarie undervisningen. 
Polhemskolan har under året även arrangerat skolutbyten med vänorterna Nevers, Frankrike och 
Greifswald, Tyskland.   

 Kulturskolan(ungdomsorkestern) i Lund har genomfört ett större samverkansprojekt med Greifswalds 
musikskola där ett 60-tal elever från båda städerna tillsammans övat in orkesterstycken och genomfört 
konserter. Kulturskolan har även mottagit internationella besök – bl.a. från Leo Borchard Musikschule i 
Berlin och genom sin gymnasieblåsorkester deltagit i en stor musikfestival i Belgien.  

 

Kommunfullmäktiges mål för nämnderna 

Målanalys 

  

Kommunfullmäktiges 
mål för nämnden 
Fullmäktiges mål för 
nämnden 

Indikator Mätetal Bedömning 

Lundabon ska 
uppleva att 
kommunens 
verksamhet svarar 
mot behoven hos den 
enskilde, har god 
kvalitet, är effektiv 
och bidrar till 

 Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 2015 Klarar målet Klarar ej 
målet 
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Kommunfullmäktiges 
mål för nämnden 
Fullmäktiges mål för 
nämnden 

Indikator Mätetal Bedömning 

attraktivitet och 
hållbar utveckling 

     X  

 
 

Överförmyndarnämnden 
Vid delårsrapport per den 31 augusti 2015 var prognosen att kommunfullmäktiges mål inte skulle 
nås för 2015 vad gäller andel granskade årsräkningar. Med hänsyn till detta har extra resurser för 
granskning tillsatts. Detta har resulterat i att kommunfullmäktiges mål har uppnåtts med viss 
marginal för 2015, med en andel på 97,5% granskade årsräkningar. 

Indikatorn "Antal dagar från ansökan /anmälan om och byte av ställföreträdare till att ett förslag 
föreligger" uppfylls då snittiden för förmedling är 24,4 dagar. Det är dock endast 76% av ärendena 
som förmedlas inom 50 dagar. 24% av ärendena tar således längre än 50 dagar att förmedla. De 
ärenden som inte klarar målet är i många fall svårförmedlade på grund av uppdragens karaktär och 
huvudmannens problematik, vilket visas av medianvärdet för förmedling som är 11 dagar. Flera av 
dessa uppdrag tar lång tid att förmedla. Personalbrist på Överförmyndarenheten bedöms vara en 
bidragande orsak till att tidsmålet inte alltid uppnås. Vidare finns det brist på kvalificerade 
ställföreträdare som kan ta dessa komplicerade uppdrag. 

Habostyrelsen 
Habo Gård bedriver en bred och av besökarna mycket uppskattad verksamhet. Verksamheten 
utvecklas kontinuerligt för att möta målgruppernas önskemål och behov. Under året har gården haft 
totalt ca 29 000 besökare varav ca 17 500 utgör badgäster. Varmvattensbassängen som renoverades 
2014 har haft full beläggning och har genererat både stora intäkter och ett stort antal gäster. 

Lundafastigheter som ansvarar för underhåll av gården byggnader har under hösten utfört en 
nödvändig totalrenovering av stallets tak. 

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden 
Särskilda uppdrag Status Startdatum Slutdatum 

Kunskapskommission Ej påbörjad 2015-01-01 2015-12-31 

Ekonomi 

Resultat 

Resultaträkning 

  

mnkr 2013 UTFALL 2014 UTFALL 2015 UTFALL 

R0 Intäkter 4,3 11,3 10,6 

R2 Kostnader -45,1 -58,0 -54,0 

R4 Avskrivningar -0,4 -0,4 -0,5 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-41,3 -47,2 -43,8 
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mnkr 2013 UTFALL 2014 UTFALL 2015 UTFALL 

R7 Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 

Resultat e finansiella poster 0,0 0,0 0,0 

R9 Kommunbidrag (ram) 38,2 45,1 45,8 

RESULTAT -3,1 -2,1 2,0 

 

Analys av resultat 

2015 års resultat specificerat per nämnd/styrelse, mnkr 

Nämnd, mnkr Budget Bokslut Resultat 

Kommunfullmäktige -10,9 -10,2 0,7 

Kommunstyrelse -20,0 -16,6 3,4 

Revisionsnämnd -4,2 -4,1 0,1 

Valnämnd -0,6 -0,6 0,0 

Överförmyndarnämnd -6,7 -8,7 -2,0 

Habostyrelsen -3,4 -3,7 -0,3 

Summa -45,8 -43,9 2,0 

 
Kommunstyrelsen överskott hänförs i största delen till särskilda uppdrag som tilldelades politisk 
ledning i samband med beslut om EVP i november 2014 samt överbudgeterade kostnader för 
arvodena. 

Överförmyndarnämndens underskott beror på en underbudgetering av arvodeskostnader, extra 
personal och omfattande övertid från befintlig personal för att klara av verksamhetens mål samt 
ökade hyreskostnader på grund av flytt till nya lokaler utifrån de behov som verksamheten har ur ett 
risk- och säkerhetsperspektiv. 

Habostyrelsen redovisar ett underskott på ca 0,3 mnkr som i sin helhet beror på ökade 
personalkostnader. Habo Gård har under de senaste åren utvecklats i hög takt men 
personalresurserna bedöms vara väldigt begränsade i förhållande till verksamheten som bedrivs. 
Samtidigt som efterfrågan från målgrupperna, seniorer och personer med funktionsnedsättning ökar 
successivt, kommer det att bli svårt att möta den med nuvarande bemanning. Den låga bemanningen 
gör också organisationen mycket sårbar. Habo Gårds ledning gjorde bedömningen att 
verksamhetsledaren behöver avlastning och har under året vidtagit åtgärder för att delvis lösa 
problemet. Det är dock viktigt att poängtera att ytterligare åtgärder behövs för att säkerställa att den 
kvaliteten som Habo Gård erbjuder sina gäster bibehålls även i framtiden. 

Investeringsredovisning 

Investeringsrapport 

  

 mnkr Utfall Ram Avvik. 

Habostyrelse IN Investering -1,2 -2,0 0,8 

Kommunstyrelse IN Investering 0,0 -17,8 17,8 

TOTALT  -1,2 -19,8 18,5 
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Analys av investeringar 

Investeringsramen uppgår till 19,8 mnkr. 

Merparten avser kommunstyrelsen och budgeterade investeringsmedel avseende inventarier som 
barn- och skolnämnderna kan avropa vid färdigställande av nya förskolor och skolor. 

Avvikelsen avseende nya förskolor och skolor beror på tidsförskjutningar av ianspråktagande av 
nya objekt. 

Habostyrelsen har senarelagd inköpet av buss till Habo Gård till följd av att de nya reglerna som 
skulle börja gälla från den 1 januari 2016 har skjuts upp till januari 2017. 

Riktade statsbidrag 

Valnämnden 
  

Riktade statsbidrag Helårsprognos mnkr 

Förtidsröstning inför omval till kommunfullmäktige i Båstads 
kommun 

0,1 

Merkostnad flyktingar 

Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden ansvarar för förordnade av god man för ensamkommande flyktingbarn och 
har därför haft en ökad kostnad till följd av den ökade flyktingströmmen. Antal ärenden gällande 
god man för ensamkommande barn ökade med drygt 740% under 2015 jämfört med 2014. 

Till följd av det ökade antalet ärenden om god man för ensamkommande barn har extra personal 
anställts. De extra resurser som sedan tidigare arbetat med granskning av årsräkningar har använts 
under hela 2015. Detta har medfört en ökad personalkostnad. 

Överförmyndarnämnden får genom avtal med Socialförvaltningen del av det statsbidrag som 
lämnas för ensamkommande flyktingbarn. Vidare ersätts arvodeskostnader för de gode männen i 
dessa ärende från Migrationsverket. Detta medför att Överförmyndarnämndens till stor del får 
kostnadstäckning för de ökade kostnader som flyktingströmmen medfört. 

Framtid och utveckling 
Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden kommer under 2016 att arbeta vidare med att förbättra och förtydliga 
rutiner och arbetsbeskrivningar. Nya rutiner för granskning av årsräkningar kommer att införas i 
syfte att höja kvaliten på granskningen och skapa ett mer enhetligt och effektivt sätt att genomföra 
granskningar. 

Habostyrelsen 
För Habostyrelsen och Habo Gård ligger fortsatt fokus på målgruppsverksamheten, 
varmvattenbadet och konferens-/lokaluthyrningen. De stora intäktskällorna kommer även 
fortsättningsvis att vara badet och konferensdelen. Arrangemangen som vänder sig till 
målgrupperna har lägre lönsamhet då verksamhetens målsättning är att vända sig till alla, oberoende 
av ekonomiska förutsättningar och eventuell funktionsnedsättning och då den enskilde gästen i de 
flesta fallen bekostar sitt deltagande själv. I detta sammanhang är Habostiftelsen en viktig partner 
som genom viss subventionering gör det möjligt att erbjuda lägre kostnader för den enskilde 
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besökaren vid olika målgruppsaktiviteter. Det finns inget som pekar på att intresset för detta 
aktivitetsutbud kommer att minska utan tvärtom tyder allt på att vi utöver våra återkommande gäster 
även kommer att hälsa fler och fler nya besökare välkomna. 

När det gäller det fullbokade badet är avsikten att efter hand öka andelen badgäster från 
målgruppsidan utan att äventyra den ekonomiskt betydelsefulla uthyrningen till barnsims- och 
simskoleanordnare. På konferenssidan antar vi att beläggningen kommer att vara fortsatt god under 
den närmsta tiden men möjligtvis kan den begränsade kundgruppen medföra att intresset och 
beläggningen kan gå i vågor. 

Det är viktigt att samarbetet med Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter. Dels genom nära 
kontaktvägar med äldreomsorgen och Träffpunkterna och dels genom kontaktvägar med olika LSS-
verksamheter i Lunds kommun. Ett gott exempel på det senare är den dagliga verksamheten Sesams 
filial på Habo Gård vars närvaro på Habo Gård är av stor betydelse. 

Att samarbetet med Föreningen De gamlas sommarhem Lundagården fortsätter är av mycket stor 
betydelse och det finns goda utsikter för ytterligare utveckling. Till exempel kommer denna 
seniorverksamhet under 2016 att var en del av ett forskningsprojekt som leds av forskare vid den 
medicinska fakulteten, CASE – Det hälsosamma åldrandet, Lunds universitet. Tanken med 
medverkan är att detta kan leda till nya idéer och ökad kunskap, bland annat genom att ett 
kontaktnätverk med liknande verksamheter runt om i Sverige kommer att skapas under en 
tvådagarskonferens som anordnas av projektledningen på Habo Gård i april. 

Habo Gårds utemiljöer och djurgård är viktiga och efterfrågade av besökarna och därför kommer vi 
att tillsammans med Habostiftelsen arbeta vidare med att utveckla och tillgängliggöra dessa så att 
besökare på olika sätt kan tillgodogöra sig de positiva effekter som dessa miljöer erbjuder. 
Balansträningsbanor och trädgårdsodling är exempel på aktiviteter som kommer att startas upp 
under 2016 och förhoppningsvis etableras som stående inslag för våra gäster framöver. 

Dagkolloverksamhet i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen har efter ett antal testtillfällen 
under sommaren 2015, goda utsikter att bli ett återkommande och uppskattat inslag då Habo Gård 
kan erbjuda många aktiviteter som även passar barn och ungdomar. 

På något längre sikt finns tankar om att nå nya grupper, till exempel med olika projekt i samarbete 
med Habostiftelsen för personer med psykisk ohälsa i gårdens gröna och lantliga miljöer. 

Den övergripande målsättningen för framtiden är att renodla det innehåll och utbud på Habo Gård 
som gör mest nytta och är till största möjliga glädje för lundaborna. 

 

Personalredovisning 
Personalen vid politisk ledning är anställda vid kommunkontoret och vad gäller 
personalredovisning ingår anställda i redovisningen för kommunstyrelsen/kommunkontoret. 
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Sammanfattning till kommunens årsredovisning 

Årets händelser av väsentlig betydelse 
Årets händelser 

 Byggstart har skett i Södra Brunnshög. 
 Medborgarlöften har genomförts med gott resultat 
 Igångsättningstillstånd beviljades för spårväg Lund C- ESS. 
 Staten har beviljat 298 mnkr till spårväg Lund C-ESS 
 Ett markant ökat flyktingmottagande från och med september har satt bl a 

krisledningsorganisationen på prov 
 Lund har blivit utsedd till årets Fairtrade City 
 Lund har anslutit sig till EU:s klimatsatsning för städer, Borgmästareavtalet 2030 samt 

regeringens upprop "Fossilfritt Sverige" 
 Lund International Citizen Hub har etablerats. 
 Future by Lund har fått fortsatt Vinnovafinansiering 2016-2018. 
 Medborgarkontoren och Kristallens servicecenter ingår i Kommunkontoret 
 Utveckling av ledningsprocess med ny målstruktur 
 Långsiktigt fördjupad finansiell analys har genomförts 
 Nytt chefs- och ledarskapsprogram för alla chefer i Lunds kommun har utformats 

Kommunfullmäktiges mål för nämnderna 

Målanalys 

Kommunfullmäktigemål Bedömning av 
målet Indikatorer  

Utfall 
Helår 
2015 

Mål Helår 
2015 

Lundabon ska uppleva att 
kommunens verksamhet svarar mot 
behoven hos den enskilde, har god 
kvalitet, är effektiv och bidrar till 
attraktivitet och hållbar utveckling. 

Klarar målet Andel som får svar på e-post inom 
två dagar.(SKL:s servicemätning) 

 97 % 81 % 

Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon och som får 
ett direkt svar på en enkel fråga. 
(SKL:s servicemätning) 

 39 % 51 % 

Andel som upplever ett gott 
bemötande vid telefonkontakt med 
kommunen. (SKL:s 
servicemätning) 

 100 % 92 % 

Årlig befolkningstillväxt  0,8% 1,1% 

Nöjd medborgarindex, hur 
kommunens verksamheter bedöms. 
(SCB:s medborgarundersökning) 

 61  62 

Sammanfattande omdöme om 
kommunens service till företagen. 
(Insikt mäts av SKL) 

 70 68 

Nöjd-Region-Index (NRI), med 
frågor om kommunen som en plats 
att bo och leva på. (SCB) 

 69 69 

Antal e-tjänster  106 55 

Kommunens inköp av energi inkl 
verksamhetsel  normalårskorrigera
d kWh/kvm Atemp 

  121 
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* Skatteverket har gjort en rensning av folkbokförda som saknar uppehållstillstånd, vilket ger ett minus med 800 personer i Lund. 
** Resultat från 2014, SCB medborgarundersökning ej genomförd 2015 

SCB medborgarundersökning genomfördes inte under 2015, varför resultaten av NMI och NRI 
härrör från undersökning 2014. Måtten är i nivå med 2011 års resultat. 

Undersökningen INSIKT av kommunens service till företagen genomfördes för första gången 
2015 varför jämförelsetal saknas. 

Befolkningen var 116 850 personer vid årets slut, vilket är en ökning med 882 eller 0,8 procent 
jämfört med 2014. Målet för årlig befolkningstillväxt uppnås inte vilket beror på att Skatteverket 
har gjort en rensning i befolkningsregistret som innebär att 800 personer som var folkbokförda, 
men saknade uppehållstillstånd rensades bort för Lund. Det har medfört en lägre 
befolkningstillväxt för året än prognosticerat. 

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden 
Särskilda uppdrag Status Startdatum Slutdatum 

Utveckla medborgarpaneler, brukarråd och e-demokrati. Avslutad 2015-01-01 2015-12-31 

Göra en långsiktig översyn av kommunens ekonomi. Avslutad 2015-01-01 2015-12-31 

Teckna ett samverkansavtal mellan Lunds kommun och Lunds universitet 
angående Botaniska trädgårdens finansiering samt att Lunds kommun får 
medinflytande över Botaniska trädgårdens utveckling. 

Avslutad 2015-01-01 2015-12-31 

Ta fram en uppdaterad handlingsplan för kommunövergripande arbete med 
antidiskriminering och inkludering. 

Pågående 2015-01-01 2015-12-31 

Utreda förekomsten av omotiverade löneskillnader i Lunds kommun och om så 
är fallet ta fram en handlingsplan för att åtgärda dessa skillnader. 

Pågående 2015-01-01 2015-12-31 

Utreda hur Lunds kommun kan öka möjligheterna till finansiering från EU till 
kommunal verksamhet och kommunala projekt. 

Avslutad 2015-01-01 2015-12-31 

I samråd med berörda nämnder göra en översyn av resursfördelningssystemet 
för direkt skolpeng. 

Pågående 2015-01-01 2015-12-31 

Näringslivsråd Avslutad 2015-01-01 2015-12-31 

Studentstad Lund: Förstärkt studentsamverkan Avslutad 2015-01-01 2015-12-31 

Jobbkommission Ej påbörjad 2015-01-01 2015-12-31 

Utveckla medborgarpaneler, brukarråd och e-demokrati 
En kartläggning av det nuvarande arbetet med medborgardialog är genomförd. Målet är ett mer 
systematiserat, strategiskt, tydligare och samordnat arbete med demokratiutveckling/medborgar-
dialog. 

Nulägesanalys/kartläggning har resulterat i ett förslag till kommunövergripande process för 
medborgardialog, utbildning och fortsatt lärande, utveckling av e-dialog och planering och 
genomförande av kommunstyrelsens medborgardialoger. 

Göra en långsiktig översyn av kommunens ekonomi 
Kommunkontoret har med hjälp av Pwc gjort en fördjupad finansiell analys. Uppdraget har slut-
förts och rapporterats till kommunstyrelsens arbetsutskott i april. Resultatet av analysen har gett 
en ökad förståelse för den långsiktiga finansiella utvecklingen och vilka utmaningar som kom-
munen står inför. Resultatet mynnade ut i att kommunfullmäktige beslutat om två nya finansiella 
mål och fokusområdet "ekonomisk hållbarhet" i EVP 2016-2018. Kommunfullmäktige beslutade 
samtidigt att kommunen snarast ska påbörjat ett långsiktigt arbete för att hitta nya sätt att leve-
rera välfärdstjänster för att uppnå goda resultat i kombination med hög kostnadseffektivitet. 
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Teckna ett samarbetsavtal mellan Lunds kommun och Lunds universitet, Botaniska träd-
gården 
Lunds kommun bidrar med 2 miljoner kronor per år för finansieringen av Botaniska trädgården. 
Bidraget ska inledningsvis främst användas för att trädgården ska kunna utveckla sin barnverk-
samhet, evenemang för seniorer samt skötsel och säkerhet. Ett samarbetsavtal mellan kommunen 
och universitetet har tagits fram och kommer att tecknas under hösten. Kommunen har sedan 
många år en styrelsepost i Botaniska trädgården styrelse. Fr o m hösten 2015 är kommundirektö-
ren med i styrelsen för LUKOM, Lunds universitets kultur- och museiverksamheter, där Bota-
niska trädgården ingår. Kommunens möjlighet att få inflytande i verksamheternas utveckling har 
därmed ökat. 

Ta fram en uppdaterad handlingsplan för kommunövergripande arbete med antidiskrimi-
nering och inkludering  
Arbetet med att ta fram en uppdaterad handlingsplan för kommunövergripande arbete med anti-
diskriminering och inkludering har inletts under hösten. Nuvarande riktlinjer för mångfaldsfräm-
jande arbete och likabehandling kommer att uppdateras och den kommunövergripande hand-
lingsplanen för arbetet med antidiskriminering och inkludering kommer utgå från ett samhälls-, 
verksamhets- och arbetsgivarperspektiv. Förslag till handlingsplanen beräknas vara klar för be-
slut under våren 2016. 

Omotiverade löneskillnader 
Uppdraget omfattar att utreda förekomsten av eventuella omotiverade löneskillnader. En pro-
jektplan har tagits fram och godkänts av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. Planen innehåller 
ett antal aktiviteter däribland kvalitetssäkringar och uppdateringar i lönekartläggningsverktyget  
utifrån de anställdas nya löner per den 1 april 2014. Samtliga månadsavlönade medarbetare har 
inplacerats i rätt yrkesgrupp och information har getts till kommunens ledningsgrupp samt de 
fackliga organisationerna om projektet och genomförda aktiviteter. Utifrån kartläggningen har 
workshops genomförts med berörda politiker i arbetsgivarutskottet. En uppdaterad sammanställ-
ning har framarbetats av lönebild per yrkesgrupp och könsfördelning inom jämförbara grupper 
enligt fastställd metod för arbetsvärdering. I samband med utredningen har historik inom Lunds 
kommun beaktats. Lunds kommun har regelbundet genomfört lönekartläggningar enligt Diskri-
mineringslagens krav. Lönekartläggningarna har inte visat på förekomst av osakliga löneskillna-
der. I lönekartläggningen 2014 kan konstateras att det i de 4 lägst arbetsvärderade boxarna är 31 
grupper kvinnodominerade, 16 grupper mansdominerade medan 5 grupper är könsneutrala. I 
oktober redovisade kommunkontoret förslaget till återrapportering till kommunstyrelsen. Arbets-
givarutskottet har beslutat att godkänna rapporten för återrapportering till Kommunfullmäktige. 

Ökad möjlighet till EU-finansiering 
Uppdraget omfattar att utreda hur Lunds kommun kan öka möjligheterna till finansiering från 
EU till kommunal verksamhet och kommunala projekt. I enlighet med detta uppdrag har ett er-
bjudande från Kommunförbundet Skåne (KFSK) att låta Lunds kommun som helhet genomgå en 
så kallad Europeisk projektanalys (EPA) antagits. Processen inleddes med en formell presentat-
ion av EPA-modellen för Kommunstyrelsens arbetsutskott i februari. Under våren har KFSK ge-
nomfört en grovanalys av bland annat EVP 2015-2017 med budget för 2015, Omvärlds- och 
trendanalys samt Nulägesanalys för 2015. KFSK konstaterar att Lunds kommun utifrån sina egna 
strategiska ställningstaganden och målsättningar har goda möjligheter till EU-finansiering av ut-
vecklingsverksamheter från såväl strukturfonder och Interreg som kommissionens sektors-
program. Planerat fördjupat analysarbete med återkoppling till kommunstyrelsens arbetsutskott 
har fördröjts delvis på grund av personalbyte inom KFSK. Möjligheter att söka extern 
finansiering är en del av ordinarie arbetssätt och undersöks alltid inför projekt. 
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Näringslivsråd 
Näringslivsrådet ska vara ett politiskt lett forum för dialog kring viktiga utvecklingsfrågor. 
Förslag till upplägg för näringslivsråd har presenterats och godkänts av KS ordförande. 
Detaljplaneringen inleddes 2015 och det första mötet med näringslivsföreträdare beräknas till 
2016. 

Studentstad 
Kommunfullmäktige har avsatt 250 tkr för år 2015 för att stärka samverkan med studenterna. 
Dessa medel har använts för att annonsera i fyra nummer av tidningen Lundagård, bidrag har 
lämnats till Bopoolen för att utveckla deras hemsida samt för ökad information om samverkan 
kring flyktingsituationen. Studentrådet har haft sex stycken möten varav ett var ett temamöte 
med fokus på att kraftsamla för ökat flyktingmottagande. Många studenter är intresserade av att 
engagera sig och de 300 studenterna fick under temakvällen möjlighet att träffa elva olika 
organisationer som arbetar med flyktingmottagande på olika sätt. Detta är ett arbete som kommer 
att fortsätta under 2016. 

Jobbkommission  
Har inte bedömts rimligt att kunna genomföras då medel saknas för 2016. 

Ekonomi 

Resultat 

Resultaträkning 

  

mnkr 2013 UTFALL 2014 UTFALL 2015 UTFALL 

R0 Intäkter 145,8 150,4 153,9 

R2 Kostnader -287,2 -307,6 -332,5 

R4 Avskrivningar -2,2 -2,3 -4,6 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-143,6 -159,5 -183,1 

R6 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 

R7 Finansiella kostnader -0,3 -0,6 -0,6 

Resultat e finansiella poster -0,3 -0,6 -0,6 

R9 Kommunbidrag (ram) 157,2 170,0 185,9 

RESULTAT 13,2 9,8 2,2 
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Analys av resultat 

Kommunkontorets anslagsfinansierade verksamhet redovisar ett överskott på 3,9 mnkr.  
Kommunkontorets resultatenheter redovisar ett underskott på 1,7 mnkr 

 Bokslut Årsbudget Utfall  

 2014 2015 2015 Avvikelse 

Kommungemensamt -74,6 -75,3 -73,9 1,4 

Kommunkontoret 
gemensamt 

3,8 4,5 4,5 0,0 

Kommunkontoret 
ledning 

-14,5 -21,0 -20,8 0,2 

Strategisk utveckling -10,1 -12,7 -11,8 0,9 

Administrativ 
avdelning 

-6,9 -7,9 -7,8 0,1 

Ekonomiavdelning -13,1 -12,0 -13,2 -1,2 

HR-avdelning -22,9 -24,9 -25,0 -0,1 

Näringslivsavdelning -10,2 -15,3 -15,3 0,0 

Avdelningen för 
kommunikation och 
medborgarkontakt 

-5,5 -10,0 -9,3 0,7 

Delsumma -154,0 -174,6 -172,6 2,0 

     

Projektverksamhet     

IT-projekt -2,8 -7,4 -7,4 0,0 

Miljöstrategiskaprojekt -3,2 -4,1 -2,2 1,9 

Delsumma projekt -6,0 -11,5 -9,6 1,9 

Summa 
anslagsfinansierad 
verksamhet 

-160,0 -186,1 -181,9 3,9 

     

     

 Bokslut Utfall   

Resultatenhet 2014 2015   

Upphandlingsenhet -1,7 -0,8   

Försäkringar 0,1 0,3   

IT-avdelningen 1,2 -0,1   

Företagshälsovård 0,2 -1,1   

Summa 
Resultatenheter 

-0,2 -1,7   
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Anslagsfinansierad verksamhet inklusive projekt 
En stor del av överskottet beror på förseningar i projekt, vakanta tjänster samt till följd av att 
Lift- inkubator är stängd. 

Avsatta projektmedel för Fokus Veberöd, samlastningscentral, utveckling av medborgardialog 
och Centrumlyftet har inte utnyttjats fullt ut. 

Administrativa avdelningen 
Kommunen har ett gemensamt ärendehanteringssystem (W3D3) och kostnaderna för detta 
hanteras i avdelningens budget. Kostnaden för ärendehanteringssystemet har tidigare fördelats ut 
på respektive förvaltning men sedan något år tillbaka har denna budgetpost istället lagts på 
administrativa avdelningen och är baserad på de kostnader som fördelats ut på förvaltningarna 
under 2012. Utveckling av systemet som gjorts därefter täcks inte av befintligt anslag. 

Utvecklingsinsatser är bl a inköp av en kommunlicens för ärendehanteringssystemet i syfte att ge 
alla förvaltningar fri möjlighet att lägga till användare i systemet. Vidare har vissa tillägg köpts 
in bl.a. för en förbättrad hantering av registret för förtroendevalda och för att förenkla 
utbetalningen av arvoden till de förtroendevalda. Detta har medfört en ökning av den årliga 
underhålls- och supportkostnaden för ärendehanteringssystemet med 495 tkr per år samt en 
kapitalkostnad för själva investeringen.  

Endast delar av dessa kostnader täcks av nuvarande budget. Beräkningar visar att underskottet i 
förhållande till budgeterade kostnader för systemet på helår blir ca 800 tkr. På grund av att vissa 
kostnader som avser 2015 felaktigt bokförts på 2014 kommer dock avdelningen för 2015 inte att 
redovisa ett underskott. 

Ekonomiavdelning 
Underskottet i den anslagsfinansierade verksamheten beror framförallt på kostnader i samband 
med rekrytering av två enhetschefer, konsultkostnader vid översyn av skolpeng samt kostnader 
för försäkringssamordning, som varit ofinaniserat under årets första fyra månader. 

Upphandlingsenhetens underskott beror främst på ökade konsultkostnader i e-
handelsverksamheten samt ökade kostnader för juridiskt arbete. Från årsskiftet införs en ny 
debiteringsmodell som inkluderar de ökade juridiska kostnaderna. E-handelsverksamheten är 
överförd till ekonomiservice. 

Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt 
2015 bildades avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt. Avdelningen består av två 
enheter; enheten för strategisk kommunikation samt enheten för medborgarkontakt. De 
funktioner som ingår är strategisk kommunikation, medborgarkontoren, servicecenter i Kristallen 
samt telefonväxeln. 2015 kan betraktas som ett försöksår för att få överblick över de ekonomiska 
förutsättningarna för verksamheten i förhållande till uppdraget. De olika ingående delarna i 
verksamheten hade vid övertagandet inte en komplett, detaljerad budet för de faktiska 
kostnaderna. Arbete har därför under året lagts på att inför 2016 få en mer realistisk budgetering 
av de olika delarna. 

 
Avdelningen har i nuläget tre olika finansieringsmodeller. Enheten för strategisk kommunikation 
samt medborgarkontoren är anslagsfinansierade, servicecenter är finansierat av Kristallen-
förvaltningarna och telefonväxeln finansieras via en överföring från IT-avdelningen (som i sin 
tur finansieras på ett annat sätt). 

 
Avdelningen har 2015 haft lägre kostnader än budgeterat vilket medfört ett överskott om ca 1 
miljon kronor. Orsakerna är bl a att rekryteringar har fått avvaktas eftersom arbetsplatser saknats 
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i Kristallen samt att arbetsmiljöåtgärder i Kristallen på grund av oklarheten i ansvar inte fullt ut 
kunnat genomföras under året,  

Avdelningen har systematiskt arbetat för att skapa utrymme inom befintlig budget för att kunna 
finansiera årskostnaden för ett kundtjänstsystem som införs vid årsskiftet. Denna kostnad uppstår 
2016 och det är därför viktigt att säkerställa att vi kan finansiera den. 

2016 finns planer på att införa kommungemensam medborgarservice. Enligt nuvarande förslag 
är de tillkommande kostnaderna för att införa detta förhållandevis låga. Förslaget förutsätter att 
vi kan utnyttja befintlig budget på ett mer effektivt sätt än tidigare. Därför har ett utrymme be-
hövt skapas under 2015. 

För att säkerställa viss utveckling även inom området för strategisk kommunikation har medel 
omfördelats inom avdelningen under 2015. 

 

Strategisk utvecklingsavdelning 
Överskottet om 0,9 mkr beror på att tjänster som tillsatts under året inte har helårseffekt samt att 
avsatta projektmedel inte utnyttjas fullt ut.  

Investeringsredovisning 

Investeringsrapport 

  

mnkr Utfall Ram Avvik. 

IN Investering -5,8 -7,9 2,1 

TOTALT -5,8 -7,9 2,1 

 

Analys av investeringar 

Investeringsramen uppgår till 7,9 mnkr. 

Merparten avser investeringar i övergripande IT-ledningsstöd och inköp av ny lagringsinfra-
struktur. 

Merparten av överskottet beror på inköpet av ny lagringsinfrastruktur där kostnaderna kommer 
att vara lägre än budgeterat investeringsutrymme. 

Riktade statsbidrag 

  

KS/Kommunkontoret 2,78 

-MSB, samhällsskydd och beredskap 2,78 

 Merkostnad flyktingar 

Kommunstyrelsen får ingen direkt påverkan i budget 2015 när det gäller kostnader för 
flyktingmottagandet eftersom uppgiften har lösts genom omprioritering. Störst resursåtgång har 
krävts inom kommunikationsavdelningen. 

Personalen på Överförmyndarenheten ligger under administrativa avdelningens ansvar. 
Överförmyndarenheten ansvarar för förordnade av god man för ensamkommande flyktingbarn 
och har därför haft en ökad kostnad till följd av den ökade flyktingströmmen. Antal ärenden 
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gällande god man för ensamkommande barn ökade med drygt 740% under 2015 jämfört med 
2014. 

Då administrativa avdelningen får full täckning av Överförmyndarnämnden för de kostnader som 
Överförmyndarenheten har kommer dessa kostnader att redovisas mer detaljerat i den nämndens 
årsanalys. 

Framtid och utveckling 
 Kommunfullmäktiges sex nya fokusområden är utgångpunkt för kommunstyrelsens 

prioriteringar 2016. 
 Fortsatt fokus på effektiviseringar för att säkra en budget i balans för att möta de 

ekonomiska utmaningar som Lunds kommun står inför. 
 Utveckla arbetet kring uppföljning och analys. 
 Utveckla framtidens välfärdstjänster, där goda resultat och kvalitet kombineras med hög 

effektivitet. 
 Skapa en effektivare ärendeprocess i syfte att ge snabbare och bättre service till 

medborgare och förtroendevalda. 
 Införa en kommungemensam medborgarservice och utveckla en servicekultur. Utveckla 

en servicewebb som utgår från medborgarnas behov. 
 Utveckla organisationen så att verksamheten ska bli effektivare och skapa värde för 

kommunens medborgare. 
 Utveckla den interna kommunikationen syfte att stötta måluppfyllelse och verksamhetens 

processer. 
 Stärka platsvarumärket för Lund som stad för ökad attraktivitet. 

 Samarbetet med övriga aktörer i stadskärnan ska fortsätta och stärkas och fler 
medborgardialogaktiviteter ska genomföras. 

 De strategiskt viktiga stadsbyggnadsprojekten i stadskärnan ska koordineras så att en 
samsyn kring utvecklingen skapas inom Lunds kommun och projektens medverkan till 
uppfyllelse av målbild säkerställs. 

 Brunnshögsprojektet kommer att visas på fastighetsmässorna Mipim i Cannes och 
Business Arena i Stockholm. 

 Detaljplaneringen av Science Village Scandinavia och Kunskapsparken fortsätter 
samtidigt som detaljplanering för handelskvarteret inleds. 

 Genomföra Sverigeförhandlingen med gott resultat, för att säkra infrastruktursatsningar 
för stadens utveckling. 

Nämndens förvaltningsberättelse 

Nämndens mål 

Att leda och utveckla kommunens verksamhet så att effektiviteten förstärks 

samtidigt som kvaliteten förbättras. 

Projektet Ett Lund som avslutades i december 2014 har under året gått in i en genomförandefas. 

Ledningsprocessen 
Under 2015 har ledningsprocessen i stora delar implementerats. Resultatet från 
strategiprocessen, dvs. omvärlds- och nulägesanalysen, har under vintern och våren 2015 mynnat 
ut i att kommunfullmäktige i EVP 2016-2018 har beslutat om sex fokusområden. Utifrån dessa 
fokusområden har kommunfullmäktige beslutat om sex kommunfullmäktige mål. Som stöd för 
ledningsprocessen har ett IT-verktyg för ledningsstöd införts. Under hösten har det även pågått 
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ett arbete för att möjliggöra en tätare uppföljning, och en del av detta arbete har handlat om att 
säkra en rättvisande redovisning. 

Ledarskap 
Ett två-årigt utvecklingsprogram "Jag som chef", som utgår från kommunens vision, 
ledningsfilosofi och ledningsprocess har skapats. Samtliga chefer i kommunen ska genomgå 
utvecklingsprogrammet. Därtill har sju chefsmoduler arbetats fram i syfte att stärka chefskapet 
inom ämnesområden så som lönebildning, rehabilitering, rekrytering, ledningsprocessen, 
ständiga förbättringar, kommunicera i förändring samt medieträning. Chefs- och 
ledarutvecklingsprogrammet har utformats i samverkan med kommunens ledningsgrupp. 

Roller, ansvar, mandat och befogenheter 
För att skapa enhetlig struktur och innehåll har nya reglementen för kommunstyrelsen och 
nämnderna utarbetats. Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen har tagits fram. 
Tanken är att denna ska användas som modell för nämnderna. 

Krisledning och krisberedskap 
Kriskommunikationen har förtydligats genom utveckling av arbetssätt, rutiner och roll - och 
ansvarsfördelning. Kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys är slutförd och lämnad till 
länsstyrelsen. Förtroendevalda har utbildats i krisberedskapsfrågor. Krisledningen följer nu 
anvisningar i "Ett Lund" i hela kommunen.  

Ett markant ökat flyktingmottagande från och med september har satt krisledningsorganisationen 
på prov. 

Varumärkesprofilering 
Ett omfattande arbete när det gäller platsvarumärket har genomförts. Ett förslag till koncept 
finns. När det gäller organisationsvarumärket har kommunens kommunikationsplattform setts 
över. Ett förslag på reviderad kommunikationsplattform finns och kommer att tas upp för beslut 
2016. 

Kompetensförförsörjning 
Arbetet med kompetensförsörjningsstrategi för Lunds kommun har påbörjats. Strategin ska 
kompletteras med handlingsplaner, vari särskilda åtgärder för arbetsgivarprofilering beräknas 
ingå.  

Mångfald- HBTQ 
Ett utbildningsmaterial har tagits fram inom HBTQ för kommunens medarbetare samt riktlinjer 
för arbete med HBTQ i Lunds kommun i syfte att stärka utvecklingen av det 
kommungemensamma mångfaldsarbetet. 

Studentmedarbetare 
Pilotprojektet med fem studentmedarbetare inom kommunkontoret avslutades under våren. 
Utvärdering har gjorts som pekar på att möjligheten till studentmedarbetarskap ska fortsätta 
inom Lunds kommun och rekrytering av nya studentmedarbetare för 2016 har påbörjats. 
Särskilda medel har avsatts för 2016 av kommunfullmäktige. 

Hälsa och arbetsmiljö 
En partsammansatt arbetsgrupp med representanter från förvaltningar, fackliga organisationer 
samt Företagshälsovården har bildats med uppdrag att utveckla kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete. Fokus har varit framtagande av en ny kommungemensam 
arbetsmiljöutbildning riktat till chefer och skyddsombud. Fler arbetsplatser är certifierade som 
"Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats" men uppsatt mål om 50 arbetsplatser vid årets slut uppnås 
inte. Sjukfrånvaron i Lunds kommun ökar fortsatt. Chefsutbildning i rehabilitering, bättre 
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rehabiliteringsrutiner i syfte att skapa enhetlighet, kvalitetssäkring och effektivare rehabilitering 
med fokus på tidiga insatser har tagits fram. I samarbete med Företagshälsovården har tjänsten 
arbetsförmågebedömning utvecklats och en kommungemensam omställningsgrupp har inrättats i 
syfte att skapa struktur och enhetlig hantering av rehabiliteringsärenden. 

  

Säkerhet och brottsförebyggande  
Nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor har arbetats fram tillsammans med 
Räddningstjänsten Syd. 

Kommunen har under året blivit medlemmar i kompetenscentrum mot våld i nära relationer. 

Medborgarlöften har tagits fram i samarbetet med Polisen och genomförts med gott resultat. 

Informationssäkerhet 
EY har på uppdrag av Lunds kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av 
IT-säkerheten i Lunds kommun. Granskningen har genomförts på tre olika system på tre olika 
förvaltningar och visar på stora skillnader i hantering av IT-säkerheten. Den genomgående 
bristen är avsaknad av dokumenterade rutiner och processer för att hantera förvaltningen av 
systemet, dokumentation avseende hantering av programförändringar och relaterad 
ansvarsfördelning. Detta bekräftar behovet av det utvecklingsarbete som pågår genom revidering 
av informationssäkerhetsarbetet som ska göras i samband med genomgångar av alla systemavtal. 
I samband med detta arbete kommer också ett arbete kring systemförvaltarmodell att vara 
nödvändig för att tydliggöra roller och ansvar i en IT-miljö som blir allt mer komplex. Ett första 
utredningsuppdrag kring systemförvaltar-modell har slutförts av studentmedarbetare. En 
plattform för IT-stöd för ledningssystem har etablerats och implementation av IT-ledningsstöd 
har påbörjats. 

HR-processer 
Ett nytt rapportverktyg för HR- och lönepersonal i kommunen har arbetats fram som möjliggör 
framtagande och analys av personalstatistik vilket skapat förutsättningar för bättre chefsstöd i 
syfte att kvalitetssäkra och förse organisationen med personalstatistik, nyckeltal och analys. En 
förstudie av de kommunens HR-system har genomförts. Utifrån genomlysningen av kommunens 
gemensamma lönefunktion har ett utvecklingsarbete påbörjats med målsättning att skapa en 
effektiv och bättre lönehantering, en del i detta är framtagande av tjänstekatalog och en 
utvecklad dialog mellan lönefunktionen och förvaltningarna. Införandet av självservice- och 
schemaläggningssystem samt elektroniska lönespecifikationer har fortsatt. Från januari 2015 har 
i princip alla pappersutskick av lönespecifikationer upphört. 60 procent av avvikelsehanteringen 
hanteras genom självservice. 

IT-processer 
Tydlighet och transparens, förbättrad service och verksamhetsdialog, kundfokus och snabbare 
utveckling är strategiska utvecklingsområden för IT-verksamheten. Samordning av 
användarsupport för IT-system påbörjades under 2014 då IT-avdelningen övertog it-
supportansvaret för ekonomisystemet. Arbetet med samordning har fortsatt med 
dokumenthantering och vissa skolapplikationer för att avlasta kärnverksamheten. Genom fortsatt 
ökat kundfokus och nya forum för dialog kring verksamheternas behov av utveckling kan IT-
avdelningen snabbare utveckla nya IT-tjänster. För att snabba upp handläggningstiden för nya 
förfrågningar har processkartläggning genomförts och mätning sker i processen. Återkoppling 
till kund ska ske inom 10 dagar för nya förfrågningar. För att effektivisera administrativa 
processer har utveckling av interna eTjänster gjorts i samband med omgörningen av inloggad. 
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Ärendehantering 
Ärendehanteringsprocessen har effektiviserats genom ökad användning av 
ärendehanteringssystemet. Detta har skett genom att nya moduler, t.ex. "Meetings" för 
möteshantering, tagits i drift samt genom en omfattande utbildningsinsats för kommunkontorets 
handläggare. Kommunens arkivorganisation har utvecklats och förnyats vilket resulterat i ett nytt 
arkivreglemente och en till stor del ny organisation av arkivansvariga och arkivredogörare i 
kommunen. 

Lokalinvesteringsprocessen 
Arbetet med att implementera den nya lokalinvesteringsprocessen har fortsatt och det har även 
påbörjats ett arbete kring att se över kommunens internhyresmodell.  

Förbättring av Inloggad och den interna kommunikationen 
Utveckling av intern kommunikation och ledningskommunikation har påbörjats. Den största 
satsningen var projektet Förbättring av Inloggad med syftet att skapa en gemensam 
innehållsstruktur för hela organisationen och påbörja arbetet med att göra Inloggad till det 
självklara valet för kommunens internkommunikation. Innan projektet startade genomfördes en 
nollmätning. Efter projektet genomfördes en effektmätning, som visade tydliga förbättringar. Det 
interna nyhetsbrevet för medarbetare har utkommit med sju nummer under året. 

Måluppfyllelse: Bedöms klara målet. 

Att stimulera till aktivt medborgarskap 

Medborgarkommunikation och medborgarservice 
En handlingsplan för en samlad ingång för medborgarkontakt har genomförts så långt möjligt 
och en fördjupad utredning om behovet av medborgarservice har gjorts. De tre funktioner som 
sedan årsskiftet slogs samman i avdelningens enhet för medborgarkontakt, har påbörjat 
integreringen av sitt arbete.  

Numera har alla medarbetare inom enheten för medborgarkontakt ett gemensamt schema och 
kan ersätta varandra vid behov. Ett resultat av utvecklingsarbetet hittills är att kommunen från 
september utökade öppettiderna i telefonväxeln som ger en ökad tillgänglighet för medborgarna. 
Ärendestatistik har införts och i slutet av året infördes ett kundtjänstsystem. 
Under året har också en utredning när det gäller medborgarservice och En väg in genomförts, 
som presenterades under hösten. I arbetet ingick en omfattande benchmarking med andra 
kommuner när det gäller medborgarkontaktfunktionen samt förslag på en serviceförklaring för 
Lunds kommun. Arbete har påbörjats med att samordna webbutveckling, sociala medier, 
medborgarservice och e-tjänster för ökad måluppfyllelse och medborgarnytta. Sammantaget 
kommer de pågående och de planerade utvecklingsinsatserna att bidra till att stimulera ett aktivt 
medborgarskap. 

E-samhälle & E-program 2025 
Under 2015 har arbetet med fler och förbättrade eTjänster prioriterats, både externa mot 
medborgarna (bl a medborgarförslag) och interna för personalen. Vidare kommer arbetet med 
ökad mobilitet för personalen och ökad tillgång till rätt information på rätt plats att fortsätta. Den 
tekniska plattformen har mobilanpassats i samband med omgörningen av inloggad. Förstudier 
kring att göra öppen data tillgänglig pågår och viss öppen data har publicerats på kommunens 
hemsida. Under 2015 har bl.a. en e-tjänst för medborgarförslag och en e-tjänst för begäran av 
betygskopior driftsatts. Arbete har vidare bedrivits för att utveckla kommunens webbdiarium. 

Medborgardialog  
Kommunkontoret har genomfört en kartläggning av det nuvarande arbetet med medborgardialog. 
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Målet är ett mer systematiserat, strategiskt, tydligare och samordnat arbete med 
medborgardialog. Nulägesanalys/kartläggning har resulterat i ett förslag till projekt för 
kommunövergripande process för medborgardialog, utbildning och fortsatt lärande, utveckling 
av e-dialog och planering och genomförande av kommunstyrelsens medborgardialoger. 

De medborgarlöften som utfästs av polisen och kommunen om ökad trygghet kring Lund C har 
tagits fram i direkt dialog med lundaborna. 

Medborgardialog har genomförts kring utvecklingen i stadskärnan genom "Vi lyssnar" –
containerhäng, på Mårtenstorget i september. Tillsammans med svaren från webbenkäten kom 
Lundaborna med cirka 500 synpunker och tankar kring utvecklingen av stadskärnan. Svar på 
inläggen har formulerats av arbetsgruppen och kommer att kommuniceras. Aktiviteterna på 
Mårtenstorget har också utvärderats genom såväl enkät till de medverkande som genom ett 
uppföljningsmöte med kvalitativ utvärdering. 

Regelbundna dialogmöten med företagare och besöksnäringen i Lunds kommun leder till ökad 
förståelse för näringslivets behov. Godmorgon Lund, Lund Grand Prix och andra nätverksträffar 
innebär årligen kontakt med drygt 2 500 näringslivsrepresentanter.  

Utvecklingsprojet Fokus Veberöd 
Projekt Fokus Veberöd, som har som syfte att involvera Veberödsborna i utvecklingen av orten 
inför fördjupningen av översiktsplanen, har fördjupat dialogen inom olika ämnesområden och 
tagit fram åtgärder på kort och lång sikt. Projektet avslutas under 2016. 

Måluppfyllelse: Bedöms klara målet. 

Att i samarbete skapa attraktivitet, tillväxt och god miljö. 

Övergripande samhällsplanering 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, 
att leda och samordna den översiktliga planeringen av användningen av kommunens mark-och 
vattenområden, att se till att bostadsförsörjning och samhällsbyggande främjas samt att svara för 
att kommunens har en tillfredställande markberedskap och en betryggande planläggning. 

Utveckla strategier för regionala kontakter 
Kommunkontoret deltar i olika regionala samarbeten. Öresundskommittén och dess ombildning 
till Greater Copenhagen & Skåne Committee har varit pågående under året och Lunds kommun 
beslutade i december att gå in som medlem i den nya organisationen. Kommunen har i samband 
med Sverigeförhandlingen tillsammans med Malmö och Helsingborg varit aktiv i arbetet med 
den så kallade Skånebilden, att samla Skånes kommuner och region i en gemensam bild av 
infrastruktursatsningar i Skåne. 

Lund har haft ordförandeskapet i MalmöLundregionen där samarbetet har utvecklats väl. En 
gemensam strukturplan är under framtagande. Andra frågor som har behandlats är 
Öresundssamarbetet/Greater Copenhagen, Sverigeförhandlingen, Gymnasiesamordning, det nya 
hälso- och sjukvårdsavtalet samt flyktingkrisens påverkan på kommunerna. En faktabroschyr för 
regionen har tagits fram på svenska och engelska. 

Centrumlyftet - # lovelund 
En förvaltningsövergripande projektplan med mål och syfte för utvecklingen av stadskärnan har 
tagits fram. En workshop om målbild för stadskärnans utveckling genomfördes i mars och en 
preliminär målbild skapades. En SWOT-analys av stadskärnans utveckling gjordes och hand-
lingsplanen för stadskärnan har delvis uppdaterats i faktadelen. En folder med statistik över 
stadskärnan togs fram. Möten med handelsföreningen, fastighetsägareföreningen, studentkåren, 
Domkyrkan, Kraftringen, Briggen, Svenska stadskärnor har ägt rum. Strategiska utvecklings-
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projekt i stadskärnan (Lund C, kongress, Galten) har koordinerats inom projektet. Projektet har 
initierat en lokalförsörjningsplan för kulturlokaler. Ett möte med kommunens kommunikatörer 
arrangerades för att skapa samsyn kring kommunikationen om stadskärnan. Medborgardialog 
kring utveckling av centrum har genomförts. 

Ökat bostadsbyggande 
Kommunkontoret samordnar genomförande och uppföljning av projektet. Direktiv för 
utbyggnadsstrategi och mark-och boendestrategi antogs av fullmäktige under våren 2014. 
Tekniska nämnden och byggnadsnämnden utarbetar f n strategier (och reviderad markpolicy) 
som förväntas remitteras till kommunstyrelsen våren 2016. Som ett led i att öka 
bostadsbyggandet genomförde tekniska nämnden i samråd med kommunstyrelsen och 
byggnadsnämnden en byggherredialog hösten 2015. Syftet var att precisera fortsatta åtgärder för 
att öka bostadsbyggandet i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott erhåller sedan 2014 
årlig uppföljning av bostadsbyggandet, planläget och strategiska markförvärv. Åtgärder enligt 
riktlinjerna är i övrigt i huvudsak genomförda. En samlad utvärdering kommer att presenteras 
hösten 2016. 

Sverigeförhandlingen 
I Sverigeförhandlingen har nyttoanalyser lämnats in för ett höghastighetstågstopp på Lund C 
samt för spårväg Lund C till ESS. Kommunen har i samband med Sverigeförhandlingen 
tillsammans med Malmö och Helsingborg varit aktiv i arbetet med den så kallade Skånebilden, 
att samla Skånes kommuner och region i en gemensam bild av infrastruktursatsningar i Skåne. 
Båda Lunds objekt finns med i den fortsatta förhandlingen. 

Samarbete med Lunds Universitet 
Lund har ett av Europas ledande universitet med många besökare. Stora framtidssatsningar och 
investeringar som t.ex. forskningsanläggningarna MAX IV och ESS samt utvecklingen av Lund 
NE/Brunnshög innebär att Lunds universitet och Lunds kommun står inför nya gemensamma 
utmaningar. I slutet av 2014 tecknades en avsiktförklaring mellan Lunds kommun och Lunds 
Universitet för att ytterligare stärka relationen mellan parterna genom fortsatt utveckling av 
samarbeten och utbyten. Lunds kommun har redan idag ett 20-tal olika samarbetsprojekt 
tillsammans med Lunds universitet. 

Utveckling av Brunnshögsområdet 
Detaljplaner för Södra Brunnshög, MAX IV, Odarslövsvägen och för skoltomten vann lagakraft 
och byggstart har ägt rum i Södra Brunnshög. Markarbetena är i full gång. Odarslövsvägen är 
färdigutbyggd fram till MAX IV. Dispositionsplanen för Centrala Brunnshög har godkänts av 
styrgruppen och två nya detaljplaneringsuppdrag har inletts. En markanvisningstävling för 
handelskvarter har genomförts. Exploateringsverktyget har trimmats och en oberoende konsult 
har givit feedback på resultatet. En långtidsprognos för kassaflödet har upprättats med olika 
scenarier och därmed olika utfall. Arbetsgruppen har haft två omvärldsspaningar för att öka 
kvaliteten och beredskapen för förändringar. 

En utställning på stationen i juli visade resultatet av markanvisningstävling för handelskvarter i 
Brunnshög, med fyra arkitektförslag och uppmaningen att ”tycka till”. Under perioden maj-
september pågick Brunnshögs kojskog, där Lundabor bjöds in att bygga själva med pilkvistar 
med proffsstöd på plats. Där fanns information om Brunnshögsprojektet och personal på plats 
och förde dialog om utvecklingen. En ny broschyr om projektet kunde delas ut. Vi har fortsatt 
erbjuda guidade Framtidsvandringar för grupper. Under vandringen ges tillfälle till dialog om 
planeringen. Nya skyltar med ny grafisk design har satts upp. En speciell broschyr med 
omfattande information om de förestående anläggningsarbetena i Södra Brunnshög 
distribuerades till alla omkringboende hushåll för att skapa delaktighet och en speciellt utförlig 
byggplatsskylt sattes upp. Brunnshögsprojektet medverkar i sociala medier för att öka 
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tillgängligheten och uppmuntra till aktivt medborgarskap. Ett medborgarmöte arrangerades i 
augusti på temat "Det gröna Brunnshög". 

Nätverkandet inom och utom kommunen har fortsatt för att skapa samarbete för att nå de högt 
ställda hållbarhetsmålen i projektets Mål- och visionsdokument. Arbetet i Brunnshögskontraktet, 
ett samarbete med VA Syd, Kraftringen och renhållningsverket har fortsatt. En 
innovationstävling kring användandet av restvärme från ESS och MAX IV genomfördes i 
samarbete med SLU, Kraftringen, Malmö stad, E-On, länsstyrelsen. 

Byggherregruppen för kvarteret Solbjer har diskuterat gemensamma frågor som ska leda till att 
etappen blir attraktiv, hållbar och nytänkande. 

En ansökan om medel från Finsam beviljades i mars och en projektledare rekryterades för 
”Socialt företagande i Brunnshög” – ett brett samarbetsprojekt med socialförvaltning, 
arbetsförmedling och Brunnshögsprojektet. En förstudie pågår som ska undersöka möjligheterna 
för Lunds kommun att gå in och stötta ett icke-vinstdrivande företag som kan ge 
försörjningsmöjligheter till personer långt från ordinarie arbetsmarknad. 

Ett varumärke för Södra Brunnshög togs fram i ett arbete där samtliga byggherrar deltog. En 
marknadsgrupp med representanter från byggherresidan, näringslivskontoret och 
Brunnshögsprojektet ska föra arbetet vidare så att attraktivitet och tillväxt främjas. Projektet 
deltog på Mipim och Business arena för att sprida diskussionen om utvecklingen i nordöstra 
Lund. 

Science Village Scandinavia 

En tävling utlystes i början av året för förvärv av de första byggrätterna. Vinnare blev Wihlborgs 
Fastigheter AB med ett förslag ritat av Fojab Arkitekter. 

Byggnadsnämnden antog i juni samrådsförslaget för den första detaljplanen. 

Renovering av den gamla möllan och gården upphandlades och påbörjades. Gården blev 
färdigrenoverad vid jultid 2015 men möllans renovering kommer att pågå till 2017. 

Science Village gick in som medfinansiärer i tre EU-finansierade projekt: ESS and MAX IV 
Cross Border Science & Society, Utvecklingslaboratorier runt ESS och MAX IV samt Materials 
Business Center 

Science Village arbetade fram en förstudie för förverkligandet av ett Science Center på Science 
Village 

Science Village ingick ett avtal om energisamarbete med Kraftringen och beslutade att det första 
konkreta samarbetet blir i form av en kombinerad solfångar- och vindkraftsanläggning som ska 
försörja den gamla gården med energi. 

Kongressanläggning 
Genomförandeplanen för en framtida kongressanläggning i Lund har godkänts av 
Kommunstyrelsen och tomten Häradshövdingen/Klosterhagen har bedömts som möjlig för 
placering av densamma. 

Future by Lund 
Future by Lund underlättar samarbetet mellan kommunen, akademin och näringslivet. Ett flertal 
samarbetsprojekt har initierats genom Future by Lunds arbete. Future by Lund har fått fortsatt 
Vinnovafinansiering 2016-2018. Därtill har Lunds kommun fått en ansökan beviljad för internt 
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innovationsarbete genom Idéslussen.  Future by Lund har stärkt sin position inom områdena 
mobilitet, ljus och framtidens energilösningar. Internet of Things har blivit ett fjärde ben i 
verksamheten. Future by Lund har under 2015 deltagit under Almedalsveckan, anordnat en 
Internet of Things-konferens samt konferensen The Future starts now.  

Företagsetablering 
Företagen i Lund är överlag nöjda med myndighetsutövningen i Lunds kommun. Nöjd-Kund-
Index (NKI) för Lund är 70, enligt servicemätningen INSIKT 2015 som genomfördes under 
våren. Medelvärdet för deltagande kommuner är 68. Lund placerade sig på 72 plats i Svenskt 
Näringslivs ranking avseende företagsklimatet i Sverige (65). Det är en försämring med 7 
placeringar jämfört med 2014. Mest utmärkande är en försämring i tjänstemäns och politikers 
attityd till företagande. Medias attityder till förtagande har förbättrats liksom kommunens 
konkurrens med företag. 

Lund International Citizen Hub har etablerats i Ekska huset. En internationell projektkoordinator 
har rekryterats. Kontinuerliga informationsmöten har hållits med externa och interna intressenter. 
Den publika verksamheten kom igång i oktober mot målgrupperna internationella experter och 
deras familjer samt rekryterande företag. Drop-In, specialträffar och nätverksmöten hålls i Ekska 
huset varje vecka. 

Kommunkontoret blev under 2015 en aktiv part i Interreg-projektet ESS och MAX IV: Cross 
Border Science and Society, vars målsättning är att maximera nyttan och effekterna av 
forskningsanläggningarna. 

