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KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 26
maj 2016 kl. 17.00.
Följande ärenden ska behandlas:
1.

Anmälningar

2-6. Valärenden

bilaga 75, sid 5

7.

Utökade medel för åtgärder på Rögle deponi

bilaga 76, sid 20

8.

Beställning av Brunnshögsskolan

bilaga 77, sid 45

9.

Årsredovisning 2015 avseende Lunds Samordningsförbund
Finsam Lund

bilaga 78, sid 81

Förslag till fördelning av tillfälligt statsbidrag för mottagning av
flyktingar

bilaga 79, sid 101

10.

11.

Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn från Migrationsverket

12.

Justering av tekniska nämndens reglemente med anledning av
spårvägen Lund C-ESS

bilaga 80, sid 114

13.

Detaljplan för Vipemöllan 38 m.fl i Lund, Lunds kommun

bilaga 81, sid 127

14.

Valkretsindelning av Lunds kommun

bilaga 82, sid 287

Motioner
15. Motion från Christer Wallin (M) och Klas Svanberg (M) om att främja
bostadsbyggandet genom att avskaffa särkraven
bilaga 83, sid 315
16. Motion från Christoffer Brinkåker (SD) om karriärmöjligheter för sjukoch undersköterskor
bilaga 84, sid 336
Frågor
17. Eventuellt inkomna frågor

bilaga 85, sid 347

Interpellation
18. Interpellation från Lars Hansson (L) ställd till kommunalrådet
Anders Almgren (S) ”Hur fungerar lokalinvesteringsprocessen?”

bilaga 86, sid 348

Postadress

Besöksadress

Telefon vx

Telefax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Rådhuset, Stortorget 7

046-35 50 00

046-15 22 03

www.lund.se/kommunfullmäktige

lunds.kommun@lund.se
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Medborgarförslag
19. Medborgarförslag angående omklädningsrum på idrottsanläggningar

bilaga 87, sid 351

20.

Medborgarförslag angående trafiksituationen kring Centralstationen

bilaga 88, sid 364

21.

Medborgarförslag avseende införskaffande av bildskärm på Stortorget bilaga 89, sid 379

22.

Medborgarförslag angående elljusslingor vid Klosterängshöjden samt i
Sankt Hans backar
bilaga 90, sid 400

23.

Medborgarförslag angående att endast låta Polisen och LKP AB dela ut
parkeringsböter och kontrollavgifter i Lunds kommun
bilaga 91, sid 406

Kommunfullmäktige har paus ca kl. 19.30-20.00,
Interpellationer och frågor behandlas ca kl. 20.00-21.00.
Lund den 13 maj 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

4

Förteckning över anmälningar
till kommunfullmäktiges sammanträde
den 26 maj 2016
Renhållningsstyrelsens beslut 2016-04-12, Medborgarförslag angående snöröjning
KS 2015/1191
Renhållningsstyrelsen beslutar att enligt Emma Nilssons (MP) yrkande ta bort medborgaren
från sändlistan och skicka skrivelsen för samordning av svar.
Tekniska nämndens beslut 2016-04-13, Medborgarförslag – Snöröjning, Dnr KS 2015/1191
Tekniska nämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på
medborgarförslaget
Kammarrätten i Göteborgs beslut 2016-04-15, laglighetsprövning- fråga om
prövningstillstånd, Dnr KS 2015/1260
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför
fast.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut 2016-04-27, Revidering av Information och avgifter
för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet, Dnr KS 2015/0585
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar att tillställa kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för fastställande av revidering av Information och avgifter för
förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet.
Länsstyrelsen Skånes beslut 2016-04-25, Tillsyn över kommunens beslut att anta detaljplan
för kvarteret Kryptan m.fl i Södra Sandby, Lunds kommun, Dnr KS 2016/0013
Länsstyrelsen överprövar inte kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2016 § 70, att anta
detaljplan för kvarteret Kryptan m.fl i Södra Sandby, Lunds kommun.
Revisionsrapport avseende granskning av hanteringen av utskrivningsklara patienter – En
granskning av samverkan mellan Lunds kommun och Region Skåne, Dnr KS 2016/0455
Länsstyrelsen Skånes beslut 2016-04-26 Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta
detaljplan för del av Stångby 5:28 m.fl Lunds kommun, Dnr KS 2015/0994
Länsstyrelsen avvisar överklagandet från Bertil Göransson.Länsstyrelsen avslår kommunens
begäran om förordnande jämlikt 13 kap 17 § plan- och bygglagen.Länsstyrelsen avvisar
yrkandena om inhibition.Länsstyrelsen avslår överklagandena.
Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis 2016-04-19, Detaljplan för del av kvarteret
Apeln och Krusbäret i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2016/0433
Detaljplanen har vunnit laga kraft 2016-04-13
Socialnämndens beslut 2016-04-13, Överenskommelse om platser till ensamkommande barn
som fått uppehållstillstånd, Dnr KS 2015/0291
Socialnämnden beslutar att teckna överenskommelse med Migrationsverket om 45 platser för
barn med permanent uppehållstillstånd
Kommunrevisionens granskning av biblioteksverksamheten, Dnr KS 2016/0522
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-02

§ 28

1 (3)
Bilaga 75

Magnus Sjödahl (KD) avsägelse av
uppdrag som ledamot i valnämnden

Dnr KS 2016/0312

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Magnus Sjödahl (KD) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden.

Beslutsunderlag
Magnus Sjödahls (KD) avsägelse inkommen den 15 april 2016.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Magnus Sjödahl (KD) från uppdraget
att utse nuvarande ersättare Sven Gunnar Gunnarsson (KD),
Lavendelvägen 18, 227 38 Lund, till ny ledamot i valnämnden efter
Magnus Sjödahl (KD), för tiden till och med utgången av år 2018.
att bordlägga val av ny ersättare efter Sven-Gunnar Gunnarsson (KD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-02

KS 2016/0377

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2016-05-02 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)

Tjänstgörande ersättare

Ronny Johannessen (M), tjänstgör för Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 27-32

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 4 maj 2016 kl. 08.45
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-02

KS 2016/0377

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2016-05-02

Paragrafer

§ 27-32

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-05-26
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-02

§ 29

Joakim Månsson Bengtssons (MP)
avsägelse av uppdrag som ledamot i
socialnämnden - val av ersättare

Dnr KS 2016/0288

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Joakim Månsson Bengtsson (MP) om att
bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Joakim Månssons Bengtssons (MP) avsägelse inkommen den 9 mars
2016.
Valberedningens beslut den 5 april 2016, § 22. (bordläggning av val av
ersättare)

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Layla Khairallah (MP), Måsvägen 7 C, 227 33 Lund, till ny
ersättare i socialnämnden efter Jenny Sjöö (MP), att tjänstgöra efter
Amanda Bjernestedt (MP), för tiden till och med utgången av år 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-02

KS 2016/0377

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2016-05-02 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)

Tjänstgörande ersättare

Ronny Johannessen (M), tjänstgör för Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 27-32

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 4 maj 2016 kl. 08.45
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-02

KS 2016/0377

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2016-05-02

Paragrafer

§ 27-32

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-05-26
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-02

§ 30

Simon Årnes (C) avsägelse av uppdrag
som ledamot i Barn- och skolnämnd
Lund stad

Dnr KS 2016/0411

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Simon Årnes (C) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnd Lund stad.

Beslutsunderlag
Simon Årnes (C) avsägelse inkommen den 14 april 2016.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Simon Årnes (C) från uppdraget
att utse Mattias Horrdin (C), Tordönsvägen 4K, 222 27 Lund, till ny
ledamot i barn- och skolnämnd Lund stad efter Simon Årnes (C), för
tiden till och med utgången av år 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-02

KS 2016/0377

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2016-05-02 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)

Tjänstgörande ersättare

Ronny Johannessen (M), tjänstgör för Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 27-32

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 4 maj 2016 kl. 08.45
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-02

KS 2016/0377

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2016-05-02

Paragrafer

§ 27-32

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-05-26
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-02

§ 31

Mariol Spahos (MP) avsägelse av
uppdrag som God man med erfarenhet
av tätortsförhållanden

Dnr KS 2016/0430

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Mariol Spaho (MP) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som God man med erfarenhet av tätortsförhållanden.

Beslutsunderlag
Mariol Spahos (MP) avsägelse inkommen den 19 april 2016.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Mariol Spaho (MP) från uppdraget
att utse Gunnar Håkansson (MP), till ny God man med erfarenhet av
tätortsförhållanden för tiden till och med utgången av år 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-02

KS 2016/0377

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2016-05-02 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)

Tjänstgörande ersättare

Ronny Johannessen (M), tjänstgör för Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 27-32

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 4 maj 2016 kl. 08.45
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-02

KS 2016/0377

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2016-05-02

Paragrafer

§ 27-32

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-05-26
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-02

§ 32

Ann Schlyters (V) avsägelse av
uppdrag som ledamot i tekniska
nämnden

Dnr KS 2016/0460

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Ann Schlyter (V) om att bli entledigad
från sitt uppdrag som ledamot i tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Ann Schlyters (V) avsägelse inkommen den 27 april 2016.

Beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Ann Schlyter (V) från uppdraget
att utse Anne Dederichs (V), Skolgatan 11, 223 61 Lund, till ny ledamot i
tekniska nämnden efter Ann Schlyter (V), för tiden till och med utgången
av år 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-02

KS 2016/0377

Kommunfullmäktiges valberedning
Plats och tid

Stensalen, Rådhuset, 2016-05-02 klockan 16.25–16.35

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Lars V Andersson (C)
Ulf Nilsson (L)
Zoltán G Wagner (KD)
Peter Bergwall (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Cherry Batrapo (FI)

Tjänstgörande ersättare

Ronny Johannessen (M), tjänstgör för Louise Rehn Winsborg (M)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Paragrafer

§ 27-32

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 4 maj 2016 kl. 08.45
Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Hanna Gunnarsson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-02

KS 2016/0377

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2016-05-02

Paragrafer

§ 27-32

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-05-26
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (3)

Sammanträdesdatum

2016-05-03
Bilaga 76

§ 163

Utökade medel för åtgärder på Rögle
deponi, (KF)

Dnr KS 2015/0520

Sammanfattning
Reningsdammarna tillhörande Rögle deponi töms på slam och förbättras
enligt tidigare beslut. Ytterligare åtgärder behövs för att minska spridning
av föroreningar utanför deponiområdet. Kommunens andel av
tillkommande kostnader för åtgärderna uppgår till 1 080 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 februari 2016.
Renhållningsstyrelsens beslut den 9 februari 2016, § 7, jämte bilaga.
Kommunfullmäktiges beslut den 10-11 juni 2015, § 122.
Kommunstyrelsens beslut den 27 maj 2015, § 202, jämte bilaga.
Renhållningsstyrelsens beslut den 19 maj 2015, § 26, jämte bilaga.
Miljönämndens beslut den 7 maj 2015.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

anslå ytterligare 1 080 tkr avseende Rögle deponi, samt
finansiering sker genom resultatförsämring.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Renhållningsstyrelsen
Miljönämnden
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-03

KS 2015/0962

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-05-03 klockan 15.00–19.20

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), 17:15-19:20 §§ 169-194
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S)
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§ 154168
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Ronny Johannessen (M), 15:15-19:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI), 15:00-19:00

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör, 15:00-18:05
Magdalena Titze, Samordnare för flyktingfrågor, 15:00-15:50

Justerare

Mia Honeth (L)

Paragrafer

§ 154-194

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 10 maj 2016, kl. 13.30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-03

KS 2015/0962

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mia Honeth (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-03

Paragrafer

§ 154-194

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-06-01
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2016-02-29

KS 2015/0520

Kommunstyrelsen

Gunnar Jönsson
046-355922
gunnar.jonsson@lund.se

Åtgärder för Rögle Deponi.
Sammanfattning
Reningsdammarna tillhörande Rögle deponi töms på slam och
förbättras enligt tidigare beslut. Ytterligare åtgärder behövs för att
minska spridning av föroreningar utanför deponiområdet.
Kommunens andel av tillkommande kostnader för åtgärderna
uppgår till 1 080 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 29 februari 2016
Renhållningsstyrelsens beslut den 9 februari 2016, § 7, jämte
bilaga
Kommunfullmäktiges beslut den 10-11 juni 2015, § 122
Kommunstyrelsens beslut den 27 maj 2015, § 202, jämte bilaga
Renhållningsstyrelsens beslut den 19 maj 2015, § 26, jämte bilaga
Miljönämndens beslut den 7 maj 2015

Barnets bästa
Enligt renhållningsverkets tjänsteskrivelse påverkas barns bästa
för ett hållbart samhälle av miljöförbättrande åtgärder.

Ärendet
Miljönämnden förelade i ett beslut den 7 maj 2015 Lunds kommun,
Renhållningsverket, följande angående Rögle deponin:
Lakvattendammarna
1. Om inte annat föreskrivs nedan, ska åtgärderna genomföras i
enlighet med vad som redovisats i föreliggande anmälan. Mindre
ändringar får dock vidtas efter godkännande av
tillsynsmyndigheten.
2. Förslag på lämpliga markområden på deponin för uppläggning
av slam från lakvattendammarna ska tas fram i samråd med
tillsynsmyndigheten.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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3. Slam från lakvattendammarna ska i möjligaste mån avvattnas i
anslutning till dammarna före uppläggning.
4. Områden där slam från lakvattendammarna läggs upp ska
hägnas in eller på annat lämpligt sätt spärras av så att
allmänheten inte kommer i kontakt med slam eller riskerar att
exponeras för föroreningar i slammet.
5.