Prioriterade insatsområden är: Fler företag till MalmöLundregionen, Mötesplatser för fler affärer 
samt Ungt entreprenörskap. En näringslivsbroschyr har tagits fram på svenska och engelska samt 
utskickad till tillväxtföretag. En gemensam B2B-mässa är beslutad för genomförande mars 2016. 

Nätverksträffar 
Lund Grand Prix huvudtalare var den internationellt välkände Hans Rosling. Totalt har över 
2500 personer besökt våra evenemang 

Turism 
Under 2014 ökade turismomsättningen i Lund med 8,5 procent jämfört med 2013, från 3 207 
mnkr till 3 481 mnkr och de kommersiella gästnätterna ökade med 18 %. Turismen i Lund 
skapade sysselsättning vilket motsvarar cirka 2 800 årsverken, och motsvarar 3,7 procent av det 
totala antalet årsverken i kommunen. 

Lund Samverkan 2.0 
Destinationssamverkan inom besöksnäringen i år har fokuserats på digitala medier. Antalet 
partners ökar stadigt och har nu passerat 50-strecket.  Detsamma gäller antalet internationella 
kongresser som för femte året i rad ökar. 

ICCA:s årliga ranking av kongress- och mötesstäder placerar Lund på fjärde plats i Sverige, efter 
Stockholm, Göteborg och Uppsala. Antalet medlemsföretag i Visit Lund har ökat från 35 till 
ca 50 liksom antalet besökare på sidan. Under vår och sommar gjordes en digital satsning inom 
projektet för att göra Lund mer synligt i de digitala kanalerna. 

 

Måluppfyllelse: Bedöms klara målet. 
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Miljöredovisning 

Miljöpolicy 
Kommunkontorets verksamhet bestäms av uppdraget från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har 
övergripande ansvar för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten. Kommunkontoret är 
kommunstyrelsens förvaltning och har uppdraget att leda, samordna och utveckla hela kommunens 
verksamhet och att arbeta aktivt med att främja långsiktig hållbarhet. 
Kommunkontorets verksamhet ska bedrivas utifrån miljömedvetenhet och kunskap om hur ett 
långsiktigt hållbart samhälle kan uppnås. Kommunkontorets miljöarbete ska ha sin utgångspunkt i 
Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling, LundaEko. 

För att bedriva verksamheten på ett sätt som främjar långsiktig hållbarhet ska 

 vi genom ständiga förbättringar på miljöområdet minska resursförbrukning, minimera 
verksamhetens miljöpåverkan och förebygga föroreningar 

 alla anställda engageras i miljöfrågor, genom utbildning och i en fortlöpande dialog 
 lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav inom miljöområdet följas 

Vi har valt att fokusera på tre områden: 

 Minska vår miljöpåverkan i samband med inköp och upphandling 
 Ta hänsyn till den miljöpåverkan som är kopplad till de ärenden och beslut som vi 

handlägger 
 Minska vår klimatpåverkan genom att minimera energiförbrukning och transporter samt 

verka för en hållbar stadsutveckling 

Miljöpåverkan 
Kommunkontorets betydande miljöaspekter, enligt bedömning april 2015, är: 

 Elanvändning 
 Elektronik, t.ex. datorer (förbrukning av naturresurser) 
 Elektronik (avfall) 
 Information till och kommunikation med medborgare, politiker, tjänstemän 
 Leveranser av varor och post 
 Medarbetarnas miljömedvetenhet, kunskap, agerande ur miljösynpunkt 
 Miljöeffekter av beslut och planer 
 Miljöeffekter av kapitalplaceringar och lån/investeringar 
 Resor till och från arbetet 
 Tjänsteresor 
 Upphandling 
 Varmvatten och värme 
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Mål och resultat 
Prioriterat område: Engagera flera 

Mål 1. Att motivera alla som bor och verkar i Lunds kommun att agera för en hållbar 
utveckling. 

Delmål 1.1. Lunds kommun ska bidra med kunskap, information, goda exempel och 

verktyg för att göra det enkelt att välja hållbara alternativ. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Indikator för delmålet saknas men målet bedöms kunna nås. Kommunkontoret arbetar bland annat 
med följande: 

 Framtagande av nytt material såsom cykel, rollups, broschyrer, illustrationer, foto och filmer 
för användning vid publika arrangemang. 

 Aktivitet i sociala medier såsom facebook - under 2015 har aktiviteten ökat markant och 
antalet följare i facebook mer än tredubblades. 

 Kommunikationsplan för LundaEko. 
 Hållbarhetsföreläsningar. 
 Solenergiseminarium i Veberöd. 
 Internt informerat om LundaEko till medarbetare, chefer och politiker. 
 Arrangerat miljösamordnarforum, inspirationsdag och grundutbildning av miljöombud mfl 

aktiviteter. 
 Miljömål och miljöledning tas upp i den nya introduktionen till nyanställda på 

kommunkontoret. 
 Energi och klimatrådgivning bedrivs kontinuerligt, med medel från energimyndigheten. 

Delmål 1.2. Lunds kommun ska öka och utveckla samarbetet och dialogen kring hållbar 

utveckling inom organisationen samt med företag, universitet, organisationer och 

medborgare. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Kommunkontoret gör en del insatser på området och har ytterligare projekt på gång. 
Kommunkontoret arbetar, eller har under 2015 arbetat med bland annat följande: 

 Aktivitet i sociala medier såsom Facebook  
 Kommunikationsplan för LundaEko. 
 Synlighet och medborgarsamtal vid olika evenemang såsom SommarLund, Kulturnatten, 

Skördefesten och Hållbar Julmarknad 
 Kontinuerligt arbete med stöd, information, rådgivning och uppmuntran till kommunens  

förvaltningar samt till medborgare och verksamma i kommunen. 
 Näringsliv och turismavdelningen kommunicerar hållbarhet med företag och tar fram en 

"grön guide" för hållbara besöksobjekt i kommunen. 
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Delmål 1.3. 2020 ska Lunds kommuns betygsindex för hur nöjda medborgarna är med 

kommunens miljöarbete vara minst 75 i SCB:s medborgarundersökning. 

Bedömning: Osäkert  

Kommentar: 

Genom att arbeta med delmål 1.2 och 1.3 så arbetar vi samtidigt med detta delmål. 

Mätvärden finns endast för 2011 (61) och för 2014 (62) och de visar inte på någon nämndvärd 
förändring och delmålet bedöms därmed som osäkert. 

Prioriterat område: Hållbar konsumtion 

Mål 2. Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till en mer hållbar konsumtion. 

Delmål 2.1. Vid alla upphandlingar av varor, produkter och tjänster, ska Lunds kommun 

ställa krav, lägst enligt Miljöstyrningsrådets kriterier, BASTA: s kriterier, TCO-märkningen, 

Svanen, Bra Miljöval, EU-Ecolable eller motsvarande. 

Bedömning: Osäkert  

Kommentar: 

För att nå målet krävs att kommunkontoret ställer krav vid samtliga upphandlingar, vilket inte görs 
idag. Upphandlingsenheten på kommunkontoret ställer upphandlingsmyndighetens krav, när 
kriterier finns att tillgå, vilket inte är fallet när det gäller alla varugrupper. Det finns mycket lite 
uppföljning vad gäller huruvida krav ställts samt om produkterna lever upp till de krav som ställts. 
Det råder också osäkerhet om miljökrav ställts vid upphandling av tjänster. Ingen uppföljning av 
detta sker i dagsläget. 

Indikatorer kopplade till delmålet finns i bilagan till LundaEko II, men mäts ej i dagsläget. 

Högre ambitionsnivå, mer kunskap och ökade resurser krävs för att målet ska uppnås. 

Delmål 2.2. Vid alla upphandlingar ska Lunds kommun ställa krav på att varor, produkter 

och tjänster ska innehålla så lite som möjligt av miljö- och hälsofarliga ämnen. 

Bedömning: Osäkert  

Kommentar: 

Se kommentar för delmål 2.1 ovan. I övrigt bör man titta på vilka varugrupper som först ska 
prioriteras. Forskning visar att varor som vänder sig till barn och ungdomar, bör prioriteras. 
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Delmål 2.3. Vid alla Lunds kommuns upphandlingar där det föreligger risk för brott mot 

grundläggande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan ska sociala och 

etiska krav ställas och följas upp. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

I de förvaltningsövergripande upphandlingarna som görs på kommunkontorets upphandlingsenhet 
så ställs sociala och etiska krav när så är relevant för den vara/tjänst som upphandlas. Det innebär 
att i majoriteten av de förvaltningsövergripande upphandlingarna ställs sociala och etiska krav. 
Indikator i bilagan till LundaEko finns men mäts ej i dagsläget. 

Upphandlingsenheten har en representant i SKL Kommentus expertgrupp rörande sociala och etiska 
krav. Denna grupp arbetar med vilka krav som bör ställas i upphandlingar rörande sociala och etiska 
krav och ger också rekommendationer/beslutar vilka leverantörer som bör genomgå en revision. 
Revision genomförs av de revisionsbolag som är upphandlade av SKL Kommentus. 

Om det i en revisionsrapport framgår att ett företag inte uppfyller/efterlever de krav som vi ställt i 
upphandlingen gås detta igenom. Själva kontrollen av att företaget efterlever de 
rekommendationer/påpekanden om förbättringar som behöver göras görs genom den revisionsbyrå 
som gjort revisionen som sedan rapporterar till nämnda expertråd. 

Delmål 2.4. 2016 ska minst 70 procent av inköpskostnaden för livsmedel gälla ekologisk 

mat. År 2020 ska andelen vara 100 procent. År 2016 ska 100 procent av inköpskostnaden 

för mejeriprodukter, frukt, grönsaker, nötkött (i första hand naturbeteskött), lammkött (i 

första hand naturbeteskött), kaffe och te gälla ekologiskt märkt och 100 procent av inköpt 

fisk ska vara MSC-märkt. Dessutom ska 70 procent av potatisen vara ekologiskt odlad. 

Bedömning: Kommer att klara målet   

Kommentar 

Andelen av inköpskostnaderna för ekologiska livsmedel visar en positiv utveckling (58% 2014, 
64,4% 2015). Kommunkontorets upphandlingsenhet arbetar kontinuerligt med kravställande vid 
upphandling av livsmedel. Kommunkontoret bedömer att delmålet kommer att kunna uppnås till 
2020.  

Delmål 2.5. 2016 ska 100 procent av kaffe, te, banan, kakaopulver, drickchoklad för 

automat, fotbollar, vitpeppar och svartpeppar vara rättvisemärkta. 

 
Bedömning: Kommer att klara målet   

Kommentar: 

Kommunkontoret är på god väg att nå delmålet 2016. År 2015 var 74,5% av kaffet rättvisemärkt, 
100% av teet rättvisemärkt och 88% av bananerna rättvisemärkta. Kommunkontoret kan endast 
bedöma de varugrupper som köps av kontoret, därför utelämnas fotbollar och svart- och vitpeppar. 
Statistik för drickchoklad för automater finns ej ännu framtaget.   
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Delmål 2.6. Den totala mängden hushållsavfall ska minska med 2 procent per år från år 

2013 till 2020. 

Bedömning: Osäkert  

Kommentar: 

Det finns ingen statistik på förvaltningsnivå för mängden hushållsavfall. Avfallsstatistik finns 
endast för kommunen som geografiskt område. Det är därför svårt att avgöra om kommunkontorets 
avfall har minskat eller ej. 

Miljöstrategiska enheten i samarbete med Lunds Renhållningsverk och Lunds Kommuns Fastighets 
AB (LKF) arbetar med att etablera Lunds första kvartersnära återbrukslokal på Linero. Den 
kvartersnära återbrukslokalen förväntas öppna i mars 2016. 

Delmål 2.7. Andelen utsorterat avfall ur hushållsavfallet ska öka till 55 procent till 2016 och 

till 65 procent 2020. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Sopsorteringen skiljer sig mycket åt mellan kommunkontorets olika byggnader, allt från ingen 
sortering till fullständig (alla fraktioner). De avdelningar eller enheter som saknar sortering uppvisar 
engagemang att få börja sortera. 

Prioriterat område: Minskad kemikaliebelastning 

Mål 3. Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera exponeringen för miljö- 
och hälsofarliga ämnen. 

Delmål 3.1. Lunds kommun ska verka för att sluta kretsloppet av näringsämnen utan att 

riskera att öka halterna av miljö- och hälsoskadliga ämnen i jordbruksmarken. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Kommunkontoret arbetar med följande projekt som ska verka för att sluta kretsloppen av 
näringsämnen: 

 Den varma och rena staden. I forsknings- och utvecklingprojektet Den varma och rena 
staden utvecklas och testas nya helhetslösningar för världens reningsverk. Lösningarna är 
resurseffektiva och gör det möjligt att utnyttja ämnen i avloppsvattnet till att skapa säljbara 
produkter. Samtidigt sluts vattnets och näringsämnenas kretslopp. Projektets effekt är svårt 
att mäta och bedöma men utifrån hur delmålet är formulerat kommer det att nås. 

 Den miljöstrategiska enheten på kommunkontoret har även börjat titta på möjligheten att 
utvinna fosfor ur slam och parkavfall utan att miljö- och hälsoskadliga ämnen följer med. 
Det kan göras genom att använda en process som genom pyrolys skapar biokol där 
organiska föroreningar förstörs och där kadmium separeras från biokolen. Biokolen är 
fosforrik (men kvävefattig) och fungerar som en markförbättrare. 
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Delmål 3.2. Lunds kommun ska öka kunskapen om material och varors innehåll av miljö- 

och hälsofarliga ämnen som kan påverka hälsa och miljö. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Kommunkontoret har genomfört följande åtgärder och driver projekt för att uppnå delmålet: 

 Under våren 2015 påbörjades projektet "Giftsamverkan Skåne" som är ett projekt som 
delfinansieras av Region Skåne, där Lund samarbeta med Kristianstad, Eslöv och Malmö 
kommun. Syftet med projektet är att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och 
kompetenshöjning inom arbetet med målet ”Giftfri miljö” samt att de tre kommunerna, 
parallellt, driver delprojekt som utgör goda exempel för hur kommuner kan arbeta. Lund 
kommuns delprojekt handlar om att arbeta med miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolor- 
och skolor. Under hösten 2015 påbörjades en större utbildningsinsats för kommunens 
pedagoger  i samarbete med naturskolan. Under 2016 ska så många pedagoger som möjligt 
utbildas, både på kommunala och privata förskolor- och skolor. 

 Under våren 2015 har föredrag om Giftfri vardag hållits i stadshallen, öppet för alla 
Lundabor.   

Delmål 3.3. Avloppsslam från reningsverk ska inte spridas på kommunens egna 

åkermarker och kommunen ska verka för att avloppsreningsslam inte sprids på åkermark i 

kommunen. 

Bedömning: Går ej att bedöma  

Kommentar: 

Då det inte föreligger någon anmälnings- eller informationsplikt för att sprida avloppsslam på 
kommunens åkermark finns det inte kännedom om/när avloppsslam sprids. 

Kommunkontoret är delansvarig för detta delmål men driver inga projekt eller åtgärder för att nå 
det.  

Delmål 3.4. Öka andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i Lunds kommun. 

Bedömning: Riskerar att ej klara målet  

Kommentar: 

Utöver krav på ekologisk mat i upphandlingen så bedriver kommunkontoret inga projekt eller 
åtgärder för att öka den ekologiska produktionen i Lunds kommun. Enligt indikatorn (andelen 
ekologisk produktion) från tidigare år har inte den ekologiska produktionen ökat i kommunen. 
Därav bedöms målet som "Riskerar att ej klara". 
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Prioriterat område: Minsta möjliga klimatpåverkan 

Mål 4. Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 
2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050. 

Delmål 4.1. Den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri senast 2020. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Kommunkontoret har under 2015 tagit fram en handlingsplan som bedöms kunna leda till att 
organisationen blir till 99 % fossilbränslefri. Främst är det resor med egen bil i tjänsten och 
flygresor som är svåra att få helt fossilbränslefria. Kommunkontoret och Serviceförvaltningen har 
tillsammans med flera andra skånska kommuner, Länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne beviljats 
medel för samarbete för att nå fossilbränslefrihet 2020. 

Målet grundar sig i en utmaning från Klimatsamverkan Skåne, och det innebär att även t.ex. 
Kraftringen, LKF och Region Skåne verkar för att nå målet, vilket förbättrar Lunds förutsättningar. 
Enligt utmaningen är det som sista alternativ möjligt att klimatkompensera/klimatväxla om man inte 
lyckas bli helt fossilbränslefri. Under 2015 tog kommunkontoret fram ett förslag för klimatfond och 
koldioxidavgift för transporter, som innebär att Lunds kommun kan klimatväxla för den lilla mängd 
fossilbränsle som bedöms finnas kvar 2020. 

Delmål 4.2. Primärenergianvändningen per kvadratmeter i Lunds kommuns lokaler och 

bostäder ska minska till 2020 jämfört med 2013. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Arbete för att nå målet har gjorts inom projektet Cityfied, där energieffektiviseringsåtgärder görs på 
Linero. Den handlingsplan för att Lunds kommun ska bli fossilbränslefri bidrar på flera sätt till 
måluppfyllelse. Arbetet med åtgärder i Energiplanen har också inneburit att 
primärenergianvändningen minskar. Allt pekar på att målet kommer att nås med råge. 

Delmål 4.3. Den lokala produktionen av el, värme och drivmedel från förnybara källor ska 

öka med 1 TWh till år 2020 jämfört med 2013. 

Bedömning: Riskerar att ej klara målet  

Kommentar: 

 Vind - positiv utveckling, efter flera år av stiltje uppförs nu flera nya vindkraftverk. Via 
arbete med Energiplanen, den nya översiktsplanen och upphandling av Bra Miljöval el 
bidrar kommunstyrelsen indirekt till utbyggnad av vindkraft. 

 Sol - positiv utveckling. Via energirådgivning, solkartan och samverkan med t.ex. 
Kraftringen, serviceförvaltningen och stadsbyggnadskontoret bidrar kommunkontoret till att 
fler solceller sätts upp. 

 Kraftvärme - Örtoftaverket är sedan 2014 i drift. Kraftvärmeverket ligger i Eslövs kommun, 
men då Lunds kommun är majoritetsägare i Kraftringen och fjärrvärmenätet i Lund och 
Eslöv är gemensamt ingick det i underlaget för delmål 4.3. Kraftvärmeverket blev mindre än 
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som var planerat när delmålet antogs, vilket är huvudorsaken till bedömningen att målet inte 
kommer att nås. Enligt Energiplanen ska minskad energianvändning prioriteras högre än nya 
produktionsanläggningar för förnybar energi, och därför bedömer kommunkontoret att det är 
positivt att Kraftringen valde att uppföra en mindre anläggning på grund av förväntad 
minskad efterfrågan på fjärrvärme. Kommunkontoret har därför inte gjort några insatser 
under 2015 för att öka produktionskapaciteten ytterligare. Däremot har kommunkontoret 
verkat för ökad efterfrågan på förnybar fjärrvärme framför fossila energikällor. 

 Drivmedel - Kommunkontoret har i upphandlingen av fordonsgas verkat för ökad lokal 
produktion av biogas, utrett förutsättningarna för att upprätta tankställen för biogas i de östra 
kommundelarna, samt deltagit i ett projekt för att undersöka möjligheten att producera 
biogas från park- och trädgårdsavfall. Kraftringen har valt att inte gå vidare med 
produktionsanläggningen för biogas utanför Dalby. 

Delmål 4.4. Till 2016 ska biogasproduktionen öka till 80 GWh/år varav 50 GWh/ år ska 

genereras av avfall och restprodukter. 

Bedömning: Riskerar att ej klara målet  

Kommentar: 

Målet kommer inte att nås eftersom Kraftringen valt att inte gå vidare med den planerade 
biogasanläggningen utanför Dalby. Några andra aktörer som kan och vill producera så mycket 
biogas i Lunds kommun har inte gått att identifiera. Kommunkontoret har försökt främja 
biogasproduktion genom att söka stöd för externfinansiering, genom att upphandla biogas som 
drivmedel och gasdrivna fordon och genom att trycka på för gynnsammare nationella styrmedel för 
biogas via Klimatkommunerna, men detta har inte varit tillräckligt. 

Delmål 4.5. Senast 2016 ska Lunds kommun utreda om kommunen investerar medel, 

direkt eller indirekt, i fossilbränslebolag samt i sådana fall upphöra med detta senast år 

2020. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Ekonomiavdelningen på kommunkontoret kommer under våren 2016 att utföra en screening av 
befintliga portföljer (pensionsmedel och stiftelser) utifrån kriteriet bolag som ägnar sig åt utvinning 
av fossila energikällor. Placeringspolicyn för pensionsmedel är redan anpassad utifrån detta 
kriterium. 
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Prioriterat område: Klimatanpassning 

Mål 5. Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till ett samhälle som är väl 
anpassat till pågående och förväntade klimatförändringar, och där negativa konsekvenser 
för människor, samhälle och miljö kan undvikas. 

Delmål 5.1. Lunds kommun ska ta fram en klimatanpassningsplan som hanterar 

förvaltningsövergripande klimatanpassningsfrågor senast 2016. 

Bedömning: Osäkert  

Kommentar: 

Målet bedöms som osäkert då det i dagsläget är osäkert om klimatanpassningsplanen är klar under 
2016. 

Under 2015 pågick arbete, som kommer utgöra underlag, till en kommunövergripande 
klimatanpassningsplan: 

 Examensarbetet "Hantering, sårbarheter & anpassning till ett föränderligt klimat i Lunds 
kommun".  Arbetet utredde den befintliga hanteringen av väderhändelser, sårbarheten för 
väderhändelser samt vilket behov det finns av klimatanpassning i Lunds kommun. 

 Inom arbetet med en ny Översiktsplan har PM Klimatanpassning kopplat till fysisk 
planering påbörjats. 

 Arbetet med Lunds vatten tangerar på flera områden klimatanpassningsarbetet med bl.a. en 
översvämnings- och skyfallskartering och en dagvattenplan som förväntas vara klara under 
2017. 

Delmål 5.2. Lunds kommun ska ta fram en översvämningskartering för kommunen senast 

2015. 

Bedömning: Riskerar att ej klara målet  

Kommentar: 

Att ta fram en översvämningskartering ingår i helhetsgreppet Lunds Vatten. Arbetet har påbörjats 
och beräknas vara klart under 2017. Eftersom målet skulle vara uppfyllt 2015 bedöms det som att vi 
"riskerar att ej klara målet". 
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Prioriterat område: Hållbar stadsutveckling 

Mål 6. Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med 
människan i centrum. 

Delmål 6.1. Lunds kommun ska testa nya metoder för tvärdisciplinärt samarbete i syfte att 

skapa en hållbar stadsutveckling. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Kommunstyrelsen bidrar till delmålet genom projekten: 

 Projektet Fjärrvärmens roll i ett hållbart Lund  har varit ett av Lunds projekt  inom 
Energimyndighetens program Uthållig kommun och var ett projekt som Lunds kommun och 
Kraftringen samverkade kring inom Energimyndighetens tema Nya roller för energibolag. 
Projektet kunde genomföras genom medel från Energimyndigheten och avslutades i augusti 
2015. Målet var att ta fram ett underlag som ska utgöra vägledning för att kommuner, 
fastighetsägare och byggherrar ska kunna göra ett medvetet och hållbart val av 
uppvärmningssystem. Samverkan har fortsatt utifrån resultatet och intentionerna med 
projektet. 

 Kommunkontoret deltar aktivt i arbetet med LundaMaTsIII och leder bl.a. arbetet med 
fokusområde Innovativa Lund. 

 Projektet Future by Lund är en innovationskultur där samhälle, akademi och näringsliv 
tillsammans löser globala utmaningar med produkter och tjänster för framtidens hållbara 
städer. Under våren 2015 har arbetet inom plattformen fortsatt fokuserat på de tre tematiska 
fokusområdena smart ljus, energi och mobilitet, men även öppnat upp för de nya områdena 
IoT (Internet of Things) och Makers (ny teknik och produktionsmöjligheter kopplade till 
delandets ekonomi och kunskap. Antalet partners har också ökat stadigt med närmare 20 st 
inför den nya plattformen.  

 Idéluss Lund. I nära anslutning till Innovationsplattformen beviljades också Lunds Kommun 
medel från Vinnova till en förstudie riktad mot kommunlat innovations och 
utvecklingsarbete, Idésluss Lund som ett av 10 projekt. Målet är att lägga grunden för en 
egen intern innovationsstruktur.  

Delmål 6.2. Senast 2015 leder Lunds kommun, i några utvalda utvecklingsområden nya 

spjutspetsprojekt utifrån målet om hållbar stadsutveckling. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Kommunkontoret bedriver följande spjutspetsprojekt: 

 Den varma och rena staden (redogörs ovan 3.1). 
 EU-projektet CITyFiED. (redogörs i 4.2) .Projektet tar fram strategier och modeller för 

kostnadseffektiv energieffektivisering av äldre stadsdelar med högt energibehov. 
Lärdomarna ska spridas till andra europeiska städer. 
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 Kvartersnära återbruk vid Linero. Kvartersnära återbruks och återvinningsplatser är en ny 
form av återvinningscentral som börjar etableras i Norden. Syftet med kvartersnära 
återbruks och återvinningsplatser är att de på en liten yta i den tätbebyggda staden omsätter 
den cirkulära ekonomin till verklighet. Medborgare kan byta grejer eller lämna grovavfall 
och samtidigt blir det en ny mötesplats i stadsdelen som också genererar nya jobb. 
Återbrukslokalen i Linero förväntas öppna i mars 2016. Samarbete mellan Lunds 
renhållningsverk, kommunkontoret och LKF. 

  

Delmål 6.3. Senast 2015 uppmuntrar Lunds kommun byggherrar till att delta i dialog och 

projekt för att pröva nya lösningar utifrån målet om hållbar stadsutveckling. Lösningarna 

bör ha olika angreppsätt och testa olika aspekter av byggandet. 

Bedömning: Osäkert  

Kommentar: 

Kommunstyrelsen är delansvarig (ej huvudansvarig) och deltar i arbetet bland annat med "Strategi 
för hållbart byggande". 

Delmål 6.5. Kommunen ska vara restriktiv mot annan markanvändning på brukningsvärd 

jordbruksmark än för jordbruksändamål. Den bästa åkermarken, klass 8-10, undantas så 

långt möjligt från exploatering. 

Bedömning: Riskerar att ej klara målet  

Kommentar: 

ÖP 2010 gäller fortfarande. Enligt ställningstagande i den ska utbyggnad av staden ske samtidigt 
som minsta möjliga jordbruksmark av klass 8-10 tas i anspråk, utbyggnad i kollektivtrafiknära lägen 
tillåts dock. Därmed har det under de senaste fem åren bedrivits projekt som Brunnshög, 
utbyggnaden av Stångby med fler. Målet har därför just nu en negativ utveckling. 

 

Prioriterat område: Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

Mål 7. Skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en god tillgänglighet och 
förutsättningar för rekreation, friluftsliv och natur- och kulturupplevelser. 

Delmål 7.2. Lunds kommun ska öka kunskapen om biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster bland alla som bor och verkar i kommunen. 

Bedömning: Osäkert  

Kommentar: 

Kommunstyrelsen delar huvudansvaret för målet med Tekniska nämnden. Bland annat ordnade 
kommunkontoret en hållbarhetsföreläsning under mars 2015 där frågor kring biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster ingår. Dock är det svårt att bedöma om de åtgärder som kommunkontoret 
genonomförts under 2015 kan sägas leda till en ökad kunskap i nämnvärd grad. 
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Delmål 7.5. Lunds kommun ska arbeta för att skydda, bevara och utveckla 

spridningsvägar för olika arter i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljön 

och på landsbygden. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Kommunstyrelsen deltar i arbetet med att ta fram ett nytt grönprogram och underlag till nya ÖP, där 
dessa frågor behandlas. 

Delmål 7.6. Lunds kommun ska göra en inventering av ekosystemtjänster i stadsmiljö och 

landsbygdsmiljö senast 2016 vilken ska utgöra underlag för åtgärder för hur 

ekosystemtjänster ska skyddas och utvecklas i kommunen. Åtgärder ska finnas framtagna 

senast 2018. 

Bedömning: Riskerar att ej klara målet  

Kommentar: 

Osäkerhet råder om delmålet är rätt formulerat, hur ska begreppet inventering tolkas?  Utifrån 
tolkningssvårigheter om vad målformuleringen egentligen avser är det svårt att bedöma om målet 
går att uppfylla.  

Kommunkontoret arbetar med att ta fram projektplan för hur denna s.k. inventering ska gå till. 
Kunskapsinhämtning pågår genom deltagande i olika regionala arbetsgrupper om 
ekosystemtjänster. Kartläggning pågår av olika typer av examensarbeten och projekt som har 
genomförts i kommunen inom begreppet ekosystemtjänster 

 

Prioriterat område: Friskt vatten och frisk luft 

Mål 8. Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera skadliga utsläpp till luft 
och vatten samt säkra en långsiktigt hållbar och trygg dricksvattenförsörjning. 

Delmål 8.1. De regionala målen för halterna av partiklar (PM 10 och PM 2,5) , bensen, 

kvävedioxid och marknära ozon ska inte överskridas. 

Bedömning: Osäkert  

Kommentar: 

Halterna överskrider delmålet ovan, för respektive luftförorening, men ligger under 
miljökvalitetsnormens (enligt miljöbalken) årsmedelvärden.  

Kommunkontoret har ett delansvar för målet vilket innebär att vi arbetar med åtgärder för att 
uppfylla målet, till exempel resepolicyn och arbete med fossilbränslefri kommun. Kommunkontoret 
bedömer delmålet som osäkert då kommunkontoret har begränsad möjlighet till insatser.  
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Delmål 8.2. Ytvattenförekomster i Lunds kommun ska ha god ekologisk status och god 

kemisk status enligt beslutade miljökvalitetsnormer och tidpunkter. 

Bedömning: Riskerar att ej nå målet  

Kommentar: 

Samtliga sjöar och vattendrag i Lunds kommun har dålig eller otillfredsställande kemisk och 
ekologisk status.  

Kommunkontoret leder projektet Lunds vatten och som samordnare av arbetet finns möjlighet att 
påverka innehåll och åtgärder. I dagsläget är det oklart om de planer som ingår i projektet kommer 
att leda till att vi hinner nå delmålet till 2020.  

Delmål 8.3. Grundvatten i Lunds kommun ska ha god kemisk och kvantitativ status enligt 

beslutade miljökvalitetsnormer och tidpunkter. 

Bedömning: Går ej att bedöma  

Kommentar: 

Vatteninformation Sverige (VISS) bedömer både kemisk och kvantitativ status som god. 
Informationen är inte baserad på mätningar vilket gör att tillförlitligheten är låg. Kommunkontoret 
bedömer därmed delmålet som svårt att bedöma.  

Kommunkontoret leder projektet Lunds vatten och som samordnare av arbetet finns möjlighet att 
påverka innehåll och åtgärder. I dagsläget är det oklart om de planer som ingår i projektet kommer 
att leda till att vi hinner nå delmålet till 2020.  

Delmål 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. 

Bedömning: Går ej att bedöma  

Kommentar 

Andelen av Lunds yt- och grundvattenförekomster som har ett långsiktigt skydd enligt 
Vatteninformation Sverige (VISS) är relativt låg. Delmålets formulering är svårtolkad. För att 
bedöma delmålet behöver det förtydligas vad formuleringen ”betydelse för nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjning” innebär.  

Kommunkontoret leder arbetet med en vattenförsörjningsplan, som ingår i arbetet med Lunds 
vatten. Där ingår frågeställningar kring hur Lunds kommuns yt- och grundvattenförekomster, med 
betydelse för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning, ska kunna ha ett långsiktigt skydd 
och hur översyn av befintliga skyddsområden ska göras. 

Det är i dagsläget oklart om denna plan kommer att leda till att vi når delmålet 2020. 

48



 

30 
 

Delmål 8.5. En vattenplan, det vill säga en handlingsplan 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 tas fram senast 2016. 

Bedömning: Kommer att klara målet  

Kommentar: 

Kommunkontoret projektleder det pågående projektet ”Lunds vatten” och det finns en styrgrupp, 
arbetsgrupp och referensgrupp. Inom arbetet ingår: 

 Vattenförsörjningsplan  
 VA – utbyggnadsplan antagen i KF april. 
 Sjö- och vattendrags-plan förslag framtaget hösten 2015 men ej antagen 
 Dagvattenplan (f.d. dagvattenstrategi)  
 Översvämningsplan  

 

Målanalys 
Kommunstyrelsen har huvud- eller delansvar för en stor del av delmålen i LundaEko II. Med 
uppdraget att leda, samordna och utveckla hela kommunens verksamhet så är det naturligt att 
uppföljningsansvaret finns hos kommunstyrelsen då målen är kommunövergripande eller där det 
krävs samordning mellan olika förvaltningar. 

För vissa kommunövergripande delmål är det svårt att göra bedömning om måluppfyllnad utifrån 
enbart kommunkontorets insatser. Den sammanvägda bedömningen av miljöarbetet i hela 
kommunen görs i årsredovisningens miljörapport. 

Kommunstyrelsen är ansvarig/delansvarig för 33 av delmålen i LundaEko II. Dessa har bedömts 
enligt följande: 

 Kommer att klara 15 st  

 Osäkra 8 st 

 Riskerar att ej klara 7 st 

 Går ej att bedöma 3  

Inom området engagera flera pågår ett aktivt arbete med att kommunicera innehållet i LundaEko II. 
Arbetet sker genom olika kanaler och till olika målgrupper. Arbetet samordnas inom 
kommunkontoret och mellan förvaltningar för att göra det så resurseffektivt som möjligt. Målen om 
ekologisk mat och rättvisemärkta produkter har en positiv utveckling och är möjliga att klara. 

Trots att målen om lokal energiproduktion och biogas bedöms som svåra att klara så ser det ut som 
om det övergripande klimatmålet kommer att nås liksom delmålen om fossilbränslefri organisation 
och minskad energianvändning i kommunens lokaler.  

Inom klimatanpassning och vattenrelaterade delmål är till stor del kopplade till det samlade arbete 
som pågår inom ramen för Lunds vatten. Eftersom planerna inte är färdiga än så är det i nuläget 
svårt att göra bedömningar om åtgärderna inom dessa planer är tillräckliga för att nå målen inom 
utsatt tid. 

49



 

31 
 

Målen om undantag av exploatering av högvärdig jordbruksmark och ökad andel ekologiskt odlad 
jordbruksmark riskerar att ej nås.  

Goda exempel 

På kommunkontoret finns ett stort intresse för att agera hållbart och miljövänligt. Här lyfts 
några goda exempel på vad som görs på förvaltningen för att nå miljömålen. 

 IT-avdelningen har samarbete med postservice för att slippa köra leveranser av IT-
utrustning själva. 

 Näringsliv och turismavdelningen har påbörjat ett arbete med en "grön guide" med 
besöksmål som är inriktade på hållbarhet. 

 Strategiska utvecklingsavdelningen har infört miljömål och miljöledning i IT-
ledningsverktyget så att hela kommunens miljöarbete kan planeras och följas upp 
gemensamt och strukturerat. 
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Personalredovisning 

Attraktiv arbetsgivare 
Arbetet med kompetensförsörjning bedrivs aktivt inom förvaltningen. Utifrån avdelningarnas och 
förvaltningens uppdrag och mål genomförs kontinuerligt medarbetarsamtal med medarbetare och 
utvecklingsplaner upprättas. Flera av kommunkontorets arbetsområden omfattas av ständig 
utveckling vilket innebär behov av nya kompetenser. Denna kompetensväxling sker både via 
utveckling av befintliga medarbetare, genom interna och externa kompetensutvecklingsinsatser och 
genom rekrytering av nya medarbetare. Kompetensväxlingen och lärandet mellan kommunkontorets 
avdelningar utvecklas ständigt också genom att flera kompetenser ingår i gemensamma projekt och 
utvecklingsarbeten. Vid rekryteringsbehov analyseras kompetensbehovet på kort- och lång sikt 
kring vilken kompetens som behöver tillföras verksamheten. Alla rekryteringar sker i samarbete 
med HR- avdelningen. 

Inom flertalet avdelningar pågår arbete med förtydligande av roller och ansvar. En viktig del av 
arbetet med att utveckla och behålla engagerade medarbetare är att skapa ett klimat och 
förhållningssätt där alla medarbetare inkluderas och får den information och de verktyg som behövs 
för att de ska kunna göra ett bra arbete, utvecklas och trivas. Detta sker genom tät dialog mellan 
chefer och medarbetare kring vilket uppdrag vi har och vilka mål vi har för verksamheten. Under 
året har förvaltningsgemensamma dialogmöten samt ledarforum genomförts för att bidra till denna 
utveckling. 

Under 2014 utvecklades och sjösattes ett pilotprojekt inom kommunkontoret för 
studentmedarbetare. Fem aktivt studerande medarbetare har haft timavlönade anställningar inom 
kommunkontorets avdelningar och genomfört kvalificerade uppdrag. Pilotprojektet påbörjades i 
november 2014 och pågick i fyra månader. Utvärderingen av projektet visade på positiva effekter 
och möjligheten till studentmedarbetarskap beslutades fortsätta inom Lunds kommun. Rekrytering 
av nya studentmedarbetare för 2016 har påbörjats under hösten. Kommunfullmäktige har avsatt 
särskilda medel för detta. Vidare har det inom kommunkontorets avdelningar deltagit praktikanter 
och uppsatsstudenter vilket har tillfört kompetens till verksamheten och medarbetare samt bidragit 
till studenternas utveckling. 

Under 2015 har 32 tjänster utannonserats för Kommunkontorets räkning, varav fem chefstjänster. 
Tre av tjänsterna som utlystes avsåg studentmedarbetare till Kommunkontoret. Vid 
rekryteringsbehov har möjligheten till kompetensväxling beaktats liksom utökade visstidsuppdrag 
samt möjligheten till internrekrytering. 

  

 2014 2015 

     Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Tillsvidareanställda 141 69 210 151 71 222 

Visstidsanställda 11 4 15 20 8 28 

Totalt 152 73 225 171 79 250 

Antalet anställda på kommunkontoret har ökat med 25 personer till 250 personer vid årets slut 2015 
i jämförelse med 2014. Ökningen består dels av tillfälliga förstärkningar i form av 
projektanställningar, dels utökat uppdrag inom medborgarservice. Antalet utförda årsarbetare för 
tillsvidareanställda 2015 uppgår till 215,2 årsarbetare vilket är en ökning med 13,6 i jämförelse med 
2014. 
 

Kommunkontoret har en könsfördelning bland de tillsvidareanställda medarbetarna på 68 procent 
kvinnor och 32 procent män vilket är en ökning av andelen kvinnliga medarbetare med en procent 
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jämfört med föregående år. Bland kommunkontorets visstidsanställda är andelen kvinnor 71 
procent. Könsfördelningen bland förvaltningens chefer är 59 procent kvinnor och 41 procent män. 
Medelåldern bland tillsvidareanställd personal var vid årets slut 47,3 år vilket är en ökning jämfört 
med föregående år (46,4 år). Detta kan till viss del förklaras med att högt ställda utbildningskrav till 
de flesta av tjänsterna som oftast flera års arbetslivserfarenhet. Medelåldern bland de 
visstidsanställda är betydligt lägre, 37,8 år. Andelen deltidsanställda har ökat något, från 8,4 till 9,9 
procent. Deltidsanställda tillfrågas alltid om utökad tjänstgöringsgrad i samband med 
nyrekryteringar.  Kvinnliga medarbetare arbetar i betydligt högre grad deltid än de manliga 
medarbetarna. 

Personalomsättningen för kommunkontoret 2015 var 6,3 procent vilket är en minskning från 
föregående år då personalomsättningen var 7,1 procent. Av de som avslutat sin anställning under 
året har sex medarbetare valt att sluta på egen begäran och sex medarbetare avgått i pension.  Den 
genomsnittliga pensionsåldern är 65 år och inom den närmaste tio-årsperioden väntas 22 procent av 
förvaltningens personal ha gått i pension vid 67 års ålder. Inga bristyrken är identifierade inom 
kommunkontorets verksamheter, dock upplevs svårigheten att rekrytera vissa kompetenser inom IT-
området. 

Utveckling genom medskapande 
Under året har ett aktivt arbete med resultatet från 2014 års medarbetarenkät bedrivits inom 
avdelningarna. Resultaten har analyserats i såväl ledningsgrupp som på arbetsplatsträffar och dialog 
har förts i arbetsgrupper för att identifiera förbättringsområden och dessa har vävts samman med 
pågående utvecklingsarbete inom avdelningarna. 

Aktiviteterna i handlingsplanerna har handlat om att skapa tydlighet i mål, uppdrag, roller och 
utveckla den löpande uppföljningen. Det har även handlat om att skapa förutsättningar för att 
medarbetare ska hinna med sitt arbete inom ordinarie arbetstid. Inom flertalet avdelningar har 
kartläggning och prioritering av bas- och utvecklingsuppdrag genomförts. Nyrekryteringar under 
året har bidragit till översyn och tydlighet i uppdrag och roller. 

När det gäller chefs- och ledarutveckling har kommunkontoret genomfört en rad insatser under året. 
Ett Lund, delprojekten Ledarskap och Ledningsfilosofi har konkretiserats och ett 
kommungemensamt chefs- och ledarutvecklingsprogram har utformats. Ett två-årigt 
utvecklingsprogram "Jag som chef", genom vilken kommunens ledningsfilosofi implementeras, har 
skapats. Samtliga chefer i kommunen ska genomgå utvecklingsprogrammet och under 2015 har sex 
grupper á 16 deltagare startat. Därtill har sju chefsmoduler arbetats fram i syfte att stärka chefskapet 
inom ett antal ämnesområden. Chefsförsörjningsprogrammet ”Nyfiken på ledarskap” har 
genomförts även under 2015 där kommunkontoret haft en medarbetare som deltagare. 

Mångfald som berikar 
Utifrån kommunkontorets handlingsplan för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling för åren 
2014-2016 har det inom avdelningarna genomförts insatser. Mångfaldsperspektivet beaktas vid 
arbetsplatsträffar genom dialogövningar och genomgång av kommunkontorets handlingsplan. 
Mångfaldsperspektivet beaktas särskilt vid rekryteringar i framförallt behovsanalys och 
framtagandet av kravprofil genom att cheferna, med stöd av HR-konsult, följer kommunens 
rekryteringsprocess.  Vidare beaktas perspektivet i bilder och texter och kommunikation om 
kommunens verksamhet. I förslag till reviderad kommunikationsplattform har ett avsnitt om 
normkritisk kommunikation tagits med. 

På de förvaltningsgemensamma kommunkontorsmötena har föreläsningar genomförts med teman 
som HBTQ, sexualitet och integration samt bemötande och service. Inom ett par avdelningar har 
filmvisning och diskussion på temat mångfald och HBTQ genomförts utifrån ett 
informationsmaterialet framarbetat inom barn- och skolnämnden Lunds stad i samarbete med 
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Kommunal och Lärarförbundet, Tänk Olika - ett häfte om bemötande av HBTQ. 

Hälsa och arbetsmiljö i fokus 
Sjukfrånvarouppgifterna inkluderar numera endast månadsavlönade medarbetare (tillsvidare- och 
visstidsanställda) och inte den arbetstid som timavlönade genererar. Timavlönade generar endast 
arbetstid och inte sjukfrånvaro, det blir därför en mer korrekt bild av sjukfrånvaron att inte 
inkludera dem. 

Sjukfrånvaron inom kommunkontoret har ökat från 3,7 procent 2014 till 3,9 procent 2015. Trots 
detta är kommunkontoret även 2015 en av de förvaltningar inom Lunds kommun som har lägst 
sjukfrånvaro. Andelen långtidssjukfrånvaro är fortsatt låg och motsvarar 27,6 procent av total 
sjukfrånvaro. Observera att kommunkontoret är en förhållandevis liten förvaltning med låg andel 
sjukfrånvaro. Detta innebär att en enskild medarbetares långtidssjukfrånvaro får stor inverkan på 
förvaltningens statistik. Fördjupad analys inom avdelningarna visar att ett vissa långtidssjukfall pga 
vård av anhörig och icke arbetsrelaterad sjukfrånvaro är bakomliggande orsaker men att även 
arbetsrelaterad ohälsa förekommer. Inom kommunkontoret har fem arbetsskador och tre tillbud 
inträffat och rapporterats under 2015. Arbetsskadorna hade olika orsaker och relevanta åtgärder har 
vidtagits. 

Kommunkontoret har arbetat utifrån handlingsplanen för hälsa för åren 2014-2015 samt åtgärder 
utifrån den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det övergripande målet är 
att kommunkontoret ska ha attraktiva arbetsplatser ur arbetsmiljö och hälsosynpunkt. Ett aktivt 
arbete bedrivs i att skapa förutsättningar för medarbetare att bibehålla och utveckla sin hälsa. 
Kommunkontoret har en hälsogrupp som genomför förvaltningsgemensamma aktiviteter. Inom flera 
av avdelningarna finns hälsoinspiratörer och medarbetare som aktivt bidrar till att främja hälsa. 
Hälsa och arbetsmiljö är ett stående inslag på arbetsplatsträffar och enhetsmöten och kontinuerlig 
kompetensutveckling i arbetsmiljöfrågor genomförs för nytillträdda chefer inom kommunkontoret. 
Rehabiliteringsarbetet är aktivt inom avdelningarna där upprepad korttidssjukfrånvaro och tidiga 
signaler på ohälsa identifieras. I de fall behov finns av stöd från HR och Företagshälsovård 
kontaktas de. 

Kommunkontoret beställde 215 timmar hos Företagshälsovården för 2015 och förbrukade 299 
timmar, vilket motsvarar ungefär 75 minuter per medarbetare. Ökningen av antalet förbrukade 
timmar beror främst av genomförda arbetsmiljöundersökningar gällande den fysiska arbetsmiljön 
inom medborgarservice Kristallen. Nyttjandet av ergonom och beteendevetare har ökat i förhållande 
till föregående år. Inför nästa verksamhetsår har dialogen och planeringen kring nyttjandet av 
Företagshälsovården utvecklats än mer i syfte att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
skapa en god arbetsmiljö. 

Under 2015 har 121 medarbetare ansökt och mottagit friskvårdsbidrag på totalt 182 000 kronor. 
Detta är en ökning med 29 personer och ca 43 000 kronor jämfört med föregående år. Tre av 
kommunkontorets avdelningar innehar idag utmärkelsen Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats. IT-
avdelningen är en av arbetsplatserna som arbetat strukturerat med sitt hälso- och arbetsmiljöarbete 
och väntas bli Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats steg 2 i början av 2016. Ytterligare minst en 
avdelning planerar att få utmärkelsen under 2016. Uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för 2015 genomfördes i december och visar på ett fortsatt väl fungerande 
arbetsmiljöarbete inom kommunkontoret. Gemensamma undersökningar av arbetsmiljön genomförs 
i form av årliga skyddsronder och riskbedömningar, åtgärder och uppföljning genomförs i enlighet 
med kommunens arbetsmiljöprocess. 

Under 2015 har fördjupad dialog kring samverkansavtalets tillämpning genomförts i 
förvaltningssamverkan och kommunkontorets ledningsgrupp. Samverkansavtalet ingår vid 
introduktion av nya medarbetare och har även diskuterats på arbetsplatsträffar. 
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Utmärkt hälsofrämjande arbetsplatser Utfall Steg 
1 

Utfall steg 
2 

Antal arbetsplatser som har fått utmärkelsen Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats steg ett 
respektive steg två fram till och med den 31 december 2015 

3  

Antal arbetsplatser som har påbörjat processen för att bli Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats 1  

 

Nyckeltal Utfall 
Helår 2015 

Utfall 
Helår 2014 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor 4,2 3,9 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män 3,2 3,2 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total 3,9 3,7 

Sjukfrånvaro  

Nyckeltal Utfall 
Helår 2015 

Utfall 
Helår 2014 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro- kvinnor 22,7 30,6 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - män 40,7 20,3 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro - total 27,6 27,5 

  

 

 

Attraktiva anställningsvillkor främjar utveckling 
Kommunkontorets löneöversynsarbete har utvecklats under 2015 utifrån det kommungemensamma 
årshjulet och kommunens riktlinjer. Relevant lönestatistik används som underlag inom 
löneöversynsarbetet. 

Kopplingen mellan uppdrag, medarbetarnas individuella utvecklingsplaner och lönesamtalet har 
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diskuterats i såväl ledningsgrupp, kommunkontorets ledarforum och i medarbetarsamtalen. 
Kommunkontorets lönekriterier har uppdaterats och samverkats och är kända för samtliga 
medarbetare inför 2016 års löneöversyn. 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 75 Kommunfullmäktiges årliga beslut om
partistöd för 2016

Dnr KS 2016/0084

Sammanfattning
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 
1 februari 2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018. 
Kommunfullmäktige antog den 28 augusti 2014, § 142, regler om 
kommunalt partistöd, att gälla från den 1 januari 2015. Enligt 2 kap 12 § 
kommunallagen skall beslut om att betala ut partistöd fattas av 
fullmäktige minst en gång per år.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 januari 2016
Regler för kommunalt partistöd i Lunds kommun, antagna den 28 augusti 
2014

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att utbetala partistöd för 2016 i enlighet med Regler för kommunalt 

partistöd i Lunds kommun, antagna den 28 augusti 2014.

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

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-03-02 klockan 15.00–21.15

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 69-95, kl 15:00-19:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarson (V) §§ 96-107, kl 
16:05-21:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 

Ersättare Fanny Johansson (S), kl 15:00-20:30
Peter Fransson (S), kl 16:50-21:15
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00-20:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L), kl 15:00-19:15
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-17:15
Gunnar Jönsson, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anne Landin (FNL)

Paragrafer § 69-107

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Anne Landin (FNL)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-03-02

Paragrafer § 69-107

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2016-01-27 KS 2016/0084

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

Kommunfullmäktiges årliga beslut om 
partistöd.

Sammanfattning
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 
1 februari 2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018. 
Kommunfullmäktige antog den 28 augusti 2014, § 142, regler om 
kommunalt partistöd, att gälla från den 1 januari 2015. Enligt 2 kap 12 § 
kommunallagen skall beslut om att betala ut partistöd fattas av 
fullmäktige minst en gång per år.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 januari 2016 
Regler för kommunalt partistöd i Lunds kommun, antagna den 28 augusti 
2014

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 
1 februari 2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018. 
Kommunfullmäktige antog den 28 augusti 2014, § 142, regler om 
kommunalt partistöd, att gälla från den 1 januari 2015. Enligt 2 kap 12 § 
kommunallagen skall beslut om att betala ut partistöd fattas av 
fullmäktige minst en gång per år. 

Enligt 5 § i de av fullmäktige antagna reglerna för kommunalt partistöd 
betalas partistöd ut årligen i förskott efter beslut av fullmäktige. 
Partistödet består av 

1) Ett grundstöd som uppgår till 3,5 basbelopp per parti och år, samt
2) Ett mandatstöd som uppgår till 1,25 basbelopp per mandat och år.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-01-27 KS 2016/0084

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utbetala partistöd för 2016 i enlighet med Regler för kommunalt 
partistöd i Lunds kommun, antagna den 28 augusti 2014.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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REGLER FÖR KOMMUNALT PARTISTÖD I LUNDS KOMMUN  
 
Antagna av kommunfullmäktige 2014-08-28, § 142, och gäller från den 1 januari 
2015.  
 
I kommunallagen (1991:900) finns grundläggande bestämmelser om kommunalt 
partistöd. I Lunds kommun ska därutöver följande gälla. 
 
 
§ 1 Rätt till partistöd 
 
Det lokala partistödet i Lunds kommun utgår till partier som är representerade i 
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen. 
 
§ 2 Grundstöd och mandatstöd 
 
Partistödet består av: 

- Ett grundstöd som uppgår till 3,5 basbelopp per parti och år samt 
- Ett mandatstöd som uppgår till 1,25 basbelopp per mandat och år 

 
§ 3 Fördelning av partistöd 
 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en ledamot är 
fastställd enligt 14 kap. vallagen.  
 
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet betalas 
ut fram till och med en period av sex månader under kommande verksamhetsår och 
därefter upphöra.  
 
§ 4 Redovisning och granskning 
 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  
 
Redovisningen ska inges till kommunstyrelsen innan maj månads utgång året efter 
det aktuella verksamhetsåret. 
 
§ 5 Årlig utbetalning 
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott efter beslut av fullmäktige.  
 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnas in till kommunstyrelsen inom i § 4 angiven tid utbetalas 
inget stöd för nästkommande år.  
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 79 Beställning av om och utbyggnad av
Vipans gymnasieskola

Dnr KS 2016/0046

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beställer om- och utbyggnad av Gymnasieskolan 
Vipan för att kunna effektivisera gymnasieskolans lokalutnyttjande men 
även för att kunna samordna Komvux till Vipanområdet från nuvarande 
lokaler på Gastelyckan.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-30, UN2012/0252
”Effektivare lokalutnyttjande vid Gymnasieskolan Vipan”.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-17 (UN 2014/0419)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-02-08

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C) och 
Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att föreslå fullmäktige att godkänna beställning av om- och utbyggnad av 
Vipans gymnasieskola samt ge servicenämnden i uppdrag att genomföra 
till- och ombyggnation på Vipan med investeringsutgift på 190 mnkr

att  föreslå fullmäktige besluta ge servicenämnden i uppdrag att 
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om projektets utgift 
överstiger beställningen med mer än 5 %

att föreslå fullmäktige besluta att ge servicenämnden i uppdrag att teckna 
nödvändiga hyresavtal avtal för modersmålsutbildningen

att föreslå fullmäktige besluta i möjligaste mån avyttra lokaler som ej är 
ändamålsenliga inom skälig tid.

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera utbildningsnämndens anslag 
med faktiska lokalkostnaden när projektet är färdigställt.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Hanna Gunnarsson (V), Elin Gustafsson (S), Anders Almgren (S), Hans-
Olof Andersson (SD), Ulf Nymark (MP), Anne Landin (FNL) 
och Yumna Ramadan (FI) yrkar att kommunstyrelsen beslutar

 

att föreslå fullmäktige att godkänna beställning av om- och utbyggnad av 
Vipans gymnasieskola samt ge servicenämnden i uppdrag att genomföra 
till- och ombyggnation på Vipan med investeringsutgift på 190 mnkr

 

att  föreslå fullmäktige besluta ge servicenämnden i uppdrag att 
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om projektets utgift 
överstiger beställningen med mer än 5 %

 

att föreslå fullmäktige besluta att ge servicenämnden i uppdrag att teckna 
nödvändiga hyresavtal avtal för modersmålsutbildningen

 

att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera utbildningsnämndens anslag 
med faktiska lokalkostnaden när projektet är färdigställt.

 

Vidare yrkas avslag på Philip Sandbergs (L) m.fl att-sats om avyttrande 
av icke ändamålsenliga lokaler inom skälig tid.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Hanna Gunnarssons (V) m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att     godkänna beställning av om- och utbyggnad av Vipans 

gymnasieskola samt ge servicenämnden i uppdrag att genomföra 
till- och ombyggnation på Vipan med investeringsutgift på 190 
mnkr

 
att     ge servicenämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens 

arbetsutskott om projektets utgift överstiger beställningen med mer 
än 5 %

 
att     ge servicenämnden i uppdrag att teckna nödvändiga hyresavtal 

avtal för modersmålsutbildningen
 

63



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar därutöver att ge kommunkontoret i uppdrag 
att reglera utbildningsnämndens anslag med faktiska 
lokalkostnaden när projektet är färdigställt.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Louise Rehn Winsborg (M), 
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Philip Sandberg (L) reserverar mot 
kommunstyrelsens beslut.

 

Följande skriftliga reservation inges, Prot.Bil § 79/01.

Protokollsanteckningar
Elin Gustafsson (S): Vi ser det som primärt att i arbetet med den nya 
lokalinvesteringsprocessen tydliggöra de olika rollerna som finns mellan 
arbetsgivare och fackliga parter för att förbättra samverkan.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Servicenämnden
Utbildningsnämnden
Kommunkontoret
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-03-02 klockan 15.00–21.15

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 69-95, kl 15:00-19:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarson (V) §§ 96-107, kl 
16:05-21:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 

Ersättare Fanny Johansson (S), kl 15:00-20:30
Peter Fransson (S), kl 16:50-21:15
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00-20:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L), kl 15:00-19:15
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-17:15
Gunnar Jönsson, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anne Landin (FNL)

Paragrafer § 69-107

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Anne Landin (FNL)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-03-02

Paragrafer § 69-107

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-02 
 
Ang Beställning av om- och utbyggnad av Vipans gymnasieskola 
(Dnr KS 2016/0046) 
 
Vi anser att det vore fördelaktigt ifall Lunds kommun avyttrade lokaler som inte används till 
någon verksamhet. Särskilt med tanke på att kommunens ekonomi befinner sig i ett 
bekymmersamt läge. Tyvärr förefaller inte det rödgröna styret vara lika angeläget som vi att 
hantera kommunens ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. 
 
Med anledning av ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt yrkande: 
 
att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att i möjligaste mån 

avyttra lokaler som ej är ändamålsenliga inom skälig tid 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C)   

67



                                      
Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

Tjänsteskrivelse
2016-02-08

1(8)

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post
Box XXX Gata nummer 046-35 50 00 www.lund.se forvaltningsbrevlada@lund.se
Postnr ORT

Henrik Nygren
046-35 64 19
henrik.nygren@lund.se Kommunstyrelsen

Beställning av om- och utbyggnad av Vipans 
gymnasieskola
Dnr KS 2016/0046

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beställer om- och utbyggnad av Gymnasieskolan 
Vipan för att kunna effektivisera gymnasieskolans lokalutnyttjande men 
även för att kunna samordna Komvux till Vipanområdet från nuvarande 
lokaler på Gastelyckan. 

Genomförd lokalanalys av Vipans gymnasieskola visar att lokalerna inte 
används effektivt. Det finns överytor och fler labbsalar än vad som 
behövs för nuvarande verksamhet. En del byggnaders tekniska livstid har 
passerats. Både underhåll och ersättning av byggnader är nödvändigt. 
Genom om- och utbyggnad kan befintliga byggnader användas mer 
effektivt och de sämsta byggnaderna på området rivas. Det skulle även 
möjliggöra en omlokalisering av Komvux, från Gastelyckan till 
Gymnasieskolan Vipan. Det betyder att utbildningsnämnden minskar sin 
lokalyta med ca 10 000 kvadratmeter. En samlokalisering av Vipans 
gymnasieskola och Komvux ger goda möjligheter till samverkan och 
andra positiva effekter.  

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-30, UN2012/0252
”Effektivare lokalutnyttjande vid Gymnasieskolan Vipan”.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-17 (UN 2014/0419)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-02-08 

Barnkonsekvensanalys
Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta 
rummet. Kommunens resurser måste användas på sådant sätt att de 
kommer till bäst nytta för barnen. Ett effektivare lokalutnyttjande innebär 
att resurser kan omdisponeras till verksamhetsändamål istället för lokaler. 

Ärendet

Bakgrund
På uppdrag av utbildningsdirektören genomförde FOJAB arkitekter 
under hösten 2011 lokalanalyser av Gymnasieskolan Vipan och Komvux. 
Resultatet redovisades i rapporterna ”Strategisk lokalplanering för Vipan 
i Lund Analys” daterad 2011-10-18 och ”Strategisk lokalplanering 
Komvux i Lund” daterad 2014-01-20. Rapporterna visade att det fanns 
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förutsättningar att öka lokaleffektiviteten såväl på Vipan som på 
Komvux. FOJAB arkitekter fick i uppdrag att utreda två olika 
handlingsalternativ för framtida lokalutnyttjande, vilket redovisades i 
rapporten ”Strategisk lokalplanering för Vipan i Lund 
Handlingsalternativ” daterad 2011-12-09, som är reviderad 2012-01-20. 
Handlingsalternativen visade att genom omdisponering av lokalerna på 
Vipan kan gymnasieskolan få ändamålsenliga lokaler och en mer 
effektivt utnyttjad lokalyta. Detta möjliggör en omlokalisering av 
Komvux till Vipan. 

Utbildningsnämnden gav 2012-06-20 utbildningsförvaltningen i uppdrag 
att, i samverkan med serviceförvaltningen, utreda omlokalisering av 
Komvux till Vipan-området. Målet var att verksamheterna skulle få mer 
ändamålsenliga lokaler. Denna utredning ligger till grund för 
utbildningsförvaltningens beställning 2014-11-19 av ut – och ombyggnad 
av Vipan området. 

Investeringsmedel avsedda för investeringsprojektet finns med i 
kommunens investeringsplan. Utbildningsnämnden har ställt sig bakom 
en samlokalisering på Vipan området både 2012-11-15 och 2013-11-13.

Nuvarande lokaler på Vipan.
Gymnasieskolan Vipan disponerar idag samtliga byggnader på området 
Vipan. Den totala disponerade ytan uppgår till 28 300 kvm BRA 
(bruksarea) med en hyreskostnad på 54,1 mnkr. 

Lokalytan per elev är 26,2 kvm (exklusive idrottshall), vilket kan 
jämföras med 10,0 kvm som är genomsnittet för kommunens tre övriga 
gymnasieskolor. Även om yrkesinriktade program och gymnasiesärskola 
är mer utrymmeskrävande än studieförberedande program är detta en 
orimligt stor skillnad. Den stora lokalytan i kombination med hög 
hyresnivå gör att lokalkostnaden per elev och år är 48 000 kr (exklusive 
idrottshall), vilket kan jämföras med genomsnittet för kommunens tre 
övriga gymnasieskolor på 12 500 kr per elev.

Nuvarande lokaler på Gastelyckan (Komvux)
Rapporten ”Strategisk lokalplanering Komvux i Lund” daterad 2014-01-
20 visade ett relativt lågt lokalutnyttjande av Komvux nuvarande lokaler 
på Gastelyckan. Lokalerna på Gastelyckan, som ägs av kommunen, 
omfattar 5 140 kvm BRA och har en hyreskostnad på 7,4 mkr. 

Komvux inplacering på Vipan 
I januari 2014 fick FOJAB arkitekter i uppdrag av utbildningsdirektören 
att gå vidare med att utreda inplacering av Komvux och 
gymnasieprogram på området Vipan. Resultatet redovisades i rapporten 
”Gymnasieskolan och Komvux på Vipan, lokaldimensionering och 
förslag på inplacering” daterad 2014-03-06. 
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Ekonomiska konsekvenser
Projektets ram är att lokalkostnaden för utbildningsförvaltningen inte bli 
högre än nuvarande kostnad. Investeringsutrymmet för Gymnasieskolan 
Vipan ska genereras av att den totala lokalytan blir mindre. 

Redan idag utgår hyra för Gymnasieskolan Vipan till 
utbildningsförvaltningen där underhåll ingår. En del av investeringarna 
på gymnasieskolan är underhåll som oavsett detta projekt måste 
genomföras. Dessa redovisas i projektet som en investering. 

Projektet kommer att ge en långsiktigt lägre lokalkostnad för kommunen 
eftersom storleken på lokalyta är den viktigaste faktorn för att få låga 
lokalkostnader. Mindre ytor som behöver skötas, underhållas och värmas 
ger långsiktigt lägre kostnader och gynnar även miljön. Det finns ofta 
samordningsvinster att göra när verksamheter flyttar ihop. Dessa är svåra 
att värdera i ekonomiska termer. 

Om det inte uppkommer behov av lokalerna på Gastelyckan för annan 
kommunal verksamhet kan dessa lokaler avyttras och delfinansiera 
investeringen på Vipan. 

Hela projektet bedöms vara nödvändigt för att sänka lokalkostnaderna 
långsiktigt för kommunen.

Möjligheter till samverkan
I den nya gymnasieskolan GY11/VUX12 ställs ökade krav på samverkan 
med bransch, näringsliv och arbetsplatser när det gäller yrkesprogram. 
Kommuner ska också erbjuda yrkesprogram med alternativ studiegång i 
form av lärlingsutbildning. 

En flytt till Gymnasieskolan Vipan kan i förlängningen möjliggöra ett 
utökat utbud av yrkesprogram på Komvux och utveckling av utbildningar 
inom Yrkeshögskolan, så kallade YH utbildningar. 

Som exempel erbjuder både Komvux och Gymnasieskolan Vipan 
utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet. Med en gemensam 
lokalisering finns goda möjligheter för gemensam planering, samverkan 
med yrkeslivet, utveckling av lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt 
lärande, pedagogiskt utbyte samt samutnyttjande av metod- och 
specialsalar.  

Kommunkontorets kommentarer

Verksamhetsbeskrivning
Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsanalyser är väl utredda i 
projektet. En arbetsgrupp bestående av de berörda organisationernas 
personal och verksamhetsledare har arbetat med 
verksamhetsperspektivet. 
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Behov.
Behoven av gymnasieskola ökar i framtiden, men behoven ökar snabbare 
inom gymnasieprogram som bedrivs på övriga gymnasieskolor i Lund. 

Komvux är svårare att förutspå. Med ökad migration till Sverige kommer 
ett ökat behov av både gymnasie- och SFI utbildningar.  

Nyttoanalys verksamhet 
Verksamheterna på både Gymnasieskolan Vipan och Komvux tar upp 
flera aspekter av nyttan av en samlokalisering. De har angett ett antal 
pedagogiska vinster, som exempelvis:

. 
 Lättare att samverka mellan olika yrkesprogram
 Möjlighet till nya kurser inom Komvux
 Bättre samverkan för elever med funktionsnedsättning
 Kollegial samverkan mellan de olika skolorna stärks
 Utökad samverkan gällande kompetensutveckling bland lärare
 Samverkan gällande betygsättning
 Samverkan mellan skolledningarna
 Fler vuxna på Vipan campus
 Bättre nyttjande av personal, gymnasielärare kan undervisa på 

Komvux
 Samverkan gällande 7e termin som ger högskolebehörighet
 Yrkeshögskola ger spetskompetens i lärarkåren
 Samnyttjande av labbsalar, utrustning och övriga lokaler 
 Nyrenoverade och mer ändamålsenliga lokaler vilket ökar 

attraktiviteten för utbildningarna

Nyttoanalys kommunen
Investeringen är ekonomiskt lönsam för kommunen, både kortsiktigt och 
långsiktigt. Kommunens lokalkostnader minskas när kommunens 
lokalytor minskas. Dessutom rivs ett antal byggander som har stora 
underhållsbehov. 

Beskrivning av lösningsförslagets innehåll och omfattning.
Lokalerna har inventerats av utbildningsförvaltningen. Nyckeltal för 
praktiska gymnasieprogram saknas. Därför har man i lokalanalysen 
arbetet med nyttjandegraden av lokalerna för att effektivisera 
lokalutnyttjandet. Lokalprogrammet är väl genomarbetat i processen. 
Förslag på lösningar har undersökts i lokalutredningen. 

Investeringen kommer att ske i etapper. Det är ett komplext projekt 
eftersom verksamhet ska bedrivas under hela projekttiden. Detta innebär 
att projektet kommer utföras i olika etapper och att gymnasieskolans 
verksamheter flyttas runt inom Vipan området för att minimera 
störningar. Tidsplanen är inte klar och det ska utredas mer närmare vad 
som ska göras i projektet. Det är en investering som kommer att löpa 
under flera år.
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Alternativ till investeringen 
Alternativet till investeringen är att behålla Komvux på Gastelyckan och 
bara anpassa Vipan området för gymnasieskolan. Det är inte önskvärt av 
varken pedagogiska eller ekonomiska skäl eftersom det är bättre att 
samordna verksamheterna. Olika alternativ på att lösa lokalplaneringen 
på Vipan har testats i processen. 

Konsekvensbeskrivning av utebliven investering
Lokalerna på Vipan har ett eftersatt underhåll vilket måste åtgärdas om 
inte investeringen genomförs. Befintliga lokaler används dåligt och en 
omstrukturering genom att riva och lämna lokaler behövs göras. Om inte 
projektet genomförs uteblir fördelarna med att samordna Vipans 
gymnasieskola med Komvux. 

Ekonomi
Investeringsutgiften bedöms till ca 200 mnkr. Detta är en 
erfarenhetsbedömd utgift i projektet. Etapp ett, med ombyggnad genom 
att länka ihop kasernerna, bedöms till ca 140 mnkr. Serviceförvaltningen 
bör återkomma med kontinuerliga avstämningar av investeringsutgiften 
under projektet. Det är ett komplext projekt och ombyggnader av 
befintliga lokaler ingår i projektet. Det innebär en osäkerhet eftersom det 
alltid finns risker med att bygga om befintliga lokaler. 

Kommunkontorets bedömning av investeringsutgiften är att den är rimlig 
då utbildningsförvaltningen kan lämna sämre lokaler och frigöra 
Komvux nya lokaler till försäljning. Det är viktigt att man skapar en 
lockande miljö för gymnasieskolan Vipan och Komvux för att öka 
attraktiviteten bland lärare och personal. Investeringen bedöms sänka 
långsiktigt för kommunen.  

Lokalerna på Vipan behöver underhållas och det är ekonomiskt 
fördelaktigt att göra detta i samband med att man nyinvesterar i 
lokalerna. De 200 mnkr är en uppskattning av investeringar och 
anpassningar av befintliga lokaler liksom även nödvändigt underhåll. 

Serviceförvaltningen återkommer med en uppskattning avseende vilka år 
investeringen utfaller, när projektet är upphandlat och planeringen med 
entreprenören är klar.  

Ett villkor för investeringen har varit att den ska vara lönsam för 
kommunen. Det finns dock ekonomiska delar som behöver utredas vidare 
inom projektet som till exempel värderingen av Komvux nuvarande 
lokaler. Gastelyckan bedöms idag vara värd ca 80 mnkr. Det är önskvärt 
att få en extern värdering av Komvux lokaler på Gastelyckan. 

Projektet minskar kommunens lokalbehov med ca 10 000 kvm. Detta 
innebär en betydande besparing i medieförbrukning. Bara städkostnaden 
för kommunen bör minska med cirka 2 - 3 mnkr per år. Det blir mindre 
ytor som i framtiden behöver underhållas liksom mindre utemiljö att 
sköta, underhålla och förvalta. 
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Kommunkontorets ekonomiska bedömning är att förslaget sänker 
kommunens lokalkostnader med cirka 2,5 mnkr per år. Sett över tid 
kommer besparingen i lokalkostnader bli betydligt större. 

 Nuläge Ombyggnad
Vipan Kapitalkostnad 11729 22590

Hyra 4160 0
Drift 22470 20370

Komvux Kapitalkostnad 1249 -1920
Drift 3840 0
Total årlig utgift 43448 41040

Ovan redovisas kommunens faktiska kostnader och inte kommunens 
internhyror. Utbildningsförvaltningen kommer att sänka sin hyra mer än 
de två miljoner som redovisas ovan.  

Följdinvesteringar
Modersmålsundervisning för hela Lund har sina kanslilokaler placerade 
på Vipan. Verksamheten växer i omfattning och nya tjänster skapas 
vilket innebär att de inte ryms inom befintliga lokaler. Ny placering 
utreds. En ny placering bör vara centralt med tillgång till allmänna 
transporter då modersmållärarna ska ta sig ut till grundskolorna i hela 
kommunen. Huvudförslaget är att de kommer att flytta till 
Repslagargatan intill förvaltningsledningen. En ny hyra bedöms bli ca 
650 tkr. 

Långa längan och Idrottshälsans hus har som en del av projektet redan 
förvärvats. Dessa byggander redovisas som extern hyra i tabellen ovan. 
Området norr om Vipan ska exploateras med nya bostäder och förskolor. 
I samband med detta ville den tidigare fastighetsägaren avyttra 
byggnaderna och därför är förvärven redan genomförda. Kommunen 
köpte byggnaderna för 20 mnkr. 

Inventarier 
Befintliga inventarier måste kompletteras och de nybyggda delarna till 
viss del få nya. Inventarierna beräknas i ett tidigt skede kosta cirka 5 
mnkr. Inventariebehoven utreds inom projektet.  

Process för investeringen
Projektet har planerats i samarbete mellan serviceförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen. En extern projektledare har anlitats för att 
genomföra lokalanalysen och för att tillsammans med verksamheterna 
arbeta fram ett förslag. 

Investeringsgruppen och utbildningsnämnden har informerats löpande. 
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Investeringen finns upptagen i investeringsplanen med 110 mnkr. Denna 
utgift var ett tidigt antagande när projektet började utredas. Idag antas 
utgiften vara ca 200 mnkr. En stor del av utgiftsökningen beror på att 
underhåll, som tidigare låg som underhåll i driften, numera redovisas 
som investering. Om serviceförvaltningen ser att projektet överstiger 
beställningen med mer än 5 % rekommenderar kommunkontoret att 
serviceförvaltningen ska återkomma och rapportera till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott för att godkänna avvikelsen. 

Energi och miljö påverkan
Detta projekt beräknas minska kommunens lokalanvändning med ca 10 
000 kvm, vilket minskar kommunens energiförbrukning och 
miljöpåverkan. Dessutom sker det underhåll på befintliga byggnader. I 
samband med detta genomför serviceförvaltningen åtgärder för 
energibesparing.  

Facklig samverkan
Beställningen har MBL förhandlats. Personalen har haft möjlighet att 
påverka projektet genom att delta i olika arbetsgrupper inom projektet.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna beställning av om- och utbyggnad av Vipans 
gymnasieskola samt ge servicenämnden i uppdrag att genomföra 
till- och ombyggnation på Vipan med investeringsutgift på 190 
mnkr

att     ge servicenämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens 
arbetsutskott om projektets utgift överstiger beställningen med mer 
än 5 %

att ge servicenämnden i uppdrag att teckna nödvändiga hyresavtal 
avtal för modersmålsutbildningen

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att     ge kommunkontoret i uppdrag att reglera utbildningsnämndens
         anslag med faktiska lokalkostnaden när projektet är  
         färdigställt

Anette Henriksson Henrik Weimarsson
Kommundirektör Ekonomidirektör

Beslut expedieras till: 
Serviceförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Kommunkontoret
Akten
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Lunds kommun   
 Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 

  Sammanträdesdatum 
   2014-11-19 

Justerare  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 119  
Beställning av lokaler 
Dnr UN 2014/0419   
 
Sammanfattning 
Genomförd lokalanalys visar att lokalerna på Vipan inte utnyttjas effektivt. 
Genom omdisponering av lokalerna på Vipan kan verksamheten få ända-
målsenliga lokaler inrymda på en mer effektivt utnyttjad lokalyta. Detta 
möjliggör en omlokalisering av Komvux från Gastelyckan till lokaler på 
Gymnasieskolan Vipan. Genom att externt hyrda lokaler och Komvux lokaler  
på Gastelyckan lämnas, frigörs kapital som finansierar om och tillbyggnationer 
på Vipanområdet. Gemensam lokalisering ger goda möjligheter för samverkan 
mellan Komvux och Gymnasieskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-30, UN 2012/0252 
”Effektivare lokalutnyttjande vid Gymnasieskolan Vipan” 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-17 
Pedagogiska vinster Campus Vipan (Komvux och Gymnasieskolan Vipan)  
2014-11-19 
Vipan Ekonomi 2014-11-19. 
 
Yrkanden 
Ordförande Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:56-20:35 för partigruppsvisa överläggningar. 
 
Fortsatta yrkanden 
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar, med instämmanden av Alexander Lewerentz 
(M) och Berit Kristensson (FP), bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
följande uttalande: 
 
”Vi noterar att samverkan med de fackliga organisationerna inte fungerat som 
det bör. Vi förutsätter att den kommer att fungera och utvecklas framöver.  
Dessutom uttalar nämnden att det är mycket viktigt att kapacitetsfrågor och 
expansionsmöjligheter beaktas tidigt i den fortsatta processen.  
En politisk referensgrupp bör tillsättas i februari 2015.”  
 
Stig Svensson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att den information som 
getts idag förs till handlingarna samt att förvaltningen ges i uppdrag att ta 
förnyad diskussion med personalorganisationerna. 
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Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 2 
Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 
  2014-11-19 
 
 
 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Stig Svenssons (S) yrkande om att 
återremittera ärendet mot avslag och finner att utbildningsnämnden beslutar att 
avslå yrkandet om återremiss. 
 
Votering begärs.  
 
Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för avslag på Stig Svenssons (S) återremissyrkande. 
Nej för bifall till Stig Svenssons (S) återremissyrkande.  
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M), Berit Kristensson (FP), 
Cecilia Barnes (FP), Elias Grabka (C) och Birger Swahn (M) röstar ja. 
 
Stig Svensson (S), Olof Nyman (S), Helen Pender (S), Hanna Gunnarsson (V) 
och Anders Ebbesson (MP) röstar nej.  
 
Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden således att 
behandla ärendet idag. 
 
Ordföranden ställer härefter proposition på sitt eget med fleras yrkande om bifall 
till förvaltningens förslag med ett tilläggsuttalande mot avslag och finner att ut-
bildningsnämnden beslutar att bifalla hennes eget med fleras yrkande. 
 
Votering begärs.  
 
Utbildningsnämnden godkänner följande voteringsordning: 
 
Ja för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande 
Nej för avslag på Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M), Berit Kristensson (FP), 
Cecilia Barnes (FP), Elias Grabka (C) och Birger Swahn (M) röstar ja. 
 
Stig Svensson (S), Olof Nyman (S) och Helen Pender (S) röstar nej. 
 
Hanna Gunnarsson (V) och Anders Ebbesson (MP) avstår från att rösta. 
 
Med sex ja-röster mot tre nej-röster och två som avstår beslutar utbildnings-
nämnden således i enlighet med Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras 
yrkande. 
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Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 3 
Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 
  2014-11-19 
 
 
 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

Utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna utbildningsdirektörens tjänsteskrivelse och ge serviceförvaltningen 
i uppdrag att genomföra till- och ombyggnation på Vipan så att Komvux verk-
samhet kan beredas plats i lokalerna  
 
att uttala följande: 
 
Vi noterar att samverkan med de fackliga organisationerna inte fungerat som det 
bör. Vi förutsätter att den kommer att fungera och utvecklas framöver.  
Dessutom uttalar nämnden att det är mycket viktigt att kapacitetsfrågor och 
expansionsmöjligheter beaktas tidigt i den fortsatta processen.  
En politisk referensgrupp bör tillsättas i februari 2015. 
 
Reservationer 
Stig Svensson för (S)-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
yrkande, vilket ej vunnit bifall (protokollsbilaga). 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
Serviceförvaltningen 
Akten  
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Reservation ärende 8 ”Beställning av lokaler” 

 

Vi har vid sittande sammanträde fått omfattande ny information.  

Vi vill också ge förvaltningen mer tid för diskussion och förankring av ärendet hos de 
fackliga organisationerna.  

Vi reserverar oss därför mot att beslut tagits idag (eftersom vi vill få tillfälle att reflektera 
över den givna informationen före beslut). 

 

Stig Svensson för (S)-gruppen  
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Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post
Box XXX Gata nummer 046-35 50 00 www.lund.se forvaltningsbrevlada@lund.se
Postnr ORT

Magnus Sternudd
046-359 44 77
magnus.sternudd@lund.se Utbildningsnämnden

Beställning av lokaler
Dnr UN 2014/0419

Sammanfattning

Genomförda lokalanalys visar att lokalerna på Vipan inte utnyttjas 
effektivt. Genom omdisponering av lokalerna på Vipan kan 
verksamheten få ändamålsenliga lokaler inrymda på en mer effektivt 
utnyttjad lokalyta. Detta möjliggör en omlokalisering av Komvux från 
Gastelyckan till lokaler på Gymnasieskolan Vipan. 

Genom att externt hyrda lokaler och Komvux lokaler på Gastelyckan 
lämnas, frigörs kapital som finansierar om och tillbyggnationer på Vipan-
området.

Gemensam lokalisering ger goda möjligheter för samverkan mellan 
Komvux och Gymnasieskolan.
 

Beslutsunderlag

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-30, UN2012/0252
”Effektivare lokalutnyttjande vid Gymnasieskolan Vipan”.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-17 (denna skrivelse).

Ärendet

Bakgrund
På uppdrag av Utbildningsdirektören genomförde FOJAB arkitekter 
under hösten 2011 lokalanalyser på Vipan och Komvux. Resultatet 
redovisades i rapporterna, ”Strategisk lokalplanering för Vipan i Lund 
Analys” daterad 2011-10-18 och ”Strategisk lokalplanering Komvux i 
Lund” daterad 2014-01-20. Rapporterna visade att det fanns stora 
förutsättningar att öka lokaleffektiviteten såväl på Vipan som på 
Komvux. Med denna bakgrund fick FOJAB arkitekter i uppdrag att gå 
vidare med att utreda två olika handlingsalternativ för framtida 
lokalutnyttjande vilket redovisades i rapporten ”Strategisk lokalplanering 
för Vipan i Lund Handlingsalternativ” daterad 2011-12-09 rev 120120. 
Handlingsalternativen visade att genom omdisponering av lokalerna på 
Vipan kan verksamheten få ändamålsenliga lokaler inrymda på en mer 
effektivt utnyttjad lokalyta. Frigjord lokalytan innebär minskad extern 
förhyrning och/eller att annan kommunal verksamhet kan beredas plats i 
lokalerna.   
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Ett av de handlingsalternativ som togs fram innebar en flytt av Komvux 
till Vipan. Med denna bakgrund gav Utbildningsnämnden 2012-06-20 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med 
serviceförvaltningen utreda omlokalisering av Komvux till Vipan-
området med målet att verksamheterna skall få mer ändamålsenliga 
lokaler på en mer effektivt utnyttjad lokalyta. 

Investeringsmedel avsedda för ombyggnationer på Vipan för att 
möjliggöra en flytt av Komvux har funnits med i investeringsplaner 
Utbildningsnämnden ställt sig bakom 2012-11-15 och 2013-11-13.

Nuvarande lokaler på Vipan.
Gymnasieskolan på Vipan disponerar idag samtliga byggnader på 
området med undantag för byggnad N/31. Byggnad J/35 och 17 hyrs av 
externt av fastighetsbolaget Corem som även äger byggnad N/31 som 
står tom och saknar hyresgäst (se Fig.1 nedan). Resterande byggnader på 
området ägs av Lunds Kommun.
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Den totala ytan gymnasieskolan idag disponerar uppgår till 28 300 kvm 
BRA (bruksarea) med en hyreskostnad på 54,1 mkr. 

Lokalytan per elev är 26,2 kvm (exkl. idrottshall), vilket kan jämföras 
med de 10,0 kvm som är genomsnittet för kommunens tre övriga 
gymnasieskolor. Även om yrkesinriktade program och gymnasiesärskola 
är mer utrymmeskrävande än studieförberedande program är detta en 
orimligt stor skillnad. Den stora lokalytan i kombination med hög 
hyresnivå gör att lokalkostnaden per elev är 48 000 kr per elev och år 
(exkl. idrottshall) vilket kan jämföras de 12 500 kr som är genomsnittet 
för kommunens tre övriga gymnasieskolor.

Komvux lokalbehov 
Rapporten ”Strategisk lokalplanering Komvux i Lund” daterad 2014-01-
20 visade att på ett relativt lågt lokautnyttjaden i Komvux nuvarande 
lokaler på gastelyckan. Även om verksamheten förändrats sedan 
lokalanalysen gjordes och nyttjandegraden kanske är högre har det inte 
kommit signaler på att nuvarande lokaler är otillräckliga. Lokalerna på 
Gastelyckan, ägs av kommunen, är på 5 140 kvm BRA och har en 
hyreskostnad på 7,4 mkr.

Komvux inplacering på Vipan 
I januari 2014 fick FOJAB arkitekter i uppdrag av Utbildningsdirektören 
att gå vidare med att utreda inplacering av Komvux och 
gymnasieprogram på Vipan. Resultatet redovisades i rapporten 
”Gymnasieskolan och Komvux på Vipan, lokaldimensionering och 
förslag på inplacering” daterad 2014-03-06. I denna rapport föreslås att 
Komvux placeras i A- och N-huset. Vidare föreslås att C-huset byggs till 
för att inrymma bibliotek, studieplatser och administrationslokaler som 
disponeras gemensamt av gymnasieskolan och Komvux. 

Ytan i A- och N- huset uppgår till ca 4 360 Kvm vilket är ca 800 kvm 
mindre än den yta verksamheten idag disponerar på Gastelyckan. Denna 
skillnad kompenseras av ytan i C-huset som kommer att uppgå till ca 
1 600 kvm och disponeras gemensamt av gymnasieskolan och Komvux. 
Tänkt inplacering av verksamheterna illustreras av fig.2 nedan.   

Förslaget förutsätter att N- och J-huset kan förvärvas av kommunen och 
ingå i projektet. Planerna på att bygga bostäder i området innebär att S-
huset rivs. Den verksamheten inom gymnasiesärskolan som idag bedrivs 
i S-huset planeras flyttas till G-huset. 
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Ekonomiska konsekvenser
En viktig utgångspunkt för projektet är att den totala lokalkostnaden för 
utbildningsförvaltningen inte får bli högre än nuvarande nivå. Projektet 
kommer att kräva fastighetsförvärv, ombyggnation/renovering och viss 
tillbyggnad av fastigheterna på Vipan. Investeringsutrymme generas av 
att nuvarande hyra istället användas för att betala egna kapitalkostnader. 
Hyran för Komvux nuvarande lokaler 7,4 mkr och att externt hyrda 
lokaler som kan lämnas 5,6 mkr ger ett investeringsutrymme på upp till 
160 mkr. 

Redan idag utgår hyra för Vipan till utbildningsförvaltningen där 
underhåll ingår. En del av investeringarna i Vipan är underhåll som 
oavsett detta projekt måste genomföras. Samtidigt är delar av befintliga 
kapitalkostnaderna på Vipan avskrivna vilket innebär att det inom 
befintliga hyra finns utrymme för renoveringar. Investeringsutrymmet 
inom befintlig hyra beräknas uppgå till ca 85 mkr vilket innebär att det 
sammanlagt går att investera ca 245 mkr i fastighetsbeståndet på Vipan 
utan att hyran för utbildningsförvaltningen påverkas. 

Projektet kommer att ge en långsiktigt lägre lokalkostnad för kommunen 
då ytan på lokaler är den viktigaste faktorn för att få låga lokalkostnader. 

Gemensamma
funktioner.

 

         
Idrotts-

hall
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Om det inte uppkommer behov av loklarerna på Gastelyckan för annan 
kommunal verksamhet kan dess lokaler avyttras och därmed minskar 
kommunens lånebehov.

Mindre ytor behöver skötas, underhållas och värmas vilket ger långsiktigt 
lägre kostnader och även gynnar miljön. Det finns ofta ekonomiska 
vinster att göra då verksamheter flyttar ihop eftersom det oftast går att 
hitta samordningsvinster. Men dessa är svåra att värdera i ekonomiska 
termer. 

Hela projektet bedöms vara nödvändigt för att sänka lokalkostnaderna 
långsiktigt för kommunen.

Möjligheter till samverkan
I den nya gymnasieskolan GY11/VUX12 ställs ökade krav på samverkan 
med bransch, näringsliv och arbetsplatser när det gäller yrkesprogram. 
Vidare ska kommuner också erbjuda yrkesprogram med alternativ 
studiegång i from av lärlingsutbildning. Såväl Komvux som 
Gymnasieskolan Vipan erbjuder utbildning inom vård och 
omsorgsprogrammet. Med en gemensam lokalisering finns goda 
möjligheter för gemensam planering, samverkan med yrkeslivet, 
utveckling av lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande, 
pedagogiskt utbyte samt samutnyttjande av metod- och specialsalar.  

En flytt till Vipan skulle även i förlängningen kunna möjliggöra ett 
utökat utbud av yrkesprogram på Komvux och vidare också utveckling 
av utbildningar inom Yrkeshögskolan, så kallade YH utbildningar. 
Utökad samverkan i teoretiska ämnen i med både Vipan och övriga 
gymnasieskolor skulle också kunna utvecklas.  

Barnkonsekvensanalys

Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta 
rummet. Kommunens resurser måste användas på sådant sätt att de 
kommer till bäst nytta för barnen. Ett effektivare lokalutnyttjande innebär 
att resurser kan omdisponeras till verksamhetsändamål 
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Utbildningskansliets förslag till beslut

att godkänna utbildningsdirektörenens tjänsteskrivelse och ge 
serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra till- och 
ombyggnation på Vipan så att Komvux verksamhet kan beredas 
plats i lokalerna.

UTBILDNINGSKANSLIET

Stefan Norrestam Magnus Sternudd
Utbildningsdirektör Ekonom

Beslut expedieras till: 
Serviceförvaltningen
Akten

85



 

   
Utbildningsförvaltningen 
Vuxenutbildningen i Lund 

      
2014-11-18 

 

 

Postadress Gatuadress Telefon växel  Internetadress e-post  
Vuxenutbildningen 
Box 41 Glimmervägen 12 046-35 50 00  www.lund.se claes.aberg@lund.se 
221 00 Lund 

  
 

Pedagogiska vinster Campus Vipan (Komvux och Gymnasieskolan Vipan) 
  

• En renovering och lokalanpassning på Vipan som motsvarar Vuxenutbildningens behov ska 
medföra att lokalerna i huvudsak är samlade och är tillräckliga avseende yta. Lokalerna ska 
anpassas bättre än idag till modern vuxenpedagogik, bl.a. uppfylla kravet på mer flexibla 
ändamålsenliga lokaler med tanke på varierat elevantal, olika gruppstorlekar under 
kalenderåret och alltid med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar.   

   
• En flytt kan och bör innebära utökad samverkan med olika yrkesprogram. Detta bör i så fall  

ge nya idéer och möjligheter till nya kurser och inriktningar inom Vuxenutbildningen.  
 
• Utökad samverkan i programråd, branschråd och lärlingsråd kan ge positiva effekter, t.ex. 

utökat antal lärlingar inom Vux.  
 
• En kvalitetshöjning kommer att ske om gymnasieskolan och vuxenutbildningen samverkar 

kring elever med funktionsnedsättningar av olika grad och slag. Detta gäller bl.a. 
identifiering av elever med behov av särskilt stöd, en samlad kompetens gällande verktyg 
för att ställa diagnoser samt samverka kring åtgärder för aktuella elever. ”Resurscentrum 
Campus Vipan” är en tanke som funnits tidigare och som kan bli aktuell igen. Detta kan 
vara ett bra komplement och ska inte stå i något motsatsförhållande till inkluderings-
tankarna som både finns inom Vux och gymnasieskolan.   

 
• Sfi-elever kan på ett annat sätt få en inblick i olika yrken genom t.ex. auskultation på olika 

yrkesprogrammen på Vipan. Det kan även för vissa elever utmynna att vi i samverkan med 
Gymnasieskolan Vipan finner nya kombinationer av Sfi och yrkesinriktningar/yrkeskurser  

 
Ytterligare mötesforum kan även ha en positiv inverkan på pedagogiken: 
 
• Utökad samverkan gällande viss kompetensutveckling för lärare. (all personal) 
 
• Utökad samverkan gällande likvärdig betygssättning. 
 
• Utökat samverkan gällande bedömning för lärande och utvecklingsarbete. 
 
• Utökad samverkan mellan skolledningarna inom Vuxenutbildningen och Gymnasieskolan.  

 
• Finna nyskapande gemensamma mötesformer för att stärka grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheter som vårt samhälle vilar på, bl.a. alla människors 
lika värde och förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.   

 

Vuxenutbildningen i Lund 
Claes Åberg 
Vuxenutbildningschef 
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LUNDS KOMMUN 
Utbildningsförvaltningen  
Gymnasieskolan VIPAN 

 
 
 
 

  
 
 

 

 
Datum 
 

2014-11-20 

 

 
 
 

   

 

 
Postadress Skolans E-post Telefon växel Telefax 
Vipeholmsvägen 
224 66  LUND 

vipan@lund.se                    046 – 35 50 00 046 – 211 94 07 

 

Pedagogiska vinster Campus Vipan (Komvux och Gymnasieskolan Vipan) 
 

• Samverkan mellan Vux och gymnasium runt yrkesutbildningar 
o Utökad samverkan bla i programråd ger bättre kvalitetssäkring av 

APL 
o Samverkan i ämnesgrupper kvalitetssäkrar utbildning och 

bedömning 
o Samverkan stärker lärarna 
o Fler utbildningar ger möjlighet till investering i spetsutrustning 

• Fler vuxna på Campus 
o Fler kunder till Vipans bageri och restaurang ger bättre utbildning 
o Normaliserar Campus till en plats där både vuxna och ungdomar 

befinner sig. 
• Gemensamma resurser ger effektivitet 

o Samutnyttjande av labbsalar 
• Gemensamma grupper i högre steg? (Matte 3, Språkval) 
• Gymnasielärare kan undervisa vissa kurser på vux 
• 7:e termin i samverkan med komvux som ger särskild högskolebehörighet  
• Yrkeshögskola ger spetskompetens i lärarkåren 
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Vipan Ekonomi 
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Ekonomisk analys Vipan 
 

• Beräkning av kommunens kassaflöde för 20 och 
30 år.   

• Antagna driftkostnader utifrån Repab och 
serviceförvaltningens självkostnad. 

• Fördelning investering/underhåll är uppskattad 
• Underhåll ingår i fastighetsdriften 
• Ränta 2,5 %  
• Inflation 2% 
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Ekonomisk analys Vipan 

• Investering 125 mnkr 
• Köp 20 mnkr 
• Annuitet för investering 
• Ränteintäkt från försäljning av Gastelyckan 
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Nuläge (tkr) 

Uppskattade 
kostnader Vipan Gastelyckan Summa 

Fastighetskostnader 16 753 3 195 

Kapital     

Externa hyror 4 203 0 

Summa 20 956 3 195 24151 

Kostnader under 20 år 586 806 

Kostnader under 30 år 979 760 
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Komvux flyttar till Vipan (tkr) 

Fastighetskostnader  18 169 0 

Kapital     

Externa hyror 0 0 

Kapitalkostnader köp (ränta) 125 0 

Kapitalkostnad inv. annuitet 6 120 0 

Intäkt kapitalkostnader 0 -1 413 

Summa kostnader 24 414 -1 413 23 001 

Kostnader under 20 år 538 093 

Kostnader under 30 år 882 033 

Uppskattade kostnader Vipan Gastelyckan Summa 
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Slutsatser 

För kommunens kassaflöde över tiden visar att 
• Besparingen på 20 år är ca 50 mnkr 
• Besparingen på 30 år är ca 100 mnkr 

 
• Investeringen är lönsam från första året.  
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Varför är den lönsam? 

Kapitalkostnader är konstanta över tiden 
jämfört med fastighetskostnader. 
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Kommunnyttan 

• Byggnaden kan nytt användningsområde 
(högstadieskola?) 

• Kommunens klimatmål 
• Anpassade och nyrenoverande lokaler.  
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 81 Strategi för hållbart byggande
Dnr KS 2015/1030

Sammanfattning
Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden har gemensamt tagit fram ett 
förslag till strategi för hållbart byggande. Strategin är tänkt att ersätta 
Miljöbyggprogram Syd och syftar till att stimulera hållbart byggande och 
verka för god bebyggd miljö, utan att ställa särkrav i 
markanvisningsavtal. Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen 
överlämnar strategin för hållbart byggande till tekniska nämnden med 
uppdraget att i samråd med byggnadsnämnden inarbetar den föreslagna 
dialogmodellen i markpolicyn, samt att målsättningar rörande hållbart 
byggande och god bebyggd miljö beaktas vid kommande revideringar av 
kommunens styrdokument.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2016-01-27
Tekniska nämndens protokoll med tillhörande handlingar 2015-11-18
Byggnadsnämndens protokoll med tillhörande handlingar 2015-11-19

Yrkanden
Björn Abelson (S), Hanna Gunnarsson (V), Philip Sandberg (L), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Anne Landin (FNL) och Ulf Nymark (MP) yrkar 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att Lunds kommun inte längre ska tillämpa Miljöbyggprogram SYD på 
annat sätt än att redan ingångna avtal slutförs,

att godkänna förslag till strategi för hållbart byggande

att uppdra åt byggnadsnämnden och tekniska nämnden att gemensamt 
aktualisera en revidering av strategin vid behov, dock minst en gång per 
mandatperiod.

Mats Helmfrid (M), Hans-Olof Anderson (SD), Christer Wallin (M) och 
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar avslag på förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att Lunds kommun inte längre ska tillämpa Miljöbyggprogram SYD på 

annat sätt än att redan ingångna avtal slutförs,
 
att godkänna förslag till strategi för hållbart byggande
 
att uppdra åt byggnadsnämnden och tekniska nämnden att gemensamt 

aktualisera en revidering av strategin vid behov, dock minst en 
gång per mandatperiod.

Reservationer
Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M) och 
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

 

Följande skriftliga reservationer inges, Prot.Bil § 81/01-02.

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

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-03-02 klockan 15.00–21.15

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 69-95, kl 15:00-19:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarson (V) §§ 96-107, kl 
16:05-21:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 

Ersättare Fanny Johansson (S), kl 15:00-20:30
Peter Fransson (S), kl 16:50-21:15
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00-20:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L), kl 15:00-19:15
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-17:15
Gunnar Jönsson, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anne Landin (FNL)

Paragrafer § 69-107

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Anne Landin (FNL)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-03-02

Paragrafer § 69-107

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2016-01-27 KS 2015/1030

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

Strategi för hållbart byggande

Sammanfattning
Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden har gemensamt tagit fram ett 
förslag till strategi för hållbart byggande. Strategin är tänkt att ersätta 
Miljöbyggprogram Syd och syftar till att stimulera hållbart byggande och 
verka för god bebyggd miljö, utan att ställa särkrav i 
markanvisningsavtal. Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen 
överlämnar strategin för hållbart byggande till tekniska nämnden med 
uppdraget att i samråd med byggnadsnämnden inarbetar den föreslagna 
dialogmodellen i markpolicyn, samt att målsättningar rörande hållbart 
byggande och god bebyggd miljö beaktas vid kommande revideringar av 
kommunens styrdokument.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2016-01-27
Tekniska nämndens protokoll med tillhörande handlingar 2015-11-18
Byggnadsnämndens protokoll med tillhörande handlingar 2015-11-19

Barnets bästa
Beslutet berör barn. Åtgärder för hållbar utveckling och god bebyggd 
miljö, leder till positiva konsekvenser för barn.

Ärendet
Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden har gemensamt tagit fram ett 
förslag till strategi för hållbart byggande. Strategin är tänkt att ersätta 
Miljöbyggprogram Syd och syftar till att stimulera hållbart byggande och 
verka för god bebyggd miljö, utan att ställa särkrav i 
markanvisningsavtal. 

Sammanfattningsvis beskriver strategin för hållbart byggande en 
arbetsprocess som ska styra mot ett antal effektmål. Till effektmålen är 
ett antal indikatorer kopplade. För att nå målen föreslås ett dialogbaserat 
arbetssätt, där utgångspunkten i dialogen med byggherrar är 
hållbarhetsaspekter, bl a med stöd av olika beräkningsverktyg. 
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Tjänsteskrivelse 2 (4)
Diarienummer

2016-01-27 KS 2015/1030

Kommunkontorets kommentar
Inledning
Kommunkontoret ser positivt på att finna nya former för att fortsätta 
stimulera till ett hållbart byggande och att verka för en god bebyggd 
miljö. Det är viktigt att detta arbete fortsätter att utvecklas och att den 
kompetens som byggts upp kring Miljöbyggprogram Syd tillvaratas.

Kommunkontoret vill inledningsvis hänvisa till projektet Ökat 
bostadsbyggande och de riktlinjer för bostadsbyggande som 
kommunfullmäktige antog 2013-11-28.

Inom ramen för detta projekt fördes ett antal dialoger med byggherrar, 
varvid konstaterades att bland de viktigaste förutsättningarna för ett ökat  
bostadsbyggande var tydliga processer, färre särkrav och mer dialog.
Mot denna bakgrund beslutade kommunfullmäktige om en rad åtgärder, 
bl a: 

 att utarbeta en ny markpolicy som tydligt klargör spelreglerna 
vad gäller kommunens markpolitik, maranvisningsmetoder, 
utvärderingskriterier etc. Markpolicyn ska utgå från aktuella 
målsättningar i andra styrdokument.

 att säkra en för byggherrar och övriga intressenter tydlig 
förvaltningsövergripande generell plan-och 
exploateringsprocess, 

 att generellt öka samverkan med externa aktörer och genom 
återkommande dialoger öka samverkan med byggherrar, bl a 
rörande riktlinjer och ambitioner inför kommande 
markanvisningar etc.

Strategins förslag till dialogbaserat arbetssätt
Syftet med den kommande markpolicyn är således att klargöra 
spelreglerna vid markanvisningar i dialogen med byggherrar. 
Markpolicyn ska också beskriva hur metod, arbetssätt och process vid 
markanvisningar bör ske, varför även ett dialogbaserat arbetssätt bör 
beskrivas här. 

Policyn bör också hänvisa till kommunens målsättningar och ambitioner 
rörande byggnadskvaliteter och miljövärden som återfinns i andra 
styrdokument. 
Kommunkontoret anser det viktigt att det arbete som inletts för att öka 
bostadsbyggandet med reviderad markpolicy, tydliga processer, 
förenkling av regelsystem och nyttjande av befintliga certifieringssystem 
etc, fortskrider. Utöver detta är det viktigt att fortsätta föra dialog om 
högre ambitioner än gällande lag med byggherrar tidigt i processen. 

Kommunkontoret anser att det genom olika styr-och policydokument 
redan i dag finns stöd för dialog med byggherrar rörande hållbart 
byggande och god bebyggd miljö. Bl a i Riktlinjer för ökat 
bostadsbyggande, i Energiplanen och i LundaEko II. 
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Tjänsteskrivelse 3 (4)
Diarienummer

2016-01-27 KS 2015/1030

Strategins förslag till effektmål och åtgärder
Kommunkontoret kan konstatera att de förslag till effektmål och åtgärder 
som redovisas i Strategin för hållbart byggande i princip täcks upp i 
andra styrdokument såsom ÖP, energiplan, dagvattenstrategi, LundaEko 
II m fl, och som med viss komplettering, bör kunna utgöra erforderliga 
styrinstrument för nämnderna i arbetet med hållbart byggande och god 
bebyggd miljö.

Strategins förslag till indikatorer
Kommunkontoret anser att förslaget till uppföljning och val av 
indikatorer av hållbart byggande är bra och intressant. Då begreppet 
andel kopplas till indikatorn, blir dock ovanstående att betrakta som 
mätbara mål. 

Det gäller bl a:

 Minst 30 % av nybyggnationen i Lunds kommun motsvarar 
passivhusnivå. (LundaEko II)

 Andelen plusenergihus av nybyggnationen i Lunds kommun bör 
motsvara minst 10 %. 

 Andel nyproducerade fastigheter med egen solcellsproduktion bör 
vara minst 20 %. 

Om dessa mål ska kunna realiseras, krävs överenskommelser i 
markanvisningsavtal. Det är endast som fastighetsägare och via sitt 
ägardirektiv till LKF som Lunds kommun kan ge i uppdrag att arbeta 
efter mer specifika målsättningar.

Då kommunen förlorat möjligheten att ställa särkrav genom 
Miljöbyggprogram Syd i markanvisningar, är kommunkontoret tveksam 
till att sätta upp liknande mål i strategi för Hållbart byggande. 

Beträffande övriga åtgärdsförslag i Strategin för hållbart byggande, 
utmärkelse för byggprojekt, guide för sociala hänsyn i byggandet, är 
dessa inte färdigutredda och därmed svåra att kommentera i nuläget, men 
generellt kan sägas att riktlinjer kopplade till markanvisningar bör 
redovisas i markpolicyn. Utmärkelse för hållbara byggprojekt välkomnas 
som ett utmärkt tillfälle att sätta Lunds kommun på kartan vad gäller 
hållbart byggande.

Krav på utökade resurser
Nämnderna konstaterar avslutningsvis att förslaget till Strategi för 
hållbart byggande kräver permanent utökade resurser med minst en tjänst 
vardera till stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen. 
Kommunkontoret anser att hållbart byggande utgör en viktig del av 
tekniska och byggnadsnämndens verksamhet, bl a utifrån de nationella 
miljömålen. Det dialogbaserade arbetssättet, årliga seminarium, liksom 
att bygga den inspirationsplattform som ska inspirera byggherrar till att 
frivilligt sikta mot högre miljöambitioner, bedömer kommunkontoret 
som mycket positivt.  
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Tjänsteskrivelse 4 (4)
Diarienummer

2016-01-27 KS 2015/1030

Mot bakgrund av ovanstående synpunkter ställer sig dock 
kommunkontoret tveksam till ytterligare resursförstärkning inom 
området.  2014 fick byggnadsnämnden ramökning med 300 tkr för 0,5 
tjänst avseende Miljöbyggprogram Syd och 2016 fick byggnadsnämnden 
ytterligare 300 tkr i ramökning avseende ”Miljöstrategiskt arbete”. 

Sammanfattning
Kommunkontoret får mot denna bakgrund föreslå att kommunens 
befintliga styr-och policydokument på strategisk nivå, beaktar mål och 
indikatorer för hållbart byggande och god bebyggd miljö vid kommande 
revideringar. Den förslagna dialogbaserade arbetsmodellen föreslås i 
valda delar inarbetas i kommunens markpolicy och breddas till att 
omfatta även hållbarsperspektivet i den mån det inte redan sker.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att att överlämna strategin för hållbart byggande till tekniska nämnden 

med uppdraget att i samråd med byggnadsnämnden inarbeta den 
föreslagna dialogmodellen i markpolicyn, 

att     målsättningar och indikatorer för hållbart byggande och god 
bebyggd miljö beaktas vid kommande revideringar av kommunens 
befintliga styrdokument, samt

att     Miljöbyggprogram Syd inte längre ska tillämpas på annat sätt än att 
redan ingångna avtal slutförs.   

Anette Henriksson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Bitr kommundirektör
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2015-11-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 213 Strategi för hållbart byggande
Dnr TN 2015/0479

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret har gemensamt tagit 
fram ett förslag till Strategi för hållbart byggande – en arbetsprocess för 
att stimulera hållbart byggande och verka för en god bebyggd miljö utan 
att ställa särkrav i markanvisningsavtal. Ärendet gäller även beslut om 
avveckling och övergångshantering av Miljöbyggprogram SYD.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens 
gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-05
Promemoria om Miljöbyggprogram SYD:s framtid, 2014-11-25
Sammanfattning- workshop med byggherrarna den 20 maj 2015
Malmös stadsbyggnadsnämnds beslut 2015-06-11 § 196

Yrkanden
Ann Schlyter (V) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen med 
uppdrag:
- att till målen läggs att anslutning till fjärrvärme prioriteras i lägen där 
det är möjligt,
- att strategin utökas med ett avsnitt om miljöpåverkan samt sociala 
hänsyn under byggprocessen,
- att strategin utökas med en dimension som omfattar kultur- och 
estetiska värden,
- att strategin innefattar användandet av tomträttsinstitutet för att på sikt 
säkerställa kommunens inflytande över bebyggelsen samt
- att Lund liksom Göteborg och Stockholm prövar att ställa särdrag,  det 
vill säga att vi använder Miljöbyggprogram Syd.

Emma Berginger (MP) med instämmande av Cecilia Barnes (FP), Ann 
Schlyter (V) och Lars-Göran Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag med revidering av den tredje att-satsen till ”Att uppdra åt 
byggnadsnämnden och tekniska nämnden att gemensamt aktualisera och 
revidera strategin vid behov, dock minst en gång per mandatperiod”.

Mats Helmfrid (M) med instämmande av Jan O Carlsson (M) och Mio 
Fric (KD) yrkar att tekniska nämnden avslår förslag till Strategi för 
hållbart byggande.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Ann Schlyters 
(V) återremissyrkande och finner att yrkandet avslås.
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2015-11-18

Justerare Utdragsbestyrkande

Omröstning begärs och genomförs.
10 röster (Emma Berginger (MP), Lena Fällström (S), Mikael Thunberg 
(S), Margareta Kristensson (S), Jens Gynnerstedt (MP), Mats Helmfrid 
(M), Jan O Carlsson (M), Cecilia Barnes (FP), Lars-Göran Hansson (C) 
och Mio Fric (KD)) för avslag på Ann Schlyters (V) återremissyrkande
1 röst (Ann Schlyter (V)) för bifall till Ann Schlyters (V) 
återremissyrkande.

Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. 
yrkande mot Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande och finner sitt eget m.fl. 
yrkande vara bifallet.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att Lunds kommun inte längre ska 

tillämpa Miljöbyggprogram SYD på annat sätt än att redan 
ingångna avtal slutförs,

 
att tillstyrka förslag till strategi för hållbart byggande, samt föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna detsamma, samt
 
att uppdra åt byggnadsnämnden och tekniska nämnden att gemensamt 

aktualisera och revidera strategin vid behov, dock minst en gång 
per mandatperiod.

Reservationer
Ann Schlyter (V) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Mats Helmfrid (M) och Jan O Carlsson (M) inkommer med skriftlig 
reservation, se bilaga.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2015-11-18 TN 2015/0662

Justerare Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Plats och tid Porfyren 1 och 2 plan 7, Brotorget 1, Lund, 2015-11-18 klockan 
17.30–21.55

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 (FP)
Ann Schlyter (V)
Lars-Göran Hansson (C)
Mio Fric (KD)

Ersättare Felix Solberg (M)
Hanna Örnskär (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Christian Resebo (FP)
Christer Wallström (FP)
Anders Jarfjord (V)
Börje Hed (FNL)
Johan Nilsson (C)
Marit Stigson (FI)

Övriga Håkan Lockby, teknisk direktör
Per Eneroth, gatuchef
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare
Anita Wallin, exploateringschef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Meta Gerle, nämndsekreterare
Lena Bengtsson, exploateringsingenjör
Helén Wiklund, stadsbyggnadskontoret

Justerare Mikael Thunberg (S)

Paragrafer § 207-235

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen 27 november 2015 kl. 8:00

Underskrifter
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2015-11-18 TN 2015/0662

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Meta Gerle

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Mikael Thunberg (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2015-11-18

Paragrafer § 207-235

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Meta Gerle

108



     TN Bilaga 2015-11-18 § 213 

 

 

Reservation Strategi för Hållbart byggande – Ärende 7 

 

Moderaterna reserverar sig mot beslutet att tillstyrka strategin för hållbart byggande för att det är 
ett sätt att försöka bibehålla de kommunala särkraven trots att det skulle strida mot lagstiftningens 
syfte. 

Den 1 januari 2015 infördes en ny paragraf i PBL som förbjuder kommuner att ställa krav som går 
utöver lagen, så kallade särkrav. Förvaltningen konstaterar i sin skrivelse att om sådana krav ställs är 
dessa utan verkan. Följden blir att Miljöprogram SYD inte längre kan tillämpas på framtida projekt. 

Vi har inget emot att kommunen har en dialog med byggbolagen. Men det får inte bli ett sätt att 
missgynna bolag som inte är beredda att följa kommunens direktiv till punkt och pricka. Det är fel att 
ha en strategi som kan leda till att det även i fortsättningen kan bli speciella särkrav som onödigt 
fördyrar byggnationen. Strategin kan också komma att  tillämpas så att bara den som uppfyller 
särkraven kan tilldelas mark när man genomför en markanvisningstävling. Byggbolagen har redan 
tidigare påtalat att Lunds speciella krav leder till ett fördyrat byggande.  

 

För moderaterna 

 

 
Mats Helmfrid(M)    Jan O Carlsson (M) 

 
 

109



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2015-11-19

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 209 Strategi för hållbart byggande
Dnr BN 2015/0437

Sammanfattning
Förslag till strategi för hållbart byggande – Lunds kommuns 
arbetsprocess för att stimulera hållbart byggande och verka för en god 
bebyggd miljö utan att ställa särkrav i markanvisningsavtal. Samt beslut 
om avveckling och övergångshantering av Miljöbyggprogram SYD.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 
(denna skrivelse), daterad 2015-11-05.
Bilaga 1 Promemoria om Miljöbyggprogram SYDs framtid, 2014-11-25
Bilaga 2 Sammanfattning- workshop med byggherrarna den 20 maj 2015
Bilaga 3 Beslut av Malmö Stadsbyggnadsnämnd 2015-06-11, SBN 2015-
639, §196

Yrkanden
Ordföranden Björn Abelson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar bifall till 
stadsbyggnadskontorets förslag med en ändring av tredje att-satsen enligt 
följande.

att uppdra åt byggnadsnämnden och tekniska nämnden att gemensamt 
aktualisera och revidera strategin vid behov, dock minst en gång per 
mandatperiod.

Klas Svanberg (M) yrkar avslag på andra och tredje att-satsen.

 

Mia Honeth (FP), Helen Pender (S) och Bernt Bertilsson (C) yrkar bifall 
till stadsbyggnadskontorets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på första att-satsen och finner att 
byggnadsnämnden beslutat att bifalla den.

 

Därefter ställer ordföranden proposition på Björn Abelsons (S) ml.fl. 
yrkande om bifall till andra och tredje att-satsen mot Klas Svanbergs (M) 
yrkande om avslag på dessa. Ordföranden finner att byggnadsnämnden 
beslutat att bifall andra och tredje att-satsen.
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2015-11-19

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att     föreslå kommunfullmäktige att Lunds kommun inte längre ska 

tillämpa Miljöbyggprogram SYD på annat sätt än att redan 
ingångna avtal slutförs,

att     tillstyrka förslag till strategi för hållbart byggande, samt föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna detsamma, samt

att     uppdra åt byggnadsnämnden och tekniska nämnden att gemensamt 
aktualisera och revidera strategin varje mandatperiod, eller vid 
behov snarare.

Reservationer
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet, se 
bilaga.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Förvaltningschefen
Akten
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2015-11-19 BN 2015/0426

Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid Meteoriten, Brotorget 1, Plan 7, 2015-11-19 klockan 17.00–20.50

Ledamöter Björn Abelson (S), ordförande, ersattes av Mohsen Abtin (S) under 
handläggningen av § 198.
Ulf Nymark (MP), vice ordf, mötesordförande under handläggningen 
av § 198.
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Daniel Pettersson (S)
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP)
Mia Honeth (FP)
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare Helen Pender (S), ersättare för Akram Heidari (S).
Mohsen Abtin (S), ersättare för Björn Abelson (S) under 
handläggningen av § 198.