Upplagt slam från lakvattendammarna ska täckas över med
rena jordmassor. Övertäckningen bör ha en mäktighet på ca 1
m i syfte att ge god säkerhetsmargina mot exponering av
föroreningar. Övertäckningen ska innefatta ett tätskikt som
minimerar inträngning av ytvatten i deponin.
Deponins yttäckning

6.

En åtgärdsplan för förbättring av deponins yttäckning ska
redovisas till tillsynsmyndigheten senast 2015-09-30.

Renhållningsstyrelsen föreslog följande åtgärder:
Slammet från dammarna läggs upp på en lämplig plats på
deponien. Lakvattnet från slamsedimentet återgår till dammarna.
Slammet täcks med ett lerlager. Genom att slammet täcks med ett
lerlager förbättras också täckningen av Rögle deponi vilket visat
sig vara ett behov. Genom att pumpa vatten till den södra dammen
förbättras vidare reningen av lakvatten väsentligt. En ytterligare
förbättring av dammarnas reningskapacitet är att förändra
vattenströmmarna i dammarna. Särskilda ”flytväggar” placeras så
att slamavsättningen ökar.
Kommunfullmäktige beslutade den 10-11 juni 2015 att tillstyrka
förslagna åtgärder och kommunstyrelsen beslutade att under
finansförvaltningen avsätta 3 120 tkr avseende åtgärderna.
Under 2015 inleddes arbete med att tömma lakvattendammarna på
Rögle deponi. Entreprenadarbeten för att ta upp slammet ur
dammarna upphandlades och startade hösten 2015. Uppdraget
gick till Järven Ecotech AB. Arbete med rensning av diken,
schaktning, hantering av massor för deponitäckning och
anläggning av transportvägar utfördes av kommunens
serviceförvaltning.
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Genom tidigare överenskommelse svarar SYSAV för 20 % av
kostnaderna. Arbetena kommer att avslutas under våren 2016 och
nu finns ett komplett underlag för samtliga kostnader för att dels
rensa lakvattendammarna men även åtgärder som förhindrar att
lakvatten belastar dikningsföretaget väster om deponiområdet.
De slutliga kostnaderna för arbetena uppgår till 5 250 tkr, varav
Lunds kommuns andel är 4 200 tkr. Det är en ökning med 1 080
tkr för Lunds andel av kostnaderna.
Skälet till de ökade kostnaderna är åtgärder för att hindra att
lakvatten strömmar ut väster om deponien. Redan 1957 bildades
ett dikningsföretag för fastigheterna norr om Rögle dammar. Då
deponien anlades påverkades dikningsföretaget. Lakvatten har
tidigare runnit ut via dikningsföretaget väster om deponiområdet.
Flera försök har gjorts för att leda lakvatten mot dammarna i öster
via ledningar och diken. Detta har inte fungerat fullt ut. Nu har en
ny ledning med pump anlagts för att allt åtkomligt lakvatten skall
ledas mot lakvattendammarna. Därigenom kan det mesta av
lakvattnet tas om hand och påverkan utanför deponiområdet
minskar.

Finansiering
Sedan tidigare har åtgärder vidtagits för att återställa fem äldre
deponier belägna i Dalby, Genarp, Veberöd och Sankt Hans i
Lunds tätort till en total kostnad på 28 520 tkr. Åtgärderna har
även inneburit förbättringar av landskap och rekreationsområden.
Kommunkontoret föreslår att de 1 080 tkr avseende
åtgärdskostnaderna för Rögle deponi avsätts under
finansförvaltningen och finansieras genom disposition av avsatta
medel till kommunstyrelsens förfogande, vilket är 10 000 tkr i
2016 års budget. Enligt beslut i kommunstyrelsen t o m 31 mars är
1 000 tkr ianspråktagna och det återstår därmed 9 000 tkr av
anslaget. Om deponin finansieras ur anslaget återstår 8 000 tkr.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

under finansförvaltningen avsätta 1 080 tkr avseende Rögle
deponi.

att

finansiering sker genom disposition ur kommunstyrelsens
anslag för reserverade medel.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-02-09

§7

Utökade medel för åtgärder på Rögle
deponi

Dnr RH 2016/0061

Sammanfattning
Reningsdammarna tillhörande Rögle deponi töms på slam och förbättras
enligt tidigare beslut. Ytterligare åtgärder behövs för att minska spridning
av föroreningar utanför deponiområdet. Kostnaderna för åtgärderna ökar
med 1 080 tkr för Lunds kommun. Kostnadsökningen påverkar även
SYSAV som ansvarar för 20 % av kostnaderna.

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 29 januari 2016 dnr RH
2016/0061.
Kommunfullmäktiges beslut den 10—11 juni 2015, § 122 dnr KS
2015/0520.

Beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att
att

begära att kommunfullmäktige anslår 1 080 tkr för ytterligare
åtgärder för Rögle deponi.
finansiering sker med allmänna medel.

Beslut expedieras till:
kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-09

RH 2015/0822

Renhållningsstyrelsen
Plats och tid

Renhållningsverket, stora konferensrummet, Traktorvägen 16, 201602-09 klockan 18.00

Ledamöter

Emma Nilsson (MP), ordförande
Rune Granqvist (S), vice ordf
Torsten Czernyson (KD), 2:e v ordf
Lotta Eldh Pålsson (M)
Sven-Inge Cederfelt (V)
Jörgen Jörgensen (L)

Tjänstgörande ersättare

Gustav Hofvander (S)

Ersättare

Eva Ohlsson (S)
Lars Dahlquist (M)
William Sparf (L)
Anne Dederichs (V)
Staffan Fredlund (C)

Övriga

Erik Rånlund, förvaltningschef, Renhållningsverket
Anna Wilhelmsson Göthe, driftschef, Renhållningsverket
Agneta Ingemarsson, ekonomichef, Renhållningsverket
Anne-Maj Hansson, nämndsekreterare, Renhållningsverket

Justerare

Rune Granqvist (S)

Paragrafer

§ 1-14

Plats och tid för justering Renhållningsverket 2016-02-23
Underskrifter
Sekreterare

Anne-Maj Hansson

Ordförande

Emma Nilsson (MP)

Justerare

Rune Granqvist (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-09

RH 2015/0822

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Renhållningsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-02-09

Paragrafer

§ 1-14

Datum då anslaget sätts upp

2016-02-24

Förvaringsplats för protokollet

Renhållningsverket, Traktorvägen 16

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anne-Maj Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-03-17
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Renhållningsstyrelsen

Erik Rånlund
046-35 53 85
erik.ranlund@lund.se

Utökade medel för åtgärder på Rögle deponi
Sammanfattning
Reningsdammarna tillhörande Rögle deponi töms på slam och förbättras
enligt tidigare beslut. Ytterligare åtgärder behövs för att minska spridning
av föroreningar utanför deponiområdet. Kostnaderna för åtgärderna ökar
med 1 080 tkr för Lunds kommun. Kostnadsökningen påverkar även
SYSAV som ansvarar för 20 % av kostnaderna.

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 29 januari 2016 dnr RH
2016/0061.
Kommunfullmäktiges beslut den 10—11 juni 2015, § 122 dnr KS
2015/0520.

Barnets bästa
Med miljöförbättrande åtgärder för förorenade områden påverkas barns
bästa för ett hållbart samhälle.

Ärendet
Under 2015 inleddes arbete med att tömma lakvattendammarna på Rögle
deponi. Entreprenadarbeten för att ta upp slammet ur dammarna
upphandlades och startade hösten 2015. Uppdraget gick till Järven
Ecotech AB. Arbete med rensning av diken, schaktning, hantering av
massor för deponitäckning och anläggning av transportvägar har utförts
av kommunens serviceförvaltning.
Renhållningsstyrelen begärde anslag om totalt 3 120 tkr för åtgärderna.
Genom tidigare överenskommelse svarar SYSAV för 20 % av
kostnaderna. Arbetena kommer att avslutas under våren 2016 och nu
finns ett komplett underlag för samtliga kostnader för att dels rensa
lakvattendammarna men även åtgärder som förhindrar att lakvatten
belastar dikningsföretaget väster om deponiområdet.
De slutliga kostnaderna för arbetena är 5 250 tkr, varav Lunds kommuns
del är 4 200 tkr. Det är en kostnadsökning med 1 080 tkr för Lunds andel
av kostnaderna. Skälet till de ökade kostnaderna är åtgärder för att hindra
att lakvatten strömmar ut väster om deponien. Redan 1957 bildades ett

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 LUND

Traktorvägen 16

046-35 50 00

046-35 59 39

renhallningsverket@lund.se

www.lund.se
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dikningsföretag för fastigheterna norr om Rögle dammar. Då deponien
anlades påverkades dikningsföretaget. Lakvatten har tidigare runnit ut via
dikningsföretaget väster om deponiområdet. Flera försök har gjorts för att
leda lakvatten mot dammarna i öster via ledningar och diken. Detta har
inte fungerat fullt ut. Nu har en ny ledning med pump anlagts för att allt
åtkomligt lakvatten skall ledas mot lakvattendammarna. Därigenom kan
det mesta av lakvatten tas om hand och påverkan utanför deponiområdet
minska.
På angränsande fastigheter finns bärodling och betesmarker för hästar.
Vatten från deponin rinner ut i Röglebäcken som leder vidare mot
Sularpsbäcken och naturreservatet Fåglasång. Betydelsen är därför stor
med en fungerande lakvattenrening.
Rögle deponi är den deponien i Lund som haft ett särskilt
kontrollprogram sedan deponeringen avbröts. Vattenprover har
kontinuerligt tagits i angränsande vattendrag och dricksvattenbrunnar. I
framtiden kommer underlag från kontrollprogrammen vara vägledande
för ytterligare åtgärder för att minska miljöpåverkan.
I samband med pågående arbeten har noterats att det jordlager som täcker
deponin är alltför tunt. Det innebär att regnvatten tränger ned till avfallet
och lakar ut föroreningar. Genom att för på mera lerjord och utföra
dränering av ytskiktet kan uppkomsten av lakvatten minska. Detta har
framgångsrikt skett på Sankt Hans deponi. Tillstånd för detta måste ges
av länsstyrelsen då deponin utgör ett naturreservat. Ur kostnadssynpunkt
är det gynnsamt att utföra detta när det finns tillgång till överblivna
lermassor i Lund. Exploateringen av Brunnshög är ett sådant tillfälle då
stora mängder lermassor frigörs.

Förvaltningens förslag till beslut
Renhållningsstyrelsen föreslås besluta
att
att

begära att kommunfullmäktige anslår 1 080 tkr för ytterligare
åtgärder för Rögle deponi.
finansiering sker med allmänna medel.

Erik Rånlund
Renhållningsdirektör

Beslut expedieras till:
kommunkontorte
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§ 122
Åtgärder för Rögle Deponi
Dnr KS 2015/0520, bilaga 70

Sammanfattning
Reningsdammarna tillhörande Rögle deponi behöver tömmas på slam. I samband med
tömningsarbetet bör dammarnas funktion förbättras för att minska miljöpåverkan från lakvatten.
Total kostnad för åtgärder bedöms till 3 900 tkr, varav SYSAV skall svara för 20 %. Anslag med
175 tkr årligen erfordras till kontrollprogram för sex äldre deponier i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut den 7 maj 2015
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 7 maj 2015
Renhållningsstyrelsens beslut den 19 maj 2015, § 26
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 maj 2015
Kommunstyrelsens beslut den 27 maj 2015, § 202.

Anföranden
Jean Niyongabo (MP), Rune Granqvist (S) och Elin Gustafsson (S) yttrar sig.

Yrkanden
Jean Niyongabo (MP) och Elin Gustafsson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka de föreslagna åtgärderna för Rögle deponiområde samt
att ge renhållningsstyrelsen i uppdrag att upphandla kontrollprogram för samtliga äldre
deponiområden i Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Renhållningsstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-05-27

§ 202
Åtgärder för Rögle Deponi
Dnr KS 2015/0520
Sammanfattning
Reningsdammarna tillhörande Rögle deponi behöver tömmas på slam. I
samband med tömningsarbetet bör dammarnas funktion förbättras för att
minska miljöpåverkan från lakvatten. Total kostnad för åtgärder bedöms
till 3 900 tkr, varav SYSAV skall svara för 20 %. Anslag med 175 tkr
årligen erfordras till kontrollprogram för sex äldre deponier i Lunds
kommun.

Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut den 7 maj 2015
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 7 maj 2015
Renhållningsstyrelsens beslut den 19 maj 2015, § 26
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 maj 2015
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka de föreslagna åtgärderna för Rögle deponiområde samt
att ge renhållningsstyrelsen i uppdrag att upphandla kontrollprogram
för samtliga äldre deponiområden i Lunds kommun.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att
kommunfullmäktige tillstyrker åtgärdsprogrammet,
att under finansförvaltningen år 2015 avsätta 3 120 tkr avseende
åtgärderna för Rögle deponi,
att kommunkontorets driftbudgetram för år 2016 utökas med 175 tkr
avseende kontrollprogram för samtliga äldre deponiområden i
Lunds kommun med finansiering genom ianspråktagande av under
”Reserverade medel” avsatta medel till kommunstyrelsens
förfogande samt
att kommunstyrelsen tar upp frågan i sin EVP-skrivelse för 2017-2019
så att den beaktas i beredningen av ekonomi- och
verksamhetsplanen för 2017 och framöver.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Renhållningsstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1

33

34

35

LUNDS KOMMUN
Renhållningsverket

Tjänsteskrivelse 1(2)
2015-05-07

Erik Rånlund
Tfn 046-355385
Till
Renhållningsstyrelsen i Lund

Åtgärder för Rögle deponi.
Sammanfattning
Reningsdammarna tillhörande Rögle deponi behöver tömmas på slam. I samband med
tömningsarbetet bör dammarnas funktion förbättras för att minska miljöpåverkan från
lakvatten. Total kostnad för åtgärder bedöms 3 900 tkr varav SYSAV skall svara för 20 % av
dessa. Anslag med 175 tkr årligen erfordras till kontrollprogram för sex äldre deponier i
Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-05-07 samt miljönämndens beslut 2015-05-07
Ärendet
Det senast använda markområdet för avfallsdeponering i Lund ligger norr om Rögle dammar
(Rögle 3:53). Deponin avslutades 1991. Från 1975 drev SYSAV anläggningen. Sedan 1966
har regelbunden kontroll skett av lakvattnets sammansättning. Kontrollprogram har funnits
sedan 1972. Lakvattendammar har anlagts för att fånga upp förorenat slam.
Lakvattendammarna fyller numera inte sin funktion. Genom avsättningar av slam på
bottnarna har vattenvolymen minskat. Lakvattenmängderna är idag för stora i förhållande till
dammarnas volym. Slammet har inte tömts sedan dammarna anlades. Detta framgår av de
årliga rapporter som görs med anledning av kontrollprogrammet. Ett förslag till återställning
och förbättring av lakvattendammarnas funktion har tagits fram.
Åtgärderna innebär att slammet från dammarna läggs upp på en lämplig plats på deponien.
Lakvattnet från slamsedimentet återgår till dammarna. Slammet täcks med ett lerlager.
Fördelen är att kostsamma transporter kan undvikas till annat deponiområde. Genom att
slammet täcks med ett lerlager förbättras också täckningen av Rögle deponi vilket visats sig
vara ett behov. Kostnaden för slamtömning bedöms till 1 700 tkr.
Nuvarande dammkonstruktion tillgodoser inte fullt ut det behov av rening av lakvatten som
erfordras. Dammarna är byggda så att lakvatten skall tas emot i den södra dammen för att
rinna över i den lägre liggande norra dammen. Lakvatten kommer även direkt till den norra
dammen vilket leder till att förhållandevis orenat vatten rinner ut i Röglebäcken. Genom att
pumpa vatten till den södra dammen förbättras funktionen väsentligt. En ytterligare
förbättring av dammarnas reningskapacitet är att förändra vattenströmmarna i dammarna.
Särskilda ”flytväggar” placeras så att slamavsättningen ökar. Kostnad för förbättringsåtgärder
uppskattas till 2 200 tkr.
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Utförare av kontrollprogrammet för Rögle deponi har tidigare upphandlats. En utökning av
kontrollprogram behöver ske så att samtliga äldre deponiområden bevakas. Lunds kommun
har genomfört åtgärder på fem äldre deponiområden som tidigare inte haft något
kontrollprogram. Uppföljning behövs även av deponierna i Dalby, Veberöd, Genarp och
Sankt Hans i Lund. Ett gemensamt kontrollprogram kan därför upphandlas för samtliga
områden. Kostnaden uppskattas till ca 175 tkr per år.
SYSAV övertog Rögle deponi och ett avtal träffades om den framtida kostnadsfördelningen
av åtgärder för Rögle. Det innebär att SYSAV skall svara för 20 % av kostnaderna.
Renhållningsstyrelsens verksamhet finansieras genom avgifter för dagens avfallshantering.
Enligt miljöbalken får dessa avgifter omfatta kostnader för insamling, behandling och
återvinning av avfall. Själkostnadsprincipen gäller för den avfallstaxa som
kommunfullmäktige beslutar. Det innebär att kommunen som fastighetsägare, till förorenat
markområde, inte kan finansiera miljöförbättrande åtgärder genom avfallstaxan.
Renhållningsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera förhållandena vid de äldre deponierna.
Särskilt anslag begärs för 80 % av åtgärdskostnaderna för Rögle deponi (3 120 tkr) samt
ytterligare 175 tkr/år till kontrollprogram för samtliga äldre deponiområden i Lunds kommun.
Deponiområdet är en del av Skrylle naturreservat. Naturreservatet bildades 1993. Enligt
reservats-föreskrifterna är det ”förbjudet att vidtaga åtgärder som förändrar områdets
topografi och ytförhållanden eller landskapets allmänna karaktär såsom spränga, borra, gräva,
schakta, utfylla eller dika.” Det innebär att dispens måste begäras när åtgärder skall ske på
deponiområdet. Tillstånd har inhämtats från miljönämnden. Se beslut 2015-05-07.
Barnkonsekvensanalys Se barnchecklista.
Förslag till beslut
Renhållningsstyrelsen förslag till beslut
att

begära att kommunfullmäktige anslår 3 120 tkr för åtgärder för Rögle deponi
samt årligen 175 tkr till kontrollprogram för sex äldre deponiområden i Lunds
kommun.

Lunds Renhållningsverk
I tjänsten

Erik Rånlund
Renhållningsdirektör
Beslutet expedieras till kommunkontoret

Bilaga; Miljönämndens beslut 2015-05-07
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Barnchecklista ”Åtgärder för Rögle deponi”.
Ärende:

Dnr:

Åtgärder för Rögle deponi

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

☒

Nej
☐
Förklara oavsett svar.
Föroreningar från den gamla deponi påverkar omgivningar.

Om ja, fortsätt med frågorna.
2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja

☐

Nej
☒
Förklara oavsett svar.
Inte nödvändigt då syftet är att skapa giftfria miljöer för alla.

3. Har barns bästa beaktats?
Ja

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Kostnaden för åtgärderna påverkar alla Lunds medborgare. En del av kostnaden svarar
det kommunala bolaget SYSAV för.
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Anvisningar till barnchecklista för Lunds kommun
Barnets rättigheter ska beaktas vid alla kommunala beslut. Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn. I beslutsunderlag ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn
påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats. Denna kommungemensamma checklista är ett
stöd för arbetet och en del av Barnets bästa - Lunds kommuns strategi för att stärka barnets
rättigheter. Checklistan kan användas vid beredning av ärenden och bifogas ärenden till nämnd.
1. Påverkar beslutet barn?
Den första frågan i checklistan handlar om att i ett tidigt skede av ärendeberedningen göra en
bedömning av om beslutet påverkar barn. Oavsett svar ska det ges en förklaring av hur de berörs
eller varför de inte berörs. Om ärendet/beslutet direkt eller indirekt berör eller kan få
konsekvenser för enskilda barn, barn i allmänhet eller en särskild grupp av barn ska checklistan
fullföljas. Detsamma gäller vid framtagande av policy, riktlinjer, föreskrifter, årlig budget och
förändringar i organisation eller administration. Beslut som i första hand rör barn och/eller kan få
stora konsekvenser för barn sett till barnkonventionen föranleder mer omfattande arbete och
analys.
2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn anser att de
berörs av (artikel 12). Är beslutet något som barn kan anse sig vara berörda av? Har barn fått
möjlighet att uttrycka sina åsikter och fått dem beaktade? Hur? Eller: Varför inte? Barns åsikter
kan fås genom personlig kontakt med barn där de är. De kan också fås genom frågeformulär eller
internetomröstningar. Ungdomsrepresentanter eller andra som arbetar nära barn kan agera ombud.
Ibland finns underlag med åsikter från barn (till exempel från undersökningar och forum för barns
inflytande) som kan användas. När barn uttryckt sina åsikter ska de få uppföljning.
3. Hur har barns bästa beaktats?
Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet (artikel 3). Barn har
fullt och lika människovärde. Barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd. Rättigheterna
ska tillförsäkras alla barn oavsett härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra liknande
skäl (artikel 2). Barn ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar
(artikel 6). I att beakta barns bästa ingår till exempel att beakta barns fysiska och psykiska
välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor, samverka med relevanta aktörer
och ha barnperspektiv. Mer om barns bästa finns i SOU 1997:116 kap 6.
4. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga resurser för
att tillgodose barnets bästa (artikel 4), vilket kan innebära intressekonflikter. Sammanvägningen
av relevanta intressen ska kunna visas. När barnets bästa måste ge vika för andra intressen bör
kompensatoriska åtgärder övervägas.
Som medarbetare och förtroendevald i Lunds kommun ska du erbjudas kompetensutveckling om
barnkonventionen. Det finns utbildade nyckelpersoner som kan vara en resurs och det finns en
barnrättskommitté bestående av representanter för olika verksamheter i kommunen. Personer med
särskild kunskap inom barnrättsområdet kan utses inom din verksamhet. Mer ledning finns i Barnets bästa Lunds kommuns strategi för att stärka barnets rättigheter och via dessa länkar: Barnombudsmannen Rädda
Barnen Sveriges Kommuner och Landsting

39

40

41

42

43

44

45

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (6)

Sammanträdesdatum

2016-05-03

§ 168

Bilaga 77

Beställning av Brunnshögskolan, (KF)

Dnr KS 2015/0322

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har beställt en ny skola på Östra Torn
27:2 Brunnshög för 300 elever i årskurs F-3. I beställningen ingår
tillagningskök, utemiljö och tvåpositions idrottshall. Projektet finns med i
Lunds kommuns investeringsramar 2017-2019.
Detaljplanen möjliggör en större skola än den beställda skolan på 300
elever. Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsen att besluta
att beställa en skola för 400 elever med idrottshall med anledning av den
framtida utbyggnaden av Brunnshög med 3 000 bostäder.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2016.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 30 mars 2016, § 28.
Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse den 23 mars
2016.
Områdeslokalplan för Östra Torn-Brunnshög 2014-2018.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att beställa en ny Brunnshögskola för 400 elever med en beräknad
investeringsutgift på sammanlagt 167 miljoner kronor samt ge
servicenämnden i uppdrag att verkställa beställningen,
att servicenämnden i enlighet med lokalinvesteringsprocessen ska
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringen
bedöms avvika med mer än 5 % jämfört med den beslutade
investeringsutgiften, samt
att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd Lunds
stads driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift.
Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Yanira Difonis (MP) och
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att beställa en ny Brunnshögskola för 400 elever med en beräknad
investeringsutgift på sammanlagt 167 miljoner kronor samt ge
servicenämnden i uppdrag att verkställa beställningen,

Justerare

Utdragsbestyrkande
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att servicenämnden i enlighet med lokalinvesteringsprocessen ska
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringen
bedöms överstiga den beslutade investeringsutgiften, samt
att ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd Lunds
stads driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i drift.
Torsten Czernyson (KD), Mattias Horrdin (C) och Anne Landin (FNL)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att ärendet bordläggs.
Mia Honeth (L) yrkar i första hand att kommunstyrelsen beslutar
att bordlägga ärendet.
I andra hand yrkar Mia Honeth (L) att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att första att-satsen ska lyda ”att beställa en ny Brunnshögskola för 300
elever med en beräknad investeringsutgift på sammanlagt 137 miljoner
kronor samt att ge servicenämnden i uppdrag att verkställa
beställningen”, samt
att den andra och tredje att-satsen ska ha den lydelse som framgår av
Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Torsten Czernysons (KD) m.fl.
yrkande om att bordlägga ärendet mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Torsten Czernysons (KD) m.fl. yrkande.
Nej för avslag på detsamma.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Torsten Czernyson (KD), Mattias Horrdin (C), Mia Honeth (L) och Anne
Landin (FNL) röstar Ja.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Elin Gustafsson (S), Lena
Fällström (S), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar
Nej.
Med 4 Ja-röster mot 9 Nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutar att avslå Torsten Czernysons (KD) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Mia Honeths (L) yrkande
avseende den första att-satsen mot Christer Wallins (M) m.fl. yrkande om
densamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 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 Mia Honeths (L) yrkande.
Omröstningen faller ut enligt följande.
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Elin Gustafsson (S), Lena
Fällström (S), Yanira Difonis (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar Ja.
Mia Honeth (L) och Anne Landin (FNL) röstar Nej.
Torsten Czernyson (KD) och Mattias Horrdin (C) avstår från att rösta.
Med 9 Ja-röster mot 2 Nej-röster och 2 som avstår finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.
Ordförande ställer sedan proposition på Hanna Gunnarssons (V) yrkande
avseende den andra att-satsen mot Christer Wallins (M) m.fl. yrkande om
densamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Christer
Wallins (M) m.fl. yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer slutligen proposition på Christer Wallins (M) m.fl.
yrkande avseende den tredje att-satsen mot avslag på densamma och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Christer Wallins (M) m.fl.
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

att

att

beställa en ny Brunnshögskola för 400 elever med en beräknad
investeringsutgift på sammanlagt 167 miljoner kronor samt ge
servicenämnden i uppdrag att verkställa beställningen,
servicenämnden i enlighet med lokalinvesteringsprocessen ska
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om investeringen
bedöms överstiga den beslutade investeringsutgiften, samt
ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och skolnämnd
Lunds stads driftbudgetram utifrån faktisk hyra när lokalen tas i
drift.

Reservationer
Christer Wallin (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Mattias Horrdin (C), Mia Honeth (L), Torsten Czernyson (KD) och Anne
Landin (FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för
egna yrkanden.
Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 168/01.