Ersättare Ebba Rodriguez Bristulf (S)
Alexander Wallin (M)
Johan Helgeson (MP)
Christoffer Karlsson (FP)
Mattias Brage (FP)
Jan Annerstedt (FNL)
Per Johnsson (C)
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2015-11-19 BN 2015/0426

Justerare Utdragsbestyrkande

Övriga Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Ole Kasimir, planchef
Vesna Vasiljkovic, planarkitekt
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Lotta Wallin, Biträdande planchef
Johan Lindström, samhällsplanerare
Ella Swahn, planarkitekt
Astrid Avenberg Rosell, planarkitekt
Christoffer Lindskov, planarkitekt
Birgitta Mitchell, biträdande stadsarkitekt
Pia Laike, biträdande stadsarkitekt
Helen Wiklund, miljöbyggstrateg
Daniel Wasden, planarkitekt
Lovisa Sjöstedt, praktikant
Johanna Lindqvist, praktikant

Justerare Klas Svanberg (M)

Paragrafer § 194-216

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, 26 november 2015 
kl. 08.00

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Klas Svanberg (M)
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2015-11-19 BN 2015/0426

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-11-19

Paragrafer § 194-216

Datum då anslaget sätts upp 2015-11-27 Datum då anslaget tas ned 2015-12-18

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli, Brotorget 1

Underskrift
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Byggnadsnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Diarienummer 

2015-11-19 BN2015/0426 
lUND 

Byggnadsnämnden 

Plats och tid 

Ledamöter 

Ersättare 

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget l , kl. 17:00-20:50 

BjörnAbelson (S), ordförande - under handläggningen av § 198 
ersattes han av Ulf Nymark (MP) som mötesordförande och av 
Mohsen Abtin (S) som ordinarie ledamot. 
UlfNymark (MP), vice ordf. - ersättare för ordföranden Björn 
Abelson (S) som mötesordförande under handläggningen av § 198. 
Klas Svanberg (M), 2:e vice ordf. 
Daniel Pettersson (S) 
Lena Gustafsson (M) 
Anna Hagerberg (MP) 
Mia Honeth (FP) 
Helmut Moser (V) 
Bernt Bertilsson (C) 
Dirnitrias Afentoulis (KO) 
Helen Pender (S), ersättare förAkram Heidari (S). 

Mohsen Abtin (S), ersättare för Björn Abelson (S) under handlägg
ningen av § 198. 
Ebba Rodriguez Bristulf (S) 
Alexander Wallin (M) 
Johan Helgeson (MP) 
Christoffer Karlsson (FP) 
Mattias Brage (FP) 
Jan Annerstedt (FNL) 
Per Johnsson (C) 

l """'''"'''''"'' 

l ( 41) 
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Byggnadsnämnden Protokoll 

Övriga 

Justerare 

Paragrafer 

Sammanträdesdatum Diarienummer 

2015-11 -19 BN 2015/0426 

Katarina Öberg Magnusson, sekreterare 
Cecilia Hansson, översiktsplanechef 
Jonas Andreasson, stadsingenjör 
Ole Kasimir, planchef 
Lotta Wallin, biträdande planchef 
Birgitta Mitchell, biträdande stadsarkitekt 
Pia Laike, biträdande stadsarkitekt 
Vesna Vasiljkovic, planarkitekt 
Christian Ryden, trafikplaneringschef 
Johan Lindström, samhällsplanerare 
Ella Swahn, planarkitekt 
Astrid A venberg Rosell , planarkitekt 
Christoffer Lindskov, planarkitekt 
Daniel Wasden, planarkitekt 
Helen Wiklund, miljöbyggstrateg 
Lovisa Sjöstedt, praktikant 
Johanna Lindqvist, praktikant 

Klas Svanberg (M) med Anna Hagerberg (MP) som ersättare. 

§ 194-216 

Plats och tid för justering stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget l , 26 november 2015 
kl. 08 .00 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordförande 

n Abelson (S) avser§§ 195-197 samt 199-216 

Justerare 

Justerare l Utd "9 ''"ty<koodo 

2 (41) 
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Byggnadsnämnden Protokoll 3 ( 41) 
Sammanträdesdatum Diarienummer 

2015-11-19 BN 2015/0426 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-11 - 19 

Paragrafer § 194-216 

Datum då anslaget sätts upp 2015-11-27 Datum då anslaget tas ned 2015-12-21 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

l """"'"'''''"'' 
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Reservation strategi för Hållbart byggande - Ärende 16 

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet att 
tillstyrka strategin för hållbart byggande då vi ser att det kan vara ett 
sätt att bibehålla de kommunala särkraven trots att det skulle strida mot 
lagstiftningen . 
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Stadsbyggnadskontoret 
Tekniska förvaltningen 

Tjänsteskrivelse 
2015-11-05 

1(9) 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax Internetadress e-post 
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-3596490 www.lund.se tekniska.forvaltningen@lund.se 
221 00 Lund 

Helen Wiklund 

046-355331 

Helen.wiklund@lund.se 
Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden 

Strategi för hållbart byggande 
BN 2015/0437 

Sammanfattning 
Förslag till strategi för hållbart byggande – Lunds kommuns arbetspro-
cess för att stimulera hållbart byggande och verka för en god bebyggd 
miljö utan att ställa särkrav i markanvisningsavtal. Samt beslut om av-
veckling och övergångshantering av Miljöbyggprogram SYD. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 
(denna skrivelse), daterad 2015-11-05. 
Bilaga 1 Promemoria om Miljöbyggprogram SYDs framtid, 2014-11-25 
Bilaga 2 Sammanfattning- workshop med byggherrarna den 20 maj 2015 
Bilaga 3 Beslut av Malmö Stadsbyggnadsnämnd 2015-06-11, SBN 2015-
639, §196 

Barnens bästa 
Inga särskilda grupper av barn är berörda, men barn i allmänhet berörs av 
strategin. Beslutet bedöms leda till positiva konsekvenser för barn. Stra-
tegin verkar för en hållbar utveckling som tar hänsyn naturens begrän-
sade resurser och tar hänsyn till framtida generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov. Barns psykiska och fysiska välbefinnande i den 
bebyggda miljön har förutsättningar att förbättras genom att arbeta enligt 
strategin. 

Ärendet 

Bakgrund  
Miljöbyggprogram SYD (MBP SYD) har varit Malmö Stads och Lunds 
kommuns gemensamma verktyg för att stimulera ett ekologiskt hållbart 
byggande, sedan det antogs i kommunfullmäktige under hösten 2009. 
Programmet innehåller en rad miljökrav på byggande inom områdena 
energi, innemiljö, fuktsäkerhet, biologisk mångfald och buller. Program-
met har ställts som krav i markanvisningsavtalen1 och gäller nybyggnat-
ion av bostäder och lokaler.  

1 Markanvisningsavtal upprättas av tekniska nämnden när en byggherre vill köpa kom-
munal mark för att bebygga. Detta är en form av genomförandeavtal - avtal om hur en 
detaljplan ska genomföras. 

119



   
 Tjänsteskrivelse 

2015-11-05 
2(9) 

 

 

Den 1 januari 2015 infördes en ny paragraf (8 kap. 4 a §) i PBL som för-
bjuder kommuner att ställa sådana krav på en byggnads tekniska egen-
skaper som går utöver plan- och bygglagstiftningen (så kallade särkrav), 
vid planläggning, vid genomförande av detaljplaner, eller i andra ärenden 
enligt PBL. Om en kommun ställer sådana krav är dessa utan verkan. 
Kontoren genomförde en utredning av vad den nya lagstiftningen innebär 
för arbetet med MBP SYD under hösten år 2014. En omvärldsspaning 
och en utvärdering av Miljöbyggprogrammets övergripande status har 
också genomförts, där kostnader, resurser och miljönytta värderades 
övergripande. Detta sammanställdes i en promemoria. Promemorian är 
bilagd2, och utgör underlag för avsnittet uppdrag. En tid har gått sedan 
promemorian skrevs men slutsatsen är fortfarande densamma - Miljö-
byggprogram SYD är inte längre ett effektivt sätt att bedriva arbetet för 
hållbart byggande på därför behövs en ny arbetsmetod.  
Malmö stadsbyggnadsnämnd har redan den 4 juni fattat beslut att föreslå 
kommunfullmäktige i Malmö stad att Miljöbyggprogram SYD inte 
längre ska tillämpas och nämnden föreslår istället att arbeta efter en ny 
miljöbyggstrategi. Ärendet förväntas tas upp under hösten i Malmös 
kommunfullmäktige. 
 

Uppdrag 
Med anledning av slutsatserna i promemorian har stadsbyggnadskontoret 
och tekniska förvaltningen i Lund fått i uppdrag av tekniska nämndens 
och byggnadsnämndens presidier 3att tillsammans med Malmö stad ta 
fram ett förslag till ny strategi för hur kommunerna kan fortsätta att sti-
mulera hållbart byggande genom en dialogbaserad arbetsprocess istället 
för krav i markanvisningsavtal. Lunds kommuns ambitioner vad gäller 
hållbart byggande är oförändrat höga. Även om medlen ändrats är viljan 
densamma. 

Hantering av Miljöbyggprogram SYD 
Särkravsstoppet gäller inte retoraktivt. För de projekt som redan har 
tecknat avtal med kommunen om att följa Miljöbyggprogram SYD innan 
lagändringen kom, fortsätter avtalet att gälla.  
I en övergångsperiod har Tekniska förvaltningen haft den arbetsprincipen 
att om en preliminär markanvisning gjorts innan årsskiftet med förespeg-
lingen att vissa villkor ska gälla så bör parterna hålla sig till den överens-
kommelsen även om det egentliga köpeavtalet tecknats efter årsskiftet. 
Vissa av dessa preliminära markanvisningar har gjorts i konkurrens mel-
lan olika byggherrar som deltagit i markanvisningstävlingar. Vissa förut-
sättningar i tävlingarna har varit givna och dessa har skrivits in i den pre-
liminära markanvisningen. En preliminär markanvisning har i Lund i 
regel varit ett politiskt beslut där förutsättningar för slutlig försäljning 
och överlåtelseförfarande stipulerats. En ny lagstiftning har definierat 
markanvisningar och därmed ersätts ”preliminär markanvisning” sedan 1 
januari 2015 mot ”markanvisning”.  

                                                 
2 se bilaga 1 – promemoria om MBP SYDs framtid, daterad 2014-11-25. 

3 vid sammanträde den 11 februari 2014 
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Ingångna avtal kommer att följas upp. Miljöbyggprogram SYDs hemsida 
med bakomliggande ärendehanteringssystem behöver därför finnas kvar 
till dess att projekten har slutrapporterats, vilket beräknas vara klart om-
kring år 2020. Den årliga drift- och förvaltningskostnad för hemsidan på 
25 000 kr/år och kommun kvarstår därmed. 
Föreliggande förslag till beslut innebär att Miljöbyggprogram SYD inte 
längre kommer att tillämpas i Lunds kommun på annat sätt än att redan 
ingångna avtal med villkor ska fullföljas. 
MBP SYD vidareutvecklas inte med nya kärnområden eller med nya 
kravställningar. Malmö Stad och Lunds kommun ansvarar gemensamt för 
att programmet hanteras och slutförs på ett bra sätt. Slutrapportering sker 
till byggnadsnämnd och teknisk nämnd.  

Metod  
Strategin är framtagen av stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen 
och kommunkontoret. Tidigt i processen har förslaget utarbetats i samar-
bete med Malmö stad, men kommunspecifik anpassning har gjorts och 
därför skiljer sig innehållet något. Innebörden i strategierna är dock det-
samma i båda kommunerna och intentionen är att fortsätta samverka i 
gemensamma angelägenheter. 

Förankring 
Byggherreorganisationer i Malmö och Lund har bidragit med synpunkter 
och önskemål vid ett dialogtillfälle den 20 maj 2015. Trettio representan-
ter från tiotalet byggherrebolag medverkade. Byggherrarnas tankar, idéer 
och synpunkter har så långt det är möjligt beaktats i förslaget. Läs sam-
manfattning i bilaga 24.  
Ärendet har föredragits som informationsärende i Byggnadsnämnden och 
Tekniska nämnden i augusti 2015. Därefter har ett arbetsmaterial skickats 
ut till tekniska nämnden och byggnadsnämndens ledamöter och ärendet 
har åter behandlats i BN/TN presidiemöte där synpunkten framfördes att 
målformuleringar behövs i strategin. Med anledning av detta har försla-
get bearbetats med ett antal målsättningar för arbetet, samt en åtgärds-
plan. Ärendet informerades om på KSAU samhällsplanering den 21 sep-
tember och den 19 oktober 2015.  

Omvärldsspaning 
En kort omvärldsspaning har utförts för att se hur andra kommuner arbe-
tar för att stimulera hållbart byggande. Olika arbetsmetoder passar för 
olika tillfällen.  
 
Stockholm arbetar med en väl definierad metod för markanvisningstäv-
lingar. Staden bjuder in de byggherrar som önskar markanvisning att med 
referensprojekt visa hur de ämnar ta sig an stadens förutbestämda ambit-
ioner och strategier för hållbar stadsutveckling. Exempelvis har Stock-
holm stad i Norra Djurgårdsstaden i sin markanvisningstävling aviserat 
att urvalsprocessen ska grunda sig på ambitionsnivå och kvalitet istället 
för pris.  

                                                 
4 Se bilaga 2 – sammanfattning av workshop med byggherrarna den 20 maj 2015. 

121



   
 Tjänsteskrivelse 

2015-11-05 
4(9) 

 

 

 
Örebro testar nya angreppssätt i markanvisningsprocessen. Kommunen 
tar fram ett kvalitetsprogram för området varefter de uppmuntrar till 
byggherresamverkan i gemensamma frågor och låter byggherrarna till-
sammans ta fram en förstudie för exploateringsområdet. Detta arbetssätt 
kan lämpa sig vid nyexploatering i större områden. Byggherresamverkan 
kan förkorta planeringstiden samtidigt som olika gemensamma angelä-
genheter kan tas omhand tidigt i processen. 
 
Sweden Green Building Council (SGBC) är en nationell organisation 
som verkar för att sprida kunskaper och erfarenheter om hållbart byg-
gande. I vår region finns även en lokal samverkansgrupp SGBC SYD 
som stöd i arbetet. Detta är något Lunds kommun deltar i. SGBC har en 
plattform Citylab, som syftar till att skapa en mer kvalitativ och effektiv 
arbetsprocess i stadsutvecklingsprojekt för att verka för hållbart byg-
gande.  
 
Den 7 oktober 2015 hölls ett samverkansmöte med Göteborg och Stock-
holm för att diskutera hur de olika städerna förhåller sig till den nya lag-
stiftningen. Göteborg och Stockholm ämnar fortsätta ställa särkrav i sina 
markanvisningsavtal. Kommunerna ser nyttor med att ha återkommande 
samverkansmöten i syfte att dela erfarenheter av de olika arbetsmetoder-
na.  
 

Förslag – strategi för hållbart byggande 
Strategin syftar till att beskriva en kommunal arbetsprocess som kan sti-
mulera hållbart byggande och verka för en god bebyggd miljö utan att 
ställa särkrav i markanvisningsavtal.  

Definition av hållbart byggande och god bebyggd miljö 
Människan är i fokus i Lunds strategi för hållbart byggande. Det är för 
människors behov som en byggnad uppförs och den ska uppföras på ett 
sätt som inte äventyrar kommande generationers möjligheter att tillgo-
dose sina behov. Det vill säga en byggnad som uppförs ska bidra till en 
hållbar utveckling. 
 
Miljömålet en god bebyggd miljö är definierad av riksdagen: 
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälso-
sam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- 
och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anlägg-
ningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att 
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas” 
 
En väsentlig skillnad med strategi för hållbart byggande och Miljöbygg-
program SYD är att Miljöbyggprogram SYD fokuserade främst på den 
ekologiska dimensionen, inom strategin breddas arbetet till att omfatta 
alla tre dimensioner där hänsyn till den ekologiska dimensionen utgör 
den yttersta ramen och förutsättningen för all utveckling, därefter de so-
ciala hänsyn som måste tas. Ekonomi betyder hushållning med resurser – 
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monetära, ekologiska och mänskliga resurser. Det vill säga det är oeko-
nomiskt att inte ta hänsyn till ekologiska och sociala faktorer i ekono-
miska beslut. Utan dessa tre dimensioners samverkan kan därmed inte 
långsiktig hållbarhet uppnås.  Den nya strategin möjliggör ett bättre hel-
hetsgrepp. Därför kallas strategin i Lund för strategi för hållbart byg-
gande och inte miljöbyggstrategi. 
 

 

 

Målstyrning – vilken effekt vi vill uppnå 
Strategin för hållbart byggande beskriver en arbetsprocess som ska styra 
mot ett antal effektmål. Dessa har sin förebild i Brunnshögskontraktet 
och stämmer även överens med nämndernas målarbete och LundaEkoII. 
Till effektmålen sätts indikatorer. Indikatorerna är begränsade till antal 
och ämne utefter vad som är mät- och uppföljningsbart och ska påvisa 
om målen utvecklas i rätt takt och riktning.  
Strategin är ett levande arbetsverktyg som ska gå att anpassa efter nya 
förutsättningar. Därför kan effektmål och åtgärder behöva justeras efter 
hand. Strategin ska ses som ett av nämndernas sätt att samtidigt arbeta 
med flertalet av målen i LundaEko II och Energiplanen. 5 
 
Effektmål till 2020 
• Hållbar livsstil 
- möjligheterna till en hållbar livsstil ökar 
- delaktighet och möjlighet till inflytande ökar 
 
• Minimering av primärenergianvändning 
- Energikällor för uppvärmning och kylning av fastigheter väljs utifrån lägst primär-
energifaktor6, 
- Energianvändningen i byggnader minimeras motsvarande nära passivhusnivåer.  
                                                 
5 Arbetet enligt denna strategi sammanfaller så att även måluppfyllelse av LundaEkoII- 
målen – 1.1, 1.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2 och7.5 underlättas, samt att åtgärden 2.B.3 i 
Energiplanen kan arbetas vidare på. 
6 Primärenergi är vedertaget begrepp genom både LundaEkoII och Energiplanen. 

Ekologisk  

Social  

Ekonomisk 
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• Maximering av lokal elproduktion 
- lokal solelsproduktion ska öka och täcka delar av byggnadsbeståndets elbehov. 
 
• Ett balanserat materialkretslopp 
- Platser/lokaler för återbruk integreras i boendemiljöer 
 
• Minskad användning av fossilt bränsle 
- det är lätt att parkera sin cykel, lådcykel, elcykel på ett säkert och tillgängligt sätt 
 
• Hållbara dagvattenlösningar 
- dagvattnet används som en gestaltningsmässig resurs 
- dagvattenlösningar utformas så att recipientpåverkan och översvämningsrisker mini-
meras, 
- hållbar dagvattenhantering skapas inom kvartersmark. 
 
• Ekosystemtjänsterna stärks 
- matproduktionen/självförsörjandegraden genom urban odling ökar, 
- den urbana växtligheten används i klimatanpassningssyfte samtidigt som det blir en 
gestaltningsmässig och hälsofrämjande resurs och stärker den biologiska mångfalden.  
 
 
Uppföljning genom indikatorer 
Uppföljning av sker vartannat år med rapportering till tekniska nämnden 
och till byggnadsnämnden. Det som inte går att mäta kan följas upp ge-
nom rapporter. Fler indikatorer kan tillkomma. 
 
Indikator  
(fler indikatorer kan utvecklas) 

Tidsaspekt 

Antal dialoger utförda och utvärderade per år.  

LundaEko II mål 6:4: Minst 30 % av nybyggnation-
en* i Lunds kommun** motsvarar passivhusnivå.7 

2016  

Andelen plusenergihus av nybyggnationen* i Lunds 
kommun** bör motsvara minst 10 %. 

2020 

Andel nyproducerade fastigheter med egen sol-
cellsproduktion bör vara minst 20 %. 

2020 

Andel nyproducerade byggnader som är fjärr-
värme/-kylaanslutna. 

 

* med nybyggnation menas alla byggnader med undantag där det är omotiverat. 
**Avser Lunds kommun som geografiskt område. 
 

Arbetsmetoder 
Att nå målen kan åstadkommas på annat sätt än genom krav i avtal, men 
kräver då en större insats av kommunen. Strategin grundar sig på fokuse-
rade dialoger i planer och projekt, hållbarhetsbedömningar i anvisningar 
och planer samt att sprida kunskaper och erfarenheter om hållbart byg-
gande. 
 

                                                 
7 LundaEkoII – delmål 6.4: 2016 ska minst 30 % av nybyggnationen i Lunds kommun 
som geografiskt område ske enligt Miljöklass A avseende energi i Miljöbyggprogram 
SYD eller motsvarande. I miljöklass A anges passivhus som nivå. År 2013 beräknade vi 
vara en tredjedel vägs till att nå det målet. 
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Arbete med dialog 
I dialog med byggherrar verka för hållbart byggande. Dialogformen kan 
användas även på privat mark, en fördel gentemot tidigare arbetsform. En 
process med dialog är mer flexibel och anpassningsbar för vad som ur 
hållbarhetsperspektiv är bäst i den aktuella planen/byggnaden. Det kan 
bredda perspektivet så att det inte bara handlar om tekniska lösningar på 
byggnadsnivå, utan även hur byggnaden samverkar med sin omgivning 
och hur till exempel sociala faktorer tas i beaktande. Dialogens resultat 
blir viktiga inspel till utformningen av detaljplanen/markanvisningen. 
Det handlar om att ge byggherrarna optimerade förutsättningar till håll-
bart byggande. 
Dialogen behöver inte alltid vara så omfattande som den varit för 
Brunnshög. Men det finns mycket positivt att hämta därifrån. Samtal med 
byggherrarna kring hållbart byggande kan genomföras i de ordinarie mö-
ten med byggherren som normalt sker i ett markanvisningsförfarande 
och/eller i ett planförfarande. I dialogen ska alla hållbarhetsaspekter be-
handlas. Följande är utgångspunkter i dialogen: 
 
• Kommunens visions- och målbild beskrivs för området med ut-

gångspunkt i effektmålen.  
• Tillsammans med byggherrarna hitta gemensamma utgångspunkter 

för hållbart byggande i det aktuella projektet.  
• Byggherrarna visar vilka aktiviteter och åtgärder som de vill vidta 

och kan bidra med för att målen ska eftersträvas. 
• Plan för hur dialogen följs upp och resultat återkopplas. 

Byggherren kan välja att använda sig av olika verktyg som hjälp, till ex-
empel verktyg för materialval och livscykelkostnadsanalyser, eller certi-
fieringssystem för hela byggnader. Lunds kommun har tillsammans med 
Kraftringen inom energimyndighetens program Uthållig kommun tagit 
fram ett beräkningsverktyg för val av minst klimatbelastande energikälla 
som är fritt att använda. Sådana verktyg kan dialogen uppmärksamma. 
  
Det är inte möjligt att med dagens resurstilldelning till SBK och TF att 
använda dialogverktyget i arbetsprocessen i alla detaljplaner och mar-
kanvisningar. Ett urval måste ske. Förslaget är att fokusera på strategiskt 
viktiga projekt. I framtiden kan mark- och boendestrategin utgöra ett 
lämpligt instrument för planering av dialogverksamheten, men detta bör 
utredas vidare. 
 
Fördjupning i vissa ärenden 
Att vid försäljning av särskilt strategiskt viktig kommunal mark använda 
sig av olika jämförelseförfaranden i stället för direktanvisning, är ett sätt 
att fördjupa arbetet och skapa spets utan att kräva åtgärder i avtal. Genom 
att vara tydlig med målsättningarna och utgå från dessa kan anbuden jäm-
föras. Hållbarhetsaspekterna blir därmed en del av bedömningsgrunden. 
Detta arbetssätt har tillämpats vid markanvisningstävlingen för livsme-
delslokal på Brunnshög som tillkännagavs i oktober 2015. Uppföljning 
av förfarandet är en viktig aspekt. 
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Fördjupad vägledning och samverkan 
I samverkan med universitet/högskola och andra kommuner anordnas 
seminarier, föreläsningar och workshops i syfte att sprida goda exempel, 
uppmärksamma nya frågeställningar samt öka samsynen om hållbart 
byggande. På så vis kan kommunens vägledande roll utvecklas och erfa-
renhetsutbytet mellan kommun, universitet/högskola och byggbransch 
förstärkas. 
 
Utmärkelse  
Stadsbyggnadskontoret undersöker vidare möjligheten att anordna en 
årlig utmärkelse för att uppmärksamma nybyggnadsprojekt i Lunds 
kommun som haft särskilt fokus på någon eller flera hållbarhetsfrågor. 
Utmärkelsen erhålls för byggnadens egenskaper men tilldelas byggherren 
som får en plakett att sätta på byggnaden – årets ekobyggnad. Jurygrupp 
tillsätts med experter från kommun, universitet och näringsliv som utser 
vinnaren. Frågor som behöver utredas mer i detalj är att se under vilka 
former priset ska delas ut och vilka kriterierna ska vara, samt kostnader. 
 
Åtgärdsplan 
Åtgärder Tidsplan  Ansvarig  Resurs 
Att i markanvisningstävlingar 
ha hållbarhetskriterier 
och/eller göra hållbarhetsbe-
dömningar av tävlingsförsla-
gen. 

Löpande 
med start 
2016 

BN, TN Ryms inom 
befintlig ram 
idag. 

Att föra dialog om hållbart 
byggande i några utvalda pla-
ner och/eller markanvisningar 
varje år. 

Löpande  TN/BN Bedöms 
rymmas 
inom befint-
lig ram 

Att tillsammans med övriga 
samarbetspartners anordna 
minst ett seminarium eller 
workshop per år om aktuella 
ämnen inom hållbart byg-
gande. 

Start 2016, 
löpande 

BN  Bedöms 
rymmas 
inom befint-
lig ram.  

Att anordna en utmärkelse för 
byggprojekt i Lunds kommun 
där hållbarhetsaspekter särskilt 
beaktats. 

för år 2016 
(utdelas 
2017). Där-
efter 2018  

BN och 
TN 

Vidare ut-
redning 
krävs  

Att ta fram en guide för sociala 
hänsyn i byggandet. 

Start 2017 BN TN Vidare ut-
redning 
krävs 

Att i markanvisningstävlingar 
och projekt som är föremål för 
dialog låta undersöka hur plat-
sens ekosystemtjänster och 
biologiska mångfald kan stär-
kas och vidareutvecklas. 

Start 2018 BN, TN, 
KS 

Vidare ut-
redning 
krävs 
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Resurser 
De flesta åtgärder som presenteras möjliggörs genom omfördelning av 
resurser från Miljöbyggprogram SYD, det vill säga beräknas rymmas 
inom befintlig ram. Men för att kontoren ska kunna arbeta efter strategin 
på ett verkningsfullt sätt, eller arbeta med åtgärderna i en snarare tidsram, 
krävs en permanent utökad ram med minst en tjänst vardera till stads-
byggnadskontoret och tekniska förvaltningen.  
 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige att Lunds kommun inte längre ska till-

lämpa Miljöbyggprogram SYD på annat sätt än att redan ingångna 
avtal slutförs, 

att  tillstyrka förslag till strategi för hållbart byggande, samt föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna detsamma, samt 

att  uppdra åt byggnadsnämnden och tekniska nämnden att gemensamt 
aktualisera och revidera strategin varje mandatperiod, eller vid be-
hov snarare. 

 
STADSBYGGNADSKONTORET TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Inga Hallén   Håkan Lockby 
 
 
Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunfullmäktige  
Förvaltningschefen 
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2014-11-25 

Promemoria om MBP SYD:s framtid  
 
Inledning 
 
Med anledning av riksdagens beslut om förbud för kommuner att ställa 
särskilda krav utöver de tekniska egenskapskrav som finns i Plan- och 
bygglagen (PBL) i markanvisningsavtal, samt att styrgruppen i övrigt ser att 
Miljöbyggprogram Syd beroende på omvärlden står inför ett vägval har 
styrgruppen för Miljöbyggprogram Syd beslutat att en promemoria ska tas fram 
som ska innehålla: 
 

• bakgrund om programmet och nulägesbeskrivning, 
• en kortfattad utvärdering av Miljöbyggprogram Syd, 
• information om den nya lagstiftningen och vad den innebär för 

programmet, samt  
• redogöra för två valmöjligheter med Miljöbyggprogram Syd. 

 
Promemorian ska utgöra ett beslutsunderlag till kommunfullmäktige i Lund och 
Malmö till hur arbetet mot hållbart byggande ska fortskrida i kommunerna.  
 
Promemorian har tagits fram av en kommunövergripande arbetsgrupp 
bestående av:  
Christian Röder, Samhällsplanerare Fastighetskontoret, Malmö stad (styrgrupp) 
Charlotte Fingal miljöbyggsamordnare Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 
Helen Wiklund, miljöbyggstrateg Stadsbyggnadskontoret Lunds kommun 
(redaktör) 
Lena Bengtsson, exploateringsingenjör MEX Lunds kommun och 
Lena Neij, professor LU IIEEE (styrgrupp) 
 
Medförfattare till avsnittet om ny lagstiftning: Kjell Sollbe, avdelningschef, 
Fastighetskontoret, Malmö Stad och  
Sarah von Liewen, stadsjurist, Fastighetskontoret Malmö stad  
 
Faktagranskare: Nora Smedby, doktorand LU IIEEE, (delar av texten). 

Om programmet 
Miljöbyggprogram Syd är Malmö stads och Lunds kommuns verktyg för att 
stimulera ett mer ekologiskt hållbart byggande, för att bidra till arbetet med att 
nå det nationella miljömålet om en god bebyggd miljö, samt för att profilera 
regionen inom grönt, innovativt, hållbart byggande. Programmet drivs i 
samarbete med Lunds universitet. Första versionen antogs i kommunernas 
kommunfullmäktige i september respektive oktober år 2009. Kommunerna har 
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därefter tillämpat principen att ställa miljökrav på nybyggnation i 
markanvisningar, försäljning och upplåtelse av mark. 
 
Programmet innehåller ett antal fokusområden, så kallade kärnområden som i 
sin tur är indelade i tre olika miljöklasser A (bäst), B (mycket bra) och C (något 
hårdare än lagkraven). I första hand vänder sig programmet till professionella 
byggherrar som förvärvar mark av kommunerna för att bebygga. Då åtar de sig 
genom markanvisningsavtal/köpeavtal att följa programmets lägsta klass - 
miljöklass C, i vissa fall har krav på högre klasser ställts. Byggherren tecknar 
med kommunen ett så kallat ambitionskontrakt som anger vilka miljöklasser 
som ska gälla för byggprojektet. Därefter ska byggherren redovisa sina resultat i 
två steg – resultatprotokollet vid färdigställande och driftrapporten två år efter 
ibruktagande. All rapportering sker via byggherrens projektplats på hemsidan 
för miljöbyggprogrammet. Kommunerna följer upp projektet via det digitala 
ärendehanteringssystemet som byggts upp på hemsidan och ger de där en 
resultatros.   
Under 2010-2012 gjordes ett omfattande revideringsarbete. Dialogmöten med 
kommuner, byggherrar och universitetet anordnades för att ta fram underlag till 
version 2, för att dela erfarenheter och diskutera förbättringsmöjligheter. En del 
krav skärptes och två nya kärnområden som behandlar buller infördes. Version 
2 antogs under hösten år 2012. 
 
Nulägesbeskrivning 
Ny lagstiftning som begränsar kommunernas möjligheter att ställa krav i 
samband med genomförandet av detaljplaner har antagits i riksdagen. 
Omvärlden ställer också andra krav idag på kommunernas arbetsmetoder mot 
hållbart stadsbyggande än tidigare vilket gör att en förändring i dessa är 
behövliga. Det är också dags att se tillbaka på vad som har åstadkommits med 
programmet, vilka effekterna har varit. Att verka för hållbart byggande och ta 
hänsyn till frågorna ur ett helhetsperspektiv, i exempelvis ett detaljplaneområde, 
löses inte på ett optimalt eller effektivt sätt inom ramen för dagens arbete med 
Miljöbyggprogram Syd. Det kan vi nu se efter några års drift av programmet.  
 
Befintliga certifieringssystem  
Vid programmets uppstart år 2009 fanns det inga liknande program som var 
färdigutvecklade. Miljöbyggnad var bara i sin linda och Breeam och LEED stod 
långt från den svenska marknaden. Nu pågår redan arbete med att ta fram den 
tredje versionen av Miljöbyggnad. Dessa certifieringssystem är 
marknadsledande och de stora byggherrarna har god vana vid dem. Av 
allmännyttan använder Lundafastigheter och MKB sig av Miljöbyggnad.  
 
Sweden Green Building Council (Sweden GBC) är en ideell förening som ägs 
av medlemmarna, däribland Malmö stad och Stockholms stad, öppen för alla 
företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. 
SGBC verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och 
hållbarhetsarbetet i branschen.  
Föreningen Sweden GBC förordar fyra olika certifieringssystem för en 
byggnad: Miljöbyggnad (svenskt), EuGreenBuilding (EU), Breeam (brittiskt 
system) och LEED (USA). För att anpassa till den svenska marknaden har 
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Sweden GBC tagit fram BREEAM-SE och föreningen sköter också 
registreringar och teknisk utveckling. Sweden GBC har beslutat att ta fram ett 
svenskt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. I Storbritannien finns 
motsvarande system kallat BREEAM Communities. Det svenska 
certifieringssystemet kommer att lanseras under nästa år, 2015.  
 

 
Bild 1 visar de olika certifieringssystemens innehåll. Breeam och LEED omfattar fler områden än 
både Miljöbyggnad, GreenBuilding och Miljöbyggprogram Syd. 

Det pågår även ett nationellt arbete med att ta fram manualer och 
planeringsverktyg för ekosystemtjänster inom ramen för projektet c/o City. 
Malmö stad deltar i det projektet. Intentionen är att deras arbete ska 
inkorporeras i Sweden GBCs manual för hållbar stadsutveckling.  
  
 
Utvärdering av programmet 
Redogörelsen nedan är en sammanställning av statistik, de kommunala 
tjänstemännens erfarenheter hittills av programmet, samt en sammanfattning av 
forskningsresultat som Nora Smedby på LU internationella miljöinstitut har 
tagit fram om Miljöbyggprogram Syds effekter. I bilagan finns delar av Lunds 
kommuns och Malmö stads statistik över programmet. 

Utveckling och verkningsgrad 
Verkningsgraden, det vill säga hur stor andel av byggandet som byggs enligt 
programmet, är hög. I Lunds kommun byggs det något fler bostäder på 
kommunal mark, jämfört med den privata, se diagram 1 i bilagan. För Malmö 
visar motsvarande statistik nästan det omvända. Fler bostäder byggs utan krav 
än med, förutom för år 2013 då det byggdes mer på mark med krav, se diagram 
4 och 5 i bilagan. Utvecklingen av valda ambitioner åren 2012 och 2013 per 
bostadsenhet i Lunds kommun (diagram 2 och 3) är att miljöklass C blivit 
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vanligare i samtliga kärnområden och att klass A ökat markant i innemiljö och 
fuktskydd jämfört med året innan. För energi håller sig klass A ungefär kring 20 
% av bostäderna i Lund (diagram 2 och 3) och är 16 % i Malmö (diagram 5), 
vilket måste sägas är en hög andel med tanke på svårighetsgraden att nå klass A 
för bostäder. För lokaler är andelen klass A högre, särskilt med avseende på 
energi och utemiljö. Det beror delvis på att det i version 1 varit lätt att nå ett A 
på energi för lokaler, och att flera av projekten är skolor med stora gårdsytor (se 
diagram 10). 

Positiva effekter av programmet - miljönyttor 
Miljöbyggprogram Syd är kostnadsfritt att använda för byggherrarna, därför 
stimulerar det främst de mindre och mer lokala byggherrarna att bygga med 
mer miljöhänsyn. Något som de också har visat att de behärskar väl, enligt 
Smedbys forskning, läs nedan. Certifieringssystem som Miljöbyggnad, Breeam, 
LEED är självfinansierade via avgifter som framförallt de större byggherre-
organisationerna kan bekosta och som de också föredrar eftersom de är mer 
internationellt gångbara och de får en certifiering/plakett att sätta på 
byggnaden.  
 
Miljöbyggprogram Syd har varit en pionjär och en förebild för många andra 
kommuners arbeten med hållbart byggande och har i många avseenden de 
tuffaste kraven (räknat i den högsta klassen) bland olika kravprogram. Men den 
största miljönyttan med programmet har kanske varit som samhällspådrivare i 
det initiala skedet. Regionen har med det skapat en prägel av en region som 
strävar mot hållbart byggande. Detta är oerhört positivt ur många aspekter och 
ska tas tillvara. 
 
Programmet har även bidragit till att uppmärksamma utemiljön kring 
byggnaden, den biologiska mångfalden i staden, ekosystemens gratistjänster till 
oss människor och den lokala dagvattenhanteringen. Medvetenheten har ökat, 
men det är fortsatt ett ansträngt arbetsområde för byggherrarna och 
stadsbyggnadskontoren ser att de har behov av hjälp vid utformning av 
utemiljöerna. Det krävs att kommunerna har rätt kompetens, vilket inte har 
kunnat tillgodoses kontinuerligt.  
 
Nora Smedby, doktorand på internationella miljöinstitutet på Lunds universitet, 
har bedrivit forskning på vilken effekt Miljöbyggprogram Syds energikrav har 
haft på energiprestandan i flerbostadshus i Malmö med byggstart under 
perioden 2010-2011, samt undersökt eventuella merkostnader. Hon har jämfört 
beräknad energianvändning för flerbostadshus byggda enligt Miljöbyggprogram 
Syd och jämfört de mot de som byggts utan krav (på privatägd mark). 
Resultaten visar att med Miljöbyggprogram Syd har byggnadernas beräknade 
specifika energianvändning sjunkit med c:a 6,2 kWh/kvm, år (medelvärde) 
jämfört med byggnader utan krav på Miljöbyggprogram Syd. Om 
markanvisningen dessutom inbegriper en byggherredialog blev resultatet ännu 
bättre och energianvändningen sjönk ytterligare 10 kWh/kvm, år i medelvärde. 
Undersökningen visar på en begränsad kostnadsökning på ca 2 % för att bygga 
enligt klass A, B och C i energi, enligt byggherrarna själva.  
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Sammanfattningsvis är de positiva effekterna av programmet:  
• att programmet har bidragit till att profilera regionen inom hållbart 

byggande, 
• att programmet har skapat ett tryck på hållbart byggande, 
• att energianvändningen per kvadratmeter har minskat i nyproducerade 

bostäder, till en obefintlig eller liten ökad produktionskostnad enligt 
forskningsresultat av Smedby, 

• att programmet kan ha bidragit till en snabbare skärpning av de nationella 
energikraven (enligt regeringsuppdrag S2013/6492/PBB Uppdrag att se 
över och skärpa nivåerna för energihushållning, till Boverket),  

• att mindre och lokala byggherrar har fått visa vad de kan inom hållbart 
byggande och att de fått sina projektresultat granskade kostnadsfritt, och 

• att mindre och lokala byggherrar har fått möjlighet att bygga enligt ett 
miljöbyggsystem, enligt Smedby. 

Negativa effekter, problem och resurser 
Programmet fokuserar mycket kring uppföljning av byggnaderna. Detta har ett 
gott syfte, att återkoppla resultaten till byggherren, men har tagit fokus från 
mycket annat, bland annat helhetsperspektivet kring hållbart stadsbyggande (se 
processbeskrivning bild 2 i bilagan). Och detta är inte tillräckligt för Lunds 
kommuns och Malmö stads höga ambitioner vad gäller hållbart byggande.  
Programmet fodrar även att kommunerna har tillräckliga resurser att driva, 
förvalta och utveckla det. Det kräver hög kompetens inom flera områden, från 
projektledning till teknisk sakkunskap, vilket inte kunnat tillgodoses 
kontinuerligt i båda kommunerna. Framförallt har problemet varit att arbetet 
inte har fördelats tillräckligt mellan yrkeskategorierna som finns på kommunen, 
från ingenjörer till miljöstrateger. Dessa olika arbetsuppgifter har fått utföras av 
en och samma tjänsteman per kommun, vilket har gjort programmet mycket 
sårbart. 
Kostnaderna för att driva, förvalta, utveckla samt följa upp Miljöbyggprogram 
Syd har varit högre än beräknat för kommunerna i form av framför allt avsatt 
arbetstid. Dessutom, om programmet skulle drivits på det sätt som vore 
önskvärt, så har resursbehovet (i form av tid, pengar och kompetens) grovt 
underskattats och resurstilldelningen varit alldeles för liten. Redan i ett initialt 
skede krävs det stora insatser för att göra ett sådant program rättvisa. Från 
början öronmärktes inga resurser i Lunds kommun och stadsbyggandskontoret 
fick först år 2014 en ramförstärkning i budgeten med 300 000 kr per år, vilket 
motsvarar en halvtidstjänst. I själva verket har stadsbyggnadskontoret i Lund 
arbetat mer än så med programmet. I Malmö har det sedan starten funnits en 
heltidstjänst på stadsbyggnadskontoret och nyligen har ytterligare en halvtid 
tillsatts för att följa upp projekten, dock har inga ekonomiska resurser avsatts 
för programmet i budget. Miljöbyggprogram Syd har även stått obemannat i 
både Lund och Malmö under längre tidsperioder, beroende på att längre 
ledigheter och sjukskrivningar inte kunnat täckas upp med vikarier.  
Därtill kommer kostnader för konsulter för framförallt hemsidan, som till idag 
uppgår till 1,5 miljoner kr och som kommunerna har delat lika mellan sig. 
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Resurser till uppbyggnad av hemsidan har tagits ur kontorens budget i Malmö. I 
Lund har utbyggnaden av hemsidan delvis täckts av pengar som sökts och 
erhållits av kommunens miljöanslag. 
 
Ett stort problem har också varit att det digitala ärendehanteringssystem som 
byggts upp på miljöbyggprogrammets hemsida. Systemet är än idag inte är fullt 
utbyggt, byggherren kan inte genomföra alla delar av sin rapportering. Att 
skapa, driva och förvalta ett digitalt ärendehanteringssystem har visat sig svårare 
och mer komplicerat än det först verkade. Det ställer höga krav på 
systemuppdateringar, varför hemsidan under hela 2014 genomgått en mycket 
tidskrävande uppdatering. Redan 2012 var systemet så föråldrat att det innebar 
stora svårigheter för byggherrarna att rapportera sina resultat varför 
projektresultaten släpar efter.  
 
Uppföljningen av projekten med kompassrosor vid färdigställandet och drift 
har inte skett i den omfattning som varit tänkt. Detta är beklagligt då detta är 
Malmö stads och Lunds kommuns åtagande i och med att krav har ställts på 
byggherrarna att följa Miljöbyggprogram Syd. Stadsbyggnadskontoren kommer 
nu att arbeta i fatt. 
 
Övriga faktorer som påverkat 
Ett annat problem har varit de otydliga formerna för programmets 
sammansättning och styrning. Det hade från början ingen gemensam styrgrupp 
och inget avtal om former och ansvarsfördelning tecknat mellan kommunerna 
och ingen gemensam budget, faktorer som påverkat projektet negativt. 
Projektledaransvaret skulle delas lika mellan kommunerna, men i själva verket 
har Lunds kommun tagit ett större projektledaransvar. 
 
Det kan också konstateras att mycket av resurserna har gått åt till att bygga upp 
systemet och inte så mycket till att arbeta kreativt i dialog med byggherrar inför 
projekten för att främja ett helhetsgrepp om hållbart byggande. Kravstyrningen 
i programmet medger heller inte den flexibilitet som krävs för att det ska bli så. 
 
 
 
Ny lagstiftning – nya förutsättningar 
 
Gällande rätt 
I PBL finns bestämmelser om tekniska egenskapskrav. Ett byggnadsverk ska ha 
de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om nio olika områden som 
anges i lagen, bl.a. bärförmåga, säkerhet i händelse av brand, skydd mot buller, 
säkerhet vid användning samt energihushållning och värmeisolering. Vad som 
krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla kraven framgår av föreskrifter 
som har meddelats av regeringen och Boverket. Boverkets föreskrifter om de 
tekniska egenskapskraven finns samlade i Boverkets byggregler (BRR) och i 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd. 
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Markanvisningsavtal 
Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en 
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under 
givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett 
visst markområde för bebyggande, dvs. ett avtal om möjlighet till 
marköverlåtelse som inte nödvändigtvis behöver omfatta bestämmelser om 
genomförande av en detaljplan. 
 
Byggkravsutredningen 
I syfte att underlätta byggandet i Sverige tillsatte regeringen en utredning som 
kom att ta namnet Byggkravsutredningen. Utredningen skulle bl.a. kartlägga 
kommunernas tillämpning av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i 
plan- och bygglagen, plan och byggförordningen samt Boverkets byggregler 
(BBR). Vidare skulle utredningen analysera vilka effekter tillämpningen av 
bestämmelserna om de tekniska egenskapskraven samt kommunernas särkrav 
(krav som går utöver BBR) har på bland annat byggkostnaderna och det 
långsiktiga arbetet för en hållbar samhällsutveckling. 
 
Utredningen konstaterade att det förekommer särkrav vad gäller framför allt 
energianvändning, men också tillgänglighet eller andra tekniska egenskapskrav i 
avtal mellan kommun och byggherrar samt i vissa fall även i detaljplaner. 
Utredningen bedömde att de direkta kostnadsökningarna vid byggande med 
särkrav utöver BBR i genomsnitt kan antas ligga mellan 10-15 procent.  
 
Byggkravutredningens resultat har föranlett regeringen föreslå att en ny 
bestämmelse ska införas i PBL:s 8 kapitel innebärande att en kommun inte får 
ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, 
andra ärenden enligt PBL eller i samband med genomförande av detaljplaner.  
 
Ny lagstiftning 
Riksdagen har beslutat att en ny lagregel ska införas i 8 kap. 4 a § plan- och 
bygglagen:  
 
”En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap. 12 och 16 §§ eller i fall där kommunen handlar 
som byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, 
i andra ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av detaljplaner. Om en kommun ställer 
sådana egna krav, är dessa utan verkan.”  
 
Den nya lagstiftningen gäller från och med den 1 januari 2015. 
 
Lagstiftningen innebär en begränsning av kommunernas möjlighet att ställa 
krav som går utöver vad Boverkets byggregler (BBR) anger i samband med 
markförsäljningar och genomförandeavtal. 
 
Diskussion 
Genomförandeavtal är markanvisningsavtal och exploateringsavtal. Det är inte 
fråga om något särskiljande mellan de båda avtalen eller när det gäller köpeavtal, 
utan avgörande är i stället myndighetsutövningen, dvs. a) planläggning, b) andra 
ärenden enligt PBL eller c) i samband med genomförande av detaljplaner (8 
kap. 4 a § PBL). När kommunen utövar sin myndighetsutövning enlig 8 kap. 4 a 
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§ PBL kan egna krav inte användas om det saknas lagstöd. Planmonopolet får 
inte användas för att förmå en köpare att bygga (uppföra ett byggnadsverk på 
visst sätt) med andra tekniska egenskapskrav än vad regeringen och Boverket 
har bestämt. Om en kommun ställer egna krav ska dessa krav vara utan verkan. 
Därmed får förstås att kommunala markanvisningar är en form av användning 
av planmonopolet, det vill säga myndighetsutövning.  
 
I fall då Kommunen agerar som fastighetsägare eller byggherre har Kommunen 
rätt att ställa egna särkrav och agera på marknaden som vilken annan 
fastighetsägare som helst. På sid 221 i propositionen 2013/14:126 står följande 
”En kommun kan agera i många olika roller, t.ex. som byggnadsnämnd, planmyndighet, 
byggherre och fastighetsägare. I egenskap av byggherre eller fastighetsägare kan en kommun ha 
godtagbara skäl för att kräva att en ny byggnad har tekniska egenskapskrav som går utöver 
de krav som följer av BBR. Starka skäl talar även för att en kommun inte bör ha sämre 
möjligheter att agera på marknaden än vad andra fastighetsägare har. Mot denna bakgrund 
anser regeringen att regleringen bör utformas så att den förhindrar kommunen att i egenskap 
av myndighet påtvinga någon annan krav på andra tekniska egenskaper än de som följer av 
PBF respektive BBR”. 
 
Kommunen agerar som fastighetsägare  
Det är skillnad när kommunen agerar som fastighetsägare och när kommunen 
agerar som planmyndighet. Markanvisningen är i de flesta fall kopplad till 
genomförandet av en detaljplan enligt PBL, det vill säga myndighetsutövning. 
 
När kommunen agerar som fastighetsägare, är det tillåtet för kommunen att 
ställa egna krav. Om en markanvisning ska resultera i en upplåtelse av tomträtt 
(kommunen agerar då som fastighetsägare) kan egna krav ställas. 
 
Kommunen kan ställa egna krav när försäljning av marken sker efter att 
detaljplanen vunnit laga kraft och de egna kraven inte har framförts i samband 
med någon markanvisning. Om kommunen säljer en fastighet eller ett 
markområde inom lagakraftvunnet detaljplaneområde kan egna krav användas 
eftersom det inte är någon myndighetsutövning (planmonopolet) kopplad till 
själva försäljningen. 
 
Således är det i rena köpekontrakt eller tomträttsupplåtelser med kommunen 
som säljare respektive upplåtare fullt möjligt att uppställa särskilda villkor för 
särkrav och där dessa villkor garanteras med tilläggsköpeskillings- eller 
vitesklausuler eller förhöjd tomträttsavgäld. 
 
När kommunen bygger i egen regi kan givetvis egna krav ställas. 
 
Sammanfattningsvis så kan kommunerna använda Miljöbyggprogram Syd: 

• Kommunerna bygger i egen regi. 
• Kommunerna upplåter mark med tomträtt. 
• Kommunen säljer mark där det finns en lagakraftvunnen detaljplan, 

som inte har föregåtts av en markanvisning. 
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Programmets framtid 
I avvaktan på nya direktiv från kommunernas kommunfullmäktige kommer 
fastighetskontoret/mark- och exploateringskontoret från och med den 1 januari 
2015 att följa den nya lagstiftningen. 
 
Eftersom kommunerna inte kan arbeta vidare som vanligt med 
Miljöbyggprogram Syd ställer det kommunerna inför ett vägval hur de ska 
arbeta vidare mot hållbart byggande. Två alternativ har för styrgruppen under 
hösten blivit klara: 
 

- antingen fortsätta i nuvarande former (så långt det är tillåtet), eller 
- förnya arbetsmetoden för hållbart byggande. 

 

Fortsätta i nuvarande former 
Detta alternativ innebär att kommunerna fortsätter att arbeta efter 
Miljöbyggprogram Syd i stort sett efter den form det nu har. Enligt avsnittet om 
nya lagstiftningen finns det möjligheter att skriva in krav i vissa avtal under 
bestämda förutsättningar. Men antalet anslutna projekt kommer att minska 
drastiskt efter 1 januari 2015. Om samma regel hade gällt från det att 
Miljöbyggprogram Syd startades år 2009 hade det i Malmö kunnat ställas krav 
på 39st av de nu 96st anslutna projekten, och i Lund endast i 12 st av de nu 49 
anslutna projekten. För Malmös del inkluderar de 39 st projekten 
stadsfastigheters projekt och tomträttsavtal. I Lunds kommun används inte 
tomträttsavtal så de 12 st projekten innefattar endast Lundafastigheters projekt. 
För de allmännyttiga bolagen kan regleringen mot hållbart byggande ske via 
ägardirektiv/uppdrag istället, varför ambitionskontrakt i Miljöbyggprogram Syd 
är överflödigt.  
 
För att programmet ska leva vidare, i någon form, krävs dock fortsatt insatser 
för att stävja de problem som programmet tampas med som beskrivits i tidigare 
avsnitt. Kontinuerliga resurser krävs ändå till utveckling, drift och förvaltning 
av programmet så att de, om än färre, som skrivit avtal att följa programmet 
också kan göra det. Nästan samma storlek resurser som idag krävs men 
miljövinsten blir mindre, nästintill marginell. Det är ett kostsamt alternativ att 
upprätthålla ett system för ett fåtal projekt. Därmed är det en stor utmaning att 
bedriva arbetet i nuvarande former och styrgruppen ställer sig frågande till om 
det är värt att satsa mer resurser på en arbetsmetod när det kommer att 
resultatera i mindre miljöförbättrande åtgärder i byggandet än det gör idag. 
 
Inget hindrar att en markköpare ensidigt utfäster sig att bygga på ett visst sätt, 
men det kan vara svårt att omvandla en sådan utfästelse till ett bindande 
åtagande gentemot kommunen. En modell med frivillighet och krav innebär att 
kommunen fortsätter ställa krav där så är möjligt, och erbjuder i övriga fall 
byggherrarna att arbeta enligt programmet frivilligt (utan avtal). Kommunen 
fortsätter att granska de projekt som rapporterar till hemsidan. Det kommer 
troligen innebära att färre rapporterar sina resultat och då blir hemsidan bara en 
sammanställning av ambitioner som inte behöver betyda någonting. Om få, 
eller inga byggherrar vill använda programmet frivilligt blir det också dyrt för 
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kommunerna att hålla en hemsida vid liv enbart för att få projekt där 
programmet är ett krav. Det blir också en otydlighet gentemot allmänhet, 
byggherrar och för kommunerna själva att hålla reda på och förklara när det är 
krav på program och när det bara är frivilligt. Detta alternativ är inte 
genomförbart med dagens tilldelning av resurser till Miljöbyggprogram Syd. För 
att frivilliga ska vilja arbeta efter Miljöbyggprogram Syd behöver det också 
göras mer attraktivt jämfört med andra program. Ett mervärde med 
programmet och hemsidan måste skapas, så att det blir attraktivt för 
byggherrarna att använda och då behövs dialoger, seminarier, goda exempel och 
utmärkelser vilket kräver fler kompetenser som arbetar med frågan på 
kommunerna och mer resurser till förvaltningarna jämfört med idag. 
 
Kommunen får inte ta betalt för produkten eller tjänsten. Resurserna räcker 
idag inte till att driva programmet på ett hållbart och tillräckligt bra sätt, enligt 
vad som beskrivits i avsnittet om negativa effekter. För att metoden ska fungera 
krävs en upprustning och en rejäl resurstilldelning, och kompetenshöjning på 
kommunerna, annars blir den helt verkningslös och saknar syfte.  
 

Förnya arbetsmetoden  
Arbetsmetoden för hållbart byggande kan istället förnyas så att 
Miljöbyggprogram Syd transformeras till ett nytt modernt verktyg som används 
som plattform i dialog. Namnet Miljöbyggprogram Syd behålls men får en ny 
innebörd och står inte längre förknippat med ett kommunalt kravprogram utan 
med dialog kring hållbart byggande. Kommunen uppmuntrar alla former av 
program och högre miljöambitioner.  
 
De resurser som idag läggs på att driva, förvalta, följa upp och utveckla 
kravprogrammet Miljöbyggprogram Syd kan istället användas till att föra fram 
vikten av hållbart byggande på ett bredare och mer flexibelt sätt genom samtal 
och minidialoger med byggherrarna, genom att sprida goda ideér och genom att 
anordna seminarier tillsammans med universitetet. Med minidialoger menas att 
kommunernas miljöstrateger/miljöbyggstrateg blir mer delaktig i planarbetet 
och markanvisningarna, vilket inte ska förväxlas med den mycket mer 
omfattande och resurskrävande byggherredialog som förts i Västra Hamnen, 
Hyllie eller Brunnshög, men kan naturligtvis vara en del av det.  
 
En del omprioriteringar i arbetet behöver därmed göras, där miljöstrategen eller 
miljöbyggstrategen får en viktigare roll i det interna planarbetet på kommunen 
och genom dialogen med byggherrar och att verka som länk däremellan. 
Uppföljning av kommunernas dialogarbete mot hållbart byggande bör 
fortfarande ske, men inte på projektnivå som idag utan på en mer övergripande 
strukturell skala (se processbeskrivning bild 3 i bilagan). Utan återkoppling till 
kommunens verksamhet, och till byggherrarna så kan inte en lärandeprocess 
uppnås.  
 
Genom att rikta om fokusen i arbetet mot hållbart byggande på detta sätt kan vi 
angripa frågorna på ett mer resurseffektivt sätt som förhoppningsvis ger mer, 
eller lika stor miljönytta. Synsättet delas även av Stockholms stad som kommer 
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att arbeta med dialog och uppföljning istället för krav i markanvisningsavtal, 
enligt uppgift från tjänsteman på mark- och exploateringskontoret i Stockholm. 
 
Produkten Miljöbyggprogrammet kan göras om till riktlinjer som används som 
diskussionsunderlag i minidialogerna vid sidan av andra program för hållbart 
byggande som Miljöbyggnad etc. Hemsidan kan fungera som ett forum för 
minidialogerna och sprida goda ideér, statistik, forskning osv. Den kan också 
fungera som sökmotor för byggnader med en hållbarhetscertifiering så att den 
som söker en bostad med hög miljöprofil lättare kan finna en sådan i våra 
kommuner. Hemsidan skulle eventuellt kunna drivas i samarbete med andra 
kommuner, regionen och länsstyrelsen, vilket skulle kapa kostnaderna och öka 
genomslagskraften. Sådana ändringar av ägarskap av hemsidan bör i sådana fall 
utredas närmre innan beslut fattas i den frågan. 
 
Vad gäller kommunernas egna byggprojekt (de allmännyttiga bolag) kan 
ägardirektiven/uppdragen ses över så att de styr byggprojekten mot hållbart 
byggande. Här kan befintliga certifieringssystem såsom Miljöbyggnad, 
BREEAM med flera bli aktuella. 
 