Protokollsanteckningar
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Christer Wallin (M), Hanna
Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD): Beslutet avseende
Brunnshögsskolan innebär inte att vi tagit ställning till övriga pågående
skolinvesteringar.
Anne Landin (FNL): Det behövs mindre skolor i närområdet för de yngre
barnen. Det skapar en trygg, överblickbar miljö för barnen. Korta
skolvägar har också miljömässiga fördelar.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Servicenämnden
Kommunkontoret - ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

2016-05-03

KS 2015/0962

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-05-03 klockan 15.00–19.20

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), 17:15-19:20 §§ 169-194
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S)
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§ 154168
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Ronny Johannessen (M), 15:15-19:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI), 15:00-19:00

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör, 15:00-18:05
Magdalena Titze, Samordnare för flyktingfrågor, 15:00-15:50

Justerare

Mia Honeth (L)

Paragrafer

§ 154-194

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 10 maj 2016, kl. 13.30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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KS 2015/0962

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mia Honeth (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-03

Paragrafer

§ 154-194

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-06-01
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RESERVATION

Kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-03

Ang Beställning av Brunnshögskolan (Dnr: KS 2015/0322)
Brunnshög är ett omfattande utbyggnadsområde och vi moderater tycker att det är
utomordentligt viktigt att hålla uppe takten med att tillföra social service, som exempelvis
Brunnshögskolan. Avståndet till skolorna på Östra Torn och till andra skolor är avsevärt och
därför anser vi att kommunen behöver bygga Brunnshögskolan för 400 elever. Vi anser inte
att byggandet av Brunnshögskolan inverkar på Mårtenskolans återuppbyggnad, vilket det har
funnits farhågor om. Behovet av Brunnshögskolan hade till exempel inte upphört bara för att
Mårtenskolan återuppbyggs.
Vi är även nöjda med att vi fick gehör för vårt förslag att kostnadsavvikelser för projektet ska
rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott när de bedöms uppstå, och inte, som i
kommunkontorets förslag, när de bedöms överstiga 5 % av budgeten.

För Moderaterna i Lunds kommun

Christer Wallin (M)
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Kommunstyrelsen

Henrik Nygren
henrik.nygren@lund.se

Beställning av Brunnshögskolan.
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har beställt en ny skola på Östra Torn
27:2 Brunnshög för 300 elever i årskurs F - 3. I beställningen ingår
tillagningskök, utemiljö och tvåpositions idrottshall. Projektet finns med i
Lunds kommuns investeringsramar 2017-2019.
Detaljplanen möjliggör en större skola än den beställda skolan på 300
elever. Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsen att besluta
att beställa en skola för 400 elever med idrottshall med anledning av den
framtida utbyggnaden av Brunnshög med 3 000 bostäder.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningen Lunds stads tjänsteskrivelse den 23 mars
2016 dnr BSL 2015/0092.
Barn- och skolnämnden Lunds stads beslut 30 – 03 - 2016, § 28 dnr BSL
2015/0092.

Elevers bästa
Barn- och skolförvaltning Lunds stad har genomfört en eleverchecklista
för en 300 enhet Brunnshög. I remissvar kring Områdeslokalplan för
Östra Torn - Brunnshög 2014-2018 har elevråd yttrat sig kring planerad
nybyggnation. Den nya skolan på Brunnshög tillgodoser elevers rätt att
ha en skola nära hemmet. Skolans utformning är planerad för att ge en
god lärmiljö för eleveren.

Ärendet
En ny skola/förskola finns beskriven i områdeslokalplan för Östra- Torn
– Brunnshög 2014-2018. I senare prognoser har behovet av
förskoleplatser minskat samtidigt som antalet skolelever bedöms komma
att öka. Behovet av förskoleplatser bedöms vara tillgodosett genom nya
förskolor som byggs inom Östra Torn-Brunnshög. I Brunnshögsområdet
planeras en stor utbyggnad av bostäder vilket genererar ett behov av
skollokaler för årskurserna F-3. Serviceförvaltningen har utifrån

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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lokalprogram för flexibel 300-enhet utrett möjligheterna att bygga en
skola på Östra Torn 27:2. Med anledning av det förändrade behovet har
lokalprogrammet efter utredningens färdigställande skrivits om för att
enbart gälla skola.
Behovet av en idrottshall som även kan användas av Kultur och Fritid har
bedömts som stort och i beställningen ingår därför en tvåpositionshall,
vilket möjliggjorts av beställningsförändringen att bara gälla skola.
Utökningen av idrottshallen kräver enligt serviceförvaltningens utredning
ingen större utökning av projektets lokalyta eller kalkylerad kostnad.
Lokalprogram för Brunnshög skola åk F-3, 300 elever + tvåposition
idrottshall utgår från Lokalprogram för Brunnshög för flexibel enhet
förskola/skola åk F-3, 300 elever, inkl. idrottshall som var underlag för
BSN Lunds stads beställning av utredning 2015-03-18. Lokalprogrammet
har anpassats för enbart skolverksamhet. I det nya lokalprogrammet
föreskrivs 6 hemvister. 300 elever har behov av 6 hemvister med två
klasser (50 elever) inom varje hemvist.

Ekonomi och nyckeltal
Serviceförvaltningen har bedömt investeringsutgift för den nya skolan till
137 mnkr.
Totalt är projektet på 3897 m2 + en idrottshall på 708 kvadratmeter
(BRA).
Det ger att BRA exklusive teknik och kommunikation ytor är på 11,2
kvadratmeter per elev, totalt 3 350 kvadratmeter. Vilket är en normal yta
för en ny F -3 skola i Lund.
BTA ytan är på 5075 kvadratmeter. Som jämförelse ger det ett nyckeltal
på cirka 26 900 kr/kvadratmeter vilket anses vara i nivå med andra
projekt.
Hyran för skolan som finansieras genom kommunstyrelsens reserverade
medel för förskole- och skolutbyggnad till ca 11,7 mnkr per år.
Elevernas utemiljö är i utredningen i linje med nämndens beslut om 40
kvm/elev.

Storlek på skolan
Brunnshögskolan ligger strategiskt i kommunens stora
utbyggnadsområde på Brunnshög. Behovet av skola kommer att öka i
området när utbyggnaden av området kommer igång. Elevprognosen som
används i planeringen är endast till år 2021. Men enligt vision Brunnshög
ska Brunnshög få 3 000 bostäder. Kommunkontoret anser att det vore
önskvärt att skolan rymmer minst 400 elever för att klara elevbehovet för
cirka 3000 bostäder som är visionen för området. Det finns en möjlighet
att utöka tomten vilket innebär att skolan klarar utemiljön för 400 elever.
Detaljplanen medger en byggnad på fem plan vilket ger att skolan skulle
kunna rymma upp till 800 elever. Som alternativ är det möjligt att till
exempel bygga en årskurs F – 6 skola för 600 elever. För barn- och
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skolförvaltningens beställning av en skola för 300 elever används bara
1,5 plan av fem möjliga enligt rådande detaljplan. För 400 elever används
två hela plan. Det går även att bebygga 4 plan med skola och då ryms
800 elever. Men utemiljön går inte att öka vilket begränsar storleken på
skolan. Detaljplanen medger att det byggs bostäder ovanpå skolan i de
plan som inte används till skola.
Bedömningen är att investeringsutgiften ökar med cirka 30 mnkr för
varje 100 elever som investeringen utökas med.
På Brunnshög planeras ytterligare en skoltomt i framtiden för årskurs 4 9 vilket gör att kommunkontoret bedömer att 400 elever vore lämpligt för
Brunnshögskolan för att klara de framtida behoven.

Kommunkontorets kommentarer
Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsen att beställa en F – 3
skola med 400 elever av Servicenämnden efter barn- och skolnämndens
beslut.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

föreslå kommunfullmäktige att beställa en ny
Brunnshögskola för 400 elever med en beräknad
investeringsutgift på sammanlagt 167 miljoner kronor samt
ge servicenämnden i uppdrag att verkställa beställningen.

att

servicenämnden i enlighet med lokalinvesteringsprocessen
ska återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott om
investeringen bedöms avvika med mer än 5 % jämfört med
den beslutade investeringsutgiften.

att

ge kommunkontoret i uppdrag att reglera barn- och
skolnämnd Lunds stads driftbudgetram utifrån faktisk hyra
när lokalen tas i drift.

Kommunkontoret
Anette Henriksson

Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Servicenämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten.
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-03-30

§ 28

Beställning Brunnshög skola 300 enhet + tvåpositions idrottshall

Dnr BSL 2015/0092

Sammanfattning
Beställningen gäller en ny skola på Östra Torn 27:2 Brunnshög. Skolan
beställs för 300 elever i årskurs F-3. I Beställningen ingår tillagningskök,
utemiljö och tvåpositions idrottshall. Projektet finns med i Lunds
kommuns investeringsramar 2017-2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Brunnshög skola 300-enhet + tvåpositions idrottshall
2016-03-30
LOKALPROGRAM Brunnshög 300-enhet skola + tvåpositions
idrottshall 2016-03-30
Barnchecklista Ny flexibel 300 enhet på Brunnshög 20140905
Områdeslokalplan för Östra Torn - Brunnshög 2014-2018 enligt BSN
Lunds stad beslut 2014-01-22 § 3

Yrkanden
Monica Molin (S) och Erik Hammarström (MP) yrkar i enlighet med
förvaltningens förslag med ett tillägg av följande att-sats:
att nämnden gärna ser en enhet om ytterligare elever om tomt och
utemiljö medger detta.
Lars Hansson (L) med instämmande av Simon Årnes (C), Vera Johnson
(M), Mats Hansson (SD) och Samuel Körner Lilja (KD) yrkar avslag på
Monica Molins (S) m.fl tilläggsyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden bifaller förvaltningens förslag
Därefter ställer ordföranden proposition på hennes eget m fl
tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att nämnden beslutar
att bifalla tilläggsyrkandet.
Votering begärs.
Nämnden enas om följande voteringsordning:
Ja för bifall till Monica Molins (S) m.fl yrkande
Nej för bifall till Lars Hanssons (L) m.fl yrkande
Omröstningen utfaller med sex röster för Monica Molin m.fl yrkande:

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-03-30

Monica Molin (S), Yanira Difonis (MP), Mårten Spanne (S), Elin
Gustafsson (S), Erik Hammarström (MP) och Gösta Eklund (V).
Omröstningen utfaller med sju röster för Lars Hanssons (L) m.fl yrkande:
Lars Hansson (L), Vera Johnsson (M), Nils Paulsson (M), Ann-Charlotte
Ewerhard (M), Simon Årnes (C), Samuel Körner Lilja (KD) och Mats
Hansson (SD).
Nämnden beslutar således att avslå Monica Molins (S) m.fl
tilläggsyrkande.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

hos Kommunstyrelsen beställa skola 300-enhet på Brunnshög med
tvåpositions idrottshall samt tillhörande utemiljö enl lokalytor i
lokalprogram daterat 2016-03-30

Reservationer
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckningar
Protokollsanteckning (L), (M), (C), (KD): Vi har inget emot att bygga
större om behov finns men vi behöver i så fall ett grundligare
beslutsunderlag för att ta ställning till detta.
Protokollanteckning (FI): Vi instämmer i (S) yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-30

BSL 2015/0817

Barn- och skolnämnd Lunds stad
Plats och tid

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47, 2016-03-30
klockan 18.00–22.30

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Lars Hansson (L), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Mårten Spanne (S)
Vera Johnsson (M)
Nils Paulsson (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Erik Hammarström (MP)
Gösta Eklund (V)
Simon Årnes (C)
Samuel Körner Lilja (KD)

Tjänstgörande ersättare

Mats Hansson (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)

Ersättare

Pär-Ola Nilsson (S)
Per-Arne Lundgren (S)
Jens Modéer (MP)
Håkan Friberg (L)
Victor Zetterman (L)
Chelsea Long (V)
Max Eskilsson (C)
Baharan Raoufi (FI)

Övriga

Mats Oscar Jönsson, Skoldirektör, Barn- och skolförvaltning Lunds
stad
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, Barn- och skolförvaltning
Lunds stad
Anita Bengtsson, HR-chef, Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Ann-Britt Svensson, Ekonom, Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Daniella Ivkovic, sekreterare

Justerare

Lars Hansson (L) med Yanira Difonis (MP) som ersättare

Paragrafer

§ 24-39

Plats och tid för justering BSF Lund stad, St Södergatan 47, 2016-04-06 kl. 12.00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-30

BSL 2015/0817

Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Lars Hansson (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2016-03-30

Paragrafer

§ 24-39

Datum då anslaget sätts upp

2016-04-06

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47

Datum då anslaget tas ned 2016-04-28

Underskrift

Daniella Ivkovic

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

BSL 2015/0092

Barn- och skolnämnd Lund stad

Gustav Svensson
gustav.svensson@lund.se

Beställning för Brunnshög skola 300-enhet +
tvåpositions idrottshall
Sammanfattning
Beställningen gäller en ny skola på Östra Torn 27:2 Brunnshög. Skolan
beställs för 300 elever i årskurs F-3. I Beställningen ingår tillagningskök,
utemiljö och tvåpositions idrottshall. Projektet finns med i Lunds
kommuns investeringsramar 2017-2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Brunnshög skola 300-enhet + tvåpositions idrottshall
2016-03-30
LOKALPROGRAM Brunnshög 300-enhet skola + tvåpositions
idrottshall 2016-03-30
Barnchecklista Ny flexibel 300 enhet på Brunnshög 20140905
Områdeslokalplan för Östra Torn - Brunnshög 2014-2018 enligt BSN
Lunds stad beslut 2014-01-22 § 3

Barnets bästa
Barnchecklista är genomförd för Ny flexibel 300 enhet Brunnshög. I
remissvar kring Områdeslokalplan för Östra Torn - Brunnshög 20142018 har elevråd yttrat sig kring planerad nybyggnation. Den nya skolan
på Brunnshög tillgodoser elevers rätt att ha en skola nära hemmet.
Skolans utformning är planerad för att ge en god lärmiljö för barnen.

Ärendet
En ny skola/förskola finns beskriven i områdeslokalplan för Östra- Torn
– Brunnshög 2014-2018. I senare prognoser har behovet av
förskoleplatser minskat samtidigt som antalet skolelever bedöms komma
att öka. Behovet av förskoleplatser bedöms vara tillgodosett genom nya
förskolor som byggs inom Östra Torn-Brunnshög. I Brunnshögsområdet
planeras en stor utbyggnad av bostäder vilket genererar ett behov av
skollokaler för årskurserna F-3. Serviceförvaltningen har utifrån
lokalprogram för flexibel 300-enhet utrett möjligheterna att bygga på
Östra Torn 27:2. Med anledning av det förändrade behovet har
lokalprogrammet efter utredningens färdigställande skrivits om för att
enbart gälla skola. Mindre justeringar kommer att bli nödvändiga i
serviceförvaltningens utredning.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se
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Behovet av en idrottshall som även kan användas av Kultur och Fritid har
bedömts som stort och i beställningen ingår därför en tvåpositionshall,
vilket möjliggjorts av beställningsförändringen att bara gälla skola.
Utökningen av idrottshallen kräver enligt serviceförvaltningens utredning
ingen större utökning av projektets lokalyta eller kalkylerad kostnad.
Lokalprogram för Brunnshög skola åk F-3, 300 elever + tvåposition
idrottshall utgår från Lokalprogram för Brunnshög för flexibel enhet
förskola/skola åk F-3, 300 barn, inkl. idrottshall som var underlag för
BSN Lunds stads beställning av utredning 2015-03-18. Lokalprogrammet
har anpassats för enbart skolverksamhet. I det nya lokalprogrammet
föreskrivs 6 hemvister. 300 skolelever har behov av 6 hemvister med två
klasser (50 elever) inom varje hemvist. Enligt de skisser som tagits fram
minskas antalet hemvister från 7 till 6 st.
Elevernas utemiljö är i utredningen i linje med nämndens beslut om 40
kvm/elev.

Finansiering och tidsplan
Projektet finns med i Lunds kommuns investeringsramar 2017-2019.
Enligt serviceförvaltningens projektplan kan skolan tas i bruk
höstterminen 2019 om beställning erhållits senast juni 2016 och inget
hinder föreligger under projektgenomförandet.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att hos Kommunstyrelsen beställa skola 300-enhet på Brunnshög med
tvåpositions idrottshall samt tillhörande utemiljö enl lokalytor i
lokalprogram daterat 2016-03-30
att finansiering sker inom Lunds kommuns investeringsram

Mats Jönsson, skoldirektör

Gustav Svensson, lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
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1 Inledning
Barn- och skolförvaltningen i Lunds stad arbetar kontinuerligt med översyn av sitt
lokalbestånd för att kunna erbjuda skolorna och förskolorna ändamålsenliga lokaler.
De viktigaste parametrarna att ta hänsyn till i detta arbete är funktionalitet utifrån
pedagogiska krav och riktlinjer, liksom befolkningsutvecklingen, det geografiska läget
och ekonomi.
Tidsaspekten är absolut nödvändig. Det vill säga: lokalerna ska kunna tas i bruk när det
faktiska behovet finns. Planeringen sker i nära samarbete med kommunens övriga
förvaltningar så som Serviceförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Kommunkontoret och
Tekniska förvaltningen.
I Lunds kommuns Skolplan 2009 står bland annat följande om den fysiska miljön:






Skolan ska erbjuda en lärandemiljö som främjar elevernas hälsa
Alla ska ha lika goda arbetsförhållanden och samma förutsättningar i undervisningen
Skolan ska erbjuda en god och kreativ studiemiljö, anpassad efter elevgruppernas
behov
Lunds skolor ska vara ändamålsenliga, säkra, sunda och tillgängliga för alla elever
Gruppstorlekar, lokaler och utemiljöer ska utformas så att de ger en god lärandemiljö

Kommunens officiella befolkningsprognos är det underlag som förvaltningen utgår ifrån i
sin lokalplanering. Befolkningsprognosen omvandlas vidare till en elev- och barnprognos
utifrån historisk nyttjandegrad inom området. I sista skedet görs bedömningar baserade på
samlad erfarenhet kring elevunderlaget inom förvaltningen.
Befolkningsprognoser är inte absoluta sanningar: de visar förväntade utvecklingstendenser,
som bygger på de för tillfället kända fakta och planer som prognosen utgår ifrån.
Tillförlitligheten i prognosen är bra i ett treårigt perspektiv för Lunds kommun som helhet,
men för mindre områden och på längre sikt avtar tillförlitligheten. Detta i sin tur innebär att
elevutvecklingen i ett visst område både kan bli långsammare eller snabbare än förväntat,
om exempelvis bostadsbyggandet minskar/ökar eller ändrar karaktär.
Lunds kommun växer och det ställer krav på en välavvägd dimensionering av förskole- och
skolenheter. Detta kan ses, inte minst, i kommunens samlade investeringsbehov för de
kommande fyra−fem åren. Denna lokalplan berör ett område som kommer att växa kraftigt
de närmaste 15−20 åren. Detta, i kombination med större elevårskullar i de äldre klasserna,
ny läroplan och ett delvis äldre fastighetsbestånd, ger oss en anledning till att göra en analys
av lokalläget inom området.
Två alternativa förslag på möjliga lösningar för lokalbehovet på Östra Torn-Brunnshög har
varit ute på en bred remiss till övriga förvaltningar, förskolor och skolor samt personal och
föräldrar. De 24 inkomna remissvaren har därefter sammanställts och kommenterats inför
nämndens slutliga ställningstagande. Föreliggande dokument redovisar Områdeslokalplan
Östra Torn-Brunnshög 2014−2018 i enlighet med nämndens beslut 2014-01-22 § 3.

64
4

2 Områdets avgränsning och påverkan från grannområden
I den bifogade kartan (bil. 2) över Östra Torn-Brunnshög med angränsande områden visas
vilka förskolor och skolor som finns och var de större bostadsutbyggnadsområden ligger.
Östra Torns skolområde följer inte fullt ut det geografiska området Östra Torn mellan
Motorvägen E22 – Hardebergaspåret – Utmarksvägen – Solbjersvägen. Området utökas
norrut med Brunnshög II (Solbjer) och Brunnshög III, som enligt MBP1 2014−2016 planeras
för cirka 700 lägenheter med byggstart 2014 och cirka 450 lägenheter med byggstart 2016.
Kvarteret Spexaren, Östra Torns By och kvarteret Solisten ligger öster om Motorvägen men
räknas till skolområde Tuna-Mårtens Fälad som även omfattar Vipeholmsområdet.
Bostadsområdet runt Regnbågens förskola med Kollegievägen och Reallinjen räknas till
Östra Torns skolområde, även om de ligger söder om Hardebergaspåret. Detta beror på att
innan Östratornskolan tillkom 1971 respektive 1996 med årskurs 7−9, fanns bara
Tunaskolan som även fick ta emot eleverna från de succesivt tillkommande bostadskvarteren
österut.
Östra Torn gränsar till skolområde Tuna-Mårtens Fälad som just nu byggs ut med 20 radhus
på Mårtens Fälad. På Vipeholm planeras för en förtätning längs Hardebergaspåret.
En ny detaljplan för kvarteret Vipemöllan, med 4−500 bostäder, övervägande bostadsrätter
och några villor, håller på att tas fram. Detta motsvarar cirka 80−100 barn i förskoleåldern
och cirka 160−200 skolbarn i åldern 6−15 år. Detaljplanen är i ett så tidigt skede att
bostäderna kanske kan bli inflyttningsklara om fyra−sex år och de är ännu inte med i
befolkningsprognosen.
Vipemöllan ligger närmast Mårtenskolan men där finns inte plats till någon utökning utöver
barn från de 20 radhusen som nu byggs i kvarteret Sudden vid Sommarlovsvägen. Munspelet
och Östratornskolan kan nås via Hardebergaspåret: de ligger närmare än Tunaskolan vilket
gör det sannolikt att många barn från Vipemöllan-Vipeholm söker sig till skolorna på Östra
Torn. Om de däremot väljer att gå på Tunaskolan kan barnen på området Spexaren kanske
inte få plats på Tuna utan söker sig i stället till skolorna på Brunnshög. Oavsett hur eleverna
väljer kommer området Östra Torn-Brunnshög sannolikt att påverkas av utbyggnaden på
Vipeholm.
I augusti 2015 flyttar elever med hörselnedsättning från Östervångskolan till Tunaskolan,
som då blir en Tvillingskola där elever med hörselnedsättning inkluderas på lika villkor med
hörande elever. På Tunaskolan begränsas intaget av hörande barn till cirka 650 elever i
årskurs F-9, vilket motsvarar dagens tolv klasser årskurs F-5 från Tunaområdet samt 12
årskurs 6−9 när Mårtenskolans elever fortsätter på Tunaskolan i årskurs 6−9.
Skolområde Linero gränsar mot Östra Torn söder om Sandbyvägen där den vägen korsar
Östra Linerovägen respektive Utmarksvägen. Avståndet till Linero med Vikingaskolan
årskurs F-9 är dock inte längre än att cirka 50 elever i årskurs F-9 har valt Östratornskolan
läsåret 2013/14

1

Mark- och Bostadsförsörjningsprogram för Lunds kommun
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3 Schematisk bild över de kommunala enheternas användning 2013

4 Befintliga enheter med aktuell lokalkapacitet i sammanfattning
Förskolor

Toppen, Gåsatoften och Orkesterparken är byggda under de senaste sju åren. Blåklinten,
Regnbågen, Fiolen och Djingis Khan är av lite äldre datum, men Djingis Khan är
totalrenoverad våren 2013. Förskolorna har 32 avdelningar som sammantaget har 445−501
platser − beroende på om man följer målet med max elva barn i ålder ett till två år respektive
16 barn i åldern tre till fem år med 2,75 personal per avdelning − eller om man har två barn
fler per avdelning.
Inom området finns två fristående förskolor Triangeln och Östra Torns Montessoriförskola.
Förskolans namn
Toppen
Gåsatoften
Regnbågen
Fiolen
Orkesterparken
Blåklinten
Djingis Khan
Triangeln
Östra Torns Montessori
Summa avdelningar - platser

Antal avdelningar
3
4
6
1
6
5
3
2
2
32

Kapacitet enligt mål
42
56
84
14
84
70
42
25
28
445

Mål + 2 platser
48
64
96
16
96
80
48
25
28
501

Skolor

Flygelskolan, Östratornskolan och Munspelets skola, samt Flygelhallen ligger i en rad längs
Hardebergaspåret, som en sammanhållen skolcampus inom en radie av cirka 600 meter.
Flygelskolan och första delen av idrottshallen byggdes 1994, som en skola med två spår2, med
åldersblandade klasser i årskurs 1−6 med integrerad fritidsverksamhet. Idag har skolan sex
2

Ett spår som eleven kan följa från Förskoleklassen till åk 9. På Flygelskolan är det för närvarande två
åldersblandade spår: det vill säga två x årskurs F-1 respektive årskurs 2−3. Sedan läsåret 2013/14 är årskurs 4
och fem åldershomogena innan de går till Östratornskolan i åk 6−9.
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klasser i årskurs F-5, inklusive fritidshem. Idrottshallen har senare byggts ut till två
salspositioner3 och med några mötesrum. Flygelhallen används även av en fritidsklubb4 med
för närvarande 40 inskrivna barn. Övriga cirka 130 inskrivna barn från skolområdet går till
4H-gården i Östra Torns by, som just nu inte kan ta emot barn från Tunaskolan.
Östratornskolan byggdes ut med ett högstadium 1996 och har sedan dess haft årskurs F-9
med integrerade fritidshem. Sedan augusti 2012 är skolan organiserad som årskurs F-6
respektive årskurs 7−9 som även tar emot eleverna från Flygelskolan i årskurs 6−9 och
Munspelet skola i årskurs 4−9.
Munspelet byggdes en gång i tiden som förskola, men användes sedan som förskola och skola
innan de sista förskolebarnen våren 2011 flyttade över i Gåsatoftens förskola på granntomten.
Skolbarnen med då åtta klasser årskurs F-5 omlokaliserades till paviljonger på bollplanen på
andra sidan av Hardebergaspåret augusti 2011 − och läsår 2013/14 finns där åtta klasser i
årskurs F-3 med fritidshem.
Den nya Munspelets skola, som ska stå klar augusti 2014, byggs som flexibel enhet för 200
barn i åldern ett till nio år men kommer under överskådlig tid sannolikt att vara en skola med
åtta klasser i årskurs F-3.
Det tillfälliga bygglovet för Munspelets paviljongskola kan förlängas till längst 2021.