Befintliga projekt i Miljöbyggprogram Syd (49 st projekt i Lund och 96 st i 
Malmö) ska naturligtvis följas upp vilket innebär att de sista projekten är 
färdigrapporterade år 2020. Resurser till handläggning av projekten och 
ajourhållning av hemsidan behöver då endast täckas upp några år till framöver. 
Arbetsbördan med granskning är som störst de närmsta åren för att successivt 
minska till 2020. Till detta kommer en mindre årlig förvaltningskostnad för 
hemsidan, samt en engångskostnad för flytt av databas vid en arkivering av 
projektinformationen. 
 
 
Oavsett vägval 
Nya lagar och nationella bestämmelser måste programmet anpassa sig efter 
oavsett vilken av ovanstående modeller som väljs, eftersom programmet ska 
leva kvar för de projekt som redan ingått avtal. Med detta menas inte att en ny 
version behöver tas fram varje gång nya bestämmelser börjar gälla, men viss 
redigering kan behövas. Närmast är det nya bullerregler från riksdagen som 
kommer att börja gälla den 1 januari 2015 och nya energihushållningsregler i 
BBR.  
 
Utbildningsinsats kring hållbart byggande på Stadsbyggnadskontoren och 
Fastighetskontoret/Mark- och exploateringskontoret krävs. 
 
 
Miljönytta och resurseffektivitet för kommunerna 
Den initiala miljönyttan som samhällspådrivare kan Miljöbyggprogram Syd inte 
längre tillgodoräkna sig vid en värdering av programmets betydelse för miljön. 
Miljönyttan handlar idag istället om hur mycket bättre Miljöbyggprogram Syd är 
gentemot andra certifieringssystem som byggherrarna frivilligt använder sig av. 
I vissa avseenden håller klass A i Miljöbyggprogram Syd fortfarande en tuff 
nivå men någon grundlig jämförelse mellan programmen har i dagsläget inte 
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gjorts varför det är svårt att visa hur mycket. Om en sådan jämförelse skulle tas 
fram hade den snart blivit inaktuell med tanke på hur snabbt utvecklingen med 
andra miljöbyggcertifieringar går. Andra arbetsmetoder som en kommun kan 
tillta för att arbeta mot ett hållbart byggande behöver värderas och ställas i 
relation till miljönyttan med alternativet att arbeta vidare med 
Miljöbyggprogram Syd i nuvarande form.  
 
 
Styrgruppens samlade bedömning  
 
Behovet av ett kommunalt miljöbyggprogram är idag inte lika stort som det var 
när det började år 2009. Det finns idag certifieringssystem som är 
marknadsledande och som är bättre rustade, än kommunerna, att driva sådana 
program framåt. Byggherrarna är också mer vana vid nationella respektive 
internationella system som till exempel Miljöbyggnad och Breeam. Den nya 
lagstiftningen kan ses som ett problem, men kan också ses som ett tillfälle att 
utvärdera och omprioritera i arbetet mot hållbart byggande. Frågor som därför 
bör ligga till grund för val av metod är vad kommunerna vill, vad det får kosta, 
och hur vi bäst når dit på ett resurseffektivt sätt. 
 
Syftet med programmet har varit att verka för hållbart ekologiskt byggande. Det 
är ett absolut nödvändigt mål och det är styrgruppens övertygelse att det 
målarbetet kan fortskrida, om än i något modifierad form. Frågan om hur vi 
bäst når dit kan besvaras med att vägarna dit kan se olika ut. Målet får dock inte 
glömmas bort, det är det vi ska arbeta mot.  
 
Samarbetet mellan Malmö Stad och Lunds kommuns, samt kontakten med 
universitetet och högskolan, är fortsatt nödvändig och en förutsättning för 
hållbar stadsutveckling i vår region. Det är styrgruppens och stadsbyggnads- 
och tekniska kontorens intentioner att detta samarbete ska bevaras och 
fördjupas. Det kan och bör även utökas till att omfatta andra kommuner i 
regionen. Det är också intressant att följa arbetet i Swedish Green Building 
Council och vad de kommer fram till avseende en manual för hållbart 
stadsdelscertifiering.  
 
Dialogen mellan byggherrar och kommun bör stärkas och vidareutvecklas. 
Genom att inspirera och uppmuntra byggherrarna och genom att delge 
varandras kunskaper och erfarenheter kan vi tillsammans fortsätta mot målet 
om en god bebyggd miljö och hållbar stadsutveckling.  
 
Styrgruppen gör därmed den samlade bedömningen att en förnyad arbetsmetod 
mot dialog skulle göra att resurserna kunde användas på ett effektivare sätt som 
även skulle ge en högre miljönytta än att arbeta kvar i nuvarande former.  
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Bilaga  
 
Processbeskrivning 
 
Nuvarande arbetsmetod 

 
Bild 2 Hållbart byggande kommer in sent i processen idag. Kontrollen sker i efterhand på 
byggnadsnivå och det tas inget helhetgrepp kring området. 

 
Förslag förnya arbetsmetoden 

 
Bild 3 enligt förslag om förnya arbetsmetoden kan frågor kring hållbart byggande komma in 
mycket tidigare i processen än de gör idag, jämför bild 2 och 3. Med MBP SYD menas här den 
nya dialogen, som kan kallas Miljöbyggprogram Syd. 
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Statistik Lunds kommun 
 
För att kunna visa hur stor inverkan programmet har på byggandet visar 
diagram 1 fördelningen av antalet påbörjade bostäder i Lunds kommun med 
krav på miljöbyggprogram SYD jämte de utan krav på Miljöbyggprogram SYD 
(byggnation på privatägd mark) mellan åren 2010-2013.  
 

 
Diagram 1 visar antalet påbörjade bostäder i Lunds kommun med Miljöbyggprogram SYD 
som krav i avtal och antalet utan krav i avtal mellan åren 2010 - 2013. 

De mest representativa åren är 2012 och 2013 då de första åren påverkas av 
implementeringen. Flest bostäder byggs med kommunal markanvisning och 
krav. Lokalbyggnader finns det för få att presentera statistik över. 
 
Diagram 2 och 3 visar fördelningen över valda klasser för bostäder under de 
mest representativa driftåren 2012 och 2013 i Lunds kommun. Dessa diagram 
baseras på antalet bostäder. Endast de projekt som har version 1 presenteras i 
statistiken för att ge en jämförbar bild av utvecklingen av valda klasser. 
 
Antalet projekt i MBP SYD, räknat från start 2009, som är i kommunernas egen 
regi är för Lund tolv stycken lokaler (Lundafastigheter) alla med den högsta 
klassen där så varit möjligt i annat fall klass B, och åtta stycken bostadsprojekt 
(LKF) med sammanlagt 264 stycken bostäder alla med klass C med undantag i 
tre stycken projekt där högre klass valts i energi. Den byggherre av alla som är 
anslutna till Miljöbyggprogram SYD som genomgående har högst ambitioner är 
Lundafastigheter. Detta beror på politiska direktiv. Lundafastigheter arbetar 
också efter Miljöbyggnad.  
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Diagram 2 visar fördelningen i valda ambitioner under året 2012 för projekten i 
Lunds kommun. Beräknade på 306 st lgh fördelade på 9 st projekt. 

 

 
Diagram 3 visar fördelningen i valda ambitioner under året 2013 för projekten 
i Lunds kommun. Beräknade på 272 st bostäder fördelade på 7 st projekt. 
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Statistik Malmö 
För att visa hur stor inverkan programmet har på byggandet i Malmö stad visar 
nedanstående diagram fördelningen av antalet påbörjade bostäder med krav på 
miljöbyggprogram SYD jämte de utan krav (byggnation på privatägd mark) 
mellan åren 2010-2013.  Diagram 4 och 5 visar antalet byggstartade bostäder i 
avseende nyproduktion med och utan krav. (Det ingår således ej bostäder som 
tillkommit genom ändrad användning från lokal, vind etc.) 
 
 

 
Diagram 4 visar antalet påbörjade bostäder i Malmö stad med Miljöbyggprogram SYD som krav i 
avtal och antalet utan krav i avtal mellan åren 2010 – 2013.  

   

 
Diagram 5 visar den procentuella fördelningen påbörjade bostäder i Malmö stad med 
Miljöbyggprogram SYD som krav i avtal och antalet utan krav i avtal mellan åren 2010 – 2013.  
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Fördelning mellan stora och små byggherrar i Malmö stad 
 
Diagram 6 visar hur fördelningen är i Malmö stad mellan stora och små 
byggherrar som använt sig av programmet mellan åren 2010 – 2013. De mindre 
byggherrarna, likaså Malmö stads stadsfastigheter som bygger merparten av 
skolor, förskolor och Lss boende förmodas vara de byggherrar som haft mest 
mervärde av att använda sig av programmet. De större byggherrarna är numera 
oftare knutna till andra program såsom Miljöbyggnad, Breeam eller LEED. 
 
 

 
Diagram 6 visar hur fördelningen är i Malmö stad mellan stora och små byggherrar som använt 
sig av Miljöbyggprogram SYD mellan år 2010- 2013. 

 
Diagram över valda miljöklasser 
 
Fördelningen mellan de valda ambitionerna under åren 2010 – 2013 visas i 
följande diagram 7 till 10 för de projekt som tillhör Malmö stad. I version 1 av 
programmet var inte kärnområdena Byggnadsakustik och Trafikbuller med 
vilket de är i version 2. Så totalt sett är det därför färre byggherrar som hunnit 
knyta sig till version 2 och nedan redogörs för utfallet från de båda versionerna 
tillssammans.  Således är det färre projekt som ingår i statistiken avseende de 
senare tillkomna två kärnoråden. Övriga kärnområden visar det totala utfallet 
från de båda versionerna.   
 

Bostäder 
Fördelningen mellan valda ambitioner avseende nybyggnation av bostäder i 
Malmö stad. 
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Diagram 7 visar resultatet i % från totalt 51 st projekt varav 2 st av projekten även innefattar 
Byggnadsakustik och Trafikbuller.  
 

Bostäder och Lokaler  
Fördelningen mellan valda ambitioner avseende nybyggnation av bostäder och 
lokaler som tillsammans ingår i ett projekt i Malmö stad. 
 

 
Diagram 8 visar resultatet i % från totalt 12 st projekt varav 2 st av projekten även innefattar 
Byggnadsakustik och Trafikbuller.  
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Lokaler  
Fördelningen mellan valda ambitioner avseende nybyggnation av enbart lokaler 
i Malmö stad. 
 

 
Diagram 9 visar resultatet i % från totalt 17 st projekt varav 1 st av projekten även innefattar 
Byggnadsakustik och Trafikbuller.  
 

Lokaler som är skolor och förskolor 
Fördelningen mellan valda ambitioner avseende nybyggnation av lokaler som är 
skolor och förskolor i Malmö stad som byggs av stadsfastigheter. 
 

 
Diagram 10 visar resultatet i % från totalt 15 st projekt varav 2 st av projekten även innefattar 
Byggnadsakustik och Trafikbuller.  
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Styrgruppen  
 
Styrgruppen för Miljöbyggprogram Syd består av tjänstemän från både Malmö 
och Lund, beslutande är: 
 
Anita Wallin, avdelningschef mark- och exploateringskontoret Lunds kommun 
Christian Röder, samhällsplanerare, fastighetskontoret Malmö stad 
Malin Sjögren, stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret Lunds kommun 
Susanne Käsper, bitr. avdelningschef, stadsbyggnadskontoret Malmö stad 
Matz Hagberg, miljöstrateg, kommunkontoret Lunds kommun 
Per-Arne Nilsson, avdelningschef stadsutveckling och klimat, Malmö stad 
Lena Neij, Professor, Internationella Miljöinstitutet, Lunds Universitet 
 
Sammankallande, ej beslutande är: 
Helen Wiklund, miljöbyggstrateg, stadsbyggnadskontoret Lunds kommun 
Charlotte Fingal, miljösamordnare, stadsbyggnadskontoret Malmö stad 
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Sammanfattning av workshop med 
byggherrarna  

20 maj 2015, Malmö 
Deltagare i diskussionerna: ca 20 stycken representanter från ca 10st olika byggherreföretag 
och konsulter, samt 15 stycken tjänstemän och en forskare. Under drygt två timmar 
diskuterades byggherrarna erfarenheter av hållbart byggande, hur de vill att kommunen ska 
främja hållbart byggande och deras framtida behov. 

Frågor  

Erfarenheter 
• Erfarenheterna av hållbart byggande? 
• Var hämtar ni er inspiration? 
• Vilka program använder ni er av idag? 
• Vilken ambitionsnivå brukar ni välja?  
• Har ni tvingats begränsa era miljöambitioner? I så fall, varför? 

(kompetens, lagstiftning, ekonomi, teknisk utveckling etc) 
• Vad ser ni att kommunen kan bidra med för att främja hållbart byggande? 

Framtida behov 
• När i processen skulle ni ha nytta av att ha gemensam dialog kring hållbart byggande?  

(ex. markanvisning, planprocess, bygglovsprocess, miljöbyggsamråd etc.) 
• Vad är viktigt att samtala om under en sådan dialog? 
• Vad skulle ni vilja få mer kunskap om inom hållbart byggande?  

(ex. ämnesriktade seminarier etc) 

 

Sammanfattning av svaren 
En blandning av små och stora byggherrar fanns representerade under dagen. Det var ett tydligt 
budskap från byggherrarna att de gärna bygger enligt certifieringssystem men att olika system 
lämpar sig olika bra för olika typer av projekt och vilken typ av marknad man riktar sig mot. Tex 
ett internationellt system som LEED om man bygger lokaler för ett internationellt företag som 
kund, eller det svenska Svanen om man bygger ett enbostadshus för den svenska bomarknaden. 
Byggherreorganisationerna strävar efter att göra kunden nöjd. Det är kunden som är 
mottagaren av konceptet, inte kommunen. Drivkraften måste därför vara konsumentorienterad. 

Erfarenheterna av att bygga enligt en certifiering är i gruppen god. System som nämns är 
Miljöbyggnad, Svanen och LEED. De bygger som standard långt under BBR s energikrav, (i nivå 
med miljöbyggprogram SYD klass B/Miljöbyggnad SILVER) och ofta ännu bättre än så. Att bygga 
energieffektivt är inget problem. Ekologi och ekonomi går ihop och är självklart uppger någon 
byggherre. Att bygga giftfritt är också viktigt för byggherrarna. De använder sig av SundaHus 
eller BASTA för att garantera detta. 
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Byggherrarna har upplevt både gott och ont med Miljöbyggprogram SYD. Meningarna går också 
något isär. I det stora hela har det varit bra att kommunen har ställt krav och att kraven har varit 
mätbara och uppföljningsbara. Det har också varit positivt med krav på kompetenser som tex 
fuktsakkunnig, eftersom det har höjt kvaliteten i projekteringen. Programmet har drivit på 
utvecklingen. Men till det negativa nämns att: 

• Det är tungt att administrera 
• Det är svårt att kombinera med andra certifieringar/krav 
• Det är svårt att bygga koncept, industriellt 
• Det är svårt att förmedla till kund 
• Det är svårt att förstå vissa krav, och upplevd okunskap hos kommunala tjänstemän 
• Ibland är systemet så stelt att det i sig motverkar syftet. 

Byggherrarna ställde sig positiva till en process som innehåller dialog istället för 
kravställande. Byggherrarna vill själva visa vad de kan göra. 

Byggherrana ville att dialogen ska handla om helheten - mål och visioner. De ville att 
kommunerna tidigt definierar vad man vill uppnå med området/planen och att kommunen 
bjuder in byggherrarna att visa hur de kan möta dessa. Målen ska formuleras så att de inte är 
detaljstyrande. Mer konceptuellt tänkande kring hållbarhetsfrågor i stadsbyggande underlättar 
för byggherrarna. Byggherrarna ska visa på lösningarna. Dialogen får inte bli för långdragen och 
ska vara anpassad till vilken typ av projekt samt vilken byggherre den riktar sig mot (inte stänga 
dörren för mindre aktörer). Kommunen ska uppmuntra till kreativa lösningar och premiera 
goda exempel. Någon form av uppföljning är bra men viktigt för byggherren är att kommunen 
återkopplar i enskilda projekt.  

Byggherrarna ville att kommunen ser över priser för markköp och P-normen likaså för att inte 
projekt ska omkullkastas. Energi, buller och grönyta tas med redan i planskedet. Kommunen kan 
också bli bättre på inre samverkan (mellan förvaltningarna för att uppnå en smidigare process). 
Kommunen kan arbeta mer aktivt med sin rådgivande roll och sprida kunskap, goda exempel 
och verka som en inspiratör för hållbart byggande och vara behjälplig med kompetens på hur 
man söker EU-bidrag samt påverka nationell lagstiftning, återföra kunskap från kommun till 
nationell nivå. 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 84 Detaljplan för kvarteret Kryptan m fl i
Södra Sandby, Lunds kommun, 
hemställan

Dnr KS 2016/0013

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra ny bebyggelse 
för bostäder, centrumfunktioner och vård inom del av kvarteret Kryptan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2016
Byggnadsnämndens hemställan den 15 december 2015
Byggnadsnämndens beslut den 10 december 2015, § 230, jämte bilaga
Förslag till detaljplan för kvarteret Kryptan m fl i Södra Sandby, 
upprättad 2015-07-03, jämte bilagor

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hanna 
Gunnarsson (V) och Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till detaljplan för kvarteret Kryptan m fl i Södra Sandby, 
Lunds kommun, upprättad 2015-07-03.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anta förslag till detaljplan för kvarteret Kryptan m fl i Södra Sandby, 

Lunds kommun, upprättad 2015-07-03.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M) och Louise Rehn Winsborg (M) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges, Prot.Bil § 84/01.

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

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-03-02 klockan 15.00–21.15

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 69-95, kl 15:00-19:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarson (V) §§ 96-107, kl 
16:05-21:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 

Ersättare Fanny Johansson (S), kl 15:00-20:30
Peter Fransson (S), kl 16:50-21:15
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00-20:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L), kl 15:00-19:15
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-17:15
Gunnar Jönsson, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anne Landin (FNL)

Paragrafer § 69-107

Plats och tid för justering

Underskrifter

152



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Anne Landin (FNL)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-03-02

Paragrafer § 69-107

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-02 
 
Ang Detaljplan för kvarteret Kryptan m fl i Södra Sandby, Lunds 
kommun, hemställan (Dnr KS 2016/0013) 
 
När detta ärende först kom på Byggnadsnämndens bord våren 2010 fanns det önskemål om en 
skyndsam behandling då behovet av en ny vårdcentral i Södra Sandby är mycket stort. 
Dessvärre kan vi såhär i efterhand konstatera att tiden för processen tagit mycket längre tid än 
vad som var önskvärt. Efter arkitekttävlingen tog stadsbyggnadskontoret fram ett eget, från 
Möllers modifierat, förslag där även den gamla maskinhallen bevaras. 
 
Möllers förslag innebar en hög byggnadshöjd mot Revingevägen med avtrappande 
byggnadshöjd inåt kvarteret. Kvarterstrukturen var öppen och avslutades med tvåvånings 
radhus mot villakvarteren. BN gav då planavdelningen i uppdrag att gå vidare med det förslag 
som Arkitektbyrån Möller hade lämnat in till arkitekttävlingen men att se om det förslaget 
kunde modifieras så att Maskinhallen bevarades. Detta för att inte förlora tid. 
 
Inför samrådsutskicket återkom planavdelningen med en vidareutveckling av sitt eget förslag 
som inte baserades på Möllers ursprungsförslag utan som är ett betydligt slutnare alternativ 
med en betydligt högre byggnadshöjd emot grannarna. Moderaterna uttryckte starka tvivel 
och missnöje med det förslaget som planavdelningen tagit fram eftersom det Moderaterna 
uppfattar detta som ett avsteg från det beslut BN tidigare tagit. Av tidsskäl medgav vi ändå att 
ärendet skickades ut på samråd men framhöll att vi hellre velat se Möllers ursprungliga 
förslag.    
 
Utfallet av samrådet har stärkt oss i vår övertygelse om att det är Möllers ursprungliga förslag 
som skall ligga till grund för detaljplanen för kvarteret Kryptan. Trots att detta innebär en 
återremiss med uppdrag att omarbeta hela samrådsförslaget tror vi att detta kommer att ta 
kortare tid än en överklagandeprocess. Vi är säkra på att det skulle innebära en bättre lösning 
för Södra Sandby, även om det skulle medföra att man får leta bibliotekslokal på annan plats i 
Södra Sandby. Vi reserverade oss därför i byggnadsnämnden mot nämndens beslut, att skicka 
ut det rådande detaljplaneförslaget på granskning, till förmån för vårt eget återremissyrkande 
med uppdrag att ta fram en plan baserad på Möllers ursprungsförslag. 
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I samband med granskningen framkom än mer negativa synpunkter. Planavdelningen för ändå 
fram sin egen plan med dess ålderdomliga struktur med ringmur av höga hus runt området 
och kärntorn i mitten. Detta för att kunna bevara en fallfärdig byggnad som ett bibliotek som 
inte efterfrågats av någon av kultur- och fritidsnämndens politiker, som det saknas 
ekonomiska förutsättningar för och som ingen vill ha där. 
 
Den föreslagna detaljplanen är enligt vår mening inte bra, men för att undvika att fördröja 
bostadsbyggandet i kommunen väljer vi att inte yrka avslag på planen i ett såhär sent läge. 
Förra mandatperioden stjälpte de rödgröna partierna planerna på att bygga nästan tusen nya 
bostäder på Norränga under förevändningen att de ville bygga ännu fler bostäder. Det enda 
som hände var att detaljplanen gick om intet. Vi moderater tänker inte spela den sortens spel 
som bara är till nackdel för bostadsproduktionen i kommunen. 
 
Därför nöjer vi oss med att genom denna reservation uttrycka vårt missnöje med detaljplanens 
utformning, utan att yrka avslag på densamma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M) 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2016-02-15 KS 2016/0013

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

Detaljplan för kvarteret Kryptan m fl i Södra 
Sandby, Lunds kommun. Hemställan.

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra ny bebyggelse 
för bostäder, centrumfunktioner och vård inom del av kvarteret Kryptan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2016
Byggnadsnämndens hemställan den 15 december 2015
Byggnadsnämndens beslut den 10 december 2015, § 230, jämte bilaga
Förslag till detaljplan för kvarteret Kryptan m fl i Södra Sandby, 
upprättad 2015-07-03, jämte bilagor

Barnets bästa
Vid utarbetandet av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov 
och situation i enlighet med barnkonventionen tagits.

Ärendet
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra ny bebyggelse 
för bostäder, centrumfunktioner och vård inom del av kvarteret Kryptan.
Planförslaget innefattar:
. Ny vårdcentral på 1200 kvm BTA integrerat i bostadskvarteret
. Ett kvarter för bostäder omfattande cirka 4000 kvm BTA fördelat på 47 
lägenheter
. Bibliotek på 300 kvm LOA
. Lokaler för handel och service på cirka 270 kvm LOA
. Planläggning av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom 
Kryptan 8 och 10
. Ny gränd på kvartersmark och ny parkering med trädplantering i norr
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Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2016-02-15 KS 2016/0013

Kommunstyrelsen framförde i granskningsskedet följande synpunkter:

-En utredning av bibliotekets lokalbehov, kostnaden för att bevara
biblioteksbyggnaden samt möjligheten till tillgänglighetsanpassning av
biblioteksbyggnaden bör utföras innan detaljplanen antas i den form
som nu är utskickad för granskning.

Kommunstyrelsens synpunkter har i stadsbyggnadskontorets utlåtande 
föranlett följande kommentar:

En kostnadskalkyl för en ombyggnad av maskinhallen har tagits fram av
Serviceförvaltningen efter samrådet, Förundersökning av byggnad i
fastigheten Kryptan JO i Södra Sandby, 2015-02-11. 

Serviceförvaltningen slår fast följande:

"Serviceförvaltningen genom Lundafastigheter bedömer att det går att
omvandla byggnaden för bibliotek och medborgarkontor. För att avgöra
hur mycket som går att behålla av tegelväggar och takkonstruktioner 
måste konstruktör göra vidare undersökningar och beräkningar.

Serviceförvaltningen bedömer att ombyggnaden kan anses rimlig att
genomföra med tanke på bedömt investeringsbehov. Kostnader för 
åtgärder och kompletteringar vid befintliga konstruktioner kan överstiga 
det ekonomiska värdet av de delar som sparas. Därför kan investerings- 
kostnaden bli något högre än vid rivning och nybyggnad. "

Kostnaden bedöms ligga runt 9-10 mnkr för en ombyggnad.
Utöver detta har det gjorts en konstruktionsutredning som bedömer det 
som realistiskt att, i samband med förnyelse av bebyggelsen i det aktuella
kvarteret, bibehålla byggnadsstommen med ytterväggarna av tegel och 
de betongpelare som byggts ihop med tegelkonstruktionerna på 
byggnadens långsidor samt betongpelarna i pelarlbalklinjen och de 
primärbalkar som bär takkonstruktionerna. Utredningen visar även att 
det är möjligt att sänka golvet i byggnaden för att möjliggöra en 
tillgänglighetsanpassning

Lokalbehovet har utgått från Kultur- och Fritidsförvaltningens 
bedömning. Kultur.- och Fritidsförvaltningen gör bedömningen att ca 
300m2 plus en entrebyggnad på ca 40m2 täcker behovet för ett centralt 
bibliotek i Södra Sandby.

Kommunkontoret har varit i kontakt med serviceförvaltningen, varvid det 
framkommit att ovan nämnda kostnadsberäkning lämnades i ett tidigt 
skede i planprocessen. Kostnaderna bedöms nu som högre.
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Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2016-02-15 KS 2016/0013

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till detaljplan för kvarteret Kryptan m fl i Södra Sandby, 

Lunds kommun, upprättad 2015-07-03.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2015-12-10

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 230 Detaljplan för kvarteret Kryptan m.fl. i 
Södra Sandby. Godkännande

Dnr BN 2015/0468

Sammanfattning
2010-11-25 beslutade Byggnadsnämnden om att ge 
stadsbyggnadskontoret i planuppdrag att ta fram en detaljplan för kv. 
Kryptan m.fl. i centrala Södra Sandby. Våren 2014 skrevs 
avsiktsförklaring om att bygga en ny vårdcentral i centrala Södra Sandby. 
Under hösten 2014 genomfördes parallella uppdrag för kv. Kryptan samt 
kv. Vapenhuset. Därefter fattades av Byggnadsnämnden ett 
inriktningsbeslut som gjorde gällande att vårdcentralen skulle lokaliseras 
inom den västra delen av kvarteret Kryptan. Byggnadsnämnden tog 
beslut om samråd 2014-12-11 och beslut om granskning 2015-08-20.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap. 34 § plan- och 
bygglagen.

Beslutsunderlag
(PÄ 35/2010)
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, 2015-07-03
Planbeskrivning, upprättad 2015-07-03
Samrådsredogörelse, upprättad 2015-07-03
Utlåtande, upprättat 2015-11-25
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2015-11-25

Yrkanden
Klas Svanberg (M) yrkar återremiss till stadsbyggnadskontoret.

Björn Abelson (S) och Ulf Nymark (MP) yrkar bifall till 
stadsbyggnadskontorets förslag och avslag till Klas Svanbergs (M) 
yrkande om återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden Björn Abelson (S) ställer först proposition på Klas 
Svanbergs (M) yrkande om återremiss mot Björn Abelsons (S) m.fl. 
yrkande om avslag på återremissyrkandet.

Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutat att avslå 
återremissyrkandet.

Därefter ställer ordföranden Björn Abelson (S) proposition på Björn 
Abelsons (S) m.fl. yrkande om bifall till stadsbyggnadskontorets 
förslag, vilket bifölls.
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Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2015-12-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att godkänna detaljplan för kvarteret Kryptan m fl i Södra Sandby, 

Lunds kommun samt att översända denna till kommunfullmäktige 
för antagande.

Reservationer
Moderaterna reserverar sig mot beslutet, se bilaga.

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

2015-12-10 BN 2015/0459

Justerare Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2015-12-10 klockan 
17.00–19.15

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

Tjänstgörande ersättare Helen Pender (S)
Per Johnsson (C)

Ersättare Mohsen Abtin (S)
Ebba Rodriguez Bristulf (S)
Alexander Wallin (M)
Johan Helgeson (MP)
Christoffer Karlsson (L), §§ 219-235
Mattias Brage (L)
Tove Hultberg (V)
Jan Annerstedt (FNL)

Övriga Inga Hallén, stadsbyggnadsdirektör
Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Ole Kasimir, planchef
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Vesna Vasiljkovic, planarkitekt
Henrik Borg, stadsantikvarie
Lotta Wallin, biträdande planchef
Mariette Johnsen, planarkitekt
Ivan Gallardo, planarkitekt
Jimmie Simonsen, Planarkitekt
Eva Wramner, kartingenjör
Monica Ange, nämndadministratör

Justerare Dimitrios Afentoulis (KD)

Paragrafer § 217-235

161



Byggnadsnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2015-12-10 BN 2015/0459

Justerare Utdragsbestyrkande

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 15 december 
2015 kl. 08.30

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Dimitrios Afentoulis (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-12-10

Paragrafer § 217-235

Datum då anslaget sätts upp 2015-12-16 Datum då anslaget tas ned 2016-01-07

Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli, Brotorget 1

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson
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1281K-P151 
 
 

Planförslaget innefattar: 
 Ny vårdcentral på 1200 kvm BTA integrerat i bostadskvarteret 
 Ett kvarter för bostäder omfattande cirka 4000 kvm BTA fördelat på 47 

lägenheter 
 Bibliotek på 300 kvm LOA 
 Lokaler för handel och service på cirka 270 kvm LOA 
 Planläggning av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom 

Kryptan 8 och 10 
 Ny gränd på kvartersmark och ny parkering med trädplantering i norr 
 

Fortsatt utveckling av kvarteret Kryptan 
Detta är en första etapp av utvecklingen av kvarteret Kryptan. På sikt kan 
även den östra delen av kvarteret utvecklas till ett nytt blandat kvarter med 
service och lokaler mot Revingevägen och bostäder, flerbostadshus och 
radhus, i uppbruten kvartersstruktur. Den föreslagna markparkeringen i det 
östra kvarteret kan då behöva omgestaltas och parkeringslösningen som 
helhet ses över, så att parkeringsbehovet för hela kvarteret löses. 

PLANDATA 
Planområdet omfattar fastigheterna 10 och 11 Kryptan, samt del av Kryptan 
7, 8 och del av Sandby 67:2. Kryptan 10 var tidigare fastigheterna Kryptan 9 
och 10. Planområdet är ca 0,8 ha. 
 

 
Oreinteringskarta, aktuellt planområde markerat med rött 
 
Området används idag för småskaliga verksamheter, bl.a. pizzeria, bageri, 
frisör, fotvård, butiker samt bostäder. Ett antal byggnader står tomma. 
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Kvarteret Kryptan från sydväst. 
 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Kryptan 10 och 11 (6910 kvm) och fastigheten Sandby 67:2 ägs 
av Lunds kommun. Kryptan 7 och 8 (2170 kvm) ägs av Ulf och Mats 
Lindgren. 

PLANFÖRSLAG 

Bebyggelse 
Bostäder 
Fem bostadshus varav tre ovanpå vårdcentralen föreslås uppföras inom 
planområdet. Delar av lägenheterna kan komma att användas som LSS-
bostäder. Bebyggelsen i det västra kvarteret bildar en nästan helt kringbyggd 
gård med ett släpp mot norr. I söder mot Revingegatan föreslås små 
genomgående lägenheter vilka nås via en loftgång mot norr och gården. 
I det östra kvarteret föreslås befintlig byggnad i hörnan mot Skogsvägen, 
Lyckebo, planläggas för bostadsändamål och centrumverksamhet. Kvarteret 
får en öppen struktur åt väster med markparkering.  
 
Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är 
0,8. Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA, exklusive garage, 
källare och förråd, inom föreslagen kvartersmark samt halva omgivande, 
trafikförsörjande gata. Beräknat antal lägenheter inom planområdet är 48.  
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Illustration av förslaget från nordöst, fasaderna är illustrerade vita då fasadmaterialet inte 
har fastställts ännu. (SBK) 
 
Bebyggelsens omfattning regleras i planbestämmelse genom högsta tillåtna 
antal våningar, byggnadshöjd, totalhöjd samt med tillåtna takvinkel 30-45 
grader. För att hålla ner byggnadshöjden mot gata föreslås en något 
asymmetrisk taksektion. För det västra kvarteret regleras att port ska finnas 
för tillgänglighet till gård från Revingevägen i söder och parkeringen i norr. 
Byggnadshöjden är satt så att tre och en halv våning ryms inom 
byggnadshöjden för byggrätter där fyra våningar tillåts och två och en halv 
våning ryms inom byggnadshöjden för byggrätter där tre våningar tillåts. 
Den översta våningen kan kompletteras med takkupor utmed högst 50 % av 
fasadlängden. I planbestämmelse regleras att bostäder inte tillåts i 
bottenvåningen mot Revingevägen. 
 

 
Illustration av förslaget från syd, fasaderna är illustrerade vita då fasadmaterialet inte har 
fastställts ännu. (SBK) 
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Illustrationsplan över planområdet. 

Verksamheter och handel 
Befintlig bebyggelse inom planområdet ges användningen C för centrum-
verksamhet och i del av det gamla bageriet i områdets sydöstra hörn tillåts 
även bostadsändamål. Centrumverksamhet tillåts i hela kvarteret. I den 
västra delen av kvarteret föreslås ett nytt bibliotek. Den del av 
bottenvåningen som vetter mot Revingevägen är med hänsyn till läget bäst 
lämpad för service, vård och handel, därför regleras i plan att bostäder inte 
tillåts i bottenvåningen mot Revingevägen.  

Offentliga byggnader 
Vård, undantaget kriminalvård och slutenvård tillåts i det västra kvarteret 
mot kvartersgatan och mot Revingevägen. I underlag till planförslaget 
föreslås att större delen av bottenvåningen mot ny nordsydlig kvartersgata 
utformas som vårdcentral på ca 1200 kvm.  

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
Byggnaderna Sandby maskins monteringshall från 1949 tillbyggd 1954, 
Sandby maskins fabrikshall mot Revingevägen, och Svenssons Bageri, 
första byggnaden från 1912 och successivt tillbyggt, utgör sådana särskilt 
värdefulla byggnader som avses i 8 kap 13 § PBL, d v s byggnader som är 
särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna 
karaktär.  
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Svenssons bageri från 1912 och framåt, utbyggt i etapper, vilket ger en mångfacetterad 
miljö med olika takvinklar och material. 
 

 Sandby maskins fabrikshall mot Revingevägen  
 
Dessa byggnader är inte behandlade i de befintliga bevaringsprogrammen 
men är delvis behandlade i delar av Kulturmiljöprogrammet ”Industrimil-
jöer i Lund” och ”Järnvägens och bilismens miljöer”. I underlag till fördjup-
ning av översiktsplanen för Södra Sandby har ett antal byggnader markerats 
som kulturhistoriskt värdefulla, urvalet bygger på en undersökning från 
1998. Inför planarbetet har ett PM tagits fram som underlag – Kulturmiljö 
Kryptan och stavkyrkan m.fl., Södra Sandby 2104.  
 
I samband med ÖP 98 lyfte man fram Revingevägens karaktär av 
”huvudgata i järnvägssamhälle” och vikten av att värna de varierade 
verksamhetslokalerna. Sandby maskins monteringshall, Sandby maskins 
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fabrikshall mot Revingevägen och Svenssons Bageri har därför åsatts 
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud i enlighet med 4 kap 16§ PBL.  
 
Detaljplanen reglererar att nedanstående värden skyddas respektive tas 
tillvara: 
 
Sandby maskins monteringshall  
Byggnaden och de vita träfönsterna i västra fasaden skyddas mot rivning. 
Tegelfasader, träportar, taklanterniner, taklutning och taktäckning av svart 
papp ska beaktas vid nybyggnad och ändring. 
 
Sandby maskins fabrikshall mot Revingevägen  
Byggnaden, den södra tegelfasaden (vitmålad) och de småspröjsade 
gjutjärnsfönster med fönsterbleck skyddas mot rivning. De vitmålade 
tegelfasaderna och det svarta sadeltaket ska beaktas vid nybyggnad och 
ändring. 
 
Svenssons Bageri 
Kryptan 8, f.d. Svenssons Bageri, startade på platsen 1912, byggnaderna 
som ska värnas med planbestämmelserna speglar en viktig del av Sandbys 
historia från jordbruksdominerad by till järnvägssamhälle med industrier 
och varierad bebyggelse. Bageriverksamheten avvecklades under 1970-
talets slut och har ersatts med olika verksamheter och boende. Bebyggelsen 
är successivt tillbyggd vilket ger en mångfacetterad miljö med olika 
takvinklar och material, samlande är det röda fasadteglet, samt skalan och 
orienteringen mot gaturummet.  
 
Syftet med planbestämmelserna är ett ställningstagande för bevarande av 
kulturvärdena men ska inte formuleras eller tolkas så att de hindrar 
användningen eller de ändringar som krävs för att utveckla verksamheterna. 
Det är viktigt att de ändringar som utförs, planeras och genomförs med 
utgångspunkt i den befintliga karaktären. De betydelsebärande byggnaderna 
är f.d. bostadshuset Lyckebo, det vidbyggda mjölmagasinet i två våningar 
samt f.d. bostad och butiksbyggnad i två våningar med gavel åt 
Revingegatan. De delar som tillkommit sent och som saknar större betydelse 
för miljön, som exempelvis vikportarna mot Revingevägen eller 
garageporten mot Skogsvägen, kan ändras eller ersättas utan att 
kulturvärdena påverkas negativt. Tillgänglighet eller ytterligare ljusinsläpp 
kan läggas till. Skyddsbestämmelserna reglerar vad som ska bevaras och 
varsamhetsbestämmelserna vad som kan ersättas och hur. Genom 
skyddsbestämmelserna blir underhållsåtgärder anmälningspliktiga.  
 
Byggnaderna som är svartmarkerade ingår i en kulturhistoriskt värdefull 
miljö och har inte åsatts rivningsförbud. Värdet av möjligheten till nya 
bostäder och ny vårdcentral och service centralt i Södra Sandby bedöms 
som högre än värdet av de miljömässigt värdefulla byggnaderna.  
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Karta ur PM Kulturmiljö Kryptan och Stavkyrkan m.fl. 
 

 
Sandby maskins monteringshall från 1949 tillbyggd 1954 

Grönstruktur och parker 
Planförslaget omfattar ingen ny grönstruktur eller parkmark. Med hänsyn 
till det omgivande områdets karaktär av villaträdgårdar och det i 
kulturmiljöinventeringen identifierade värden av gårdsrum och planteringar 
av kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värde är det angeläget att tillföra 
träd i stadsmiljön och låta kvarterens gårdar få en grön karaktär. 
Parkeringen i norra delen av planområdet föreslås planteras med träd i en 
strikt rad, vilket regleras i planbestämmelse. Den nya platsbildningen i 
kvarterets sydvästra hörna föreslås få solitärträd. Även den i området 
centralt placerade parkeringsytan bör förstärkas rumsligt med träd och eller 
häckar. 
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Trafik 
Biltrafik 
Kvarteret föreslås delas i två med en gata på kvartersmark som leder från 
Revingevägen upp till parkeringsområdet i norr. Parkeringen blir en del av 
en sammanhängande struktur som möjliggör att kvarteret nås från olika håll. 
Angöring till kvarteret sker i huvudsak från Revingevägen via ny 
kvartersgata samt via Skogsvägen och Backgatan. Ambulansintaget föreslås 
placeras i norra delen av kvarteret. Godsmottagning till vårdcentralen kan 
ske i norr eller i centralla kvartersgatan.  Leveranser kan även ske från 
Revingevägen där plats för en uppställningsyta förbereds. 

Gång- och cykeltrafik 
Utmed Revingevägen möjliggörs som tidigare gångtrafik på ömse sidor och 
en dubbelriktad cykelbana på vägens södra sida. I övrigt sker all gång- och 
cykeltrafik i blandtrafik. Väster om planområdet behålls befintlig gång- och 
cykelväg i nuvarande utsträckning.  

Kollektivtrafik 
Planförslaget omfattar ingen förändring av utformningen av kollektiv-
trafiken.  

Utformning av gator 
Revingevägen föreslås utformas med en smalare sektion än idag, men som 
likväl tillgodoser att bussar och tyngre fordon kan mötas. Gatan föreslås få 
en bymässig karaktär med ett antal passager, en platsbildning vid entré till 
biblioteket och korsande rörelser som bidrar till lägre hastighet.  I 
Backgatan vid parkeringens nordvästra in- och utfart föreslås en upphöjd 
trafikyta där fordon färdas på de oskyddade trafikanternas villkor.  
 

 
Illustration med sektionsmarkeringar samt lilamarkerad trafikåtgärd i det nordvästra 
området. 
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Principsektion A genom Revingevägen vid kvarteret Kryptan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principsektion B genom vårdcentral till kvartersgata. 
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Principsektion C genom bibliotek. 
 
 
 

 
 
Plushöjderna har studerats för förslaget. Föreslagna plushöjder (höjd över nollplanet) har 
markerats med en rektangel. (Möller arkitekter). 
 
 

Parkering 
Gällande parkeringsnorm (Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds 
kommun, 2013-09) ska tillämpas, området räknas som ”övriga kommunen” 
enligt parkeringsnormen.  
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Bilparkeringsbehovet beräknas till 40 parkeringsplatser för bostäder, 8 
platser för LSS boende, 11 platser för lokaler, 19 platser för vårdcentral, 6 
platser för bibliotek och 8 platser för befintlig verksamhet, totalt 92 
parkeringsplatser. Vid blandning av funktioner, som t ex bostäder och 
verksamheter, finns det en viss potential att samnyttja gemensamma 
parkeringsanläggningar. Vid samutnyttjande beräknas parkeringsbehovet till 
70 parkeringsplatser. Planförslaget innehåller 70 parkeringsplatser.  
 
I norra delen av kvarteret föreslås ett parkeringsområde för 56 platser och 
centralt i kvarteret föreslås ett mindre parkeringsområde för 15 platser.  
Korttidsangöring och taxi föreslås lösas utmed den centrala kvartersgatan.   
Utformningen och det exakta parkeringsbehovet beräknas i samband med 
bygglovsprövningen. 
 
Cykelparkeringsbehovet beräknas till 120 cykelplatser för bostäder, 7 
stycken för LSS boende, 15 stycken för lokaler, 24 stycken för vårdcentral 
och 10 stycken för bibliotek, totalt 176 cykelparkeringsplatser. Det exakta 
cykelparkeringsbehovet beräknas i samband med bygglovsprövningen.  
 

Bullerskyddsåtgärder 
De beräknade ljudnivåerna visar att riktvärden vid fasad utomhus överskrids 
vid samtliga fasader mot Revingevägen.  
 
I planbestämmelse regleras att i bostäder där 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
fasad överskrids ska minst hälften av rummen placeras mot tyst eller 
ljuddämpad sida. Med ljuddämpad sida avses högst 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad. Bostäder ska utföras med egen eller gemensam uteplats i 
anslutning till bostad åt tyst eller ljuddämpad sida där 70 dBA maximalnivå 
ej överskrids.  

Teknisk försörjning 
Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp 
Det finns inget fjärrvärmenät i Södra Sandby. Gasnätet har kapacitet att 
försörja ytterligare 600-1000 lägenheter i enlighet med FÖP för Södra 
Sandby 2013-08-29. Serviser kan fås i kommunala gator, Backgatan och 
Revingevägen. Allmänna ledningar läggs endast i allmän platsmark.  
 
Reningsverket har kapacitet för ytterligare 1-2000 invånare. Det finns ett 
behov av förnyelse av ledningsnätet och översyn pågår. Detta kan komma 
att sammanfalla med ny bostadsbebyggelse enligt FÖP för Södra Sandby 
2013-08-29. 
 

Dagvattenhantering 
Området är idag anslutet till kommunalt VA. VA SYD ansvarar för VA-
nätet. Del av dagvatten kan fördröjas inom kvarteret genom infiltration. 
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Biofilter med träd, vegetation och svackdiken tvärs höjdlutningen föreslås 
mellan parkeringsplatserna för fördröjning av dagvattnet inom fastigheten. 
Andelen hårdgjord yta minskas, se vidare under konsekvenser. 

Renhållning 
Miljöhus för sorterat avfall och restavfall anordnas i bottenvåning i den 
norra och södra delen av kvarteret. Hämtning kan ske från parkeringsgatan 
samt från Revingevägen.  
 

KONSEKVENSER 

Miljöbedömning enligt miljöbalken 
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ 
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid 
genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning 
enligt 6 kap miljöbalken. 
 
Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts: 
 
Platsen 
Planområdet berör byggnader, gatusträckningar och planteringar som är 
kulturhistoriskt värdefulla. Kulturmiljöutredning har gjorts och de två 
byggnader som bedömts som kulturhistoriskt värdefulla skyddas mot 
rivning i plan. Även fornlämningen bytomt för Södra Sandby by berörs. 
Marken är förorenad, sanering villkoras i plan. Den nya bebyggelsen 
påverkas av vägtrafikbuller från Revingevägen. Planområdet berör inte 3-4 
eller 7 kap MB (riksintresse, reservat, biotopskydd, strandskydd, mm). Inte 
heller Natura 2000, överskridande av miljökvalitetsnormer eller höga 
naturvärden berörs. 
 
Planen 
Genomförande av planförslaget innebär att användningen mindre industri 
försvinner. Exploateringen ökar från 1-2 våning till 1-4 våningar, det 
centrala läget och goda tillgång till kollektivtrafik gör planområdet lämpligt 
för högre exploatering. Avsteg från riktvärdena för buller kommer att göras, 
det löses med kompensationsåtgärder, t.ex. genomgående lägenheter. 
Genomförandet av planförslaget bidrar till uppfyllelse av ett antal miljömål, 
bl.a. giftfri miljö och minskad kemikaliebelastning eftersom marken 
kommer att saneras. Genom att vidareutveckla centrum i Södra Sandby med 
en blandning av funktioner, hustyper och lägenhetstyper bidrar planen till 
miljömålen god bebyggd miljö och hållbar stadsutveckling.  
Planen berör inte omgivande markanvändning eller överskridanden av 
miljökvalitetsnormer. Genomförande av planförslaget kräver ingen anmälan 
eller tillstånd enl. MB eller kompensationsåtgärder. 
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Påverkan 
Genomförande av planförslaget kan innebära att människor exponeras för 
störande buller från Revingevägen. Bedömningen är att det går att lösa med 
t.ex. genomgående lägenheter. Kulturhistoriska byggnader och miljöer 
bevaras enbart delvis. Gård och flertalet byggnader som ingår i att bygga 
upp en kulturhistoriskt värdefull miljö rivs.  
 
Samlad slutsats 
Genomförande av planförslaget skyddar kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse mot rivning, men innebär också rivning av bebyggelse som 
ingår i eller tillsammans med andra bygger upp en kulturhistoriskt värdefull 
miljö. Rivningen ställs mot möjligheten att på ett centralt läge i orten kunna 
bygga nya bostäder och utveckla centrum.  

Sammantagande är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Mark, luft och vatten 
Luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). 
 
Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna 
inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer 
inom planområdet.  
 
Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte 
förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. 

Markradon 
Baserat på översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet som 
normalriskområde.  

Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade. 

Inför bygglovsgivning så bör ytterligare radonmätningar göras för att 
säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas.  

Markföroreningar 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts för Kryptan 10 
(Sweco 2014-10-21 reviderad 2015-05-08). Den visar att de huvudsakliga 
föroreningarna utgörs av tungmetaller, t.ex. Barium. Inom fastigheten 
Kryptan 10 har föroreningar (framförallt barium) påträffats i ett flertal 
punkter i de ytliga fyllnadsmassorna. Bariumföroreningen är mer utbredd än 
vad som påvisats i den översiktliga markundersökningen som utfördes 
hösten 2014 (Sweco, 2014-10-21). 
 
Inom Kryptan 7 har höga föroreningshalter av zink och PAH påvisats i 
fyllnadsmassorna i den provtagningspunkt som placerades här. Påträffade 
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föroreningar bedöms vara avgränsade till ett utfyllnadslager innehållandes 
avfall såsom lättbetong, hönsnät och frigolit. Fyllningen bedöms ha en 
maximal mäktighet på omkring 1 m. Fyllnadsmassorna bedöms förekomma 
i de norra delarna av fastigheten, inom en yta på ca 300 m2. 
 
Stora mängder lösningsmedel har hanterats på platsen, men det har inte gått 
att bekräfta vilken typ av lösningsmedel. Klorerade lösningsmedel var 
vanligt förekommande under epoken då verksamheterna var igång. Därför 
har undersökningar avseende klorerade alifater gjorts, men inga har 
påvisats. Det bedöms därför inte troligt att någon sådan förorening 
förekommer, även om det inte kan uteslutas. I grundvattnet har inga 
föroreningar påvisats som bedöms utgöra några oacceptabla risker. 
 
Vid den planerade framtida exploateringen av fastigheterna Kryptan 10 och 
Kryptan 7 till blandad bebyggelse (bostäder, centrumverksamhet, 
vårdcentral etc.) rekommenderas att de förorenade fyllnadsmassorna tas 
bort. Schaktarbeten kommer behöva utföras i samband med exploateringen, 
för att anpassa marknivåerna enligt den nya detaljplanen. 
 
Försiktighet ska vidtas vid schaktarbeten i områden där det påvisats 
föroreningar. Innan några schaktarbeten får göras ska en anmälan om 
avhjälpandeåtgärder enligt 28§ förordning om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd lämnas in till tillsynsmyndigheten (Miljöförvaltningen i Lunds 
kommun). Denna bör lämnas in i god tid innan planerad schaktstart (minst 6 
veckor). 
 
Plankartan har en bestämmelse om att markföroreningarna ska vara 
avhjälpta innan starbesked får lämnas.  
 

Vatten 
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvatten-
strategi för Lunds kommun daterad 2013-05-28. Godkänd av kommun-
styrelsen 2013-09-04 samt godkänd av VA SYDs ägarnämnd 2013-10-09.  
 
Planområdet avvattnar till Sularpsbäcken och ingår i avrinningsområdet 
Kävlingeån. Sularpsbäcken är idag hårt belastad (kvantitet). Därför är det 
önskvärt att fördröja och infiltrera dagvatten.  Enligt Vattenmyndighetens 
beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten har 
Kävlingeån otillfredsställande ekologisk status med kravet att uppnå god 
ekologisk status 2027. De olika vattendragen i Lunds kommun som fungerar 
som dagvattenrecipienter har klassificerats efter hur stort flöde och vilka 
mängder av närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta emot 
beroende på deras speciella förutsättningar. I dagvattenstrategin redovisas 
klassificering av de olika recipienternas känslighet. Fördröjning och rening 
av dagvatten kan göras i svackdiken och trädplantering i parkeringen. 
Andelen hårdgjord yta inom planområdet kommer minska efter genomförd 
exploatering i enlighet med planförslaget, då det mesta av marken är 
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hårdgjord idag. Nya gröna gårdar, fler träd och möjlighet till genomsläpplig 
hårdgjord yta för parkering bidrar utöver svackdiken/regnbäddar till 
infiltration och fördröjning på den egna fastigheten. 
 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Planområdet omfattas av grundvattenförekomsten Null, en sand- och 
grusförekomst. Null har god kvantitativ status, men risk att kemisk status 
inte uppnås 2015. 

Trafik 
Enligt planförslaget skapas en ny anslutning till Revingevägen samt 
anslutningar till intilliggande gator, Backgatan och Skogsvägen. Förutom 
bostäder föreslås service, vård och handel. Tillkommande trafik uppskattas 
uppgå till ca 500 – 550 fordon per dygn. 

Hälsa och säkerhet 
Vägtrafikbuller 
Följande riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 
1996/97:53, ligger till grund för planeringen. 
 
bostäder, vård- och undervisningslokaler 

ekvivalentnivå ute      frifältsvärde 55 dBA 
 inne 30 dBA 
maxnivå ute      frifältsvärde  70 dBA  ( vid uteplats) 
 inne 45 dBA  ( nattetid ) 

 
En trafikbullerutredning har tagits fram av Ramböll (”Bullerutredning kv 
Kryptan, Malmö 2015-06-23”). Vägtrafikbuller har beräknats utifrån 
prognosåret 2035. Revingevägen står för det mesta av ljudbidraget.  
Ekvivalent och maximal ljudutbredning 2 m ovan mark redovisas här nedan.  
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Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalentnivå - 2035  (Ramböll 2015-06-23) 
 

 
Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Maximalnivå – 2035 (Ramböll 2015-06-23) 
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Beräknade frifältsvärden vid fasad redovisas i bild (Ramböll 2015-06-23) 
 
Vid byggnader mot Revingevägen beräknas ekvivalenta ljudnivåer utomhus 
vid fasad till 62-64 dBA och maximala ljudnivåer till 77-84 dBA, vilket 
innebär att riktvärden överskrids vid samtliga fasader mot Revingevägen.  
För övriga byggnader som angränsar endast till lokalgator samt för fasader 
mot innergården beräknas nivåer som ligger under riktvärden.  
Vid överskridanden av 55 dBA vid fasad mot trafiken ska lägenheterna 
utformas genomgående så att minst hälften av bostadsrummen lokaliseras 
mot en tyst eller ljuddämpad sida. Uteplatser ska lokaliseras mot eller på 
innergården där nivåerna ligger under riktvärden.  
 
I övrigt gäller att riktvärden inomhus alltid måste uppfyllas vilket ställer 
krav på fasadisoleringen för lägenheterna mot Revingevägen. 
 
Avsteg från de allmänna råden för vägtrafikbuller kan göras i detta fall då 
det faller inom Boverkets avstegskriterier.  
 
Området ligger i centrala Södra Sandby och planeras med en ordnad 
kvartersstruktur. Området ligger även längs ett väl utbyggt 
kollektivtrafikstråk och ett avsteg från de generella riktlinjerna kan 
motiveras.  
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Bullernivåerna vid befintliga fastigheter ligger inom godtagbara 
bullernivåer.  
 
Området ligger i centrala Södra Sandby och planeras med en ordnad 
kvartersstruktur. Området ligger även längs ett väl utbyggt 
kollektivtrafikstråk. Varför ett avsteg från de generella riktlinjerna kan 
motiveras.  

 

Naturmiljö 
Naturmiljö och biologisk mångfald 
I Södra Sandby finns en hel del uppvuxna villatomter som ger sitt bidrag till 
den biologiska mångfalden, men artrikedomen finns framförallt längs med 
Sularpsbäcken i området Kyrkotoften i norr och vidare söderut i 
naturvårdsområdet i Fågelsångsdalen. Fågelsångdalens naturreservat är även 
geologiskt mycket intressant och har utsetts till internationell geologisk 
referenspunkt. 

Kulturmiljö 
Kulturhistoriskt intressant bebyggelse 
Särskilt kulturhistorisk värdefull bebyggelse föreslås skyddas genom 
rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. Genom att föreslås ny 
användning av befintlig bebyggelse och sätta den i ett nytt sammanhang 
ökar möjligheterna till en långsikt bevarande av bebyggelsen. Den 
helhetsmiljö med gård och flera byggnader som ingår i en kulturhistorisk 
miljö skyddas dock inte mot rivning.  
 
En utredning har tagits fram angående möjligheten att bygga om 
Sandbymaskiners gamla verkstadslokal till bibliotek (PM avseende 
möjligheter att bygga om tidigare verkstadsbyggnad, Tomas Gustavsson 
konstruktioner AB, 2015-06-04, kompletterad 2015-06-16).  
 
Utredaren bedömer det som realistiskt att, i samband med förnyelse av 
bebyggelsen i det aktuella kvarteret, bibehålla ytterväggarna av tegel och de 
betongpelare som byggts ihop med tegelkonstruktionerna på byggnadens 
långsidor samt betongpelarna i pelar/balklinjen och de primärbalkar som bär 
takkonstruktionerna.  
 

Arkeologi 
Större delen av kvarteret Kryptan (västra) berör fornlämningen Bytomt för 
Södra Sandby by. Alla markingrepp kräver tillstånd från Länsstyrelsen 
(enligt Kulturmiljö PM).  
 
En översiktlig arkeologisk utredning har påbörjats i samråd med 
Länsstyrelsen.  
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Fornlämningen Bytomt för Södra Sandby by, planområde markerat i rött 

Sociala konsekvenser 
Befolkning och service 
Det ökade antalet bostäder bedöms ge ett befolkningstillskott på mellan 50 
och 100 personer. Eftersom det föreslås relativt små lägenheter så förväntas 
målgruppen vara företrädelsevis äldre som flyttar från villor i Södra Sandby. 

Barnperspektivet 
Barn berörs av planärendet eftersom de liksom andra är en målgrupp för 
centrum. Inom planen föreslås ett nytt bibliotek och en ny vårdcentral med 
barnavårdscentral där barn är en särskild målgrupp. Planen har utformats så 
att planområdet är tillgängligt både till fots och med cykel. En nära service 
främjar ett enklare vardagsliv för de barnfamiljer som bor i Södra Sandby. 
 
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och 
situation i enlighet med barnkonventionen tagits. 

Tillgänglighet 
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och 
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 
8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att 
tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och 
därmed vid kommande bygglovprövning. 
 
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.  

Säkerhet och trygghet 
Fler entréer mot gatan och en blandning av funktioner borgar för ett levande 
stadsrum. En tydlig offentlig/privat uppdelning kan öka känslan av trygghet 
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och orienterbarhet i stadsrummet. Platsbildningar och möteplatser i form av 
bibliotek och café etc. kan stödja ett socialt liv och därmed en högre 
trygghetskänsla. 