5 Beskrivning av områdets särskilda förutsättningar
Bebyggelsen runt gamla Östra Torns by öster om Motorvägen E 22 har tillkommit succesivt
och i jämn takt sedan 1970. Detta innebär att generationsväxlingar5 inom området också har
kunnat ske i jämn takt. Åldersstrukturen i hela det nuvarande området är därför relativt
jämn, det vill säga förskole- och skolbehovet motsvarar i stort sett det stadigvarande
behovet.
Enligt Mark- och Bostadsförsörjningsprogrammet MBP 2014−2016 ska det byggas cirka 700
bostäder inom Brunnshög II (Solbjer) och cirka 450 inom Brunnshög III, med byggstart 2014
respektive 2016. Inom Brunnshög III planeras för en skola med en flexibel enhet med 200
barn i åldern ett till nio år, samt en idrottssal. Detaljplanen för skoltomten remissbehandlas
hösten 2013. Vänortsparken föreslås få byggrätt för 20 lägenheter med bland annat ”särskilt
boende”.
Den fördjupade översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög förutser en utbyggnad med totalt
cirka 6000 boende fram till år 2030. Detta antas motsvara cirka 385 barn som behöver
förskoleplats. De cirka 800 barn i åldern 6−15 år motsvarar 12−16 klasser i årskurs F6-3,
respektive 18−20 klasser i årskurs 4−9 i det stadigvarande behovet på sikt.
3

En idrottshall på cirka 43 x 23 kvadratmeter kan vanligtvis delas av till två salspositioner vilket betyder att
två klasser kan få plats att ha idrottslektioner samtidigt på var sin sida av en avskiljande ”skjutvägg”
4
Fritidsklubb är verksamhet för tio-tolvåringar efter skoltid och oftast i regi av Kultur och Fritidsförvaltningen
5
Generationsväxling kallas det när befolkningen som flyttade in i ett större bostadsområde var unga barnfamiljer
som efter 30-40 år, när barnen flyttat och föräldrarna också flyttar därifrån, lämnar plats åt nya unga barnfamiljer
6
Årskurs F-3 där F står för förskoleklass det vill säga sexårsverksamhet till skillnad från förskola för barn i
åldern 1-5(6) år som ofta kallas dagis
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6 Sammanfattning av behov
Med detta underlag som grund, kan det vara lämpligt att på Brunnshög planera för två till tre
flexibla enheter7 för 200 barn i åldern ett till nio år samt en till två förskolor med cirka 90
barn/6 avdelningar för det långsiktiga stadigvarande behovet. På sikt behövs där också en skola
med 18−20 klasser i årskurs 4−9.
Erfarenhetsmässigt kan barnantalet under de första cirka 15 åren av ett områdes levnadstid
bli upp emot det dubbla antalet, för att på sikt stabiliseras till det stadigvarande behovet.
Därför bör det, utöver de fasta enheterna, planeras för ett antal mindre tillfälliga
lägenhetsförskolor med cirka 60 platser som efter 1−20 år kan används som bostäder eller
verksamhetslokaler.
Dessa förändringar över tiden kräver en successiv utbyggnad av förskolor och skolor med
möjlighet till stor flexibilitet i lokalanvändningen − och möjligen även avveckling av
lägenhetsförskolorna efter 15−20 år.
Läroplanens krav på specialsalar och lärare med legitimation i sina olika
undervisningsämnen gör det svårt att driva skola för årskurs 4−9 med mindre än tre
paralleller i 18−20 klasser.
Enligt prognosen 2013 ser elevutvecklingen i området ut att i princip ge ett oförändrat behov
av 18−19 klasser för årskurs F-3 till 2018, men ökar med upp emot 100 barn fram till 2020.
Elevökningen i åldern tio till tolv år motsvarar en ökning med tre klasser till tolv klasser från
och med 2016, medan ökningen i årskurs 7−9 speglar ökningen i årskurs 4−6 med ett par års
förskjutning.
Sammantaget ökar lokalbristen för elever i årskurs 4−9 succesivt, från plus två klasser
läsåret 2014/15 till plus fem klasser läsår 2016/17 och vidare till en brist på åtta klasser läsår
2019/20 jämfört med 2013.
Behov enligt prognosen 2013 i sammanfattning
läsår
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20

Förskola (pl)
510
500
500
490
530
560
610

Årskurs F-3
18
18
19
18
19
18
18

Årskurs 4−6
9+1
10 + 1
11 + 1
12 + 1
12 + 1
12 + 1
12 + 1

Årskurs 7−9
7
8
9
9+1
10 + 1
11 + 1
12 + 1

S:a kl årskurs 4−9
16 + 1
18 + 1
20 + 1
21 + 2
23 + 2
23 + 2
24 + 2

I årskurs 4-9 antas att det behövs 1-2 LIG-grupper utöver det ordinarie klassantalet.

7

Flexibla enheter är en typ av skolbyggnad som är utvecklat i Lund och byggd i för närvarande fyra versioner.
En enhet för exempelvis 200 barn, är utformat så att den ”utan egentliga ombyggnader” kan användas för åtta
klasser årskurs F-3 med integrerade fritidshem eller tolv avdelningar med förskolebarn i åldern ett till fem år;
eller den blandning som behövs i området vid en given tidpunkt.
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Förskola

Behovet av platser i förskolan är i princip oförändrat inom perioden 2014−2018, men ser ut
att öka med cirka 80 platser mellan 2018 och 2020. I detaljplanen för nybyggnadsområdet
Solbjer på Brunnshög finns det möjlighet att anordna en så kallad lägenhetsförskola, med
fyra avdelningar och cirka 60 platser i bottenvåningen på ett bostadshus. Denna tillfälliga
enhet kan, om man så vill, på sikt omvandlas till bostäder eller lokaler när behovet av
förskoleplatser har sjunkit till det stadigvarande behovet efter 15−20 år.

7 Planerade lösningar för skolorna med konsekvensbeskrivning
Östratornskolan byggs ut för att succesivt ge plats till fyra paralleller i årskurs 4−9 det vill
säga 24−26 klasser med cirka 750 elever. Flygelskolan byggs om till F-6 skola med cirka
180 elever och Nya Munspelet blir F-3 skola med cirka 200 elever. Östratornhallen byggs
ut med en extra sal till fyra möjliga salspositioner.
Utbyggnaden av Östratornskolan innebär en ny skolbyggnad i två plan som kan innehålla
specialsalar för slöjd, bild, musik och hemkunskap mm då de befintliga salarna är små och
otidsenliga. Flygelskolan och i viss mån Nya Munspelet skola behöver också använda
Östratornskolans bibliotek, slöjdsalar, hemkunskapsalar, elevhälsan samt idrottshallen.
Hus A kan då återgå till hus med fyra klassrum. Hus C kan anpassas för att ge bättre plats för
elevhälsan samt eventuellt för mötesplats och klubb med mera. Skolan behöver även plats för en
till två LIG-grupper. Matsalen är för liten och köket behöver ha kapacitet för cirka 750 portioner.
Under tiden dessa ombyggnader pågår kan Östratornskolan använda paviljongen på skolan
samt en del av Munspelets paviljonger som ersättningslokaler.
Skoltomten med befintliga byggnader och för närvarande 660 elever gav en friyta på cirka
29 kvadratmeter per elev. Med utökningen av tomtmark ned mot Hardebergaspåret under
2013 och tillkommande nya byggnader enligt ovan blir friytan cirka 45 kvadratmeter per
elev när där finns cirka 700 elever i årskurs 4−9. Därtill kommer idrottsytan på cirka
10.000 kvadratmeter som är gemensam med de två andra skolorna.
Konsekvensen av detta beslut är att Östratornskolan succesivt växer till en skola med årskurs
4−9, det vill säga att vid en viss tidpunkt kommer inga nya elever i årskurs F-3 att börja på
skolan, medan de elever som redan går där stannar kvar skoltiden ut – utom den tid de
eventuellt behöver flytta ut tillfälligt under ombyggnaderna.
Önskvärd tidsplan för en successiv förändring av Östratornskolan
till årskurs 4−9 skola:
Under kalenderåret 2014
 Utredning om innehåll och placering av praktiskt – estetiskt hus på Östratornskolan
 Utredning om möjligt klassantal i årskurs 4−9 inklusive förslag till differentierade
utemiljöer
Läsåret 2014-2015: ÖT årskurs F-9, Flygel årskurs F-5, Nya Munspelet årskurs F-3
 Paviljongen på Östratornskolan står kvar under ombyggnaden av skolan
 Nya Munspelet klar och paviljongen blir ledig för omlokaliseringar av 4−5
klasser från Östratornskolan samt sex klasser årskurs F-5 från Mårtenskolan
 Hus D byggs om med större entréer lika hus B
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Läsåret 2015-2016: ÖT årskurs F-9, Flygel årskurs F-5, Munspelet årskurs F-3
 Nybyggnad av praktiskt–estetiskt hus på Östratornskolans tomt
 Flygelskolan byggs om med tillagningskök och matsal (eventuellt tidigare)
 Slöjdsalen på Flygelskolan slopas och byggs om så att årskurs 6 kan stanna kvar där
Läsåret 2016-2017: ÖT årskurs (F)4-9, Flygel årskurs F-6, Munspelet årskurs F-3
 Hus C byggs om och till så att kök-matsal är anpassade för cirka 750 gäster, samt
ombyggnad för bland annat bibliotek, elevhälsa, eventuellt café/mötesplats med mera
 Hus A byggs om med bland annat större entréer lika hus B och D för fyra klasser à
30 elever Hus E−F kan fortsatt rymma fyra klasser F-3 med fritids några år till
 Munspelets paviljongskola täcker elevökningen till dess Brunnshög flexskola är klar,
cirka 2016
 Östratornhallen byggs ut med en salsposition för att täcka idrottsbehovet

8 Schematisk bild över enheternas beslutade förändringar
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9 Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut 2014-01-22 § 3
”Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar att utifrån alternativ 2 och med justeringar enligt
tjänsteskrivelsen fastställa områdeslokalplanen”.
Föreliggande dokument redovisar Områdeslokalplan Östra Torn-Brunnshög 2014−2018 i
enlighet med nämndens beslut.
Med de beslutade lösningarna kommer pedagogiska krav att kunna mötas på ett annat sätt än
vad som är möjligt idag. Samtidigt ges skolorna ekonomiska förutsättningar för att bedriva
verksamheten effektivt när de är organiserade i större enheter.
Eleverna får möjlighet till bättre måluppfyllelse vilket kan försvara nödvändiga
investeringar. Samtidigt undviks framtida anpassningskostnader genom att det tas ett mera
långsiktigt grepp kring lokalfrågan.
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BILAGOR
Tabeller med kapacitet och underlag för förskola, skola årskurs F-3, årskurs
4−6 och årskurs 7−9
Befolkning i området
Befolkningssiffrorna avser prognos för den siste december angivet år. Första året anger faktiskt antal boende barn.
År/ålder

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2012

107

99

114

119

119

114

96

91

91

62

2013

114

107

97

115

120

120

113

96

90

90

2014

113

114

105

99

115

118

119

114

95

90

2015

111

114

112

106

97

115

118

120

114

95

2016

111

111

111

112

104

98

113

119

117

112

2017

119

119

118

119

117

110

101

118

121

120

2018

120

124

123

124

121

118

111

104

119

120

2019

131

133

136

135

130

129

125

116

107

123

År/ålder

10

11

12

13

14

15

2012

82

69

55

44

51

62

2013

62

81

68

54

43

51

2014

90

62

81

68

54

43

2015

89

90

61

80

67

53

2016

94

88

89

61

77

65

2017

113

96

89

89

61

78

2018

120

114

97

88

88

62

2019

123

123

115

99

88

90

Området omfattar följande statistik-områden:
Östra Torn: 1202, 1233, 1235, 1241-1242, 1244, 1351-1352,
Brunnshög: 1201, 1236-1238, 1243

72
12

Befintlig kapacitet
Skola

Östra Torn - Brunnshög
Förskola

F-3

4-6

Östratornskolan 7-9
Östratornskolan F-6

5

7-9

Fr o m

7

2011

5

Östratornskolan extra paviljong

3

2011
1

Flygelskolan

4

Munspelets paviljongskola

8

2011

Nya Munspelet skola

8

2014

Orkesterparken förskola

6

Blårskurslinten förskola

5

Toppen förskola

3

Gåsatoften förskola

4

Djingis Khan förskola

3

Regnbågen förskola

6

Fiolen förskola

1

Tom

2

Fristående förskolor:
-Triangeln

2

- Östra Torns Montessoriförskola
2
Ovanstående kapacitetsbeskrivning utgår från användningen läsåret 2013/2014

Beslutad kapacitetsökning
Skola

Förskola

F-3

4-6

7-9

Fr o m

4

5

2016

Utbyggnad Östratornskolan

Tom

inklusive specialsalar i slöjd, bild, idrott,
genom omflyttning och nybyggnad
Flygelskolan

1

Brunnshög flexibel enhet + idrott

2016

8

Solbjer lägenhetsförskola

2016

4

2018

Munspelets paviljongskola

-6

2014

Munspelets paviljongskola

-2

2016

Beslutad kapacitet

Beslutad kapacitetsökning

Årtal

Förskola

F-3

4-6

2011

32

17

10

8

2012

32

17

10

2013

32

17

10

Brunnshög flexibla ger 8 kl årskurs F-3

2014

32

25

men Munspelet paviljong. minskar 6 kl

2015

32

2016

32

2017
2018
2019

Solbjer 4 avd/omvandling ÖT-skolan

F-3

4-6

7-9

0

0

0

0

8

0

0

0

0

8

0

0

0

0

10

8

0

-6

0

0

25

10

8

0

0

10

8

0

-6
0

0

25

5

5

32

25

10

8

0

5

5

32

25

10

8

4

5

5

32

25

10

8

4

5

5

Obs! Rektor beslutar inför varje läsår vilka årskurser som byggnaderna ska användas för

Befolkningsunderlag

7-9 Förskola

0
0
0
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Förskola

Östra Torn - Brunnshög

Ålder 1
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2

3

4

5

6

Barn

Barn

Barn

Barn

Barn

Barn

Totalt
Barn

34
37
40
40
38
42
44
47

97
81
89
95
94
100
105
116

101
98
83
89
95
101
106
116

101
102
98
81
88
99
103
111

97
102
100
98
82
93
100
110

0
0
0
0
0
0
0
0

430
420
410
403
397
435
458
500

Kapacitet beslutad
Avd
11/16 mål + 2
32
32
32
32
32
32
32
32

Underlag skola F-3

445
445
445
445
445
445
445
445

501
501
501
501
501
501
501
501

Ej beslutad kapacitet
Avd 11/16
mål + 2
0
0
0
0
0
0
4
4

0
0
0
0
0
0
56
56

0
0
0
0
0
0
64
64

Östra Torn - Brunnshög

Förutsättningarna för kalkylen matas in i laxrosa fält. Ljusblå fält hämtas från annat blad.