Skuggstudie 
En skuggstudie har tagits fram för att redogöra för skuggningen som 
planförslaget innebär för intilliggande fastigheter. Tidpunkterna som 
redovisas är den vår- och höstdagjämning 21:a mars respektive 23 
september samt sommarsolståndet den 21:a juni.  
 
Skuggstudien visar att den planerade bebyggelsen ger en begränsad 
skuggning av grannfastigheterna. Skuggningen som planförslaget innebär 
bedöms som rimlig i ett tätbebyggt område.  
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska och ekonomiska frågor 
Ansvarsfördelning 
LKF är huvudexploatör för den tillkommande bebyggelsen. 

Huvudmannaskap för allmänna platser 
Lunds kommun ska vara huvudman för allmänna platser inom planområdet 
utom Revingevägen där Trafikverket är väghållare. Vid en ombyggnad av 
Revingevägen som en konsekvens av föreslagen exploatering bör frågan om 
huvudman för Revingevägen utredas.  

Avtal 
Kommunen är ägare till huvuddelen av marken som ska exploateras. 
Reglering av mark som behövs för genomförandet antas kunna lösas genom 
förvärv eller markbyte. Marken har markanvisats till LKF som ska 
genomföra vårdcentral och bostäder upplåtna med hyresrätt. 
 

Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft.  

Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares 
bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt 
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på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses 
vid planläggningen. 

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas (4 kap 40 § PBL). 

Tekniska åtgärder 
Utbyggnad av allmänna anläggningar 
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om: 
 Gång- och cykelväg i väster 
 Del av Revingevägen i anslutning till kvartaret Kryptan byggs om 
Gemensamma tekniska anläggningar 
Inom områden med ny bebygelse anläggs vatten- och avloppsledningar i 
gemensamhetsanläggning. 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildning 
Avstyckningar inom kvarteret kan göras. 
Den del av Kryptan 7 som är utlagd som kvartersmark för parkering och 
bostäder ska överföras genom fastighetsreglering till Kryptan 10. 
Servitut för in- och utfart till garage ska bildas till förmån för Kryptan 7 och 
belastar Kryptan 10 efter fastighetsregleringen ovan. 
Servitut för parkeringsplatser ska bildas till förmån för Kryptan 7 och/eller 
8, belastar Kryptan 10 efter fastighetsregleringen ovan. 
Kryptan 11 ska i sin helhet överföras till Kryptan 10. 
Den del av Kryptan 10 som är utlagt som allmän plats ska överföras till den 
kommunägda gatufastigheten Sandby 67:2. 
Avstyckning, fastighetsreglering och servitutsbildning hanteras/prövas i 
lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988). 

Ledningsrätt 
Rätt att framdra ledningar inom planområdet kan regleras med ledningsrätt 
eller servitut endast inom u-område. Inget u-område finns i detaljplanen. 
Allmänna ledningar läggs endast på allmän platsmark. 

Ansökan om fastighetsbildning och gemensamhetsanläggning 
Det ankommer på berörda fastighetsägare/ledningshavare att hos 
Lantmäterimyndigheten i Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning 
eller upplåtelse av ledningsrätt. Ansökan om fastighetsbildning/gemen-
samhetsanläggning medför lantmäterikostnader för sökanden. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdet 
Förorenad mark 
I Identifiering och klassificering av potentiellt förorenade områden i Södra 
Sandby, Lunds kommun (Miljöförvaltningen 2008-12) har en preliminär 
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riskklassning av fastigheter gjorts. Kryptan 7 och 8 har undersökts, men 
risken för att markföroreningar har uppstått där bedöms som liten. Däremot 
är risken stor att marken på Kryptan 9 (numera del av Kryptan 10) är 
förorenad, eftersom det bedrivits verkstadsindustri på tomten under mycket 
lång tid (AB Sandbymaskiner). Föroreningarna kan bestå av lösningsmedel, 
drivmedel, diverse oljor, skärmvätska, metaller och färgrester. 
Föroreningarnas farlighet bedöms som höga till mycket höga. 
Spridningsförutsättningarna bedöms som stora till mycket stora p.g.a. 
jordlagrens sammansättning. Detta sammantaget gör att objektet har 
placerats i riskklass 2.  

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Södra Sandby redovisar totalt ca 
2500 nya bostäder i Södra Sandby, men planområdet omfattas inte av de 
föreslagna utbyggnadsområdena, som ligger i utkanten av orten. Samtidigt 
beskriver översiktsplanen att en fjärdedel av kommunens framtida 
bostadsbyggande avses ske i form av förtätning och omvandling. Denna 
förändringspotential måste bedömas i samband med fördjupningar av 
översiktsplanen för respektive ort.  
 
Av den mark som i FÖP redovisas som förtätningsområde 15a så utgör den 
planerade detaljplanen ca 85 % av den totala arean.  

Detaljplaner 
För området gäller detaljplan 1281K-S24-C2572 från 1957. För kvarteret 
Kryptan anger planen mindre industri, till en höjd av 4,2 m och 
bostadsändamål i en våning.  
 

 
Utsnitt ur gällande detaljplan från 1957, planområde markerat i rött 
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Riksintressen 
Planområdet omfattas inte av några riksintressen. 

Fördjupning av översiktsplan 
Enligt Fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby (antagen KF 2013-
08-29) ska planområdet omvandlas och förtätas med blandad bebyggelse 
upp till sex våningar och verksamheter.  
 
Generellt när det gäller utvecklingen av Södra Sandby konstaterar FÖP:en 
att bostadsutbudet i Södra Sandby framför allt behöver kompletteras med 
små bostäder för att underlätta för unga och äldre att bo kvar, samt stimulera 
flyttkedjor. Bostäder för äldre och människor med särskilda behov ska 
reserveras i lägen nära handel, service och kollektivtrafik. Utvecklingen 
måste göras på ett sätt som tar hänsyn till den befintliga bebyggelsens skala 
och historia.  

 
Vidare beskriver FÖP:en centrumutvecklingen i Södra Sandby: 
Centrumutvecklingen ska planeras med småstaden som förebild, med 
blandade funktioner och en småskalighet där hustyper, upplåtelseformer och 
lägenhetsstorlekar varierar. Den del av Revingevägen som går genom 
centrum bör förändras, i gestaltning och hastighet, till väldefinierat 
centrumstråk med torg och centrumbildningar som ett inslag i 
centrummiljön. I utvecklingen av centrum är det angeläget att bevara 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och synliggöra deras historiska roll. 
 
Ny bebyggelse bör i huvudsak ha fasader i puts eller tegel för att ansluta till 
byggnadstraditionen som är tongivande på orten. Bebyggelsen bör placeras 
med långsidan längs gatorna och med entréer i första hand mot gatan. Alla 
bostäder ska ges tillgång till bostadsgårdar eller trädgårdar.  

Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet 
Enligt Grönstruktur och naturvårdsprogrammet har Södra Sandby mycket 
god tillgång på parkmark och på grönstråk som binder samman de olika 
parkerna. De stora ytorna medför att det periodiska underhållet av parkerna i 
viss mån är eftersatt. Vissa parkytor har bristande upplevelsevärde och 
tveksam funktion. Ett sätt att finansiera ett ökat underhåll och utveckling av 
parkerna kan vara att tillåta viss bebyggelse på parkmark som saknar 
rekreativa och ekologiska funktioner. Ett viktigt element är Sularpsbäcken 
som flyter diagonalt genom orten från sydväst till nordost ut mot 
Flyingeslätten. Bäcken bidrar med många vackra scenerier. 
 
Närmaste park från planområdet är Folkes hörna, ca 150 m bort. Under 
utvecklingsmöjligheter för Södra Sandby är första punkten: ”Undersök 
möjlighet att skapa central mötesplats/torg. Södra Sandby lider brist på en 
gemensam mötesplats som kan fungera samlande på orten.” 
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Parallella uppdrag bebyggelsestruktur 
Planarbetet föregicks av ett parallellt uppdrag mellan Jais Arkitekter i 
samarbete med Trivector och Sydväst arkitektur och landskap samt Möller 
Arkitekter i samarbete med Tyréns och Landscape. En förutsättning var 
bland annat att ny vårdcentral i Södra Sandby skulle lokaliseras i antingen 
kvarteret Kryptan eller Vapenhuset. En etappindelning av utbyggnaden 
skulle också föreslås. Planförslaget är en syntes av båda förslagen i det 
parallella uppdraget. Jais föreslog en delning av kvarteret Kryptan i en östlig 
och en västlig del med en shared space yta emellan samt att Sandby maskins 
monteringshall och Sandby maskins fabrikshall mot Revingevägen skulle 
bevaras. Möller Arkitekter föreslog en placering av vårdcentralen i kvarteret 
Kryptan längst i väster.  
 
De två förslagen i korthet 
Jais Arkitekter m.fl. föreslår etapp 1 med vårdcentral i kv Vapenhuset.  
Förslaget skapar en ny tyngdpunkt i kvarteret Vapenhuset, innehållande 
vårdcentral, bibliotek/medborgarkontor, en större livsmedelsbutik och ny 
busstation. I kvarteret föreslås bostäder i varierad höjd upp till sex våningar. 
I kvarteret Kryptan skapas en bebyggelsestruktur i upp till fyra våningar ut 
mot Revingevägen och en lägre tvåvåningsbebyggelse in mot den lägre 
villabebyggelsen i norr. En uppdelning av kvarteret Kryptan med en shared 
space yta i nord/sydlig riktning föreslås. 
 
Förslaget har en hög bevarandestrategi där samtliga kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader, i enlighet med PM Kulturmiljö Kryptan och 
Stavkyrkan m.fl. Södra Sandby (Kulturen, 2014-03-13), kan behållas.  
 
Möller Arkitekter m.fl. föreslår etapp 1 med vårdcentral i kvarteret Kryptan.  
I kvarteret Kryptan skapas en kringbyggd bebyggelsestruktur i fyra våningar 
samt radhus i två våningar mot den lägre villabebyggelsen i norr. I kvarteret 
Kryptan skapas en stor innergård. Förslaget har en låg bevarandestrategi 
som förutsätter att flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader rivs. I 
kvarteret Vapenhuset skapas en bebyggelse innehållande en ny 
livsmedelsbutik och handel utmed både parkering och Revingevägen. 
Bebyggelsehöjd varierar från en till ett åtta våningar högt bostadstorn ut mot 
Revingevägen. 

Handelsutredning 
Tam Retail har på uppdrag av Lunds kommun gjort en Koncept och 
marknadsanalys, Södra Sandby, Lunds kommun (2014-04-15). Där 
undersöker de förutsättningarna för handelsutveckling i Södra Sandby. De 
ser utrymme för en mindre utökning av handeln i centrum ankrat i 
livsmedel, med tanke på tillväxten av bostäder som planeras. Som 
nyckelåtgärder anges bl.a. att fokus läggs på att förtäta och koncentrera 
utbudet på centrumgatan, att en ny nod skapas med livsmedelsbutik i öster, 
nära busstationen att centrumgatan smalnas av och omgestaltas samt att 
biblioteket flyttas in i centrum. 
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Parkeringsutredning 
En kartläggning dagens parkeringssituation i centrala Södra Sandby har 
genomförts, Parkeringsutredning – Södra Sandby (Tyréns, 2014-07-04). 

Kulturmiljö  
Historik 
1905 drogs järnvägen mellan Lund och Harlösa via Södra Sandby. Vid 
samma tid etablerades en rad verksamheter på orten. I kvarteret Kryptan har 
ett av Sandbys största verksamheter funnits, Sandbymaskiner (tidigare kallat 
Martin Jönssons mekaniska verkstad). Sandbymaskiner tillverkade 
jordbruksredskap och maskiner. Verksamheten lades ner 1982. En stor del 
av verkstadsbyggnaderna finns kvar, grupperade kring en gård, som är 
öppen mot Revingevägen.  
 

 
Svenssons Bageri, första byggnaden från 1912 

Bebyggelse 
En kulturhistorisk värdering har gjorts av bebyggelsen i PM Kulturmiljö 
Kryptan och Stavkyrkan m.fl. Södra Sandby (Kulturen, 2014-03-13), där de 
historiska kulturmiljöerna beskrivs mer ingående. Rapporten konstaterar att  
”den sammantagna upplevelsen av centrummiljön i Södra Sandby är 
beroende av några enskilda objekt. Om de försvinner eller ändras på ett 
ovarsamt sätt påverkar detta miljön negativt.[…] Genom att behålla delar 
av de äldre industrimiljöerna beaktas en viktig historisk epok i tätorten. ” 
 
”För en framtida utveckling av Södra Sandby har de historiska miljöerna 
stora värden, de ger källor till historien och vår samhällsutveckling men de 
kan genom stadsplanering och byggprojektering tillföra stora 
upplevelsevärden. ” 
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”Vid eventuella nya detaljplaner bör kulturvärdena utredas och skydds- och 
varsamhetsbestämmelserna införas då det krävs för att säkerställa 
kulturvärdena.” 

Gator 
Den kulturhistoriska värderingen har identifierat gatusträckningen för 
förlängningen av Backgatan söderut, som avgränsar västra delen av 
planområdet, samt Revingevägen längs med hela södra delen av 
planområdet som kulturhistoriskt värdefull. Längs Revingevägen ingår även 
en gårdsbildning inne i kvarteret, som tillhört Sandbymaskiner. I nordöstra 
hörnet av planområdet bedöms planteringen som av kulturhistoriskt 
och/eller miljömässigt värde. 
 

 
Karta ur PM Kulturmiljö Kryptan och Stavkyrkan m.fl. 

Trafik 
Biltrafik 
Kvarteret ligger norr om Revingevägen. Trafikmängden i ett snitt vid 
planområdet har 2015 räknats till ca 6500 fordon per dag. Trafiken i 
Backgatan, strax väster om planområdet, har räknats till ca 450 fordon per 
dag.  
 

Kollektivtrafik 
Revingevägen trafikeras idag av tre busslinjer, 155 mot Lund och Harlösa, 
175 mot Dalby, Malmö och Flyinge samt 166 mot Lund och Staffanstorp.  

Service 
Kommersiell service 
Planområdet har god tillgång till service i närområdet. Där finns bl.a. 
livsmedelsbutik, apotek, gatukök, klädbutik, leksaksaffär, skoaffär, 
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Detaljplan för kvarteret Kryptan m.fl. i Södra Sandby, Lunds 
kommun 

Enligt byggnadsnämndens beslut 2015-08-20 har rubricerad detaljplan, 
upprättad 2015-07-03, hållits utställd för sakägares och övriga berördas 
granskning under tiden 7:e september- 5:e oktober 2015 samt remitterats 
till berörda myndigheter, nämnder m fl. 

YTTRANDEN 

Utan erinringar mot förslaget 
• Länsstyrelsen skrivelse 2015-09-11 
• Region Skåne- Regionala utvecklingsnämnden skrivelse 2015-10-02 
• Tekniska nämnden skrivelse 2015-10-0 l 
• Barn- och skolnämnd skrivelse 2015-09-09 
• Socialnämnden 

Nämnder och styrelser 

Kommunstyrelsen 

skrivelse 2015-09-1 O 

Kommunstyrelsen (delegationsbeslut) beslutar 2015-09-24 att framföra 
följande synpunkter på planförslaget; 

En utredning av bibliotekets lokaJbehov, kostnaden för att bevara 
biblioteksbyggnaden samt möjligheten till tillgänglighetsanpassning av 
biblioteksbyggnaden och bör utföras innan detaljplanen antas i den form 
som nu är utskickad för granskning. 

Kommentar 
En kostnadskalkyl för en ombyggnad av maskinhallen har tagitsfram av 
Serviceförvaltningen efter samrådet, Förundersökning av byggnad i 
fastigheten Kryptan JO i Södra Sandby, 2015-02-11. Serviceförvaltningen 
slår fastfö!jande : 

"Serviceförvaltningen genom Lundafastigheter bedömer att det går att 
omvandla byggnadenför bibliotek och medborgarkontor. För att avgöra 
hur mycket som går att behålla av tegelväggar och takkonstruktioner måste 
konstruktör göra vidare undersökningar och beräkningar. 

Serviceförvaltningen bedömer att ombyggnaden kan anses rimlig att 
genomföra med tanke på bedömt investeringsbehov. Kostnader för åtgärder 
och kompletteringar vid befintliga konstruktioner kan överstiga det 
ekonomiska värdet av de delar som sparas. Därför kan 
investeringskostnaden bli något högre än vid rivning och nybyggnad. " 

Kostnaden bedöms ligga runt 9-10 mnkr för en ombyggnad. 
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Utöver detta har det gjorts en konstruktionsutredning som bedömer det som 
realistiskt att, i samband med förnyelse av bebyggelsen i det aktuella 
kvarteret, bibehålla byggnadsstommen med ytterväggarna av tegel och de 
betongpelare som byggts ihop med tegelkonstruktionerna på byggnadens 
långsidor samt betongpelarna i pelarlbalklinjen och de primärbalkar som 
bär takkonstruktionerna. Utredningen visar även att det är möjligt att sänka 
golvet i byggnadenför att möjliggöra en tillgänglighetsanpassning 

Lokalbehovet har utgått från Kultur- och Fritidsförvaltningens bedömning. 
Kultur.- och Fritidsförvaltningen gör bedömningen att ca 300m2 plus en 
entrebyggnad på ca 40m2 täcker behovet för ett centralt bibliotek i Södra 
Sandby. 

Barn- och skolnämnd Lund öster ( aktbilaga 88) 
Barn- och skolnämnd Lund (delegations beslut) beslutar 2015-09-09 att 
framföra ingen erinran mot detaljplanen. 

Kultur- och fritidsnämnden ( aktbilaga 90-91) 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2015-09-07 att tillstyrka planförslaget 
förutsatt att det inte innebär ökade hyreskostnader utöver ram for kultur- och 
fritidnämnden. 

Kultur- och fritidsförvaltningen framför bl.a. att förvaltningen ställer sig 
positiv till stadsbyggnadskontorets till detaljplaneförslaget för kvarteret 
Kryptan m.fl. med en reservation för nämndens ekonomiska begränsningar. 

Kultur- och fritidsnämnden anförde redan i fördjupning av översiktsplan för 
Södra Sandby 2011 att ett samhälle som Södra Sandby bör ha ett centralt 
placerat bibliotek som är tillgängligt och kan nås av många. Som det är nu 
finns stadsdelsbiblioteket placerat i utkanten av samhället vilket inte är ett 
optimalt läge. Nuvarande detaljplaneförslag har tagit fasta på Kultur- och 
fritidsnämndens behov av centralare placering av biblioteket. En 
begränsning är dock Revingevägens utformning bör förändras så att det 
skapas en god trafiksituation för gående vid passage över vägen. 

Lundafastigheter är via kommunens lokalgrupp informerade om att de 
interna hyresavtalen på ca 345 kvm för bibliotek och medborgarkontor 
måste kunna sägas upp om en flytt ska bli av och vid lämplig tidpunkt. 
Nuvarande lokaler uppfyller inte dagens krav för vare sig bibliotek eller som 
kontorslokaler så en förändrad användning av hela det tidigare 
kommunhusets tomt är att föredra. 

Kultur- och fritidsnämnden framför att det krävs förstärkningar med nya 
resurser för att möjliggöra en flytt och att denna fråga bör hänvisas till 
kommunen lokalinvesteringsprocess. 

201



UTLÅTANDE 
2015-11-25 

3 (21) 
PÄ 35/2010 

Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till ett nytt stadsdelsbibliotek i 
Södra Sandby med medborgarfunktion på ett centralt läge under 
förutsättning att det inte drabbar annan verksamhet inom förvaltningen. En 
sådan förändring skulle behöva kompenseras med en ökad ekonomisk ram. 
Alternativt ser förvaltningen gärna alternativ på lokallösningar som inte 
innebär ökade hyreskostnader. 

Det är även positivt denna lösning möjliggör att en äldre och 
karaktäristiskbyggnad i området på detta sätt kan bevaras för eftervärlden i 
enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag. Liknande lösningar med 
utnyttjande av äldre lokaler för publika ändamål har tidigare genomförts för 
biblioteket i Dalby och för bibliotek i Veberöd med goda resultat. 

Kommentar 
Revingevägens utformning ses över i samband med genomförandet av 
detaljplanen. Fokus ligger på att göra en säker trafiksituationför oskyddade 
trafikanter och att skapa en attraktiv miljö för människor i Södra Sandby 
centrum. 

stadsbyggnadskontoret har inte rådighet över hyreskostnadernaför det nya 
biblioteket. Lättnader i skyddsbestämmelsernaför maskinhallen har gjorts 
för att underlätta byggandet av det nya biblioteket. En 
konstruktionsutredning som tagits fram visar att kostnaderna för att uppföra 
ett nytt bibliotek i de gamla lokalerna ligger på ca 9 - 11 mnkr. 
Serviceförvaltningen gör bedömningen att bevarandet av maskinhallen ger 
en merkostnad mot ett nybygge. Merkostnaden mot att bygga helt nytt 
bedöms dock vara begränsad då planbestämmelserna endast reglerar 
fasader och fönster. 

Detaljplanen följer upp Kultur- och fritidsförvaltningens önskan från den 
fördjupade översiktsplanen som redovisar en centrallokaliseringför 
bibliotek med medborgarkontor. stadsbyggnadskontoret delar Kultur- och 
fritidsnämndens bedömning att en lokalisering till denfd Maskinhallen ger 
goda förutsättningara för att integrera verksamheten i centrumförnyelsen 

Fastigheten som idag hyser biblioteket kan i framtiden bliföremålför en 
förtätning, men ingen sådan process har inletts. 

Miljönämnden (aktbilaga 92) 
Miljönämndens (delegationsbeslut) 2015-09-29 framför att vid 
bostadsbyggande i bullriga lägen bör man ställa höga krav på ljudnivåerna 
inomhus genom en högre ljudklass och med genomgående lägenheter med 
tillgång till en tyst sida. Möjlighet bör finnas att lägga sovrum mot den 
tystare sidan. Bullernivån på den tysta sidan bör inte överskrida 45 dBA. 
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Kommunen får inte ställa högre krav på inomhusnivåerna än de nivåer som 
är föreskrivna i BER. l Boverkets allmänna råd så anges att en ljuddämpad 
sida inte får ha en ljudnivå som överstiger 50 dBA i ekvivalent bullernivå. 

Vård- och omsorgsnämnden ( aktbilaga 1 03) 
Vård- och omsorgsnämnden ( delegationsbeslut) beslutar 2015-09-14 
att som sitt yttrande översända Vård- och omsorgsförvaltningen 
svarskrivelse. 

Vård- och omsorgsförvaltningen framför att kravet på god tillgänglighet 
för personer med rörelse-, syn- och kognitiva funktionsnedsättningar samt 
allergiproblem ska beaktas och diskuteras med kommunens 
tillgänglighetsrådgivare vid fortsatt utarbetande av planförslaget 

Kommentar 
Kommunens tillgänglighetsrådgivare har varit deltagit i framtagandet av 
planförslaget Tillgänglighetsrådgivaren kommer även att delta i 
bygglovsgivningsprocessen som följer efter detaljplaneneprocessen 

SeNicenämnden ( aktbilaga 106-1 07) 
Servicenämnden beslutar 2015-10-28 att Servicenämnden såsom svar i 
granskningen avseende föreslagen detaljplan hänvisa till 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-10-20. 

Serviceförvaltningen framför bl.a. att de kan komma att hyra den gamla 
monteringshallen för Kultur- och fritidsnämndens räkning. 

De anser att det är tekniskt möjligt att använda materingshallen som 
bibliotek men att det medför men merkostnad. 

Servicenämnden gör bedömningen att kostnaden för bevarande av 
maskinhallen är större än om en nyproducerad byggnad skulle uppföras. 

De framför att de endast kan betala marknadsmässiga hyror för 
bibliotekslokalen. 

Bevarandebestämmelser på kommunala byggnader är fördyrande och bör 
begränsas enligt Servicenämnden. Dialog om detta bör föras mellan 
förvaltningarna. De vill även delta i tidiga processer där bevarandefrågorna 
behandlas. 

Kommentar 
stadsbyggnadskontorets bedömning är att det planerade bibliotekfet kan 
utföras planenligt. 

En dellättnader i skyddsbestämmelsernaför maskinhallen har gjortsför att 
underlätta byggandet av det nya biblioteket. Serviceförvaltningens 

203



UTLÅTANDE 
2015-11 -25 

5 (21) 
PÄ 35/2010 

utredning visar att kostnaden för att bevara byggnaden och bygga ett nytt 
bibliotek ligger mellan 9- 11 mnkr. Merkostnaden mot att bygga helt nytt 
bedöms dock vara begränsad då planbestämmelserna endast reglerar 
fasader ochfönster. 

Den goda samverkan mellan stadsbyggnadskontoret och 
serviceförvaltningen som präglat arbetet har varit en avgörande 
förutsättningför planförslagets beredningArbetet med stadsutveckling och 
ansvaret för kulturmiljöns bevarande och utveckling enligt de av 
kommunfullmäktige beslutade kommunala ambitionerna är ett gemensamt 
uppdrag att planeraför och genomföra. 

VA SYD (aktbilaga 93) 
VA SYD framför i skrivelse 2015-09-29 bl.a. att planbeskrivningen öppnar 
för bra åtgärder vad gäller infiltration och fördröjning av dagvatten, men de 
är inte juridiskt bindande. 

V A SYD föreslår att planbestämmelser används för att antingen begränsa 
andelen hårdgjord yta eller förorda minimal procent grönytalinfiltrerbar yta. 

Utsläppsmängden av dag- och markvatten till Sularpsbäcken överskrider 
idag maximal kvantitet i tillståndet. Det innebär att det är nödvändigt att 
minska andelen hårdgjord yta även i befintliga områden, för att ha möjlighet 
att bygga ut nya områden. De framför att det inte räcker med begränsningar 
i nya exploateringsområden. 

V A SYD anser att denna detaljplan faller inom begreppet "större fastighet" 
och därför ska ha planbestämmelser med begränsningar av andelen 
hårdgjord yta. VA SYD vill ha en dialog med kommunen angående detta 
begrepp. 

Bestämmelse för fördröjning av dagvatten ska finnas med. Det är 
nödvändigt att skriva in ambitionen att fördröja dagvatten med gröna ytor i 
plankartan för att vi ska få effekt. 

Plankartan bör höjdsättas, för att säkerhetsställa att allt markvatten kan 
avledas med självfalL Ett alternativ är att istället ta fram en enkel karta över 
planområdet inklusive närområdet, där vattnets rinnvägar ritas in. Detta för 
att kunna identifiera hinder för vattnet, instängda områden och 
översvämningsriskeL Kartan kan bifogas planbeskrivningen. 

V A SYD framför även redaktionella ändringar till planbeskrivningen. 

Kommentar 
stadsbyggnadskontoret anser inte att detaljplanen är s. k "större fastighet " 
som redogörs för i dagvattenstrategi n. Utifrån detta ställningstagande 
kommer det inte att läggas till några begränsningar i planbestämmelserna 
avseende hårdgjord mark 
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Ett förslag till höjdsättning har gjorts för kvartersmarken Erfarenheten av 
att fastställa dessa höjder i en detaljplan innan området detaljprojekterats 
är att det ger onödiga svårigheter vid genomförandet. Helafastigheten är 
idag hårdgjord En bestämmelse om trädrad finns i detaljplanen. Utöver 
detta kommer detaljplanen att innebära att mer yta än idag öppnas upp för 
infiltration. Att föra in planbestämmelser om andelen hårdgjord yta bedöms 
inte varaframkomligt i denna detaljplan. 

Avrinningenfrånfastigheten kommer att minska då det planerasför gröna 
ytor på bl. a. innergården samt parkeringsgatan Detta bedöms vara positivt 
för Sularpsbäcken och bidra till att minska belastningen. 

Kommunala funktionshinderrådet Lund ( aktbilaga 92) 
Kommunala funktionshinderrådet Lund framför i skrivelse 2015-09-30 bl. a. 
att handikapparkering ska lösas inom 25 m från entren till biblioteket. 
Antalet handikapplatser vid vårdcentralen bör studeras ytterligare och 
föreslår en utökning av platserna. Planförslaget ska redovisas att det är 
möjligt att anlägga handikapplatser 25 m från vårdcentralens entre med 
acceptabla lutningar. 

Kommentar 
Exakt placering och antal parkeringsplatser för rörelsehindrade redovisas i 
samband med bygglovsprövningen 

Myndigheter, statliga verk m fl 

Trafikverket (aktbilaga 94) 
Trafikverket framför i skrivelse 2015-10-0 l bl. a. att Revingevägen föreslås 
få en annan utformning med en hyrnässig karaktär som innebär en minskad 
vägbredd från dagens 8,5 till 6 m, vidgning av gaturummet till en upphöjd 
plats och parkeringsplatser. Dessa typer av åtgärder motiverar ett 
förändringsärende . Trafikverket menar att så länge Revingevägen ingår i det 
statliga vägnätet så kan de föreslagna åtgärderna inte genomföras. 
Trafikverket vill ha en fortsatt dialog om den kommunala väghållningen i 
hela Södra Sandby. 

Angöring till kvarteret sker i huvudsak från Revingevägen via ny 
kvartersgata, som ersätter tidigare anslutning, samt via Skogsvägen och 
Backgatan. Trafikverket förordar att angöring till kvarteret sker i huvudsak 
från lokalgatorna då de redan föreslås ha tillgänglighet till ambulansintag, 
inlastning och parkeringen i norra delen av planen. Detta för att 
minska antalet anslutningar längs Revingevägen och därmed förbättra 
trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna. Vi kan godta den 
nya anslutningens lokalisering om den befintliga stängs. 

I detaljplaneprocessen tar Trafikverket ställning till anslutningens placering 
samt val av korsningstyp. I god tid före genomförandet ska sedan kontakt 
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Trafikverket ställer krav på bl.a. anslutningens geometri bredd, lutning och 
vattenavrinning etc. Anslutningen ska utformas enligt vid tidpunkten för 
genomförande gällande VGU (Vägar och gators utformning). Kontakt med 
Trafikverket, inför genomförandet, sker via formuläret för ansökan om 
utfart, som du finner på Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se). Ange 
i ansökan i vilken detaljplan anslutningen tidigare behandlats. Det måste 
också framgå av planhandlingarna för den nu aktuella detaljplanen att 
ansökan om anslutning måste ske inför genomförandeskedet för 
anslutningen. Samtliga åtgärder på det statliga vägnätet och dess 
anslutningar till följd av planen ska utföras i samråd med Trafikverket och 
bekostas av kommunen/exploatör. 

Trafikverket kräver att det ska införas parkeringsförbud inom den allmänna 
platsmarken LOKALG A T A bredvid Revingevägen. Trafikverket kan inte 
acceptera nya parkeringsplatser intill den statliga vägen. Vi förutsätter att 
kommunen ansvarar för drift och underhåll av den del av Kryptan l O som är 
utlagt som allmän plats ska överföras till den kommunägda gatufastigheten 
Sandby 67:2. 

Trafikverket anser inte att avsteg kan tillämpas i detta läge då Södra Sandby 
inte kan definieras som en större tätort (>20 000 invånare). Om avsteg från 
riktvärdena för buller tillämpas anser Trafikverket att kommunen ansvarar 
för eventuella bullerstörningar i framtiden. Om Trafikverket drabbas av 
kostnader till följd av kommunens planering eller bristande uppföljning av 
planering kommer Trafikverket att överväga att ställa skadeståndsanspråk 
på kommunen. 

Kommentar 
Ett nära sammarbete pågår mellan Trafikverket och Lunds kommun 
angående utformningen av Revingevägen Alla de salfrågor som behandlas 
i yttrandet kommer att lösas i den fortsatta dialogen mellan kommunen och 
Trafikverket 

Kommunen delar inte Trafikverkets syn på att kvarteret inte kan räknas som 
avstegsläge. Avstegfrån de allmänna rådenför vägtrafikbuller kan göras i 
dettafall då det faller inom Boverkets avstegskriterier. Länsstyrelsen har 
inte haft några synpunkter på att det aktuella projektet inte kan räknas som 
ett avstegsläge. 

Organisationer och föreningar 

Moderaterna i Södra Sandby, Göran Brink (aktbilaga 104) 
Moderatema i Södra Sand by framför i skrivelse 2015-10-05 bl. a. att det 
skissförslag som ritats av Pontus Möller var i det närmaste ett "perfekt 
förslag". 
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Moderaterna i Södra Sandby anser att Sandbymaskiners materingshall inte 
är bevarandevärd. De ifrågasätter om det finns ett beslut på att flytta 
biblioteket samt om det finns ekonomiska beslut för detta. 

Att stadsbyggnadskontoret inte följer Pontus Möllers ursprungliga förslag, 
med fokus på att byggnaderna i den nona delen är för höga och att det ska 
byggas som ett kvarter. 

De framför en oro för att projektet ska försenas . 

Kommentar 
Pantus Mäller har i sammarbete med stadsbyggnadskontoret tagit fram ett 
utvecklat förslag där möjlighet att inkorporera äldre kulturhistoriskt 
intressant bebyggelse med ny. Det ger en ytterligare dimension till ett bra 
förslag. 

Byggnadens kulturvärde och historia kan beskrivas enligt följande ,· 

Fram till början av 1900-talet var Södra Sandby en vanlig by med jordbruk 
som huvudnäring. Järnvägen kom till byn 1905. En industrialisering av byn 
inleddes, bränneri, vagnmakeri, mekanisk verkstad. Störst av dessa 
industrier blev den mekaniska verkstaden som efterhand kom att f å namnet 
Sandbymaskiner. Platsenför verksamheten var södra delen av det 
nuvarande kv Kryptan och delarna öster om denna. Man hade eget gjuteri 
förutom den mekaniska verkstaden och koncentrerade sig på tillverkning av 
jordbruksmaskiner, maskinerför torvupptagning, värmepannor, 
cementindustri etc. Produkterna såldes över hela landet och företaget var 
den största enskida arbetsgivaren i Södra Sandby. Under 1950-talet gick 
omsättningen ner ochföretaget upphörde under 1970-talet. 

Det som idagfinns kvar från denna dynamiska period i Södra Sandbys 
historia är byggnaderna i södra delen av kv Kryptan samt denföre detta 
direktörsvillan vid Da/byvägen. Att utplåna alla spår av denna tid skulle 
vara ett hårt slagför den synliga historiken i Södra Sandby. Att däremot 
integrera en del av historien i den nya bebyggelsen skulle tillföra en 
dimension till förståelsen för byns ursprung. stadsbyggnadskontoret anser 
att denna byggnad har ett mervärde som bör bevaras. 

Med hänsyn till bebyggelsen i norr så har vi valt att lägga en 18 m bred 
parkeringsgata mellan de befintliga fastigheterna och den nya bebyggelsen. 
Då bebyggelsen uppförs med ett respektavstånd på 18m så är bedömningen 
att fora våningar är lämpligt i detta läge. 

Att detaljplanen riskerar attförsenas i och med at den kan överklagas är en 
risk som finns i alla detaljplaner. LKF har tagit med denna risk i sin 
tidsplanering. 
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Katrina Bengtsson och Pontus Bengtsson, ägare till fastigheten Kryptan 
1 och 2 (aktbilaga 95) 
framför i skrivelse 2015-1 O-O l bl. a. att de vill ha en bra dialog med 
bygghetTen angående utformningen av den gräns som är mot deras fastighet. 
Ett skydd bör uppföras mot deras fastighet som skyddar mot avgaser, buller 
och insyn. De påtalar även att en omdisponering av deras trädgård medför 
kostnader. De förordar att det bör byggas lägre hus i anslutning till deras 
fastighet. 

Kommentar 
En planbestämmelse om skydd mot billjusfinns i detaljplanen. Hur detta 
skydd utformas kommer att behandlas i bygglovsprocessen Det står 
grannarna fritt att ta kontakt med LKF och föra dialog om hur de vill att 
skyddet ska utformas samt om det finnsfrågor angående genomförandet. 
Det kommer i och med genomförandet av detaljplanen inte att ske något 
intrång på den berörda fastigheten. 

Denfördjupade översiktsplanen (FÖP) redogör för att området kan 
bebyggas med upp till sex våningar. stadsbyggnadskontoret gör 
bedömningen att fyra våningar är lämpligt i planområdet med hänsyn till 
insyn och skuggning. Byggnaderna har placerats drygt 18 m från tomtgräns 
i norr vilket är ett lämpligt avstånd med tanke på byggnadernas höjder. 

Monica Malm-Erjefält och Jonas Erjefält ägare till Kryptan 4, 
Pontus Bengtsson och Katarina Bengtsson ägare till Kryptan 1 och 2 
Roland Johansson och Marie Hellgren ägare Kryptan 5 
Jerker Hansson och Bibbi Hansson ägare till stavkyrkan 4 
Anders Hillman och Britta Hansson ägare till stavkyrkan 5 
Joel Lindquist och Louise Palmer ägare till Sockenkyrkan 3 
Joanna Wieslawa Tell ägare till Kryptan 6 
( aktbilaga 99 bilaga 1, 2 och 3) 
framför i skrivelse 2015-10-05 delvis samma synpunkter som i samrådet 
bl.a. att hushöjderna är för höga i förhållande till omkringliggande 
bebyggelse. 

Att exploateringsgraden är för hög i förhållande till översiktsplanens 
ställningstagande. Kommunen bör titta på område 15a och 15b (i FÖP:en) 
och göra ett sammanvägt förslag för hela området. 

Kommunen bör ta ett planeringsmässigt helhetsgrepp för hela centrum. 
Parkering, trafik samt exploateringsgrad bör behandlas övergripande. 

Tre förslag på ändrad bebyggelsetäthet presenteras, de syftar alla till att 
sänka bebyggelsen i den norra delen av detaljplanen. I förslagen föreslår 
man olika lösningar där exploateringen omfördelas inom planområdet 
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Förslag B samma exploatering i den södra 
delen av planområdet, sänkt exploatering i 
den norra delen. 

Förslag C biblioteksbyggnaden utgår och ett trevåningshus byggs där istället vilket innebär 
att man kan sänka hushöjderna i norr. 

Att en ny lokalgata öppnas i den västra delen av detaljplaneområdet medför 
försämringar för trafiksäkerheten, störningar för boende samt försämringar 
för oskyddade trafikanter. Gatan kan även leda till smittrafik och 
bullerstörningar. 

Att en ny kvartersgata öppnas i detaljplanens norra del som en 
parkeringsgata kan leda till smittrafik och trafikproblem med risker för 
oskyddade trafikanter. Den nya korsning som skapas i den nordvästra delen 
av planområdet är trafikfarlig och bör stängas. Man föreslår olika lösningar 
för parkeringsgatan där alla går ut på att den ska stängas för genomfart. 

Tvåförslag på parkeringsgata presenteras där syftet är att stänga gatanför genomfart. 
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Parkeringssituationen i Södra Sandby är ansträngd och det finns risk att den 
kan bli värre då det nya området byggs. 

De framför några nya synpunkter som sammanfattas nedan. 
Utvecklingsgraden från detaljplanens innehåll som presenterades inför 
samrådsprocessen (26 januari -2 april 20 15), jämfört med den uppdaterade 
som presenteras under granskningsprocessen (7 september- 5 oktober 20 15), 
är marginell. 

De framför följande önskemål om åtgärder som bör vidtas: 
l . Buller/avgaslinsynskyddsåtgärder: planering av högre ljudplank/mur 

mellan befintliga trädgårdar och den nya parkeringsvägen 
2. Spridning av markföroreningar vid schaktning: innan schaktning bör 

information delges grannar så att barn och djur inte vistas ute och att 
fönster och ventilation kan hållas stängda samt att de avhjälpande 
åtgärderna även innefattar sanering av ev. spridd miljöfarligt damm 
in på omgivande tomter och fasader 

3. Skada på befintliga bostäder: besiktning av grannbostäder med 
avseende på eventuellt uppkomna sprickbildningar i samband med 
schaktning och byggarbete 

Kommentar 
Denfördjupade översiktsplanen (FÖP) redogör för att området kan 
bebyggas med upp till sex våningar. stadsbyggnadskontoret gör 
bedömningen att fyra våningar är lämpligt i planområdet med hänsyn till 
insyn och skuggning. Byggnaderna har placerats drygt 18 m från tomtgräns 
i norr vilket är ett lämpligt avstånd med tanke på byggnadernas höjder. 

l denfördjupade översiktsplanen redovisas småstadsbebyggelse med en 
täthet på mellan 35 och 75 bostäder per hektar för område 15a och b 
(fastigheten Kryptan l O m.jl. och Vapenhuset 3 m.jl.). En tabell i 
översiktsplanen redovisar ca l 00 lägenheter för område 15a och b. Vid 
detaljplaneläggningen så har bedömningen gjorts att tätheten kan höjas 
någotfrån översiktsplanens uppskattade värde. En högre täthet innebär att 
fler kan bo i ett centralt och kollektivtrafiknära läge. 

Av den mark som i FÖP redovisas somförtätningsområde 15a (kv. Kryptan) 
så utgör den planerade detaljplanen ca 85 % av den totala arean(hela kv. 
Kryptan) . Det lämnar 15 %, som idag är i privat ägo, att i framtiden 
bebyggas med ny bebyggelse. Om man bebygger de 15% med samma 
bebyggelsetäthet som på den resterande delen av kv. Kryptan skulle det 
innebära ca 8 lägenheter vilket ger totalt 52 lägenheter på kv. Kryptan. Att 
planera 52 av totalt l 00 lägenheter på kv. Kryptan anser 
stadsbyggnadskontoret vara en liten avvikelse från översiktsplanen. 
stadsbyggnadskontoret anser inte att fördelningen är snedvriden mellan 
fastigheten Vapenhuset ochfastigheten Kryptan. 

Att sänka exploateringsgraden till det som föreslås i de skisser som 
presenteras skulle innebära ett dåligt markutnyttjande i ett väldigt attraktivt 
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läge. stadsbyggnadskontorets bedömning är att det allmänna intresset av 
förtätning väger tyngre det enskilda intresset av en insynsfri utemiljö i det 
här fallet. 

Bestämmelse om störningsskyddfinns med som en planbestämmelse. Hur 
detta utformas avgörs i bygglovsskede t. Synpunkterna förmedlas till 
exploatören, LKF. 

Kommunen har genomfört parallella uppdrag för Södra Sandby Centrum. 
Uppdragenfungerar tillsammans med denfördjupade översiktsplanen som 
underlag för planeringen av centrum. 

Gällande inskannade skissförslag så ger avskurna hörn svårplanerade 
lägenhetslösningar samt en förgårdsmark som är svårutnyttjad Byggnadens 
kontakt med gatan kan försämras. 

Risken att kvartersgatan i norr ska bli en smitväg för bilister bedöms som 
liten då det inte finns några stora målpunkter i närområdet. 

I Backgatan vid parkeringens nordvästra in- och utfartföreslås en upphöjd 
trafikyta där fordon färdas på de oskyddade trafikanternas villkor. 

Synpunkter beträffande parkering utanför planområdet, övergripande 
parkeringssituation samt allmänna trafiksituation i Södra Sandby 
vidarebefordras till Tekniska förvaltningen/Gatukontoret. 

En saliskuggstudie togs fram till granskningen av detaljplanen. 
Skuggstudien visar att påverkan på solförhållandena för de 
omkringliggandefastigheterna är begränsad. 

Inom en tätort kommer detfinnas vissafastigheter som har insyn till 
grannfastigheten. Viss insyn inom tätorter är vanligt förekommande och så 
gott som oundvikligt. Detta behöver inte vara problematiskt och fungerar 
bra i andra delar av tätorten. 

En bebyggelsemiljö blir aldrig ''färdig " ochförtätning bidrar till en 
långsiktig hållbar stadsmiljö genom att denförändras och utvecklas i takt 
med sk(ftande rörelsemönster, livsstilar och sociala behov. Förtätning är ett 
resurseffektivt sätt att bygga nytt, eftersom infrastruktur och service redan 
finns på plats. Fastighetsvärdet kan både påverkas negativt och positivt 
vilket i förhand är svårt att förutspå. Många gånger blir fastighetsvärdet 
högre ju tätare en ort blir. 

Det förväntade parkeringsbehovet i planförslaget utgår från Lunds 
kommuns gällande parkeringsnorm. Normen syftar till att täcka det 
parkeringsbehov som uppstår med den nya byggnationen varför de 
omkringliggande gatorna inte ska belastas med den tillkommande 
bilanvändingen Den tillfälliga pendlarparkeringen somförsvinner i och 
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med genomförandet av detaljplanen skulle kunna flyttas till en närliggande 
plats, frågan har förts vidare till Tekniska förvaltningen/Gatukontoret. 
Baserat på genomförda utredningar görs bedömningen att planförslaget 
inte kan anses orsaka betydande olägenheter för omkringliggande 
fastigheter. Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte 
Miljökvalitetsnormerna inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger 
inom godtagbara nivåer inom och i anslutning till planområde t. 
Bygg- och anläggningsarbetena styrs inte av detaljplanen utan regleras av 
annan lagstiftning 

Försiktighetsåtgärder för att förhindra eventuell spridning av 
markföroreningar vid schaktningsarbete kommer vara en del i anmälan om 
sanering av fastigheten. Denna anmälan skickas till Miljöförvaltningen för 
handläggning och beslutsfattande innan några planerade saneringsåtgärder 
genomförs. 

Ulf Lindgren, ägare till fastigheten Kryptan 7 och 8 ( aktbilaga 97) 
framför i skrivelse 2015-10-0 l bl. a. att de vill få en klarare bild av 
konsekvenserana för deras fastigheter avseende bevarandebestämmelserna 
och dess påverkan på fastighetsvärdet. De vill ha en lösning på parkering, 
renhållning och möjligheten att bygga in ett garage i sin byggnad med utfart 
mot väster. 

Kommentar 
Avtal mellan kommunen och Ulf Lindgren och Mats Lindgren kommer att 
tecknas innan detaljplanen vinner laga kraft. 

Bevarandebestämmelserna har utformats så att de ska ha en begränsad 
effekt på fastighetspriset och så att byggnaderna ska kunna användas i 
framtiden. Oftast så ökar fastighetspriset när det sker en nyproduktion i 
närområdet. 

SAMMANFATTNING 

sakägare m fl, med besvärsrätt 
Kryptan l och 2 Katarina Bengtsson 

Allegatan l O 

Kryptan 4 

247 31 SÖDRA SANDBY 

Pantus Bengtsson 
Allegatan l O 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Gunn Monika Kathrine Malm-Etjefålt 
Allegatan 12 
247 31 SÖDRA SANDBY 
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Sockenkyrkan 3 

stavkyrkan 4 

stavkyrkan 5 

Kryptan 6 

Kryptan 7 och 8 

Hästhoven 9 

Sten Jonas Erjefålt 
Allegatan 12 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Anna Louise Palmer 
Backgatan 5 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Larsowe Joel Jonas Lindquist 
Backgatan 5 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Jerker Hansson 
Backgatan 6 B 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Bibi Hansson 
Backgatan 6 B 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Britta Hansson 
Kardborrevägen 44 
247 32 SÖDRA SANDBY 

Anders Hillman 
Kardborrevägen 44 
247 32 SÖDRA SANDBY 

Joanna Wieslawa Tell 
Skogsvägen 7 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Christer Tholl 
skogsvägen 7 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Mats Göran Lindgren 
V attugatan l O B 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Ulf Christer Lindgren 
Gulsångarvägen 19 
247 35 SÖDRA SANDBY 

Nils Börje Larsson 
Revingevägen 12 
247 31 SÖDRA SANDBY 
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Övriga som ej blivit tillgodosedda 
Roland Johansson 
Allegatan 14 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Marie Hellgren 
Allegatan 14 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Margareta Lirvall 
Allegatan 11 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Leif Lirvall 
Allegatan 11 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Linda Asplund 
Allegatan 11 a 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Sven-Göran Asplund 
Allegatan 11 a 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Cecilia Wallin 
Allegatan 13 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Ninni Martinsson 
Allegatan l 7 d 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Philip .c. Peck 
Allegatan 28 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Pia Peck Månsson 
Allegatan 28 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Claes Carlsson 
Allegatan 3 a 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Ingemar Jacobsson 
Allegatan 32 
247 31 SÖDRA SANDBY 
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Lisa Beltzen Jacobsson 
Allegatan 32 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Angeli Carlsson 
Allegatan 3 a 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Birgitta Schönhult 
Allegatan 4 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Göran Schönhult 
Allegatan 4 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Andreas Malm 
Allegatan 5a 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Lisa Malm 
Allegatan 5a 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Lena Svennson 
Allegatan 5b 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Håkan Hultgren 
Allegatan 5b 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Helen Korsgren 
Allegatan 7 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Magnus Korsgren 
Allegatan 7 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Bo Zöger 
Allegatan 9 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Karin Zöger 
Allegatan 9 
247 31 SÖDRA SANDBY 

16 (21) 
PÄ 35/2010 
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UTLÅTANDE 
2015-11-25 

Bengt Osberg 
Backgatan 2 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Lena Osberg 
Backgatan 2 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Maria Weineisen 
Femmötesvägen 16 
247 33 SÖDRA SANDBY 

Jörgen Ohlsson 
Femmötesvägen 16 
247 33 SÖDRA SANDBY 

Roger Friberg 
Flyingevägen 4 
247 34 SÖDRA SANDBY 

Krister J önsson 
Flyingevägen 5 
247 34 SÖDRA SANDBY 

Lena Hultman 
Flyingevägen 5 
247 34 SÖDRA SANDBY 

Jenny Wate 
Flyingevägen 6 
247 34 SÖDRA SANDBY 

Sofia Burman 
Flyingevägen 7 
247 34 SÖDRA SANDBY 

Peter Rideli 
Flyingevägen 7 
247 34 SÖDRA SANDBY 

17 (21) 
PÄ 35/2010 
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UTLÅTANDE 
2015-11 -25 

Maria Wate 
Flyingevägen 8 
247 34 SÖDRA SANDBY 

Marcus Wate 
Flyingevägen 8 
247 34 SÖDRA SANDBY 

Helen Korsgren 
Flyingevägen 4 
247 34 SÖDRA SANDBY 

Britta Hansson 
Kardborrevägen 44 
247 32 SÖDRA SANDBY 

Anders Hillman 
Kardborrevägen 44 
247 32 SÖDRA SANDBY 

Svenn Hillman 
Kardborrevägen 44 
247 32 SÖDRA SANDBY 

Lena Larell 
Kardborrevägen 44 
247 32 SÖDRA SANDBY 

Johan Adolfsson 
Klockarevägen 15 g 
247 34 SÖDRA SANDBY 

Maria Adolfsson 
Klockarevägen 15 g 
247 34 SÖDRA SANDBY 

Jennie Persson 
Kornvägen 13 
247 34 SÖDRA SANDBY 

18 (21) 
PÄ 35/2010 
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UTLÅTANDE 
2015 -11-25 

Maria Nilsson 
Krusbärsvägen l O 
27563 Bientarp 

Sten-Åke Henningsson 
Lundavägen 11 
247 34 SÖDRA SANDBY 

Maria Ekblad 
Mossavägen 17 
247 32 SÖDRA SANDBY 

Christer Andersson 
Rapsvägen 26 
247 34 SÖDRA SANDBY 

Viktoria Kozma 
Rapsvägen 26 
247 34 SÖDRA SANDBY 

Göran J önsson 
Revingevägen l 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Maria Afzelius 
Ringvägen 34 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Alice Afzelius 
Ringvägen 34 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Mattias Afzelius 
Ringvägen 34 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Ulla Hansson 
skallavångsvägen 3 7 
247 33 SÖDRA SANDBY 

19 (21) 
PÄ 35/2010 
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UTLÅTANDE 
2015-11-25 

Lars Hansson 
skallavångsvägen 3 7 
247 33 SÖDRA SANDBY 

Per Jönsson 
Skogsvägen 13 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Johan Dalvindt 
skogsvägen 14 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Thomas Roupe 
Skogsvägen 15 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Ann-Charlotte Rouye 
skogsvägen 15 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Greta Birgitsson 
Skogsvägen 25 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Bertil Davidsson 
Skogsvägen 27 
247 31 SÖDRA SANDBY 

Magnus Nilsson 
Skolvägen 2 a 
247 34 SÖDRA SANDBY 

Helen Nilsson 
skolvägen 2 a 
247 34 SÖDRA SANDBY 

Carolin Malmsten 
skolvägen 7 
247 34 SÖDRA SANDBY 

20 (21) 
PÄ 35/2010 

219



UTLÅTANDE 
2015-11-25 

Redaktionella ändringar 

Stefan Rydström 
skolvägen 7 
247 34 SÖDRA SANDBY 

Kjell Persson 
Sofielundsvägen 26 
247 34 SÖDRA SANDBY 

Kerstin Ekelund 
Vinkelhaken 15 
247 32 SÖDRA SANDBY 

Thomas Westerlund 
Sandby 1681 
247 92 SÖDRA SANDBY 

Mirelle Lindqvist 
Östanbäcksvägen 72 
247 33 SÖDRA SANDBY 

Detaljplanen har efter utställningen kompletterats med följande 
redaktionella ändringar: 
• Ändring av formulering i planbestämmelse angående sanering. 

21 (21) 
PÄ 35/2010 

• En trafiksäkerhetsåtgärd har lagts till i utfarten från parkeringsgatan i 
detaljplanens nordvästra del. Åtgärden ligger utanför detaljplanen och 
ska genomföras i samband med detaljplanens genomförande. 

stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar 
att godkänna detaljplan för kvarteret Kryptan m fl i Södra Sandby, Lunds 
kommun samt att översända denna till kommunfullmäktige för antagande . 

STADSBYGGNADSKONTORETILUND 

Ole Kasimir 
planchef 

~~li 
planarkitekt 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 97 Christer Wallin (M) samt Mats Helmfrid
(M) motion ”Lunds kommun kan bygga 
billigare”

Dnr KS 2015/1104

Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har kommit in med en motion där de 
föreslår att det införs en ny hyresmodell som ger verksamheterna 
incitament att begränsa såväl storlek som kvadratmeterpris på nya 
byggobjekt.

Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna i Lunds kommun, Lunds kommun kan bygga 
billigare, inkommen 10 november 2015
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2016

Yrkanden
Christer Wallin, (M) Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Inga-
Kerstin Eriksson (C) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 
med hänvisning till kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

att överlämna kommunkontorets skrivelse som svar på 
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.

 

Omröstningen utfaller enligt följande.

 

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Ulf 
Nymark (MP), Mats Olsson (V) och Yumna Ramadan (FI) röstar Ja.

 

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Louise Rehn Winsborg (M), 
Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Anne Landin (FNL) och 
Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.

 

Med 6 Ja-röster mot 7 Nej-röster beslutar således kommunstyrelsen i 
enlighet med Christer Wallins (M) m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att bifalla motionen med hänvisning till kommunkontorets 

tjänsteskrivelse.

Reservationer
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Ulf 
Nymark (MP) och Mats Olsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens 
beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullnäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-03-02 klockan 15.00–21.15

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 69-95, kl 15:00-19:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarson (V) §§ 96-107, kl 
16:05-21:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 

Ersättare Fanny Johansson (S), kl 15:00-20:30
Peter Fransson (S), kl 16:50-21:15
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00-20:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L), kl 15:00-19:15
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-17:15
Gunnar Jönsson, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anne Landin (FNL)

Paragrafer § 69-107

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Anne Landin (FNL)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-03-02

Paragrafer § 69-107

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Ekonomiavdelningen Diarienummer

2016-02-09 KS 2015/1104

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

Henrik Weimarsson

 

henrik.weimarsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Christer Wallin (M) samt Mats 
Helmfrid (M) "Lunds kommun kan bygga 
billigare".

Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har kommit in med en motion där de 
föreslår att det införs en ny hyresmodell som ger verksamheterna 
incitament att begränsa såväl storlek som kvadratmeterpris på nya 
byggobjekt.

Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna i Lunds kommun, Lunds kommun kan bygga 
billigare, inkommen 10 november 2015
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2016 

Barnets bästa
Det är angeläget att lokaler inom förskola och skola är ändamålsenliga 
och effektiva. Låga lokalkostnader innebär att mer resurser kan användas 
till verksamhet som kommer barn och unga direkt till del. 

Ärendet
Moderaterna i Lunds kommun har genom Christer Wallin och Mats 
Helmfrid kommit in med en motion med rubriken ”Lunds kommun kan 
bygga billigare”. I motionen skriver Wallin och Helmfrid att Lunds 
kommun utmärker sig genom att en så stor del som 75-80 % av 
kommunens totala investeringsvolym läggs på nya förskolor, skolor och 
fritidsanläggningar, samt att höga ambitioner beträffande standard och 
anpassning till kommunens lokala särkrav leder till dyra byggnader. En 
följd av detta är att byggnaderna både blir för stora och dyrare per 
kvadratmeter, vilket får långtgående konsekvenser för kommunens 
möjligheter att klara sina kostnader på både kort och lång sikt.  Dessutom 
är incitamentet lågt för verksamheter att vara måttfulla när lokaler 
beställs eftersom verksamheterna får full kompensation för 
hyreskostnader som uppstår i de nya kostsamma byggnaderna. 
Moderaterna föreslår därför att kommunen inför en ny hyresmodell som 
ger verksamheterna incitament att begränsa såväl storlek som 
kvadratmeterpris på nya byggobjekt. En tänkbar lösning skulle kunna 
vara att servicenämnden erbjuder ett basutbud av standardbyggnader som 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-02-09 KS 2015/1104

verksamheterna får full hyreskompensation för, och om den blivande 
hyresgästen efterfrågar speciallösningar, eller högre nivå på standarden, 
ska merkostnaden för detta bäras av beställarnämnden.

Kommunkontorets kommentarer
Lunds kommun har höga lokalkostnader räknat per barn och elev inom 
förskola och skola jämfört med andra kommuner. En stor del av de höga 
lokalkostnaderna förklaras av att antalet kvadratmeter per barn eller elev 
är högre än genomsnittet för andra kommuner samtidigt som 
lokalkostnaden per kvadratmeter är högre än genomsnittet. Det finns 
dock en osäkerhet kring de faktiska kostnaderna, och det pågår ett arbete 
på serviceförvaltningen för att utveckla redovisning och uppföljning för 
att få en bättre bild av hur stora de faktiska kostnaderna är per 
kvadratmeter och per objekt.

Den nya lokalinvesteringsprocessen ställer mycket högre krav än tidigare 
på att beställare redovisar vilka alternativ som har prövats innan de 
beställer en investering för att säkerställa att befintligt lokalbestånd och 
befintlig kapacitet används före en nybyggnation. I samband med 
beredningen av beställningsärenden till kommunstyrelsen görs även en 
kontroll mot en checklista där bland annat yta per barn eller elev, 
produktionskostnad och förväntad driftkostnad kontrolleras för att 
säkerställa en hög yteffektivitet och låga produktions- och driftkostnader.

Inom ramen för den nya lokalinvesteringsprocessen pågår även ett arbete 
med att ta fram ett standardlokalprogram för skolor, vilket förväntas leda 
till både lägre produktionskostander och högre yteffektivitet.

I linje med vad Wallin och Helmfrid lyfter fram i motionen så har det 
även påbörjats ett arbete med att se över internhyresmodellen. Målet med 
den framtida modellen är att den stöder den nya lokalinvesterings-
processen och dess syften kring kommunnytta och rätt investeringar, till 
rätt kvalitet och rätt kostnad. Modellen ska ge incitament till effektivt 
lokalutnyttjande och låga lokalkostnader för kommunens verksamheter.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna kommunkontorets skrivelse som svar på motionen

 
 

 
 

Anette Henriksson Henrik Weimarsson
Kommundirektör Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Akten
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Motion från Moderaterna i Lunds kommun

Lunds kommun kan bygga billigare

I en tid då Lunds kommun står inför avsevärda ekonomiska utmaningar är det viktigt att 
vända på varje sten för att identifiera konkreta lösningar.  Bara de närmaste åren måste Lunds 
kommun förbättra sin ekonomi med ett par hundra miljoner kronor. Än så länge är det inte 
mycket som tyder på att det rödgrönrosa minoritetsstyret tar situationen på fullaste allvar. 
Istället för att ta itu med ekonomin och utmaningarna, visar deras agerande snarare tecken på 
osunt önsketänkande. Om ingenting görs kommer Lunds kommun behöva höja skattesatsen 
med över 3 kronor per intjänad hundralapp. En sådan ofantlig chockhöjning skulle utan några 
som helst tvivel tillintetgöra Lunds konkurrenskraft för all framtid.

Vi moderater anser att kommunens löpande verksamheter i så stor utsträckning som möjligt 
bör fredas från obefogade neddragningar. Istället måste vi som är lundabornas representanter 
söka efter strukturella förändringar som kan sänka kommunens kostnadsutveckling. Ett första 
steg är att börja ställa de relevanta frågorna. Vad gör vi annorlunda än andra kommuner som 
klarar sin ekonomi bättre? Avviker Lunds kommun markant från exempelvis andra skånska 
kommuner vad gäller kostnadsläge i olika verksamheter? Vilka politiska beslut och processer 
måste till stånd för att avvärja en finansiell kollaps?

Redan nu går det att identifiera ett område där Lunds kommun utmärker sig, nämligen våra 
byggprojekt. Tvärtom vad som kanske är den allmänna uppfattningen är det inte det fåtal 
välkända objekt, som vida överskridit budget, som driver upp kostnadsnivåerna totalt sett. I 
själva verket svarar kommunens reguljära byggande, till exempel förskolor, skolor och 
fritidsanläggningar, för omkring 75-80 % av hela kommunens investeringsvolym på strax 
under 900 miljoner kronor (år 2014). Ambitionerna beträffande standard och anpassning till 
våra lokala särkrav är mycket höga, vilket också resulterar i dyra byggnader. Om dessa 
byggnader dels är dyrare per kvadratmeter och dessutom byggs för stora får det långtgående 
konsekvenser för kommunens möjligheter att klara sina kostnader på både kort och lång sikt.  
”Extra allt” är en passande beskrivning av hur kommunens verksamheter resonerar när de 
beställer lokaler av servicenämnden. Incitamentet att vara måttfull när lokaler beställs är lågt, 
eftersom verksamheterna får full kompensation för hyreskostnaderna som uppstår vid 
inflyttning i de nya, fina och tyvärr ofta väldigt kostsamma byggnaderna. Detta är inte en 
långsiktigt hållbar utveckling för kommunens ekonomi och utgör en allvarlig risk för 
välfärdens fortsatta finansiering.

Vi moderater vill därför att kommunen inför en ny hyresmodell som ger verksamheterna 
incitament att begränsa såväl storlek som kvadratmeterpris på nya byggobjekt. En tänkbar 
lösning skulle kunna vara att servicenämnden erbjuder ett basutbud av standardbyggnader, 
som verksamheterna får full hyreskompensation för. I de fall den blivande hyresgästen 
efterfrågar speciallösningar eller högre nivå på standarden, ska denna merkostnad bäras av 
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beställarnämnden. På så vis får dyra avvikelser, till skillnad från idag, konsekvenser för 
beställaren, vilket rimligen bör innebära ett incitament för mer måttfulla anspråk.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med servicenämnden, utreda och ge 
förslag på en ny hyresmodell som ger nämnder ett incitament att begränsa sina 
krav vid beställning av lokaler, i syfte att hålla nere kommunens investerings- 
och driftkostnader.

För moderaterna i Lunds kommun

Christer Wallin (M) Mats Helmfrid (M)
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 98 Christer Wallin (M) motion ”Minska
buller och stoftspridning från 
järnvägen vid den så kallade 
armaturfabrikskurvan”

Dnr KS 2015/0806

Sammanfattning
Christer Wallin (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden 
att, i samverkan med markägarna längs med järnvägen, ta fram förslag på 
hur problem med buller och stoftspridning längs järnvägen kan 
minimeras

att uppdra åt byggnadsnämnden och tekniska nämnden att ta fram ett 
förslag på hur järnvägen längs sträckan från Trollebergsviadukten och 
söderut kan byggas in i ett tunnelliknande skydd mot buller och stoft från 
tågtrafiken.

Beslutsunderlag
Motionen ”Minska buller och stoftspridning från järnvägen vid den så 
kallade armaturfabriken”.
Stadsbyggnadskontorets, tekniska förvaltningens och miljöförvaltningens 
gemensamma tjänsteskrivelse den 22 september 2015
Miljönämndens beslut den 8 oktober 2015, § 94.
Tekniska nämndens beslut den 21 oktober 2015, § 194.
Byggnadsnämndens beslut den 22 oktober 2015, § 188.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2016.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Mats 
Helmfrid (M), Anne Landin (FNL), Philip Sandberg (L) och Inga-Kerstin 
Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige 
besluta

att arbetet för en lösning för att minska buller och stoftspridning från 
järnvägen vid armaturfabriken ska samordnas med planerna på 
höghastighetståg till Lund,

att uppdra åt Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och 
Byggnadsnämnden att verka för att statens företrädare såsom 
Trafikverket m.fl. genomför tillräckliga lösningar för att säkerställa bra 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

miljöstandard vad gäller buller och stoft mm längs järnvägens dragning 
genom Lunds stad,

 

att på så sätt anse motionen bifallen.

 

Mats Olsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på 
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Christer Wallins (M) m.fl yrkande.

 

Omröstning begärs.

 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

 

Ja för bifall till Christer Wallins (M) m.fl yrkande.

Nej för bifall till Mats Olssons (V) m.fl yrkande.

 

Omröstningen utfaller enligt följande.

 

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Ulf 
Nymark (MP), Yumna Ramadan (FI), Christer Wallin (M), Mats 
Helmfrid (M), Louise Rehn Winsborg (M), Philip Sandberg (L), Inga-
Kerstin Eriksson (C) och Anne Landin (FNL) röstar Ja.

 

Mats Olsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Nej.

 

Med 11 Ja-röster mot 2 Nej-röster beslutar således kommunstyrelsen i 
enlighet med Christer Wallins (M) m.fl yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (5)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att arbetet för en lösning för att minska buller och stoftspridning från 

järnvägen vid armaturfabriken ska samordnas med planerna på 
höghastighetståg till Lund,

 
att uppdra åt Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och 

Byggnadsnämnden att verka för att statens företrädare såsom 
Trafikverket m.fl. genomför tillräckliga lösningar för att säkerställa 
bra miljöstandard vad gäller buller och stoft mm längs järnvägens 
dragning genom Lunds stad,

 
att på så sätt anse motionen bifallen.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD), Mats Olsson (V), Christer Wallin (M), Mats 
Helmfrid (M), Louise Rehn Winsborg (M), Phlip Sandberg (L) och Inga-
Kerstin Eriksson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

 

Följande skriftliga reservationer inges, Prot.Bil § 98/01-02.

Protokollsanteckningar
Anne Landin (FNL): Ett angeläget initiativ ! För Lunds utveckling krävs 
högt ställda ambitioner för hela Lund C området. FörNyaLund ser gärna 
mer förnyelse och kreativa lösningar för en smidig miljö- och 
människovänlig kollektivtrafik.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-03-02 klockan 15.00–21.15

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 69-95, kl 15:00-19:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarson (V) §§ 96-107, kl 
16:05-21:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 

Ersättare Fanny Johansson (S), kl 15:00-20:30
Peter Fransson (S), kl 16:50-21:15
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00-20:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L), kl 15:00-19:15
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-17:15
Gunnar Jönsson, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anne Landin (FNL)

Paragrafer § 69-107

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Anne Landin (FNL)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-03-02

Paragrafer § 69-107

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-02 
 
Ang Christer Wallin (M) motion ”Minska buller och stoftspridning 
från järnvägen vid den så kallade armaturfabrikskurvan” (Dnr KS 
2015/0806) 
 
Vi är glada att en så bred majoritet i Lunds kommunstyrelse ställer sig bakom vårt förslag att 
hindra buller och stoftspridning till de som bor och har sina verksamheter i närheten av 
armaturkurvan. 
 
Motionen bifölls och vi Moderater ser i dagsläget enbart en övertäckning (tunnelliknande 
skydd) eller en nedgrävning som de enda alternativen för att säkerställa miljökraven kring 
spåret. 
 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M) 
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 mars 2016, 
ärende 29, ”Christer Wallins (M) samt Mats Helmfrids (M) motion 
Minska buller och stoftspridning från järnvägen vid den så kallade 
armaturfabrikskurvan” 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för 
vårt eget avslagsyrkande.  
Att bygga ett ”hölje” över järnvägen är både kostsamt och komplicerat, 
och eftersom det inte är kommunens järnväg, utan Trafikverkets, är det 
tveksamt, i praktiken ogörligt, för kommunen att ge sig på att utreda ett 
sådant byggprojekt. Visst finns problem med buller och partiklar runt 
järnvägen, men det pågår en kontinuerlig dialog mellan kommunen och 
Trafikverket runt allt som rör järnvägen, mycket kommer onekligen att 
behövs göras, men det är inte alls säkert att ett ”hölje” vid armaturkurvan 
är det som ska göras. Att bara fixera sig vid en sådan idé i dialogen med 
Trafikverket, kan missuppfattas. Det finns mycket annat att prata med 
Trafikverket om, till exempel höghastighetstågen, ombyggnaden av Rydes 
undergång, och på lång sikt att få antingen en järnvägstunnel, eller yttre 
godsspår.  
Det ska också nämnas att buller kan minskas ganska effektivt genom 
uppsättande av bullerplank, vilket är mycket enklare och billigare än en 
konstruktion med tak.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2016-03-02 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2016-02-11 KS 2015/0806

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

Pernilla Ardhe

046-356339

pernilla.ardhe@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Christer Wallin (M) "Minska buller 
och stoftspridning från järnvägen vid den så 
kallade armaturfabrikskurvan"

Sammanfattning
Christer Wallin (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar
 
att uppdra åt byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden 
att, i samverkan med markägarna längs med järnvägen, ta fram förslag på 
hur problem med buller och stoftspridning längs järnvägen kan 
minimeras 

att uppdra åt byggnadsnämnden och tekniska nämnden att ta fram ett 
förslag på hur järnvägen längs sträckan från Trollebergsviadukten och 
söderut kan byggas in i ett tunnelliknande skydd mot buller och stoft från 
tågtrafiken. 

Beslutsunderlag
Motionen ”Minska buller och stoftspridning från järnvägen vid den så 
kallade armaturfabriken”.
Stadsbyggnadskontorets, tekniska förvaltningens och miljöförvaltningens 
gemensamma tjänsteskrivelse den 22 september 2015
Miljönämndens beslut den 8 oktober 2015, § 94.
Tekniska nämndens beslut den 21 oktober 2015, § 194.
Byggnadsnämndens beslut den 22 oktober 2015, § 188.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2016.

Barnets bästa
Motionen rör en utredning. En barnkonsekvensanalys bedöms i nuläget 
inte relevant. Barns intressen, behov och situation i enlighet med 
barnkonventionen bör bedömas i samband med utredningsarbetet efter 
eventuellt utredningsuppdrag.

Ärendet
Christer Wallin (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar
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Tjänsteskrivelse 2 (4)
Diarienummer

2016-02-11 KS 2015/0806

att uppdra åt byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden 
att, i samverkan med markägarna längs med järnvägen, ta fram förslag på 
hur problem med buller och stoftspridning längs järnvägen kan 
minimeras

att uppdra åt byggnadsnämnden och tekniska nämnden att ta fram ett 
förslag på hur järnvägen längs sträckan från Trollebergsviadukten och 
söderut kan byggas in i ett tunnelliknande skydd mot buller och stoft från 
tågtrafiken.

I motionen anges bl.a. följande. Behovet av att vidareutveckla 
stationsområdet med omnejd är stort och kommunen har därför tagit fram 
ett ramprogram, som i sin tur kan ligga till grund för nya detaljplaner 
inom området. Moderaterna har en vision om att järnvägen som går 
genom stadskärnan i framtiden ska grävas ned under jorden. Nämnda 
ramprogram tar sin utgångspunkt i att järnvägen kommer att vara kvar 
ovan jord de närmaste 35-40 åren. Det är därför lämpligt att undersöka 
vilka åtgärder som på kortare sikt kan vidtas i syfte att tillgodose krav 
och önskemål på en säker och hälsosam levnadsmiljö längs järnvägen, 
exempelvis vad gäller sträckan söder om Lund C förbi den gamla 
armaturfabriken och husen vid Nygatan.

Yttranden
Motionen har remitterats till miljönämnden, tekniska nämnden och 
byggnadsnämnden som var för sig beslutat att avge följande 
samstämmiga yttrande. 

Nämnderna delar beskrivningen av att järnvägen är oerhört viktig för 
Lunds kommun och att en utveckling av tågtrafiken är av stor betydelse 
för en hållbar tillväxt. Samtidigt orsakar tågtrafiken, särskilt godstrafiken, 
problem och risker som inte kan tas lätt på. Lunds kommun har länge 
drivit frågan om ett yttre godsspår, för att eliminera olycksriskerna för 
tåg med farligt gods samt reducera störningar i form av buller och 
luftföroreningar. Trafikverket, liksom några berörda grannkommuner, 
anser dock inte att en sådan åtgärd är motiverad. 

Miljöförvaltningen genomförde 2008 mätningar av luftförorenings-
situationen invid järnvägen nära Högevallsbadet. Mätningarna visade att 
halterna av partiklar (PM10 resp. PM 2,5) låg ungefär 50 % under gällande 
miljökvalitetsnorm. Tågtrafiken längs södra stambanan torde dock ha 
ökat sedan 2008 och ett rimligt antagande är det finns en korrelation 
mellan partikelhalter i luft och antalet tågrörelser. 

Lunds kommun arbetar också med trafikbuller i enlighet med 
Förordningen om omgivningsbuller SFS 2004:675. Förutom kartläggning 
av buller vart femte år ska ett åtgärdsprogram mot trafikbuller tas fram 
vart femte år. I programmet ingår att bl.a. att Trafikverket ska redovisa 
bostadsfastigheter som har förhöjda trafikbullernivåer inomhus intill 
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Diarienummer

2016-02-11 KS 2015/0806

järnvägen. Denna punkt har tillkommit utifrån klagomål på buller från 
närboende söder om Trollebergsviadukten.

Möjligheterna att förlägga tågtrafiken i tunnel har utretts översiktligt av 
kommunen 2009. Utredningen visade på tekniska lösningar för en 
tågtunnel, men att kostnaderna är mycket höga i förhållande till de 
exploateringsvinster som en tunnelförläggning skulle möjliggöra. 
Trafikverket har meddelat att deras intresse för att medfinansiera en 
tunnel är lågt.

Då förutsättningarna för att i närtid etablera ett yttre godsspår och/eller 
järnvägstunnel under Lund förefaller vara små, finns det anledning att se 
om det finns andra åtgärder som på kortare sikt skulle kunna minska de 
problem som järnvägen orsakar. Särskilt tydliga är problemen söder om 
Lund C i ”armaturkurvan”, där spåren ligger mycket nära bostäder och 
verksamheter. 

Nämnderna ställer sig därför positiva till att ge berörda nämnder i 
uppdrag att utreda om denna sträcka kan byggas in i ett tunnelliknande 
skydd. Utredningsarbetet föreslås bekostas av kommunstyrelsen.

Nämnderna vill dock i sammanhanget påtala att det enligt miljöbalken är 
Trafikverket som ansvarar för att åtgärda de störningar som 
järnvägstrafiken åstadkommer. I det fall fysiska åtgärder blir aktuella bör 
i första hand dessa bekostas av dem. Utredningsarbetet bör därför ske i 
nära samverkan med Trafikverket.

Kommunkontorets kommentar
Enligt nämnderna är de problem som järnvägen orsakar särskilt tydliga 
söder om Lunds C i ”armaturkurvan”, där spåren ligger mycket nära 
bostäder och verksamheter. De ställer sig därför positiva till att berörda 
nämnder ges i uppdrag att utreda om denna sträcka kan byggas in i ett 
tunnelliknande skydd.  Med hänvisning till det ansvar som i första hand 
åligger Trafikverket, har nämnderna anfört att ett utredningsarbete bör 
ske i nära samverkan med verket. Vidare har nämnderna framfört att 
utredningsarbetet bör bekostas av kommunstyrelsen.

Trafikverket har nyligen tagit initiativ till att inrätta en samrådsgrupp 
med primärt syfte att försöka hitta en lösning på att spårkapaciteten på 
aktuell järnvägssträcka inte bedöms tillräcklig. I samrådsgruppen ingår 
bland andra representanter från kommunen. Problemen med buller och 
stoftspridning vid armaturkurvan och hur dessa kan lösas kommer också 
att vara en del i samrådsgruppens arbete. Det är emellertid av värde att 
kommunen, parallellt med arbetet i Trafikverkets samrådsgrupp, utreder 
frågan gällande problematiken vid armaturkurvan så att kommunens 
intresse kan tillvaratas och fungera som en input till samrådsgruppens 
arbete i denna del. Kommunkontoret anser därför att nämnderna bör ges 
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ett utredningsuppdrag i detta syfte och att motionen därmed får anses 
besvarad.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden 

att ta fram ett förslag på hur järnvägen längs sträckan från 
Trollebergsviadukten och söderut kan byggas in i ett 
tunnelliknande skydd mot buller och stoft från tågtrafiken,

att utredningsarbetet bör ske i nära samverkan med Trafikverket och 
parallellt med arbetet i den samrådsgrupp som Trafikverket nyligen 
initierat, i syfte att tillvarata kommunens intresse i frågan.

Kommunstyrelsen beslutar därutöver

att, för det fall kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, tillskjuta 100 
tkr ur kommunstyrelsens reserverade medel till förfogande för 
finansiering av utredningsarbetet.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Motion från Moderaterna i Lunds kommun 

Minska buller och stoftspridning från järnvägen vid den så kallade 
armaturfabrikskurvan 
 
Järnvägen har haft och har en oerhörd betydelse för Lunds utveckling. Redan idag är Lund C landets 
tredje största station räknat i antalet resenärer som passerar per dygn. Behovet av att vidareutveckla 
stationsområdet med omnejd är stort och därför har kommunen tagit fram ett ramprogram, som i 
sin tur kan ligga till grund för ett antal nya detaljplaner inom området. Utsikterna att skapa attraktiva 
miljöer och en förbättrad reseupplevelse är således goda. 
 
Moderaterna i Lunds kommun har en vision om att järnvägen som går genom stadskärnan ska grävas 
ned under jorden i framtiden, istället för att som idag passera ovan mark. En sådan förändring skulle 
vara gynnsam för Lund ur både en miljö- respektive säkerhetsaspekt. På längre sikt är detta troligtvis 
en ofrånkomlig lösning eftersom såväl gods- som persontrafikvolymerna på järnvägen kommer att 
öka enligt prognoserna. Processen kommer att vara resurs- och tidskrävande och bör därför planeras 
i god tid. 
 
Det nyss nämnda ramprogrammet tar sin utgångspunkt i att järnvägen kommer att vara kvar ovan 
mark de närmaste 35-40 åren. Alltså är det lämpligt att undersöka vilka åtgärder som på kortare sikt 
kan vidtas i syfte att tillgodose krav och önskemål på en säker och hälsosam levnadsmiljö längs 
järnvägens sträckning genom Lund. Ett exempel är sträckan söder om Lund C, förbi den gamla 
armaturfabriken och husen vid Nygatan. Järnvägen passerar tätt intill bostäder och verksamheter, 
med följden att buller och stoft påverkar omgivningen. Det finns all anledning för Lunds folk- och 
förtroendevalda att rikta sitt fokus dit, men även mot andra platser, för att åtminstone försöka få till 
stånd bra lösningar. Längs västra sidan av järnvägen söder om Lund C finns det gott om byggbar 
mark, som rätt utnyttjad, bör kunna generera exploateringsintäkter som kan finansiera olika 
miljöförbättrande åtgärder. 
 
Av ovanstående anledningar föreslås kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden att, i samverkan 

med markägarna längs med järnvägen, ta fram förslag på hur problem med buller och 
stoftspridning längs järnvägen kan minimeras 

 
att uppdra åt byggnadsnämnden och tekniska nämnden att ta fram ett förslag på hur 

järnvägen längs sträckan från Trollebergsviadukten och söderut kan byggas in i ett 
tunnelliknande skydd mot buller och stoft från tågtrafiken. 

 
 
 
 
Christer Wallin (M) 
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Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1
Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum

2015-10-22

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 188
KS Remiss, Motion från Christer Wallin (M), Minska 
buller och stoftspridning från järnvägen vid den så 
kallade armaturfabrikskurvan
Dnr BN 2015/0346  

Sammanfattning
Moderaterna har inkommit med en motion där man föreslår 
kommunfullmäktige
att uppdra åt byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden att, i 
samverkan med markägarna längs med järnvägen, ta fram förslag på hur 
problem med buller och stoftspridning längs järnvägen kan minimeras
samt att uppdra åt byggnadsnämnden och tekniska nämnden att ta fram ett 
förslag på hur järnvägen längs sträckan från Trollebergsviadukten och söderut 
kan byggas in i ett tunnelliknande skydd mot buller och stoft från tågtrafiken.
 
Kommunkontoret har översänt motionen till berörda nämnder för yttrande.

Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna ”Minska buller och stoftspridning från järnvägen vid 
den så kallade armaturfabriken.
Stadsbyggnadskontorets, Tekniska förvaltningens och Miljöförvaltningens 
tjänsteskrivelse den 22 september 2015.
 

Yrkanden
Daniel Pettersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag.

Byggnadsnämnden beslutar
att anta förvaltningarnas yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1
Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2015-10-21

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 194
Motion (M) Minska buller och stoftspridning från 
järnvägen vid den så kallade armaturfabriken
Dnr TN 2015/0503  

Sammanfattning
Moderaterna har inkommit med en motion där man föreslår 
kommunfullmäktige att uppdra åt byggnadsnämnden, tekniska nämnden och 
miljönämnden att, i samverkan med markägarna längs med järnvägen, ta fram 
förslag på hur problem med buller och stoftspridning längs järnvägen kan 
minimeras. I motionen föreslås även byggnadsnämnden och tekniska nämnden 
ta fram ett förslag på hur järnvägen längs sträckan från Trollebergsviadukten 
och söderut kan byggas in i ett tunnelliknande skydd mot buller och stoft från 
tågtrafiken.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets, tekniska förvaltningens och miljöförvaltningens 
gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-22
Motion (M) - Minska buller och stoftspridning från järnvägen vid den så 
kallade armaturfabrikskurvan

Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Margareta Kristensson (S) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag.

Mats Helmfrid (M) yrkar att motionen ska tillstyrkas samt att översända 
förvaltningarnas yttrande som nämndens yttrande.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande 
mot Mats Helmfrids (M) yrkande och finner sitt eget m.fl. yrkande vara 
bifallet.

Tekniska nämnden beslutar
att anta förvaltningarnas yttrande som sitt eget.

Reservationer
Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M) och Felix Solberg (M) reserverar sig 
till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
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Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 2
Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

2015-10-21

Justerare Utdragsbestyrkande

Teknisk direktör
Kommunstyrelsen
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Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1
Miljönämnden Sammanträdesdatum

2015-10-08

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 94
Yttrande över motion från Moderaterna - ”Minska buller 
och stoftspridning från järnvägen vid den så kallade 
armaturfabrikskurvan”
Dnr MN 2015/0106  

Sammanfattning
MR dnr 2015.2358.
 
Moderaterna har inkommit med en motion där man föreslår kommun-
fullmäktige att uppdra åt byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljö-
nämnden att, i samverkan med markägarna längs med järnvägen, ta fram 
förslag på hur problem med buller- och stoftspridning längs järnvägen kan 
minimeras samt att uppdra åt byggnadsnämnden och tekniska nämnden att ta 
fram ett förslag på hur järnvägen längs sträckan från Trollebergsviadukten och 
söderut kan byggas in i ett tunnelliknande skydd mot buller och stoft från 
tågtrafiken. Kommunfullmäktige har översänt motionen till berörda nämnder 
för yttrande.

Beslutsunderlag
MN/BN/TN tjänsteskrivelse 2015-09-22.
Moderaterna motion till KF, ”Minska buller och stoftspridning från järnvägen 
vid den så kallade armaturfabrikskurvan”.

Yrkanden
Birger Swahn (M), Petter Forkstam (MP), Eleni Rezaii Liakou (S) och Lars V 
Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Miljönämnden beslutar
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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 Stadsbyggnadskontoret 
 Tekniska förvaltningen 
 Miljöförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 
2015-09-22 

1(3) 

 

Postadress Besöksadress Telefon växel  Internetadress e-post  
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00  www.lund.se stadsbyggnadskontoret@lund.se 
221 00 Lund 

Christian Rydén 

Håkan Lockby 

Stefan Andersson 

 
Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Miljönämnden 

 
 

Yttrande över motion från Moderaterna 
”Minska buller och stoftspridning från järnvä-
gen vid den så kallade armaturfabriken” 
BN 2015/0346, TN 2015/0503, MN 2015/0106 
 

Sammanfattning 
Moderaterna har inkommit med en motion där man föreslår kommun-
fullmäktige 
att uppdra åt byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden 
att, i samverkan med markägarna längs med järnvägen, ta fram förslag på 
hur problem med buller och stoftspridning längs järnvägen kan minime-
ras  
samt att uppdra åt byggnadsnämnden och tekniska nämnden att ta fram 
ett förslag på hur järnvägen längs sträckan från Trollebergsviadukten och 
söderut kan byggas in i ett tunnelliknande skydd mot buller och stoft från 
tågtrafiken.  
 
Kommunkontoret har översänt motionen till berörda nämnde för ytt-
rande. 

Beslutsunderlag 
- Motion från Moderaterna ”Minska buller och stoftspridning från järn-

vägen vid den så kallade armaturfabriken”  
- Stadsbyggnadskontorets, Tekniska förvaltningens och Miljöförvalt-

ningens tjänsteskrivelse den 21 september 2015 (denna skrivelse). 

Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet. 
 

Ärendet 
Järnvägen är av mycket stor betydelse för Lunds kommun, genom den 
regionala, nationella och internationella tillgänglighet den skapar. Sett till 
resandet är Lund C den tredje största stationen i landet. För att klara och 
bidra till ett fortsatt ökat resande planeras en utveckling genom förslaget 
till ramprogram för Lund C, som nyligen varit ute på samråd. 
 
Samtidigt skapar järnvägen också problem, i form av buller, stoftsprid-
ning samt risker med transporter av farligt gods. Moderaterna i Lunds 
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kommun har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ska uppdra åt 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden att ta fram för-
slag på hur problem med buller och stoftspridning längs järnvägen kan 
minska. Särskilt ska studeras hur järnvägen längs sträckan från Trolle-
bergsviadukten och söderut kan byggas in i ett tunnelliknande skydd. 
 

Yttrande  
 
Förvaltningarna delar beskrivningen av att järnvägen är oerhört viktig för 
Lunds kommun, och att en utveckling av tågtrafiken är av stor betydelse 
för en hållbar tillväxt. Samtidigt orsakar tågtrafiken, särskilt godstrafiken, 
problem och risker som inte kan tas lätt på. Lunds kommun har länge 
drivit frågan om ett yttre godsspår, för att eliminera olycksriskerna för 
tåg med farligt gods samt reducera störningar i form av buller och luft-
föroreningar. Trafikverket, liksom några berörda grannkommuner, anser 
dock inte att en sådan åtgärd är motiverad.  
 
Miljöförvaltningen genomförde 2008 mätningar av luftförorenings- 
situationen invid järnvägen nära Högevallsbadet. Mätningarna visade att 
halterna av partiklar (PM10 resp. PM 2,5) låg ungefär 50 % under gällande 
miljökvalitetsnorm. Tågtrafiken längs södra stambanan torde dock ha 
ökat sedan 2008 och ett rimligt antagande är det finns en korrelation  
mellan partikelhalter i luft och antalet tågrörelser.  
 
Lunds kommun arbetar också med trafikbuller i enlighet med Förord-
ningen om omgivningsbuller SFS 2004:675. Förutom kartläggning av 
buller vart femte år ska ett åtgärdsprogram mot trafikbuller tas fram  
vart femte år. I programmet ingår att bl.a. att Trafikverket ska redovisa 
bostadsfastigheter som har förhöjda trafikbullernivåer inomhus intill 
järnvägen. Denna punkt har tillkommit utifrån klagomål på buller från 
närboende söder om Trollebergsviadukten. 
 
Möjligheterna att förlägga tågtrafiken i tunnel har utretts översiktligt av 
kommunen 2009. Utredningen visade på tekniska lösningar för en tåg-
tunnel, men att kostnaderna är mycket höga i förhållande till de exploate-
ringsvinster som en tunnelförläggning skulle möjliggöra. Trafikverket 
har meddelat att deras intresse för att medfinansiera en tunnel är lågt. 
 
Då förutsättningarna för att i närtid etablera ett yttre godsspår och/eller 
järnvägstunnel under Lund förefaller vara små, finns det anledning att se 
om det finns andra åtgärder som på kortare sikt skulle kunna minska de 
problem som järnvägen orsakar. Särskilt tydliga är problemen söder om 
Lund C i ”armaturkurvan”, där spåren ligger mycket nära bostäder och 
verksamheter.  
 
Förvaltningarna ställer sig därför positiva till att ge berörda nämnder i 
uppdrag att utreda om denna sträcka kan byggas in i ett tunnelliknande 
skydd. Utredningsarbetet föreslås bekostas av kommunstyrelsen. 
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Förvaltningarna vill dock i sammanhanget påtala att enligt miljöbalken är 
det Trafikverket som ansvarar för att åtgärda de störningar som järnvägs-
trafiken åstadkommer. I det fall fysiska åtgärder blir aktuella bör i första 
hand dessa bekostas av dem. Utredningsarbetet bör därför ske i nära 
samverkan med Trafikverket. 
 

Stadsbyggnadskontorets/ Tekniska förvaltningens/ 
Miljöförvaltningens förslag till beslut 
 
att anta förvaltningarnas yttrande som sitt eget 
 
 
 
Stadsbyggnadskontoret 
Tekniska förvaltningen 
Miljöförvaltningen 
 
 
 
 
Inga Hallén Håkan Lockby 
Stadsbyggnadsdirektör Teknisk direktör 
 
 
 
 
Björn Berséus 
Miljödirektör 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
 
Akten 
Kommunkontoret 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 99 Philip Sandberg (L) m fl  motion ”Det
ska löna sig att arbeta”

Dnr KS 2015/0138

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m.fl. föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska 
besluta att Lunds kommun ska införa ett särskilt försörjningsstöd vid 
nyetablering av företag. Syftet är att individer som får ekonomiskt 
bistånd ska få möjlighet att pröva förutsättningarna för att starta eget 
företag/näringsverksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2016.
Almi Företagspartner Skåne AB:s remissvar, inkommet den 28 januari 
2016.
Venture Cup Syds remissvar, inkommet den 25 januari 2016.
Arbetsförmedlingens remissvar, inkommet den 15 december 2015.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 4 november 2015, § 382.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2015.
Socialnämnden beslut den 20 maj 2015, § 99.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2015.
Philip Sandbergs (L) m.fl. motion ”Det ska löna sig att arbeta”, 
inkommen den 5 februari 2015.

Yrkanden
Philip Sandberg (L), Christer Wallin (M) och Inga-Kerstin Eriksson 
(C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

att motionen bifalles såtillvida att Lunds kommun på prov i två år inför 
ett särskilt försörjningsstöd vid nyetablering av företag där individer med 
ekonomiskt bistånd har möjlighet att pröva förutsättningarna för att starta 
eget företag/näringsverksamhet.

att insatsen sker i nära samverkan med Nyföretagarcentrum och andra 
relevanta aktörer så att denna kompletterar och inte ersätter andra 
stödformer,

att målsättningen är att insatsen finansierar sig själv genom att tillräckligt 
många individer går från bidragsberoende till egen försörjning.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

att utvärdering och uppföljning görs i god tid före prövotidens slut.  

 

att eventuella merkostnader tas inom socialnämndens befintliga ram.

 

Elin Gustafsson (S), Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Hans-Olof 
Andersson (SD) och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
fullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.

 

Omröstning begärs.

 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

 

Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.

Nej för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl yrkande.

 

Omröstningen utfaller enligt följande.

 

Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Ulf 
Nymark (MP), Mats Olsson (V), Yumna Ramadan (FI) och Hans-Olof 
Andersson (SD) röstar Ja.

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Louise Rehn Winsborg (M), 
Philip Sandberg (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C) röstar Nej.

 

Anne Landin (FNL) avstår från att rösta.

 

Med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster och 1 som avstår beslutar således 
kommunstyrelsen 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

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Louise Rehn Winsborg (M), 
Philip Sandberg (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.

 

Följande skriftliga reservation inges, Prot.Bil § 99/01.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige.
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-03-02 klockan 15.00–21.15

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 69-95, kl 15:00-19:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarson (V) §§ 96-107, kl 
16:05-21:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 

Ersättare Fanny Johansson (S), kl 15:00-20:30
Peter Fransson (S), kl 16:50-21:15
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00-20:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L), kl 15:00-19:15
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-17:15
Gunnar Jönsson, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anne Landin (FNL)

Paragrafer § 69-107

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 5 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Anne Landin (FNL)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-03-02

Paragrafer § 69-107

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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RESERVATION 
Kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-02 
 
Ang Philip Sandberg (L) m fl motion "Det ska löna sig att arbeta" 
(Dnr KS 2015/0138) 
 
 
Den som idag lever med försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, förlorar sin ersättning 
samma sekund som ett företag startas. Ingen kan leva på sitt företag från dag ett. Växjö 
kommun har, i bred politisk enighet, hittat en modell som får fler att gå från bidragsberoende 
till jobb och eget företagande. Modellen bygger på att den som har försörjningsstöd och vill 
starta ett företag får behålla sin ersättning under en begränsad period samtidigt som företaget 
byggs upp. Under tiden ges stöd i form av bland annat mentorskap och rådgivning. Insatsen 
sker i nära samverkan med Nyföretagarcentrum, Almi, Coompanion och Arbetsförmedlingen.  
 
Insatsen är effektiv. Sex månader efter att försörjningsstödet upphört behöver 85 procent inte 
längre försörjningsstöd och 54 procent är fortfarande egna företagare. En företagare som får 
kraft att växa, betala in skatt och kanske anställa i framtiden istället för att leva på bidrag är en 
vinst, både för individen och för samhället.  
 
Vi i Alliansen tycker det är viktigt att det ska löna sig att arbeta och ha ambitioner. Därför är 
det anmärkningsvärt att Lunds rödgröna styre tillsammans med Sverigedemokraterna röstade 
ner vår motion om att införa modellen från Växjö även i vår kommun. Den som har goda 
idéer, är driven och har ambitioner ska hållas tillbaka och tacksamt ta emot sitt bidrag. Det är 
ett enormt slöseri på mänskliga och ekonomiska resurser.  
 
De rödgröna skyller på att det är en ”juridisk gråzon”. När det kommer till att exempelvis 
bygga upp boplatser för andra EU-länders medborgare har det rödgröna styret inga som helst 
problem att bryta mot lagen, gå mot den egna regeringens politik och helt sakna finansiering. 
Men när det kommer till att prova nya vägar för att de som fastnat i bidragsberoende ska få ge 
utlopp för sin kreativitet och framtidstro genom eget företagande då är det tvärstopp. 
 
 
 
 
 
Christer Wallin (M)  Philip Sandberg (L) 
 
 
 
 
Inga-Kerstin Eriksson (C) 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (5)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2016-02-02 KS 2015/0138

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 Sandbergs (L) m.fl. motion "Det ska 
löna sig att arbeta".

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) m.fl. föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska 
besluta att Lunds kommun ska införa ett särskilt försörjningsstöd vid 
nyetablering av företag. Syftet är att individer som får ekonomiskt 
bistånd ska få möjlighet att pröva förutsättningarna för att starta eget 
företag/näringsverksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2016.
Almi Företagspartner Skåne AB:s remissvar, inkommet den 28 januari 
2016.
Venture Cup Syds remissvar, inkommet den 25 januari 2016.
Arbetsförmedlingens remissvar, inkommet den 15 december 2015.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 november 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 4 november 2015, § 382.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2015.
Socialnämnden beslut den 20 maj 2015, § 99.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2015.
Philip Sandbergs (L) m.fl. motion ”Det ska löna sig att arbeta”, 
inkommen den 5 februari 2015.

Barnets bästa
Barn har rätt till trygga uppväxtvillkor och är särskilt utsatta i familjer 
som lever i svåra ekonomiska förhållanden. Insatser som kompenserar 
för risker med omjämlika ekonomiska förutsättningar är generellt sett 
gynnsamma ur ett barnrättsperspektiv.

Ärendet

Bakgrund
Philip Sandberg (FP) m.fl. föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ska besluta att Lunds kommun ska införa ett särskilt försörjningsstöd vid 
nyetablering av företag. Syftet är att individer som får ekonomiskt 
bistånd ska få möjlighet att pröva förutsättningarna för att starta eget 
företag/näringsverksamhet. Förslagsställarna vill ge socialnämnden i 
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uppdrag att fastställa bidragets storlek utifrån utarbetade beräknings-
grunder samt villkor för kvalificering till stödet med Växjö kommun som 
modell. Målet är att möjliggöra att fler går från bidragsberoende till egen 
försörjning och att Lunds kommun ska främja entreprenörskap. 

I motionen beskrivs att Växjö kommun har infört ett sådant stöd och 
vilka särskilda kriterier och riktlinjer för kvalificering som gäller för 
stödet i den kommunen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2015 att motionen skulle 
remitteras till ALMI, Nyföretagarcentrum, Venture Cup Syd samt 
Arbetsförmedlingen för yttrande. 

Remissvar
ALMI har svarat bl.a. följande. Om Lunds kommun inför ett särskilt 
försörjningsstöd kommer det inte att förändra principen för hur 
kreditgivning sker på ALMI. Dessa medel kommer att betraktas på 
samma sätt som andra medel som entreprenören tillför sin egen 
verksamhet. Den egna insatsen ingår som en del av helhetsbedömingen, 
tillsammans med faktorer som affärsidé, marknad, konkurrens, 
affärsmannaskap, entreprenörens erfarenheter, kontaktnät m.m.

Venture Cup Syd har i sitt svar angett bl.a. följande. Venture Cup är 
mycket positiva till alla aktiviteter som stödjer entreprenörskap, egen-
företagande och som ökar möjligheterna för de personer som vill driva 
eget företag att faktiskt kunna försörja sig på sitt företagande. Stöd som 
ges till egenföretagande ska inte ses som enskilda aktiviteter utan bör 
hänga samman som en kedja där olika aktiviteter från olika aktörer 
tillsammans ökar möjligheten till långsiktigt, hållbart företagande och 
egen försörjning. Venture Cup ser en komplettering av starta-eget-
bidragen med försörjningsstöd som ett bra komplement som ger 
entreprenören ökad möjlighet att faktiskt försörja sig på sin affärsidé. 
Baserat på erfarenheterna från Växjö anser Venture Cup att Lunds 
kommun borde bevilja motionen och antingen gå direkt till permanent 
verksamhet av detta stöd eller inleda en testperiod för att verifiera att 
resultaten från Växjö blir lika positiva i Lund. 

Nyföretagarcentrum har inte svarat och Arbetsförmedlingen har avböjt 
att ta ställning till motionen. 

Kommunkontorets bedömning
Den rättsliga regleringen kring ekonomiskt bistånd
Kommuner får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt 
intresse som har anknytning till kommunens område eller deras 
medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten, en annan 
kommun eller någon annan. Detta framgår av 2 kap. 1 § kommunallagen.

Paragrafen innehåller den grundläggande bestämmelsen om kommun-
ernas allmänna kompetens. Av förarbetena till kommunallagen framgår 
att det i bestämmelsen ligger ett principiellt förbud mot att ge understöd 
åt enskilda, eftersom det i regel inte kan vara av allmänt intresse att 
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sådant understöd lämnas (prop. 1990/91:117 s. 148). Undantag från 
förbudet att ge understöd åt enskilda finns i speciallagstiftning, till 
exempel socialtjänstlagen. Det är således endast under de premisser som 
framgår i socialtjänstlagen eller annan lag som understöd till enskilda kan 
utgå från en kommun. 

Ändamålet med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen är att ge 
bistånd för den enskildes försörjning och livsföring i övrigt. Ekonomiskt 
bistånd kan enligt bestämmelser endast komma i fråga för den som inte 
själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 
sätt. Ekonomiskt bistånd till bl.a. livsmedel, kläder, fritidsaktiviteter, 
förbrukningsvaror m.m. ges i huvudsak i enlighet med en norm som 
fastställts av Socialstyrelsen (4 kap. 1 § och 3 § andra stycket social-
tjänstlagen). 

Högsta förvaltningsdomstolen har, som framgår av socialförvaltningens 
tjänsteskrivelse, uttalat sig om företagares rätt till ekonomiskt bistånd då 
verksamheten inte ger en avkastning som är tillräcklig för företagarens 
försörjning (RÅ 2000 ref. 37). Domstolen uttalade följande. ”Vid pröv-
ningen av om en sökande som tillhör denna kategori har rätt till bistånd 
enligt (numera) 4 kap. 1 § socialtjänstlagen finns det anledning att 
särskilt beakta att paragrafen inte ger rätt till bistånd för andra ändamål 
än den enskildes försörjning och livsföring i övrigt. Detta innebär bl.a. att 
näringsbidrag och andra former av företagsstöd i princip faller utanför 
paragrafens tillämpningsområde./…/ Även ett bidrag som begärs och 
utges i det uttalade syftet att bestrida kostnader för den sökande företag-
arens försörjning kan få direkt och avgörande betydelse för möjligheterna 
att driva verksamheten vidare. Vid gränsdragningen mellan försörjnings-
stöd och företagsstöd torde det därför ofta bli nödvändigt att falla tillbaka 
på vad som vid en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda 
fallet framstår som bidragets huvudsakliga ändamål” I rättsfallet bedöm-
de Högsta förvaltningsdomstolen att det ekonomiska bistånd en företag-
are ansökt om till sitt huvudsakliga ändamål var ett företagsstöd. I 
bedömningen vägde domstolen in den enskilde företagarens särskilda 
omständigheter – han hade bedrivit verksamhet i mer än två år, hade ett 
företag i uppbyggnadsskede som kunde beräknas omfatta ytterligare 
något eller några år, han befann sig inte i ett akut nödläge, hade inget 
rehabiliteringsbehov och hans behov kunde antas bestå under den åter-
stående uppbyggnadsperioden. 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande ger uttryck för en mycket 
restriktiv hållning när det gäller ekonomiskt bistånd till egna företagare.  
Som socialförvaltningen konstaterar i sin tjänsteskrivelse har avgörandet 
medfört att det numera finns en praxis som innebär att den enskilde 
måste avveckla ett eventuellt företag innan det finns rätt till ekonomiskt 
bistånd. Detta för att ett företag ses som en lätt realiserbar tillgång och 
för att den enskilde inte anses bidra till sin egen försörjning då hon driver 
ett icke-lönsamt företag i stället för att ställa sig till arbetsmarknadens 
förfogande. Kommunkontoret anser i vilket fall att avgörandet klargör att 
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det i varje enskilt fall måste göras en bedömning av om det handlar om 
ett företagsstöd eller ett stöd för den enskildes försörjning. I denna 
bedömning ska de omständigheter som omger den enskilda bidrags-
sökanden och dennes ekonomi beaktas.

Bedömning förslaget i förhållande till socialtjänstlagen
Av motionen framgår att bidrag är tänkt att utgå i enlighet med Växjö 
kommuns modell. Enligt den modellen utbetalas inte bistånd utöver 
socialstyrelsens norm för ekonomiskt bistånd. I stället fattas ett beslut 
som innebär att den sökande får behålla sitt ekonomiska bistånd under en 
period av sex månader.

Kommunkontoret anser inte att ett sådant förfarande är i överens-
stämmelse med socialtjänstlagen. För alla biståndstagare – även nyblivna 
företagare – kan den situationen inträffa att biståndstagaren någon gång 
under den beslutade sexmånadersperioden får medel som innebär att hon 
kan tillgodose sitt behov av försörjning på annat sätt än med hjälp av 
ekonomiskt bistånd.  Vid denna tidpunkt har biståndstagaren inte längre 
rätt till fullt ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagens bestämmelser. 
Kommunkontoret anser att rätten till ekonomiskt bistånd i stället måste 
bedömas för varje månad utifrån den enskildes ekonomiska förutsätt-
ningar. Detta innebär att det inte med hjälp av ekonomiskt bistånd går att 
skapa en ekonomisk förutsägbarhet för den nyblivna företagaren. En del 
av syftet med motionens förslag går därmed förlorat. 

Även ett förfarande där allmänna kriterier för bistånd till företagare sätts 
upp kan ifrågasättas. Om detta görs frångås den individuella helhetsbe-
dömning som ska göras utifrån den individuella biståndssökandes 
särskilda omständigheter (jfr Högsta förvaltningsdomstolens dom). 
Socialnämnden riskerar då att vissa biståndstagare får ett ekonomiskt 
bistånd som måste klassas som företagsstöd och som de därmed inte har 
rätt till enligt socialtjänstlagen. 

Kommunkontoret bedömer sammanfattningsvis att ett särskilt försörj-
ningsstöd till personer som startar företag, där bedömningen görs efter i 
förväg uppsatta kriterier och bidrag beviljas för en längre period inte är 
förenligt med socialtjänstlagen. 

Stöd till näringsidkare
Om ekonomiskt bistånd till nyblivna företagare inte kan ges med stöd av 
socialtjänstlagen utgör det ett individuellt riktat stöd till enskild närings-
idkare. Sådant stöd får enligt 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen 
bara lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Det är således endast i 
undantagsfall som det finns ett rättsligt utrymme för kommunala stödin-
satser. I förarbetena har nämnts situationer med bortfall av service i 
glesbygd. Det framgår även av förarbetena att vad som utgör synnerliga 
skäl för stöd till enskild näringsidkare måste kunna anpassas till 
samhällsutvecklingen och förändras med den (prop. s. 152f).
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Motionens syfte är att se till att fler personer genom eget företagande går 
från bidragsberoende till egen försörjning. Även om detta syfte är gott 
anser kommunkontoret inte att det medför att det finns synnerliga skäl för 
kommunen att ge ett enskilt stöd till just dessa företagare. Detta särskilt 
mot bakgrund av att det finns ett liknande stöd att få genom statens 
starta-eget-bidrag (se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 
2015, s. 3). Det föreslagna stödet är således inte förenligt med 
kommunallagens bestämmelser.

Slutsats
Kommunkontoret ifrågasätter inte värdet för den enskilde av att komma i 
sysselsättning och få pröva sin affärsidé under trygga ekonomiska förut-
sättningar. Kommunkontoret bedömer dock att den föreslagna modellen 
för försörjningsstöd inte står i överensstämmelse med socialtjänstlagens 
förutsättningar för sådant stöd. Till detta kommer socialförvaltningens 
bedömning av att kostnaderna för Lunds kommun förväntas bli högre än 
vinsten av insatsen. Därtill finns det redan möjlighet till liknande stöd 
genom det statliga starta-eget-bidrag som administreras genom arbets-
förmedlingen. 

Då förslagen i motionen varken är förenliga med socialtjänstlagen eller 
kommunallagen anser kommunkontoret att motionen bör avslås. De 
remissvar som kommit in förändrar inte denna bedömning. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Akten.
Kommunfullmäktige. 
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Datum  
2015-12-11  

  
  

Af Skåne
Carina Friis
Arbetsförmedlingschef
0104-87 27 41
carina.friis@arbetsformedlingen.se

 

Besöksadress Telefon vxl 0771-60 00 00 E-postArbetsförmedlingen  
Box 2064 Stora Södergatan 49 Fax 04-616 35 90 lund@arbetsformedlingen.se

Till Kommunstyrelsen i Lund

Angående yttrande ”Det ska löna sig att arbeta” dnr 
KS2015/0138

Kommunstyrelsen i Lund har bett Arbetsförmedlingen yttra sig över en 
motion ”Det ska löna sig att arbeta”.

Arbetsförmedlingens uppdrag regleras av regering och riksdag och vi 
avböjer att ta ställning till denna motion.

Mvh Carina Friis
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2015-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 382 Philip Sandberg (FP) m fl  motion ”Det 
ska löna sig att arbeta”

Dnr KS 2015/0138

Sammanfattning
Philip Sandberg (FP) m.fl. föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ska besluta att Lunds kommun ska införa ett särskilt försörjningsstöd vid 
nyetablering av företag. Syftet är att individer som får ekonomiskt 
bistånd ska få möjlighet att pröva förutsättningarna för att starta eget 
företag/näringsverksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2015.
Socialnämndens beslut den 20 maj 2015, § 99.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2015.
Philip Sandbergs (FP) m.fl. motion ”Det ska löna sig att arbeta”, 
inkommen den 5 februari 2015.

Yrkanden
Philip Sandberg (FP), Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Emma Berginger (MP), Elin Gustafsson (S) och Anne Landin (FNL) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till ALMI, 
Nyföretagarcentrum, Venture Cup och Arbetsförmedlingen för yttrande.

 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar i enlighet med kommunkontorets 
förslag, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen.

 

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

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om remiss mot avslag 
på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
remissyrkandet. 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till ALMI, Nyföretagarcentrum, Venture Cup och 

Arbetsförmedlingen för yttrande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2015-11-04

Justerare Utdragsbestyrkande

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

 

Följande skriftliga reservation inges: ProtBil: § 382/01.

Protokollsanteckningar
Angelica Kauntz (FI): Instämmer i kommunkontorets förslag om avslag.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2015-11-04 KS 2015/0568

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2015-11-04 klockan 15.00

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Mats Helmfrid (M), §§ 369-387, kl. 17.00-19.25
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (FP)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M) §§ 356-368

Ersättare Peter Fransson (S)
Yanira Difonis (MP)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (FP)
Christoffer Brinkåker (SD)
Angelica Kauntz (FI)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Henrik Weimarsson
Magdalena Titze, Budgetchef, Kommunkontoret
Pernilla Ardhe, Kommunjurist, Kommunkontoret

Justerare

Paragrafer § 356-387

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2015-11-04 KS 2015/0568

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2015-11-04

Paragrafer § 356-387

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax Internetadress e-post
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-15 22 03 www.lund.se lunds.kommun@lund.se
221 00 Lund

Nina Stierna

046-355949

nina.stierna@lund.se
Kommunstyrelsen

Philip Sandberg (FP) m.fl. motion "Det ska 
löna sig att arbeta".
Dnr KS 2015/0138

Sammanfattning 
Philip Sandberg (FP) m.fl. föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ska besluta att Lunds kommun ska införa ett särskilt försörjningsstöd vid 
nyetablering av företag. Syftet är att individer som får ekonomiskt 
bistånd ska få möjlighet att pröva förutsättningarna för att starta eget 
företag/näringsverksamhet. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2015.
Socialnämndens beslut den 20 maj 2015, § 99.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2015.
Philip Sandbergs (FP) m.fl. motion ”Det ska löna sig att arbeta”, inkommen 
den 5 februari 2015. 

Barnkonsekvensanalys
Barn har rätt till trygga uppväxtvillkor och är särskilt utsatta i familjer som 
lever i svåra ekonomiska förhållanden. Insatser som kompenserar för risker 
med ojämlika ekonomiska förutsättningar är generellt sett gynnsamma ur ett 
barnrättsperspektiv. 

Ärendet
Philip Sandberg (FP) m.fl. föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ska besluta att Lunds kommun ska införa ett särskilt försörjningsstöd vid 
nyetablering av företag. Syftet är att individer som får ekonomiskt 
bistånd ska få möjlighet att pröva förutsättningarna för att starta eget 
företag/näringsverksamhet. Förslagsställarna vill ge socialnämnden i 
uppdrag att fastställa bidragets storlek utifrån utarbetade 
beräkningsgrunder samt villkor för kvalificering till stödet med Växjö 
kommun som modell. Målet är att möjliggöra att fler går från 
bidragsberoende till egen försörjning och att Lunds kommun ska främja 
entreprenörskap. 

I motionen beskrivs att Växjö kommun har infört ett sådant stöd och 
vilka särskilda kriterier och riktlinjer för kvalificering som gäller för 
stödet i den kommunen. 
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Socialnämnden
Socialnämnden beslutade den 20 maj 2015, § 99, att godkänna 
socialförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på motionen. Ärendet hade 
tidigare återremitterats till socialförvaltningen för att belysa resultat, 
erfarenheter, utvärderingar och uppföljning från Växjö kommun. Av 
socialförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att satsningen på särskilt 
försörjningsstöd vid nyetablering av företag inte rekommenderas. 
Anledningen till detta är att stödet är tveksamt ur lagstiftningssynpunkt 
och att gränsdragningen mellan Arbetsförmedlingens starta-eget-bidrag 
och kommunen blir otydlig. Därtill kommer att erfarenheterna från Växjö 
kommun visar att endast ett mindre antal personer varit aktuella för det 
särskilda biståndet och att kostnaderna är högre än vinsten av insatsen.  

Kommunkontorets bedömning 
Den rättsliga regleringen kring ekonomiskt bistånd
Kommuner får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt 
intresse som har anknytning till kommunens område eller deras 
medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten, en annan 
kommun eller någon annan. Detta framgår av 2 kap. 1 § kommunallagen.

Paragrafen innehåller den grundläggande bestämmelsen om 
kommunernas allmänna kompetens. Av förarbetena till kommunallagen 
framgår att det i bestämmelsen ligger ett principiellt förbud mot att ge 
understöd åt enskilda, eftersom det i regel inte kan vara av allmänt 
intresse att sådant understöd lämnas (prop. 1990/91:117 s. 148). 
Undantag från förbudet att ge understöd åt enskilda finns i 
speciallagstiftning, till exempel socialtjänstlagen. Det är således endast 
under de premisser som framgår i socialtjänstlagen eller annan lag som 
understöd till enskilda kan utgå från en kommun. 

Ändamålet med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen är att ge 
bistånd för den enskildes försörjning och livsföring i övrigt. Ekonomiskt 
bistånd kan enligt bestämmelser endast komma i fråga för den som inte 
själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 
sätt. Ekonomiskt bistånd till bl.a. livsmedel, kläder, fritidsaktiviteter, 
förbrukningsvaror m.m. ges i huvudsak i enlighet med en norm som 
fastställts av Socialstyrelsen (4 kap. 1 § och 3 § andra stycket 
socialtjänstlagen). 