Ålder
Klass
Accepterad
överfyllnad
Delningstal

6
F

7
1

2%
23

8
2

2%
23

2%
23

9
3

6-9
F-3

2%
23

Behov
Behov
Behov
Behov
Behov
Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Spec
2012
98
5
17
92
4
0
95
5
20
79
4
13
364
18
50
2013
91
4
1
98
5
17
91
4
1
94
5
21
374
18
40
2014
95
5
20
91
4
1
97
5
18
91
4
1
374
18
40
2015
95
5
20
96
5
19
91
4
1
97
5
18
379
19
58
2016
91
4
1
95
5
20
94
5
21
90
4
2
370
18
44
2017
81
4
11
95
5
20
97
5
18
96
5
19
369
19
68
2018
89
4
3
83
4
9
95
5
20
96
5
19
363
18
51
2019
100
5
15
93
4
-1
86
4
6
99
5
16
378
18
36
klassfyllnad 2012:
19,6
23
19
19,8
snitt
20,2
klassfyllnad 2018:
22,3
20,8
19
19,2
snitt
20,2

Elevantal per årskull.
Stigande värden tyder på inflyttning. Sjunkande värden kan tyda på fel i elevprognos.
Födda
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2011 2012
79
79
95
94
92
91
98
98
91

2013 2014
79
78
94
94
91
90
97
97
91
91
95
96
95

2015 2016
93
90
96
90
94
95
91

90
98
91
96
97
95
81

2017 2018

99
91
96
96
95
83
89

92
99
99
99
86
93

100

Utnyttjad
Kapacitet kapacitet

17
17
25
25
25
25
25
25

17
17
18
19
18
19
18
18

Ej besl
Brist

1
1

kapacitet

0
0
-6
-6
0
0
0
0
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Underlag skola 4-6

Östra Torn - Brunnshög

Förutsättningarna för kalkylen matas in i laxrosa fält. Ljusblå fält hämtas från annat blad.

Ålder
Klass
Accepterad
överfyllnad
Delningstal

10
4
2%
28

11
5
2%
28

12
6

10-12
4-6

2%
28

Utnyttjad
Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Spec Kapacitetkapacitet Brist
2012
74
3
10
77
3
7
68
3
16 219
9
33
1
10
9
2013
79
3
5
73
3
11
76
3
8 228
9
24
1
10
9
2014
94
4
18
79
3
5
73
3
11 246
10
34
1
10
10
2015
90
4
22
94
4
18
78
3
6 262
11
46
1
10
10
1
2016
96
4
16
90
4
22
93
4
19 279
12
57
1
10
10
2
2017
91
4
21
98
4
14
90
4
22 279
12
57
1
10
10
2
2018
96
4
16
91
4
21
99
4
13 286
12
50
1
10
10
2
2019
99
4
13
99
4
13
92
4
20 290
12
46
1
10
10
2
klassfyllnad 2012:
24,7
25,7
22,7
snitt
24,3
klassfyllnad 2018:
24
22,8
24,8
snitt
23,8

Elevantal per årskull.
Stigande värden tyder på inflyttning. Sjunkande värden kan tyda på fel i elevprognos.
Födda
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
68
67
67
66
77
76
76
76
74
74
73
73
73
71
71
79
79
79
78
78
78
79
95
94
94
94
93
93
93
94
92
91
91
90
90
90
90
90
98
98
97
97
96
98
99 100
91
91
91
90
91
91
92
95
96
94
96
96
99
95
95
97
96
99

Ej besl
kapacitet

0
0
0
0
5
5
5
5
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Underlag skola 7-9

Östra Torn - Brunnshög

Förutsättningarna för kalkylen matas in i laxrosa fält. Ljusblå fält hämtas från annat blad.

Ålder
Klass

13
7

Accepterad
överfyllnad
Delningstal

14
8

2%
28

15
9

2%
28

13-15
7-9

2%
28

Utnyttjad
Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack Elever Klasser Slack SpecKapacitet
kapacitetBrist
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

51
67
76
73
78
93
90
100

klassfyllnad 2012:
klassfyllnad 2018:

2
3
3
3
3
4
4
4
25,5
22,5

5
17
8
11
6
19
22
12

50
50
67
76
71
78
93
90

2
2
3
3
3
3
4
4
25
23,3

6
6
17
8
13
6
19
22

60
50
50
66
74
71
79
94

3
2
2
3
3
3
3
4
20
26,3

24
6
6
18
10
13
5
18

161
167
193
215
223
242
262
284

snitt
snitt

Elevantal per årskull.
Stigande värden tyder på inflyttning. Sjunkande värden kan tyda på fel i elevprognos.
Födda
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
60
50
50
51
50
50
68
67
67
66
77
76
76
76
74
74
73
73
73
71
71
79
79
79
78
78
78
79
95
94
94
94
93
93
93
94
92
91
91
90
90
90
90
90

98

98

97

97

96

98

99

100

7
7
8
9
9
10
11
12
23
23,8

35
29
31
37
29
38
46
52

1
1
1
1
1
1
1
1

8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
8
8
8
8
8
8

1
1
2
3
4

Ej besl
kapacitet
0
0
0
0
5
5
5
5

76
16

Skolornas lokalkapacitet i sammanfattning
Flygelskolan årskurs F-5 skola

Läsår 2013/14: sex klasser årskurs F-5 (cirka 140 elever)
Faktisk lokalkapacitet 2013:
Rumstyp
Klassrum
Grupprum
Allrum/Basrum för fritids mm
Storkök – mottagning/tillagning
Matsalen - antal platser
Personalrum och -arbetsplatser
Expedition/administration
Utemiljö - friyta

Antal/kapacitet
6
12 + 1 bokrum
4 + 2 pentryn
+ hobbyrum
+ öppen verkstad
mottagningskök
1 personalrum
3
Cirka 4700 kvm
+ del av idrottsytan

Antal pedagogisk personal: 33 personer
kommentar
Räcker till 6 klasser årskurs F-5
stort antal modermålselever i området
Kompletterar klassrum + grupprum till hemvister som
används hela dagen i en integrerad verksamhet för
årskurs F-3 med fritidshem
Barnen äter i hemvisterna
samt s:a 18 arbetsplatser
Friytan räcker till cirka 135 elever (35 kvm/plats)
exklusive idrottsytan

Munspelets paviljongskola årskurs F-3 skola

Läsår 2013/14: åtta klasser årskurs F-3 (cirka 165 elever)
Faktisk lokalkapacitet 2013:
Rumstyp
Klassrum
Grupprum
Allrum/basrum för fritids mm
Verkstad/ateljé
Storkök – mottagning/tillagning
Matsalen - antal platser
Personalrum och -arbetsplatser
Expedition/administration
Utemiljö - friyta

Antal/kapacitet
8
8+2
8
1
mottagningskök
1 personalrum
1
Cirka 4900 kvm

Antal pedagogisk personal: 30 personer
kommentar
Räcker till 8 klasser årskurs F-3
2 grupprum nås neutralt för ex modersmålsundervisning
Kompletterar klassrum/grupprum till hemvister som används
hela dagen i integrerad verksamhet årskurs F-3
Eleverna äter i sina hemvister
Samt 2 x 2 arbetsplatser och ett samtalsrum
Rektorsexpedition
Friyta: cirka 30 kvm med dagens 165 elever

NYA Munspelets skola årskurs F-3 skola (skolstart augusti 2014)
Faktisk lokalkapacitet från och med aug 2014:
Rumstyp
Antal/kapacitet
Klassrum
8
Grupprum
Allrum/Basrum för fritids mm
Verkstad/ateljé
musikrum/scen
uterum
Storkök – mottagning/tillagning
Matsalen - antal platser
Personalrum och -arbetsplatser
Expedition/administration
Utemiljö - friyta

8+5
4
2
2
2
tillagningskök
129 kvm
2 personalrum
1
Cirka 7700 kvm

Antal pedagogisk personal: 30 i paviljongen läsår 2013/14
kommentar
Byggd för 8 klasser årskurs F-3 med 200 elever
och förberedd för eventuellt förskolebehov senare
5 grupprum nås neutralt för ex modersmålsundervisning
Kompletterar klassrum/grupprum till hemvister som används
hela dagen i integrerad verksamhet årskurs F-3
Ligger i anslutning till matsalen
Ingår i energilösningen med låg energiförbrukning
Cirka 100 platser -> med 2 sittningar för 200 elever 6-9 år
samt 4 x 6 arbetsplatser
rektorsexpedition
Friyta: 38,5 kvm vid full beläggning med 200 barn

Gemensamma resurser för Östratorn-, Flygel- och Munspelets skola
Faktisk lokalkapacitet 2013:
Rumstyp
Specialsalar: NO, Slöjd, Bild,
Hemkunskap, Musik
Bibliotek
Elevhälsa: skolsköterska, skolläkare,
psykolog, socialsekreterare/kurator
Idrottshall
idrottsplats
Fritidsklubb

Antal/kapacitet
9 på ÖT
+ 1 TM-sal på Flygel

kommentar
Räcker till max 24 kl i årskurs 4-9 inklusive tid för elevens val
TM-slöjdsalen på ÖT har för liten yta för 16-grupper

74 kvm
1

Rekommenderas 70 kvm + 10 kvm per klass.
Endast skolsköterskerum (utrustad undersökningsrum)
Rum för samtal finns även på Flygel och Munspelet
Flygelhallen delbar till 2 salar - räcker till 32 kl i årskurs F-9.
Flygelhallens fritidsklubb har för närvarande 40 inskrivna
och
cirka 130 får plats på Östratorngårdens fritidsklubb.

2 salspositioner
Cirka 10 200 kvm
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6 Diagram Östra Torn – Brunnshög
585
563
540
518
495
473
450
428
405
383
360
2013

Förskola

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Diagrammet visar att det för närvarande finns 445 platser (svart streck) alternativt 501 platser (rött streck)
beroende på om man räknar med 2 platser fler per avdelning utöver målsättningen max 11 barn i åldern ett
till två år respektive max 16 barn i åldern tre till sex år med 2,75 personal per avdelning.

Klasser

I augusti börjar nästan alla sexåringar i förskoleklass på skolan och lämnar då plats för nya småbarn som
succesivt börjar i förskolan vilket kan leda till att det uppstår platsbrist under våren (röd färg). De streckade
linjerna visar hur det blir om man ökar med fyra avdelningar 2018.

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
2013

åk F-3

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Diagrammet visar att det finns kapacitet för 17 klasser (heldragen linje) men saknas plats för en klass
(röd färg) om man väljer att strikt hålla sig till att inte ha fler än 24−25 barn per klass.
I augusti 2014 tillkomer Nya Munspelet skola med åttaklasser i årskurs F-3, det vill säga att kapaciteten
ökar till 25 klasser (heldragen linje) men samtidigt minskar det med sex klasser i Munspelets
paviljonger för att där ge plats för elever från Mårtenskolan. Brunnshög skola med åtta klasser föreslås
klar 2016, samtidigt som de sista två till fyra Östratorn-klasserna på Munspelets paviljong avvecklas.

Lokalkapacitet: befintlig och beslutad
- - - - - - - Lokalkapacitet: befintlig, beslutad och föreslagen enligt alt 2
Övriga behov, t ex LIG
Brist
Utnyttjad kapacitet
Kapacitet enligt mål 11/16 + 2
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6 Diagram Östra Torn – Brunnshög (fortsatt)

åk
åk4-6
F-3

Klasser
Klasser

15
26
14
25
13
24
12
23
22
11
21
10
20
9
19
8
18
7
17
6
16
5
15
2013
2013

2014
2014

2015
2015

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019
2019

Klasser

Diagrammet visar att det för närvarande finns kapacitet för tio klasser (heldragen linje) och en LIG-grupp
(grön respektive blå färg) om man väljer att strikt hålla sig till att inte ha fler än 28−30 barn per klass.
Från läsåret 2015/16 saknas det plats för en till två klasser inklusive LIG-grupp ökande med en klass per år
− till tre klasser inklusive LIG-grupp från och med läsåret 2016/17.
Den streckade linjen visar hur det blir om man ökar med plats för fem klasser från och med läsår 2016/17.

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
2013

åk 7-9

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Diagrammet visar att det för närvarande finns kapacitet för åtta klasser (heldragen linje) som
används av sju klasser årskurs 7−9, samt en LIG-grupp (grön respektive blå färg) om man
väljer att strikt hålla sig till att ha 28−30 barn per klass. Från och med läsåret 2015/2016
saknas det plats för två klasser inklusive LIG-grupp, ökande med en klass per år, till fem
klasser inklusive LIG-grupp från och med läsåret 2019/2020. Den streckade linjen visar hur
det blir om man ökar med plats för fem klasser, från och med läsår 2016/2017.
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BILAGA 2
Karta över förskolor och skolor i närområdet
och med avgränsningar mot andra skolområden

Områdeslokalplan för Östra Torn-Brunnshög 2014−2018 enligt BSN Lunds stad beslut 2014-01-22 § 3
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Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-05-12

KS 2016/0407
Bilaga 78

Kommunstyrelsen

Henrik Nilsson
henrik.nilsson3@lund.se

Årsredovisning för 2015 avseende Lunds
Samordningsförbund Finsam Lund.
Sammanfattning
Lunds Samordningsförbund har till kommunfullmäktige översänt
årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015.
Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2016, denna skrivelse.
Årsredovisning för 2015.
Revisionsberättelse för 2015, den 8 april 2016.