Högsta förvaltningsdomstolen har, som framgår av socialförvaltningens 
tjänsteskrivelse, uttalat sig om företagares rätt till ekonomiskt bistånd då 
verksamheten inte ger en avkastning som är tillräcklig för företagarens 
försörjning (RÅ 2000 ref. 37). Domstolen uttalade följande. ”Vid 
prövningen av om en sökande som tillhör denna kategori har rätt till 
bistånd enligt (numera) 4 kap. 1 § socialtjänstlagen finns det anledning 
att särskilt beakta att paragrafen inte ger rätt till bistånd för andra 
ändamål än den enskildes försörjning och livsföring i övrigt. Detta 
innebär bl.a. att näringsbidrag och andra former av företagsstöd i princip 
faller utanför paragrafens tillämpningsområde./…/ Även ett bidrag som 
begärs och utges i det uttalade syftet att bestrida kostnader för den 
sökande företagarens försörjning kan få direkt och avgörande betydelse 
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för möjligheterna att driva verksamheten vidare. Vid gränsdragningen 
mellan försörjningsstöd och företagsstöd torde det därför ofta bli 
nödvändigt att falla tillbaka på vad som vid en helhetsbedömning av 
omständigheterna i det enskilda fallet framstår som bidragets 
huvudsakliga ändamål” I rättsfallet bedömde Högsta 
förvaltningsdomstolen att det ekonomiska bistånd en företagare ansökt 
om till sitt huvudsakliga ändamål var ett företagsstöd. I bedömningen 
vägde domstolen in den enskilde företagarens särskilda omständigheter – 
han hade bedrivit verksamhet i mer än två år, hade ett företag i 
uppbyggnadsskede som kunde beräknas omfatta ytterligare något eller 
några år, han befann sig inte i ett akut nödläge, hade inget 
rehabiliteringsbehov och hans behov kunde antas bestå under den 
återstående uppbyggnadsperioden. 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande ger uttryck för en mycket 
restriktiv hållning när det gäller ekonomiskt bistånd till egna företagare.  
Som socialförvaltningen konstaterar i sin tjänsteskrivelse har avgörandet 
medfört att det numera finns en praxis som innebär att den enskilde 
måste avveckla ett eventuellt företag innan det finns rätt till ekonomiskt 
bistånd. Detta för att ett företag ses som en lätt realiserbar tillgång och 
för att den enskilde inte anses bidra till sin egen försörjning då hon driver 
ett icke-lönsamt företag i stället för att ställa sig till arbetsmarknadens 
förfogande. Kommunkontoret anser i vilket fall att avgörandet klargör att 
det i varje enskilt fall måste göras en bedömning av om det handlar om 
ett företagsstöd eller ett stöd för den enskildes försörjning. I denna 
bedömning ska de omständigheter som omger den enskilda 
bidragssökanden och dennes ekonomi beaktas.

Bedömning förslaget i förhållande till socialtjänstlagen
Av motionen framgår att bidrag är tänkt att utgå i enlighet med Växjö 
kommuns modell. Enligt den modellen utbetalas inte bistånd utöver 
socialstyrelsens norm för ekonomiskt bistånd. I stället fattas ett beslut 
som innebär att den sökande får behålla sitt ekonomiska bistånd under en 
period av sex månader.

Kommunkontoret anser inte att ett sådant förfarande är i 
överensstämmelse med socialtjänstlagen. För alla biståndstagare – även 
nyblivna företagare – kan den situationen inträffa att biståndstagaren 
någon gång under den beslutade sexmånadersperioden får medel som 
innebär att hon kan tillgodose sitt behov av försörjning på annat sätt än 
med hjälp av ekonomiskt bistånd.  Vid denna tidpunkt har 
biståndstagaren inte längre rätt till fullt ekonomiskt bistånd enligt 
socialtjänstlagens bestämmelser. Kommunkontoret anser att rätten till 
ekonomiskt bistånd i stället måste bedömas för varje månad utifrån den 
enskildes ekonomiska förutsättningar. Detta innebär att det inte med 
hjälp av ekonomiskt bistånd går att skapa en ekonomisk förutsägbarhet 
för den nyblivna företagaren. En del av syftet med motionens förslag går 
därmed förlorat. 

Även ett förfarande där allmänna kriterier för bistånd till företagare sätts 
upp kan ifrågasättas. Om detta görs frångås den individuella 
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helhetsbedömning som ska göras utifrån den individuella 
biståndssökandes särskilda omständigheter (jfr Högsta 
förvaltningsdomstolens dom). Socialnämnden riskerar då att vissa 
biståndstagare får ett ekonomiskt bistånd som måste klassas som 
företagsstöd och som de därmed inte har rätt till enligt socialtjänstlagen. 

Kommunkontoret bedömer sammanfattningsvis att ett särskilt 
försörjningsstöd till personer som startar företag, där bedömningen görs 
efter i förväg uppsatta kriterier och bidrag beviljas för en längre period 
inte är förenligt med socialtjänstlagen. 

Stöd till näringsidkare
Om ekonomiskt bistånd till nyblivna företagare inte kan ges med stöd av 
socialtjänstlagen utgör det ett individuellt riktat stöd till enskild 
näringsidkare. Sådant stöd får enligt 2 kap. 8 § andra stycket 
kommunallagen bara lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Det är 
således endast i undantagsfall som det finns ett rättsligt utrymme för 
kommunala stödinsatser. I förarbetena har nämnts situationer med 
bortfall av service i glesbygd. Det framgår även av förarbetena att vad 
som utgör synnerliga skäl för stöd till enskild näringsidkare måste kunna 
anpassas till samhällsutvecklingen och förändras med den (prop. s. 152f).

Motionens syfte är att se till att fler personer genom eget företagande går 
från bidragsberoende till egen försörjning. Även om detta syfte är gott 
anser kommunkontoret inte att det medför att det finns synnerliga skäl för 
kommunen att ge ett enskilt stöd till just dessa företagare. Detta särskilt 
mot bakgrund av att det finns ett liknande stöd att få genom statens 
starta-eget-bidrag (se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 
2015, s. 3). 

Slutsats
Kommunkontoret ifrågasätter inte värdet för den enskilde av att komma i 
sysselsättning och få pröva sin affärsidé under trygga ekonomiska 
förutsättningar.  Kommunkontoret bedömer dock att den föreslagna 
modellen för försörjningsstöd inte står i överensstämmelse med 
socialtjänstlagens förutsättningar för sådant stöd. Till detta kommer 
socialförvaltningens bedömning av att kostnaderna för Lunds kommun 
förväntas bli högre än vinsten av insatsen. Därtill finns det redan 
möjlighet till liknande stöd genom det statliga starta-eget-bidrag som 
administreras genom arbetsförmedlingen. 

Mot den bakgrunden anser kommunkontoret att motionen bör avslås. 
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Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

Anette Henriksson Jesper Jakobsson
Kommundirektör Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
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Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1
Socialnämnden Sammanträdesdatum

2015-05-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 99
Philip Sandberg (FP) m fl  motion ”Det ska löna sig att 
arbeta” Återremiss
Dnr SO 2015/0047  

Sammanfattning
Utifrån att kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd ökar för varje år, har 
Folkpartiet Liberalerna i Lund lämnat motionen ” Det ska löna sig att arbeta” 
där de föreslår kommunfullmäktige att Lunds kommun inför ett särskilt 
försörjningsstöd vid nyetablering av företag där individer med ekonomiskt 
bistånd har möjlighet att pröva förutsättningarna för att starta eget företag/ 
näringsverksamhet och att socialnämnden får i uppdrag att fastställa bidragets 
storlek utifrån utarbetade beräkningsgrunder samt villkor för kvalificering till 
stödet med Växjö kommun som modell.

Beslutsunderlag
SO tjänsteskrivelse 2015-05-11
Folkpartiets motion Det ska löna sig att arbeta
SO tjänsteskrivelse 2015-02-25

Socialnämnden beslutar
att godkänna tjänstelåtandet som svar på motionen ”Det ska löna sig att arbeta” 
och översända den till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Madeleine Dymling  
046-35 54 17  
madeleine.dymling@lund.se Socialnämnden 
  

  
 
 

Yttrande över motionen ”Det ska löna sig att 
arbeta” 
Dnr SO 2015/0047  
  

Sammanfattning  
Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd ökar. För att möjliggöra att 
fler går från bidragsberoende till självförsörjning samt minska kostnaderna 
för försörjningsstöd har Folkpartiet Liberalerna lämnat motionen ” Det ska 
löna sig att arbeta” där det föreslås kommunfullmäktige att  
 

- Lunds kommun inför ett särskilt försörjningsstöd vid nyetablering av 
företag där individer med ekonomiskt bistånd har möjlighet att 
pröva förutsättningarna för att starta eget företag/ 
näringsverksamhet. 

- Socialnämnden får i uppdrag att fastställa bidragets storlek utifrån 
utarbetade beräkningsgrunder samt villkor för kvalificering till 
stödet med Växjö kommun som modell. 

 
Växjö kommun har infört en särskild modell som innebär att ekonomiskt 
bistånd kan utgå till nyetablering av företag. Sedan starten 2012 har nio 
hushåll blivit självförsörjande. Insatsen är marginell då insatsen endast blir 
aktuell för en liten del av det totala antalet hushåll som får försörjningsstöd.  
Däremot måste man beakta de socioekonomiska vinster som blir följden för 
de enskilda familjer som stannar i självförsörjning efter avslutad insats.  
 
Enligt socialtjänstlagens intentioner bör inte försörjningsstöd utgå till att 
finansiera affärsverksamhet. Utgångspunkten vid bedömningar om 
försörjningsstöd är att privata företag i normalfallet utgör en realiserbar 
tillgång. För personer som önskar starta eget företag har staten ett program 
”stöd till start av näringsverksamhet” där den enskilde genom 
Arbetsförmedlingen kan få ekonomiskt stöd under de sex första månaderna 
vid nyetablering av företag. Enligt kommunallagen kan kommunerna i 
princip endast vidta åtgärder som allmänt främjar näringslivet.   
 
Sammantaget förordar förvaltningen att inte göra satsningen med särskilt 
försörjningsstöd vid nyetablering av företag i Lunds kommun. 
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Beslutsunderlag 
SO tjänsteskrivelse 2015-05-11 
Folkpartiets motion Det ska löna sig att arbeta 
SO tjänsteskrivelse 2015-02-25 

Barnkonsekvensanalys 
Barn har rätt till trygga uppväxtvillkor och är särskilt utsatta i familjer som 
lever i svåra ekonomiska förhållanden. Insatser som kompenserar för risker 
med ojämlika ekonomiska förutsättningar är generellt sett gynnsamma ur ett 
barnrättsperspektiv.   

Ärendet 
Utifrån att kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd ökar för varje år, 
har Folkpartiet Liberalerna i Lund lämnat motionen ” Det ska löna sig att 
arbeta” där de föreslår kommunfullmäktige att  
 

- Lunds kommun inför ett särskilt försörjningsstöd vid nyetablering av 
företag där individer med ekonomiskt bistånd har möjlighet att 
pröva förutsättningarna för att starta eget företag/ 
näringsverksamhet. 

- Socialnämnden får i uppdrag att fastställa bidragets storlek utifrån 
utarbetade beräkningsgrunder samt villkor för kvalificering till 
stödet med Växjö kommun som modell. 

 
Skulle ett särskilt försörjningsstöd vid nyetablering av företag underlätta 
eller påskynda vägen mot självförsörjning? Hur skulle i så fall detta stöd 
utformas? 

Bakgrund - Lagstiftningen och dess intentioner 
Socialtjänstlagens intentioner är att försörjningsstöd inte bör utgå till att 
finansiera affärsverksamhet. Högsta Förvaltningsdomstolen har i RÅ 2000 
ref 37 uttalat att det inte finns något lagligt stöd för att generellt utesluta 
företagare från att ansöka om försörjningsstöd, men socialtjänsten har som 
utgångspunkt att ett eget företag i de allra flesta fall representerar en 
realiserbar tillgång. Tillämpningen av socialtjänstlagen har därmed 
utmynnat i en praxis att den egna företagaren hänvisas att avveckla sin 
verksamhet och ställa sig till arbetsmarknadens förfogande vid ansökan om 
försörjningsstöd. Som framgår av socialtjänstlagen är det en grundläggande 
förutsättning för att rätt till bistånd ska föreligga att den enskildes behov inte 
kan tillgodoses på något annat sätt. I detta ligger ett principiellt krav på att 
den enskilde i första hand ska utnyttja alla andra försörjningsmöjligheter. 
 
Enligt kommunallagen 2 kap. 8 § framgår det att kommuner i princip endast 
får vidta åtgärder som allmänt främjar näringslivet i kommunen eller 
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landstinget. Individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare får bara 
lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Det innebär att näringsbidrag 
och andra former av företagsstöd i princip faller utanför paragrafens 
tillämpningsområde. Denna begränsning av kommunens befogenheter gör 
det svårt att bevilja försörjningsstöd till egna företagare. Vid prövning av 
om rätt till bistånd föreligger måste man ta särskild hänsyn till att paragrafen 
inte ger rätt till bistånd till andra ändamål än till den enskildes försörjning 
och livsföring i övrigt. Många gånger kan det vara svårt att avgöra om en 
ansökan avser bidrag till den enskildes försörjning eller som företagsstöd. 
Även om biståndet beviljas för att tillgodose den enskilde företagarens 
försörjning får det ofta en direkt och avgörande betydelse för dennes 
möjligheter att driva verksamheten vidare. Kommunens förutsättningar att 
bevilja ekonomiskt stöd till företagare i kommunen är begränsade. 
 

Starta eget-bidrag genom staten 
Det finns olika former av statliga satsningar i syfte att underlätta både för 
egenföretagande och för nyföretagande. Den som är arbetssökande och 
bedöms ha goda förutsättningar att starta egen verksamhet kan få statligt 
stöd och hjälp att starta eget företag genom Arbetsförmedlingen. Där kan 
den som har en affärsidé presentera sin idé och lämna en affärs- och 
kostnadsplan. Med hjälp av ekonomiskt sakkunniga konsulter görs sedan en 
bedömning om det finns förutsättningar att lyckas utifrån sökandens 
erfarenheter och yrkesområde, samt med hänsyn till den rådande 
konjunkturen. Om villkoren uppfylls får sökanden ingå i programmet ”stöd 
till start av näringsverksamhet” och sökanden får då inkomst i form av 
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning under sex månader (starta–eget–
bidrag). I dessa fall har sökanden dessutom rätt till kompletterande bistånd 
under motsvarande period om hushållet inte blir självförsörjande med 
bidraget. Efter sex månader bör den enskilde själv klara sin försörjning 
genom inkomster från företaget, alternativt avregistrera företaget och åter 
ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. I vissa fall kan ersättningen 
förlängas efter sex månader, vilket även kan innebära förlängt 
försörjningsstöd motsvarande period.  
 

Erfarenhet från Växjö kommun 
Växjö kommun införde 2012 en modell som har möjliggjort för personer 
med försörjningsstöd att starta eget företag. Modellen går ut på att om en 
person har en idé som kommunens näringslivsenhet bedömer kunna bli 
lönsam, får sökanden presentera budget och affärsplan samt erbjuds gå i en 
förberedande företagsskola ordnad genom kommunen. Därefter fattas beslut 
om bibehållet bistånd under sex månader med eventuell möjlighet till 
förlängning. Enligt Växjö kommun är detta en marginell insats avseende 
påverkan på kostnaderna för försörjningsstödet. Sedan modellen infördes 
2012 har cirka 14 hushåll erhållit biståndet. Nio av dessa har vid en 
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utvärdering avslutat företaget av olika skäl såsom t ex språksvårigheter, 
sjukdom eller flyttat till annan ort. Sex företag är aktuella för start under 
våren om allt går enligt planerna. Kriterierna är enligt Växjö kommun 
liknande med det statliga starta-eget-bidraget och kommunen är medveten 
om att insatsen tangerar att stå i strid med kommunallagens regler gällande 
individuellt stöd till enskilda näringsidkare. Kommunen uttrycker en 
medvetenhet om svårigheterna att lyckas med nyetablering av företag, och 
för att inte medverka till ett för stort risktagande har biståndet kopplats till 
både utbildning och krav på egen presentation av sin affärsidé, vilket har 
inneburit att insatsen fått ett begränsat genomslag.  

Resurser och ekonomisk lönsamhet i Växjö 
Växjö kommun hanterar stödet genom att socialsekreterarna på ekonomiskt 
bistånd utreder de sökandes situation för att hitta strategier i riktning mot 
självförsörjning. I de ärenden det bedöms finnas förutsättningar för att 
närmare utreda möjligheterna till egen företagsamhet samverkar de med 
kommunens samhällsvägledare. Samhällsvägledaren arbetar heltid med 
rådgivning, stöd i ansökningsförfarandet, mentorskap samt löpande 
uppföljning med de sökande. När det bedöms finnas förutsättningar hjälper 
vägledaren till med att få in en komplett ansökan, som sedan går vidare till 
Näringslivskontoret för granskning och godkännande av affärsplan. 
Näringslivskontoret anlitar därefter det sociala företaget ”kooperativet 
Macken” som kommunen stödjer finansiellt med en miljon kronor per år för 
att kunna erbjuda en företagsskola till de blivande företagarna. 
Företagsskolan är endast en del av Mackens verksamhet, men det riktade 
bidraget på en miljon går till företagsskolan som huvudsakligen riktar sig 
mot försörjningsstödstagare som ska starta eget företag. Skolan är på halvtid 
under 20 veckor, där de får utbildning i företagsekonomi, redovisning, hur 
man utvecklar sin affärsidé samt även information om regler hos 
skatteverket, försäkringskassa mm.   
 
Sammanlagd kostnad för Växjö kommun uppgår till ca 1,5 miljon per år 
vilket inkluderar en heltidsanställd samhällsvägledare samt kostnad i 
samband med företagsskolan. Sedan starten 2012 har nio personer blivit 
självförsörjande med eget företag, vilket motsvarar en kostnadsbesparing av 
försörjningsstödet på ca en miljon kronor under ett år. Någon formell 
utvärdering kring lönsamhet har inte gjorts tidigare men kommer att ske i 
maj 2015, enligt avdelningschef Kristina Tunlid, avdelningen för 
Ekonomiskt bistånd och sysselsättning. Utvärderingen kommer då belysa 
hur insatsen följts upp, vad som fungerar och vad som inte fungerar. Är 
företagsskolan på rätt nivå? Hur har de sökandes svenskkunskaper påverkat?  
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Särskilt försörjningsstöd vid nyetablering av företag i Lund 
Lund och Växjö är två jämförbara kommuner vad gäller antalet 
bidragshushåll och andelen av befolkningen som är i behov av 
försörjningsstöd. Bedömning görs att om insatsen införs i Lund är 
omfattningen i form av personalresurser och företagsskola ungefär 
detsamma. 
 
I första hand behöver socialsekreterarna som handlägger ekonomiskt bistånd 
erbjudas en kompetensutveckling om insatsens syfte, målgrupp och mål. 
Informations- och motivationsarbete med den enskilde 
försörjningsstödstagaren är av vikt. Samhällsvägledare eller liknande som 
arbetar vidare efter intresseanmälan lämnats behöver anställas. 
Näringslivsenheten i Lund har inte egen kompetens inom affärsutveckling 
utan lägger ut frågor inom affärsutveckling till inkubatorer i kommunen 
eller på Nyföretagarcentrum. Arbetsförmedlingen låter också 
Nyföretagarcentrum göra bedömningar av affärsplaner i samband med att 
någon sökt  starta eget bidrag. Växjö kommun lämnar bidrag till ett socialt 
företag att erbjuda företagsskola. Liknande förutsättningar finns inte i Lund, 
utan ett samarbete med Nyföretagarcentrum behöver i så fall utvecklas. 
Nyföretagarcentrum erbjuder idag gratis kurser vid ett tillfälle à 3 timmar 
samt har också möjlighet att arrangera och sälja andra kurser som utformas 
enligt beställarens önskemål. Om en mer omfattande kurs riktad till 
målgruppen ska kunna erbjudas krävs en plan för finansiering. 
 

Övervägande 
Att införa ett särskilt försörjningsstöd till nyetablering av företag är 
tveksamt ur lagstiftningssynpunkt. Socialtjänstlagen ger inte rätt till 
ekonomiskt bistånd för andra ändamål än till den enskildes försörjning. Det 
innebär att näringsbidrag och andra former av företagsstöd i princip faller 
utanför lagens tillämpningsområde. Enligt Kommunallagen får kommunerna 
i princip endast vidta åtgärder som allmänt främjar näringslivet och att stöd 
till enskilda näringsidkare får bara lämnas om synnerliga skäl föreligger. 
Arbetsförmedlingen kan erbjuda stöd till att starta eget företag. Om 
kommunen går in med särskilt försörjningsstöd till nyföretagare riskerar 
gränsdragningen mellan Arbetsförmedlingen och kommunen bli otydlig.  
 
Det kan trots det finnas skäl till att införa insatsen då det kan ge möjlighet 
till fler hushåll att bli självförsörjaande. Om insatsen ska införas i Lunds 
kommun krävs personalresurser för utredning och stöd samt en uppbyggnad 
och kostnader för en företagsskola. Erfarenheterna från Växjö kommun 
visar att endast ett mindre antal efter utredning varit aktuella för det 
särskilda biståndet och att kostnaderna är högre än vinsten av insatsen. 
 
Sammantaget förordar förvaltningen att inte göra satsningen med särskilt 
försörjningsstöd vid nyetablering av företag i Lunds kommun. 

308



LUNDS KOMMUN Tjänsteskrivelse 6 (6) 
Socialförvaltningen 2015-05-11  

 
 

      
 

Förslag till beslut 
 
att  godkänna tjänstelåtandet som svar på motionen ”Det ska löna 

sig att arbeta” och översända den till kommunstyrelsen.  
 
 

 
 
 
Annika Pettersson  Marie Olsson 
socialdirektör  verksamhetschef 
   
   
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Svar till Pernilla West (Fi) 

Feministiskt initiativ har själva valt att lämna det tidigare röd-grön-rosa samarbetet. I och med detta 
borde de även ha förståelse för att tillgången till information inte längre skulle vara den samma som 
när de var en del i styret. Det ter sig då märkligt att anse det vara odemokratiskt att inte längre bli 
behandlad på samma sätt som tidigare. Att Fi:s representant i nämnden inte fått svar på sina mejl är 
felaktigt. Det första mejlet besvarades omedelbart. Dock har jag inget minne om ytterligare tre mejl, 
möjligtvis ett, här sviker mitt minne mig något. Oavsett vilket, så finns det fler kontaktvägar än e-
post.  

Påståendet att besparingsförslaget lades fram vid sittande nämndsmöte är delvis felaktigt. Redan vid 
nämndsberedningen den 24 november gavs information om process och vissa förutsättningar. 
Eftersom beredningen hölls före kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november fanns inte så 
mycket konkret att redovisa. Däremot informerades nämndsberedningen att handlingarna i ärendet 
skulle komma mycket sent. Detta på grund av den korta tiden att hantera kommunfullmäktiges 
beslut (totalt hade vi 14 dagar på oss att bereda ärendet, till skillnad från normalt fyra månader). I 
samband med förmötet samma dag som kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 10 december 
informerades alla partier. Tjänstemän från förvaltningen fanns även tillgängliga för frågor. 

Om Pernilla West hade tittat närmare på den ändringsbudget som nämnden beslutat om i november 
tror jag att hon kommit fram till andra slutsatser än att vi skär ner på den kvinnodominerade 
kultursektorn. Kultur- och Fritidsnämnden fick i samband med Kommunfullmäktige i november ett 
sparbeting på ytterligare 3 miljoner kronor. Framför allt handlade arbetet med nämndsbudgeten om 
att så långt som möjligt undanta verksamhet som riktar sig till barn och unga från besparing. Det 
intressanta är inte vad vi har lagt besparingar på, utan vad vi har undantagit från besparingar. Till 
exempel prioriterades kulturskolan och bidragen till ungdomsverksamhet både inom kultur och 
fritid. 

Självklart finns det alltid utrymme för att arbeta med de interna processerna. Och jag tar gärna emot 
konstruktiva förslag. För att komma framåt tror jag dock att det är de stora frågorna som borde 
diskuteras, något som jag hoppas Feministiskt Initiativ vill bidra till. Exempel på de frågor som 
borde diskuteras är Som hur vi kan stärka kulturens roll samt nå större koncensus om hur avgörande 
kulturutövande är för samhället men också hur viktigt det är att möjliggöra deltagande. Detta är 
dock en fråga som är omöjlig att lösa enbart på nämndsnivå eller för den delen kommunal nivå. 
Frågan är inte heller så enkel som att bara prata om besparingar på en kvinnligt dominerad 
kultursektor. Dels är kulturens syfte betydligt större än så, tillsammans med att Kultur- och 
Fritidsnämnden har ett uppdrag som går betydligt längre än kultur.  

Att ge raka och tydliga svar på Pernilla Wests frågor går inte.  Men jag ska försöka. 
1. Kultur- och fritidsnämnden har fått en budget att förhålla sig till. Utifrån denna har vi valt

att prioritera barn och unga. 
2. Målet med alla ärenden nämnden hanterar är att de ska skickas ut till ledamöterna i god tid.

Dock kommer det alltid finnas tillfällen då tiden gör det omöjligt. I dessa fall är det viktigt att 
tydlig information ges på nämndsberedningen om detta. 

3. Styret består utav Socialdemokraterna och Miljöpartiet, i nämndspresidiet finns även en
representant från det som traditionellt kallas oppositionen. Eftersom vi i Kultur- och 
Fritidsnämnden har åtta partier representerade har jag fortsatt att använda mig av 
arbetssättet med nämndsberedning där samtliga partier finns representerade. På detta sätt ges 
alla partier möjlighet att delta i processerna. 

Joakim Friberg 
Ordförande 
Kultur- och Fritidsnämnden 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 102 Medborgarförslag angående
omklädningsrum på 
idrottsanläggningar

Dnr KS 2015/1112

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår att det skapas ett gemensamt omklädningsrum 
för hbtq-personer på så många som möjligt av de idrottsanläggningar 
som finns i kommunen. Ju vanligare det blir att folk använder gemensamt 
omklädningsrum, desto lättare bör det bli att diskutera hur trivseln i 
omklädningsrum ska förbättras.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 januari 2016, § 9, jämte bilaga
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 10 november 2015

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på medborgarförslaget.

Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L), Anne Landin (FNL), 
Christer Wallin (M) och Elin Gustafsson (S) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar

att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till 
kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till 

kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Följande skriftliga reservation inges, Prot.Bil § 102/01.

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

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-03-02 klockan 15.00–21.15

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 69-95, kl 15:00-19:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarson (V) §§ 96-107, kl 
16:05-21:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 

Ersättare Fanny Johansson (S), kl 15:00-20:30
Peter Fransson (S), kl 16:50-21:15
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00-20:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L), kl 15:00-19:15
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-17:15
Gunnar Jönsson, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anne Landin (FNL)

Paragrafer § 69-107

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Anne Landin (FNL)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-03-02

Paragrafer § 69-107

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 2 mars 2016, 
ärende 33, ”Medborgarförslag angående omklädningsrum på 
idrottsanläggningar” 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för 
vårt eget avslagsyrkande. Så kallade könsneutrala omklädningsrum på 
bad- och idrottsanläggningar är en dålig idé. Det bygger på den felaktiga 
föreställningen att könstillhörighet är något subjektivt upplevt, medan det i 
själva verket är något objektivt konstaterbart. En person kan däremot 
känna sig som ett annat kön än det kön personen tillhör, men i ett 
omklädningsrum på en offentlig anläggning är det inte det relevanta, 
eftersom det där handlar om att se och vara nära andra personers nakna 
kroppar.  
 
 
För Sverigedemokraterna 2016-03-02 
 
 
_____________________ 
Hans-Olof Andersson 
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2016-02-12 KS 2015/1112

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 angående omklädningsrum 
på idrottsanläggningar.

Sammanfattning
Göran Johansson föreslår att det skapas ett gemensamt omklädningsrum 
för hbtq-personer på så många som möjligt av de idrottsanläggningar 
som finns i kommunen. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 januari 2016, § 9, jämte bilaga
Göran Johanssons medborgarförslag inkommet den 10 november 2015

Barnets bästa
Fler gemensamma omklädningsrum på idrottsanläggningar skulle 
sannolikt öka tillgängligheten för familjer med barn av olika kön som vill 
byta om på berörda idrottsanläggningar. 

Ärendet
Göran Johansson föreslår att det skapas ett gemensamt omklädningsrum 
för hbtq-personer på så många som möjligt av de idrottsanläggningar 
som finns i kommunen. Ju vanligare det blir att folk använder gemensamt 
omklädningsrum, desto lättare bör det bli att diskutera hur trivseln i 
omklädningsrum ska förbättras.

Medborgarförslaget har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som 
anför följande:

Sedan en tid tillbaka finns det inkluderande flexomklädningsrum på 
Högevallsbadet för dem som varken vill definiera sig som man eller 
kvinna eller som av andra skäl har svårt att välja omklädningsrum efter 
traditionell indelning. Omklädningsrummen utnyttjas också när 
exempelvis en pappa besöker badet med sin 10-åriga dotter som inte vill 
klä om ensam. 

Det finns idag inga beslut om att en satsning på flexomklädningsrum som 
på Högevall ska utökas och innefatta fler idrottsanläggningar i framtiden. 
Vid idrottsplatser, i gymnastiksalar på skolor, i idrottshallar och vid 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-02-12 KS 2015/1112

andra idrotts- anläggningar i Lunds kommun finns ofta omklädningsrum 
för domare, funktionärer och personal som komplement till de 
traditionella omklädningsrummen för damer/flickor och herrar/pojkar. 

Idrottshallar och idrottssalar förvaltas av olika enheter i Lunds kommun 
medan det är kultur- och fritidsförvaltningen som har kontakt med före- 
ningslivet och hyr ut skollokaler efter skoltid för föreningars verksamhet. 
Det finns således skäl till att diskutera frågan om hur omklädningsrum 
vid idrottsanläggningar för dagens verksamhet ska tillhandahållas.

I Lunds kommun finns en lokalgrupp som leds och samordnas av 
kommunens ansvarige lokalstrateg. I lokalgruppen finns representanter 
från kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, 
kommunkontoret, barn- och skolförvaltning Lunds stad, barn- och 
skolförvaltning Lund öster och serviceförvaltningen. Det är kultur- och 
fritidsförvaltningens uppfattning att lokalgruppen är det forum, förutom i 
berörda nämnder enligt ovan, där strategiska diskussioner om det finns 
behov av skapa fler gemensamma omklädningsrum vid 
idrottsanläggningar, i enlighet med förslagsställarens önskan, ska lyftas. 
Lokalgruppen lyfter i sin tur behov och önskemål till kommunens 
investeringsgrupp där beslut tas om prioritering och finansiering.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till   
kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2) 
2016-01-04 

 
 
 

Mikael Johansson 
046-357833 
mikael.johansson@lund.se Kultur- och fritidsnämnden 

 

 
 
 
 
 

Medborgarförslag 
Fler gemensamma omklädningsrum på idrottsanläggningar 
Dnr KU 2015/0890 

 
Sammanfattning 
Göran Johansson har skickat in ett medborgarförslag till kommunstyrelsen som 
remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för ett yttrande. Förslagsställaren 
vill att det skapas fler gemensamma omklädningsrum på idrottsanläggningar i 
Lunds kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att det finns  
könsneutrala omklädningsrum på Högevallsbadet. Det krävs en fördjupad dialog 
medberörda förvaltningar och i berörda samverkansorgan inom kommunen för ett 
even- tuellt inriktningsbeslut om att det ska skapas fler gemensamma 
omklädningsrum på idrottsanläggningar i enlighet med förslagsställarens önskan. 

 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 januari 2016 
Medborgarförslag angående omklädningsrum på idrottsanläggningar i Lunds kommun,  
inkommet den 10 november 2015 

 
Barnkonsekvensanalys 
Fler gemensamma omklädningsrum på idrottsanläggningar skulle sannolikt öka 
tillgängligheten för familjer med barn av olika kön som vill byta om på berörda 
idrottsanläggningar. 

 
Ärendet 
Sedan en tid tillbaka finns det inkluderande flexomklädningsrum på Högevalls- 
badet för dem som varken vill definiera sig som man eller kvinna eller som av 
andra skäl har svårt att välja omklädningsrum efter traditionell indelning. Om- 
klädningsrummen utnyttjas också när exempelvis en pappa besöker badet med 
sin 10-åriga dotter som inte vill klä om ensam. 

 
Det finns idag inga beslut om att en satsning på flexomklädningsrum som på 
Högevall ska utökas och innefatta fler idrottsanläggningar i framtiden. Vid  
idrottsplatser, i gymnastiksalar på skolor, i idrottshallar och vid andra idrotts- 
anläggningar i Lunds kommun finns ofta omklädningsrum för domare, 
funktionärer och personal som komplement till de traditionella 
omklädningsrummen för damer/flickor och herrar/pojkar. 

 
Idrottshallar och idrottssalar förvaltas av olika enheter i Lunds kommun 
medan det är kultur- och fritidsförvaltningen som har kontakt med före- 
ningslivet och hyr ut skollokaler efter skoltid för föreningars verksamhet. 
Det finns således skäl till att diskutera frågan om hur omklädningsrum vid 
idrottsanläggningar för dagens verksamhet ska tillhandahållas. 

 
 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post 
Box 41 Stortorget 1 046 - 35 50 00 046 -15 20 22 www.lund.se kultur-fritid@lund.se 
221 00 Lund      
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Tjänsteskrivelse 2 (2) 
2016-01-04 

 
 
 
 
 

I Lunds kommun finns en lokalgrupp som leds och samordnas av kommunens 
ansvarige lokalstrateg. I lokalgruppen finns representanter från kultur- och fri- 
tidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kommunkontoret, barn- och skol- 
förvaltning Lunds stad, barn- och skolförvaltning Lund öster och service- 
förvaltningen. Det är kultur- och fritidsförvaltningens uppfattning att 
lokalgruppen är det forum, förutom i berörda nämnder enligt ovan, där 
strategiska diskussioner om det finns behov av skapa fler gemensamma 
omklädningsrum vid idrottsanläggningar, i enlighet med förslagsställarens 
önskan, ska lyftas. Lokal- gruppen lyfter i sin tur behov och önskemål till 
kommunens investeringsgrupp där beslut tas om prioritering och finansiering. 

 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

 
 

Att yttra sig över medborgarförslaget i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

 
 
 
 

Urban Olsson Dan Kanter 
Kultur- och fritidsdirektör Idrotts- och fritidschef 

 
 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 103 Medborgarförslag angående utemiljön
kring Skjutsstallarna i Dalby

Dnr KS 2015/1265

Sammanfattning
Gun-Britt Andersson och Folke Ekberg föreslår i ett medborgarförslag att 
något ska göras med platsen mellan Skjutsstallet och Allégatan i Dalby, 
t.ex. en stenlagd cirkel eller fyrkant med låga perenner runt om, samt
belysning och en bänk. En idé är att anordna en tävling och låta 
Dalbyborna rösta fram ett förslag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2016.
Lokala pensionärsrådet i Dalbys medborgarförslag den 27 november 
2015.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden att handlägga 

och besluta i ärendet.

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

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-03-02 klockan 15.00–21.15

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 69-95, kl 15:00-19:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarson (V) §§ 96-107, kl 
16:05-21:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 

Ersättare Fanny Johansson (S), kl 15:00-20:30
Peter Fransson (S), kl 16:50-21:15
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00-20:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L), kl 15:00-19:15
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-17:15
Gunnar Jönsson, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anne Landin (FNL)

Paragrafer § 69-107

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Anne Landin (FNL)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-03-02

Paragrafer § 69-107

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

327



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2016-01-18 KS 2015/1265

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

Medborgarförslag angående utemiljön kring 
Skjutsstallarna i Dalby.

Sammanfattning
Gun-Britt Andersson och Folke Ekberg föreslår i ett medborgarförslag att 
något ska göras med platsen mellan Skjutsstallet och Allégatan i Dalby, 
t.ex. en stenlagd cirkel eller fyrkant med låga perenner runt om, samt 
belysning och en bänk. En idé är att anordna en tävling och låta 
Dalbyborna rösta fram ett förslag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2016.
Lokala pensionärsrådet i Dalbys medborgarförslag den 27 november 
2015.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys är inte relevant i ärendet.

Ärendet
Gun-Britt Andersson och Folke Ekberg föreslår i ett medborgarförslag att 
något ska göras med platsen mellan Skjutsstallet och Allégatan i Dalby, 
t.ex. en stenlagd cirkel eller fyrkant med låga perenner runt om, samt 
belysning och en bänk. En idé är att anordna en tävling och låta 
Dalbyborna rösta fram ett förslag.

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 tekniska nämndens 
område. Frågan är av den karaktären att den kan hanteras direkt av 
nämnden. 

Kommunkontoret föreslår därför att medborgarförslaget överlämnas till 
tekniska nämnden att handlägga och besluta i ärendet. 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-01-18 KS 2015/1265

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden att handlägga 

och besluta i ärendet. 

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 104 Medborgarförslag angående
restaurering av ridspår/joggingspår 
längs Hardebergaspåret från Södra 
Sandby mot Lund

Dnr KS 2015/0817

Sammanfattning
Lars Ericsson föreslår en restaurering av ridspåret/joggingspåret längs 
Hardebergaspåret på sträckan Södra Sandby - Utmarksvägen för att ge 
motionärer i Södra Sandby en möjlighet att ha ett joggingspår i närheten 
av sitt boende.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 20 augusti 2015.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 7 oktober 2015, § 348.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2016.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till vad kultur- 

och fritidsförvaltningen har framfört.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

331

Bilaga 55



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-03-02 klockan 15.00–21.15

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 69-95, kl 15:00-19:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarson (V) §§ 96-107, kl 
16:05-21:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 

Ersättare Fanny Johansson (S), kl 15:00-20:30
Peter Fransson (S), kl 16:50-21:15
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00-20:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L), kl 15:00-19:15
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-17:15
Gunnar Jönsson, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anne Landin (FNL)

Paragrafer § 69-107

Plats och tid för justering

Underskrifter

332



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (3)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Anne Landin (FNL)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-03-02

Paragrafer § 69-107

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Administrativa avdelningen Diarienummer

2016-02-12 KS 2015/0817

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 angående restaurering av 
ridspår/joggingspår längs Hardebergaspåret 
från Södra Sandby mot Lund.

Sammanfattning
Lars Ericsson föreslår en restaurering av ridspåret/joggingspåret längs 
Hardebergaspåret på sträckan Södra Sandby - Utmarksvägen för att ge 
motionärer i Södra Sandby en möjlighet att ha ett joggingspår i närheten 
av sitt boende. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 20 augusti 2015.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2015.
Kommunstyrelsens beslut den 7 oktober 2015, § 348.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 februari 2016.

Ärendet
Lars Ericsson föreslår en restaurering av ridspåret/joggingspåret längs 
Hardebergaspåret på sträckan Södra Sandby - Utmarksvägen för att ge 
motionärer i Södra Sandby en möjlighet att ha ett joggingspår i närheten 
av sitt boende.

Kommunstyrelsen behandlade medborgarförslaget vid sitt sammanträde i 
oktober, varvid kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för 
kontroll om det i EVP 2015 hade avsatts pengar för andamålet.

Enligt uppgift som kommunkontoret inhämtat från kultur- och 
fritisförvaltningen, har det under 2015 avsatts medel hos kultur- och 
fritidsnämnden för anläggande/upprustning av motionsspår längs 
Hardebergaspåret. Kultur- och fritidsförvaltningen har, i samverkan med 
tekniska förvaltningen, påbörjat projektering av förbättringsåtgärder ur 
motionssynpunkt och arbetet kommer att slutföras under 2016. 

Kommunkontoret föreslår att medborgarförslaget besvaras med 
hänvisning till de uppgifter som kultur- och fritidsförvaltningen har 
lämnat.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-02-12 KS 2015/0817

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till vad kultur- 

och fritidsförvaltningen har framfört.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

2015-10-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 348
Medborgarförslag angående restaurering av 
ridspår/joggingspår längs Hardebergaspåret från Södra 
Sandby mot Lund
Dnr KS 2015/0817  

Sammanfattning
Lars Ericsson föreslår en restaurering av ridspåret/joggingspåret längs 
Hardebergaspåret på sträckan Södra Sandby - Utmarksvägen för att ge 
motionärer i Södra Sandby en möjlighet att ha ett joggingspår i närheten av sitt 
boende.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 20 augusti 2015.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2015.

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för kontroll om det i EVP 2015 har avsatts pengar hos 
kultur- och fritidsnämnden för ändamålet.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
Akten
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
2015-09-14

Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post
Box 41 Rådhuset, Stortorget 7 046-355000 046-152203 www.lund.se lunds.kommun@lund.se
221 00 Lund

Pernilla Ardhe

046-356339 Kommunstyrelsen
pernilla.ardhe@lund.se

Medborgarförslag om restaurering av 
ridspår/joggingspår längs Hardebergaspåret
Dnr KS 2015/0817

Sammanfattning
Lars Ericsson föreslår en restaurering av ridspåret/joggingspåret längs 
Hardebergaspåret på sträckan Södra Sandby - Utmarksvägen för att ge 
motionärer i Södra Sandby en möjlighet att ha ett joggingspår i närheten av 
sitt boende. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet den 20 augusti 2015.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 september 2015.

Ärendet
Lars Ericsson föreslår en restaurering av ridspåret/joggingspåret längs 
Hardebergaspåret på sträckan Södra Sandby - Utmarksvägen för att ge 
motionärer i Södra Sandby en möjlighet att ha ett joggingspår i närheten av 
sitt boende.

Av 5 kap. 25 § kommunallagen framgår att fullmäktige får överlåta till 
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som väckts genom 
medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, d.v.s. ärenden av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Enligt 5 kap. 32 a § kommunallagen behöver fullmäktiges beslut att överlåta 
till en nämnd att besluta i ett ärende som väckts genom medborgarförslag 
inte beredas.

Då medborgarförslaget gäller en fråga som faller inom tekniska nämndens 
verksamhetsområde och inte bedöms vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt, föreslås kommunfullmäktige överlämna ärendet dit. 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
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Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att överlämna ärendet till tekniska nämnden för handläggning och beslut.

Anette Henriksson Jesper Jacobsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Lund 150821 

 

Restaurering av ridspår/joggingspår längs Hardebergaspåret från Södra Sandby mot Lund. 

Längs med Hardebergaspåret finns sedan tidigare ett ridspår längs södra sidan av cykelvägen. Spåret 
användes också frekvent av joggare som inte hade några problem med att ibland hoppa över lite 
hästskit. I spåret var det utlagt ett underlag bestående av sand och kutterspån för att vara ett bra 
underlag att rida på.  Då spåret inte längre nyttjas av särskilt många ryttare har det blivit övervuxet 
av gräs och annat och kan numera bara skönjas på vissa sträckor.  

Mitt förslag är restaurera spåret sträckan Södra Sandby – Utmarksvägen för att ge motionärer i 
Sandby en möjliget att ha ett joggingspår i närheten av sitt boende. Särskilt barnföräldrar och 
människor som arbetar mycket behöver ha ett spår i närområdet som det går snabbt att ta sig till, 
utan att först behöva sätta sig i en bil och åka en bit för sin träning. Många gånger är närheten en 
förutsättning för att man skall ge sig ut på en runda istället för att somna framför tv-n. Min 
bedömning är att det också blir ett spår med bra personlig säkerhet för användaren då det finns 
belysning längs hela sträckan och det ständigt rör sig människor på cykel till och från Lund. En otrygg 
miljö hindrar många, särskilt kvinnor, från att ge sig ut och jogga. 

Kostnaden för åtgärden kan bli ganska liten. Det handlar om att fräsa upp spåret och fylla på med 
nytt underlag, samt sätta upp lämplig informationsskylt. Min förhoppning är att joggare och ryttare 
skall kunna samsa på spåret även i framtiden. Detta kan underlättas av att underlaget inte görs för 
löst så att det bildas gropar efter hästarna. 

Med vänlig hälsning 

Lars Ericsson 
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 105 Medborgarförslag angående
trafiksituationen kring 
Centralstationen

Dnr KS 2015/0956

Sammanfattning
Lena Eidevall föreslår i medborgarförslag att Bangatan ska vara bussgata 
även mellan klockan 07.00-09.00 måndag till fredag samt att det införs 
en trafiksignal vid Tullkammaren samt att cykeltrafik förbjuds på 
Bangatan under de tider Bangatan är bussgata.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2016-02-02 (denna skrivelse)
Tekniska nämndens protokoll 2016-01-20
Medborgarförslag - Trafiksituationen vid stationen i Lund

Yrkanden
Mats Helmfrid (M) och Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

att uppdra åt tekniska nämnden att utvärdera den tidsbegränsade 
avstängningen av Bangatan samt att

utvärderingen redovisas till kommunstyrelsen senast i augusti 2016 och 
att därmed medborgarförslaget anses besvarat.

Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår fullmäktige besluta

att medborgarförslaget kan anses besvarat med hänvisning till tekniska 
nämndens beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Ulf Nymarks (MP) m.fl yrkande.
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-03-02

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar
att medborgarförslaget kan anses besvarat med hänvisning till tekniska 

nämndens beslut.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Louise Rehn Winsborg (M) och 
Inga-Kerstin Eriksson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

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

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2016-03-02 klockan 15.00–21.15

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Hanna Gunnarsson (V), §§ 69-95, kl 15:00-19:15
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Philip Sandberg (L)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarson (V) §§ 96-107, kl 
16:05-21:15
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Yumna Ramadan (FI), tjänstgör för Emma Berginger (MP) 

Ersättare Fanny Johansson (S), kl 15:00-20:30
Peter Fransson (S), kl 16:50-21:15
Ann-Margreth Olsson (S), kl 15:00-20:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Mia Honeth (L), kl 15:00-19:15
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, kl 15:00-17:15
Gunnar Jönsson, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anne Landin (FNL)

Paragrafer § 69-107

Plats och tid för justering

Underskrifter
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-03-02 KS 2015/0960

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Anne Landin (FNL)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-03-02

Paragrafer § 69-107

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson
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Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2016-02-02 KS 2015/0956

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

Medborgarförslag angående trafiksituationen 
kring Centralstationen

Sammanfattning
Lena Eidevall föreslår i Medborgarförslag att Bangatan ska vara bussgata 
även mellan klockan 07.00-09.00 måndag till fredag samt att det införs 
en trafiksignal vid Tullkammaren samt att cykeltrafik förbjuds på 
Bangatan under de tider Bangatan är bussgata. 

Tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet och beslutat att utvärdera den 
tidsbegränsade avstängningen av Bangatan och samtidigt pröva 
lämpligheten med utökad avstängning i morgonrusningen samt att 
utvärderingen redovisas till nämnden senast i augusti 2016.

Kommunkontoret anser att medborgarförslaget kan anses besvarat med 
hänvisning till tekniska nämndens beslut.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse 2016-02-02 (denna skrivelse)
Tekniska nämndens protokoll 2016-01-20
Medborgarförslag - Trafiksituationen vid stationen i Lund

Barnets bästa
Barn och ungas möjlighet att använda transportsystemet påverkas varken 
positivt eller negativt av beslutsförslaget, eftersom trafiksituationen förblir 
densamma.

Ärendet
Lena Eidevall föreslår i Medborgarförslag att Bangatan ska vara bussgata 
även mellan klockan 07.00-09.00 måndag till fredag samt att det införs 
en trafiksignal vid Tullkammaren samt att cykeltrafik förbjuds på 
Bangatan under de tider Bangatan är bussgata. 

Tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet och anför att tiden (Bangatan 
ska vara bussgatan mellan klockan 15 och 18, måndag till fredag) är vald 
i samråd med Skånetrafiken utifrån att framkomligheten för busstrafiken 
är som lägst då. I morgonrusningen är framkomligheten däremot 
acceptabel för kollektivtrafiken, och någon trafikreglering har därför inte 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2016-02-02 KS 2015/0956

bedömts vara nödvändig. Nämnden anser att det i dagsläget är för tidigt 
att utöka tiderna, åtgärden behöver vara i drift en tid för att sedan 
utvärderas och eventuellt justeras. Tekniska nämnden är positiv till att 
Bangatan helt stängs för biltrafik på sikt i samband med förnyelsen av 
området runt Lund C. 

Det är framkomlighetsproblem för kollektivtrafiken på Bangatan. Till 
viss del beror det på det stora flödet av fotgängare som använder 
övergångsstället vid Tullkammaren. Att införa trafiksignal är en av de 
åtgärder som har studerats och valts bort ur trafiksäkerhetsskäl. Risken 
att fotgängare går mot rött för att hinna med tåg och bussar är mycket 
stor vilket gör att de lätt kan komma i konflikt med motorfordonstrafiken 
som har grönt ljus, och bli påkörda. En trafiksignal skulle därmed öka 
risken för personskador. 

På Bangatan cyklar cirka ett tusen personer varje dag och ungefär tre 
tusen cyklister använder stråket i Bytaregatan, Clemenstorgets östra 
körbana och Karl den XI-gatan. Nämnden anser att det går utmärkt att 
kombinera cykeltrafik med kollektivtrafik på Bangatan, gatan är bred och 
det finns utrymme för detta. Bangatan utgör en viktig länk för att nå 
cykelparkeringarna vid Lund C och det är angeläget med gena 
anslutningar för cyklister även för de som kommer norrifrån på Spole-
gatan och söderifrån på Trollebergsvägen. Nämnden anser också att Knut 
den stores torg ska vara en plats för vistelse och gångtrafik och att den 
inte lämpar sig för att etablera ett cykelstråk där. När förnyelsen av 
området runt Lund C genomförs förbättras förutsättningarna för cykel 
avsevärt.

Tekniska nämnden har beslutat att utvärdera den tidsbegränsade 
avstängningen av Bangatan och samtidigt pröva lämpligheten med 
utökad avstängning i morgonrusningen samt att utvärderingen redovisas 
till nämnden senast i augusti 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunkontoret anser att medborgarförslaget kan anses besvarat med 
hänvisning till tekniska nämndens beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att att medborgarförslaget kan anses besvarat med hänvisning till 

tekniska nämndens beslut.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Bitr kommundirektör
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum

2016-01-20

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 8 Medborgarförslag - Trafiksituationen 
vid stationen i Lund

Dnr TN 2015/0566

Sammanfattning
Medborgarförslaget innehåller förslag på att Bangatan ska vara bussgata 
även mellan klockan 07.00-09.00 måndag till fredag, att införa en 
trafiksignal vid Tullkammaren samt att cykeltrafik förbjuds på Bangatan 
under de tider Bangatan är bussgata. 

Förvaltningen anser att det i dagsläget är för tidigt att utöka tiderna för 
bussgata på Bangatan och att den nyligen införda åtgärden behöver vara i 
drift en tid för att sedan utvärderas och eventuellt justeras. Möjligheten 
att införa en trafiksignal på Bangatan vid Tullkammaren har studerats 
och valts bort ur trafiksäkerhetsskäl. Förvaltningen anser att det går 
utmärkt att kombinera cykeltrafik med kollektivtrafik på Bangatan. Gatan 
är bred och det finns utrymme för detta.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 15 december 2015
Medborgarförslag - Trafiksituationen vid stationen i Lund, inkommet 30 
september 2015

Yrkanden
Emma Berginger (MP) med instämmande av Mikael Thunberg (S), 
Cecilia Barnes (L) och Ann Schlyter (V) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag med tillägg att uppdra åt tekniska förvaltningen att utvärdera den 
tidsbegränsade avstängningen av Bangatan och samtidigt pröva 
lämpligheten med utökad avstängning i morgonrusningen samt att 
utvärderingen redovisas till nämnden senast i augusti 2016.

Mats Helmfrid (M) med instämmande av Johan Nilsson (C) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag med tillägg att uppdra åt tekniska förvaltningen 
att utvärdera den tidsbegränsade avstängningen av Bangatan samt att 
utvärderingen redovisas till nämnden senast i augusti 2016.

Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på sitt eget med 
fleras yrkande mot Mats Helmfrids (M) med fleras yrkande och finner 
sitt eget med fleras yrkande vara bifallet.
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum

2016-01-20

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att anta tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande,
 
att uppdra åt tekniska förvaltningen att utvärdera den tidsbegränsade 

avstängningen av Bangatan och samtidigt pröva lämpligheten med 
utökad avstängning i morgonrusningen samt

 
att utvärderingen redovisas till nämnden senast i augusti 2016.

Reservationer
Mats Helmfrid (M) och Jan O Carlsson (M) reserverar sig till förmån för 
Mats Helmfrid (M) med fleras yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-01-20 TN 2016/0037

Justerare Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2016-01-20 klockan 17.30–
21.50

Ledamöter Emma Berginger (MP), ordförande
Lena Fällström (S), vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S)
Jan O Carlsson (M)
Jens Gynnerstedt (MP)
Cecilia Barnes (L)
Ann Schlyter (V)
Aleksander Mlynarczyk (KD)

Ersättare Ronny Hansson (S)
Teresa Hankala-Janiec (S)
Hanna Örnskär (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Christian Resebo (L)
Christer Wallström (L)
Börje Hed (FNL), 17:30-20:30 §§ 1-9
Johan Nilsson (C), tjänstgör för Lars-Göran Hansson (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
Sabina Lindell, miljöförvaltningen
Charlotta Lenninger, kommunikatör
Lena Bengtsson, exploateringsingenjör
David Högberg, Brunnshögsprojektet

Justerare Mats Helmfrid (M)

Paragrafer § 1-21

Plats och tid för justering Tekniska förvaltningen, 2 februari 2016 kl. 16:30

Underskrifter
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Tekniska nämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-01-20 TN 2016/0037

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare

Ordförande

Emma Berginger (MP)

Justerare

Mats Helmfrid (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2016-01-20

Paragrafer § 1-21

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift
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Tekniska förvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2) 
Gatu- och trafikkontoret  Diarienummer  

 2015-12-15 TN 2015/0566  
    

 

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 

 046-355240 

Anna.karlsson@lund.se 

Tekniska nämnden 

 

Medborgarförslag om trafiksituationen vid 
stationen i Lund 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget innehåller förslag på att Bangatan ska vara bussgata 
även mellan klockan sju och nio måndag till fredag, att möjlighet att 
införa en trafiksignal vid Tullkammaren samt förbjuda cykeltrafik på 
Bangatan under de tider Bangatan är bussgata. Förvaltningen anser att det 
i dagsläget är för tidigt att utöka tiderna för bussgata på Bangatan och att 
den nyligen införda åtgärden behöver vara i drift en tid för att sedan 
utvärderas och eventuellt justeras. Möjligheten att införa en trafiksignal 
på Bangatan vid Tullkammaren har studerats och valts bort ur 
trafiksäkerhetsskäl. Förvaltningen anser att det går utmärkt att kombinera 
cykeltrafik med kollektivtrafik på Bangatan, gatan är bred och det finns 
utrymme för detta. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 15 december 2015 
Bilaga 1. Medborgarförslag om trafiksituationen vid stationen i Lund 
  

Barnets bästa 
Barn och ungas möjlighet att använda transportsystemet påverkas varken 
positivt eller negativt av förvaltningens yttrande, eftersom 
trafiksituationen förblir densamma.  

 
Konsekvenser för personer med 
funktionsnedsättning 
Yttrandet påverkar invånare, besökare eller anställda i Lunds kommun 
varken positivt eller negativt, eftersom trafiksituationen förblir 
densamma.  

Ärendet 
Medborgarförslaget, bilaga 1, innehåller förslag på att Bangatan ska vara 
bussgata även mellan klockan sju och nio måndag till fredag, att 
möjlighet att införa en trafiksignal vid Tullkammaren samt förbjuda 
cykeltrafik på Bangatan under de tider Bangatan är bussgata.  

354



Tjänsteskrivelse 2 (2) 
Diarienummer 

2015-12-15 TN 2015/0566 

Yttrande 
Den 14 december, 2015, infördes lokala trafikregler om att Bangatan ska 
vara bussgatan mellan klockan 15 och 18, måndag till fredag. Tiden är 
vald i samråd med Skånetrafiken utifrån att framkomligheten för 
busstrafiken är som lägst då. I morgonrusningen är framkomligheten 
däremot acceptabel för kollektivtrafiken, och någon trafikreglering har 
därför inte bedömts vara nödvändig. Förvaltningen anser att det i 
dagsläget är för tidigt att utöka tiderna, åtgärden behöver vara i drift en 
tid för att sedan utvärderas och eventuellt justeras. Tekniska 
förvaltningen är positiv till att Bangatan helt stängs för biltrafik på sikt i 
samband med förnyelsen av området runt Lund C. 

Det är framkomlighetsproblem för kollektivtrafiken på Bangatan. Till 
viss del beror det på det stora flödet av fotgängare som använder 
övergångsstället vid Tullkammaren. Att införa trafiksignal är en av de 
åtgärder som har studerats och valts bort ur trafiksäkerhetsskäl. Risken 
att fotgängare går mot rött för att hinna med tåg och bussar är mycket 
stor vilket gör att de lätt kan komma i konflikt med motorfordonstrafiken 
som har grönt ljus, och bli påkörda. En trafiksignal skulle därmed öka 
risken för personskador. 

På Bangata cyklar cirka ett tusen personer varje dag och ungefär tre tusen 
cyklister använder stråket i Bytaregatan, Clemenstorgets östra körbana 
och Karl den XI-gatan. Förvaltningen anser att det går utmärkt att 
kombinera cykeltrafik med kollektivtrafik på Bangatan, gatan är bred och 
det finns utrymme för detta. Bangatan utgör en viktig länk för att nå 
cykelparkeringarna vid Lund C och det är angeläget med gena 
anslutningar för cyklister även för de som kommer norrifrån på 
Spolegatan och söderifrån på Trollebergsvägen. Förvaltningen anser 
också att Knut den stores torg ska vara en plats för vistelse och gångtrafik 
och att den inte lämpar sig för att etablera ett cykelstråk där. När 
förnyelsen av området runt Lund C genomförs förbättras 
förutsättningarna för cykel avsevärt.   

Förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslås besluta 
att anta tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande 

Håkan Lockby 
Teknisk direktör 

Per Eneroth 
Gatuchef 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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