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

Ärendet
Lunds Samordningsförbund bildades den 18 juni 2009 i enlighet med
Lag 2003:1210 om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Ingående parter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region
Skåne och Lunds kommun.
Enligt ovanstående lagstiftning, § 26, ska revisionsberättelse lämnas till
styrelsen, förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen.
Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska
beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas.
I förvaltningsberättelsen redogörs för årets verksamhet samt för den
ekonomiska ställningen. Förbundet stödjer ett antal projekt till exempel;
•
•
•
•
•
•

Postadress

Samverkansresurs i Arbetsförmedlingen,
Inkluderade Arbetsmarknad,
Kristallenprojektet,
Utrikesfödda Långtidsarbetslösa,
Comung III och
Växthuset som blev mötesfokus.

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Förbundet finansieras främst genom medlemsavgifter vilka uppgår till
5 500 tkr (4 100 tkr för 2014). Varje part betalade 1 375 tkr i
medlemsavgift för 2015. Årets resultat uppgår till -186 tkr (-431 tkr år
2014), vilket är ca 800 tkr mindre än budget.
Enligt upprättad revisionsberättelse, daterad 8 april 2016, tillstyrker
revisorerna att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
Kommunkontoret föreslår att ansvarsfrihet beviljas.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges föreslås besluta
att

förbundsstyrelsen för Lund Samordningsförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Anette Henriksson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Lunds Samordningsförbund
Akten

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (5)

Sammanträdesdatum

2016-05-03

§ 162

Bilaga 79

Förslag på fördelning av tillfälligt
statsbidrag för mottagning av
flyktingar, (KF)

Dnr KS 2016/0413

Sammanfattning
Regeringen beslutade i november 2015 om ett tillfälligt statligt stöd till
kommuner och landsting för att hantera den flyktingsituation som
uppkommit med ett stort antal asylsökande. Lunds andel av bidraget är
23,9 mnkr för åren 2015 och 2016 varav 22 mnkr återstår att använda
2016.
Efter dialog med berörda förvaltningar lämnar kommunkontoret i detta
ärende förslag till fördelning av stödet till de förvaltningar som har
identifierat behov av resurser för att finansiera tillkommande kostnader
för mottagning av flyktingar som inte täcks inom befintlig budget eller av
andra bidrag. Merparten avser ökat antal elever i olika skolformer samt
förstärkta insatser avseende bostadsförsörjning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2016.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Hanna Gunnarsson (V), Mia Honeth (L), Torsten
Czernyson (KD), Elin Gustafsson (S), Anne Landin (FNL), Ulf Nymark
(MP) och Mattias Horrdin (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att i driftbudgeten för 2016 fördela statens tillfälliga statsbidrag för det
ökade flyktingmottagandet på 22 000 tkr genom att öka socialnämndens
ram med 2 600 tkr, kultur- och fritidsnämndens ram med 700 tkr,
byggnadsnämndens ram med 1 300 tkr, tekniska nämndens ram med 700
tkr, barn- och skolnämnd Lunds stads ram med 4 600 tkr,
utbildningsnämndens ram med 4 000 tkr,
kommunstyrelsens/kommunkontorets ram med 1 300 tkr och
kommunstyrelsen/reserverade medel med 6 800 tkr, samt
att finansiering sker via det tillfälliga statsbidraget för mottagning av
flyktingar.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att i driftbudgeten för 2016 fördela statens tillfälliga statsbidrag för det
ökade flyktingmottagandet på 22 000 tkr genom att öka socialnämndens

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-03

ram med 2 600 tkr, kultur- och fritidsnämndens ram med 700 tkr,
byggnadsnämndens ram med 1 300 tkr, tekniska nämndens ram med 700
tkr, barn- och skolnämnd Lunds stads ram med 4 600 tkr,
utbildningsnämndens ram med 4 000 tkr,
kommunstyrelsens/kommunkontorets ram med 1 300 tkr och
kommunstyrelsen/reserverade medel med 6 800 tkr,
att finansiering sker via det tillfälliga statsbidraget för mottagning av
flyktingar, samt
att kommunkontoret kontinuerligt ska återkomma till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige med rapportering beträffande om det tillfälliga
statsbidraget för mottagning av flyktingar täcker de kostnader som
bidraget är tänkt att täcka.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Christer Wallins (M) m.fl.
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.
Ordförandens ställer därefter proposition på Hans-Olof Anderssons (SD)
yrkande om en tredje att-sats mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

att

i driftbudgeten för 2016 fördela statens tillfälliga statsbidrag för det
ökade flyktingmottagandet på 22 000 tkr genom att öka
socialnämndens ram med 2 600 tkr, kultur- och fritidsnämndens
ram med 700 tkr, byggnadsnämndens ram med 1 300 tkr, tekniska
nämndens ram med 700 tkr, barn- och skolnämnd Lunds stads ram
med 4 600 tkr, utbildningsnämndens ram med 4 000 tkr,
kommunstyrelsens/kommunkontorets ram med 1 300 tkr och
kommunstyrelsen/reserverade medel med 6 800 tkr, samt
finansiering sker via det tillfälliga statsbidraget för mottagning av
flyktingar.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 162/01.

Protokollsanteckningar
Mia Honeth (L): Liberalerna hade velat ha mer av statsbidraget fördelat
till verksamheterna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-03

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen och
ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (5)
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-03

KS 2015/0962

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-05-03 klockan 15.00–19.20

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), 17:15-19:20 §§ 169-194
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S)
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§ 154168
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Ronny Johannessen (M), 15:15-19:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI), 15:00-19:00

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör, 15:00-18:05
Magdalena Titze, Samordnare för flyktingfrågor, 15:00-15:50

Justerare

Mia Honeth (L)

Paragrafer

§ 154-194

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 10 maj 2016, kl. 13.30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-03

KS 2015/0962

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mia Honeth (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-03

Paragrafer

§ 154-194

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-06-01
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 3 maj 2016,
ärende ”Förslag på fördelning av tillfälligt statsbidrag för mottagning
av flyktingar”
Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för
vårt eget yrkande, att följande att-sats skulle tillföras beslutet:
att kommunkontoret kontinuerligt ska återkomma till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige med rapportering beträffande om det tillfälliga
statsbidraget för mottagning av flyktingar täcker de kostnader som
bidraget är tänkt att täcka.
För Sverigedemokraterna 2016-05-03
_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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2016-04-14

Kommunstyrelsen

Magdalena Titze
046-35 51 52
magdalena.titze@lund.se

Förslag på fördelning av tillfälligt statsbidrag
för mottagning av flyktingar
Sammanfattning
Regeringen beslutade i november 2015 om ett tillfälligt statligt stöd till
kommuner och landsting för att hantera den flyktingsituation som uppkomit
med ett stort antal asylsökande. Lunds andel av bidraget är 23,9 mnkr för
åren 2015 och 2016 varav 22 mnkr återstår att använda 2016.
Efter dialog med berörda förvaltningar lämnar kommunkontoret i detta
ärende förslag till fördelning av stödet till de förvaltningar som har
identifierat behov av resurser för att finansiera tillkommande kostnader för
mottagning av flyktingar som inte täcks inom befintlig budget eller av
andra bidrag. Merparten avser ökat antal elever i olika skolformer samt
förstärkta insatser avseende bostadsförsörjning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2016 (denna skrivelse).

Barnets bästa
Studier visar att nyckelfaktorer för en välfungerande integration för barn
och ungdomar är gå i skola samt att ha möjlighet till en meningsfull
fritidssysselsättning. En stabil boendesituation är en annan avgörande
faktor. Asylsökande barn, oavsett om de är ensamkommande eller inte, har
rätt att gå i förskola och skola på samma villkor som andra barn i Sverige.

Ärendet
Bakgrund
Regeringen beslutade i november 2015 om ett tillfälligt statligt stöd till
kommuner och landsting för att hantera den flyktingsituation som uppkomit
under året med ett stort antal asylsökande och minska trycket på den
kommunala ekonomin. Sammantaget handlar det om ökade statliga utgifter
med 11 miljarder kronor 2015. Av beloppet utgör 9,8 miljarder kronor stöd
till kommuner och landsting. Vid fördelningen mellan kommunerna
beaktas antal asylsökande och nyanlända (personer med uppehållstillstånd

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Kyrkogatan 11

046-35 50 00

046-35 50 13

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

108

Tjänsteskrivelse

2 (7)
Diarienummer

2016-04-14

KS 2016/0413

mottagna i en kommun) samt fördelningen mellan barn och vuxna i relation
till befolkningstalet.
Lunds andel av bidraget är 23,9 mnkr varav 22 mnkr återstår att använda
2016. Det tillfälliga stödet betalades ut till kommunerna 2015, men får
enligt regelverket även täcka kostnader som kan förväntas uppstå 2016. När
det gäller fördelningen mellan 2015 och 2016 har Rådet för kommunal
redovisning kommit med ett yttrande om hur stödet ska redovisas, vilket
kommunkontoret har följt. Anledningen till att merparten av resurserna
fördes över till 2016 är att flyktingtillströmningen ökade först under senare
delen av 2015 och merparten av kostnaderna antingen finansierades av
andra statsbidrag, eller kunde rymmas inom nämndernas befintliga
ekonomiska ramar.
Eftersom det statliga stödet är tillfälligt är beloppen till nämnderna
tillfälliga ramförstärkningar under 2016. Detta innebär naturligtvis en stor
osäkerhetsfaktor eftersom verksamheten har behov av långsiktig
finansiering.

Regeringens information om 2017 och framöver
Under våren 2016 har regeringen aviserat att de avser att öka statsbidragen
permanent med 10 miljarder årligen till kommuner och landsting för
flyktingmottagandet. I samband med budgetpropositionen i april
presenterades även en preliminär fördelning. Pengarna kommer dels att
fördelas på samma sätt som via det kommunalekonomiska
utjämningssystemet (kronor per invånare), dels med en fördelningsnyckel
som tar hänsyn till asylsökande och nyanlända.
Enligt den preliminära fördelningen skulle Lund erhålla 42 mnkr år 2017.
Fördelningen av dessa resurser kommer att hanteras i samband med
beredningen av kommunens budget.

Mottagandet i Lund
På kort tid under hösten 2015 förändrades mottagandet av
ensamkommande barn i Lund från några få barn per vecka till drygt 20 per
vecka. Totalt kom 292 ensamkommande barn och 230 övriga flyktingar till
kommunen. Som jämförelse kom 45 ensamkommande barn och 146 övriga
flyktingar år 2014. Under år 2016 kommer 378 nyanlända personer att
anvisas till Lunds kommun. Därutöver tillkommer övriga, exempelvis EBO
- eget boende och familjeanknytningar, vilka kan prognosticeras till cirka
200 personer, samt ensamkommande barn. Totalt görs en prognos på 600700 personer för 2016.

Förslag
Som tidigare beskrivits har regeringen framfört att stödet ges för att hantera
den rådande flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande och minska
trycket på den kommunala ekonomin. Kommunkontoret har fört en dialog
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med berörda förvaltningar om deras pågående och planerade insatser inom
flyktingverksamheten.
Det ökade mottagandet ställer stora krav på verksamheterna, både i form av
ökade volymer och förändrade arbetssätt. Ett utvecklingsarbete för en mer
långsiktig planering och samordning utifrån ett brett kommunalt perspektiv
pågår, inte minst vad avser bostadsförsörjningen till nyanlända. Dessa
insatser medför ett direkt behov av utökning av nämndernas ramar.
Enligt delårsrapporten i mars är det utbildningsnämnden och barn- och
skolnämnd Lunds stad som anger en negativ helårsprognos till följd av den
ökade flyktingverksamheten. De har fler elever i verksamheten än vad som
antogs i budgeten. Övriga nämnder bedömer att kostnaderna, utifrån idag
känd fakta och antaganden, kan finansieras antingen inom befintligt
kommunbidrag eller av statsbidrag. De nämnder som arbetar med olika
bostadslösningar för nyanlända anger att de har behov av förstärkta resurser
utöver ordinarie verksamhet.
Flera nämnder påtalar dock att det är svårt att förutspå hur
flyktingsituationen kan komma att förändras under året. Det har stor
betydelse hur lagstiftningen avseende ID- och gränskontroller utvecklas.
Socialförvaltningen måste ha en beredskap för att ta emot ensamkommande
barn. Den 1 mars 2016 trädde även en ny lag ikraft, den så kallade
Bosättningslagen, som innebär att kommunerna är skyldiga att efter
anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd samt att
erbjuda dem en bostad. Med rådande bostadssituation i Lund är detta en
stor utmaning. Det råder stor osäkerhet kring i vilken takt kommunen kan
få fram dessa bostäder och en beredskap måste finnas för att socialnämnden
senare under året kan behöva täcka upp med resurser till följd av dyra
boendelösningar. Svårigheten att förutse hur utvecklingen under året
påverkar kostnaderna gör att kommunkontoret föreslår att en reserv läggs
under kommunstyrelsens reserverade medel.
Förslaget hur det tillfälliga stödet ska fördelas under 2016 preciseras nedan
och innebär sammanfattningsvis följande förändring av nämndernas
driftbudgetramar:
Nämnd
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunkontoret
Kommunstyrelsen, reserverade medel
Summa

Tkr
2 600
700
1 300
700
4 600
4 000
1 300
6 800
22 000
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Socialnämnden, 2 600 tkr
Socialnämnden har det övergripande ansvaret för flyktingverksamheten
som under ordinarie omständigheter finansieras av riktade statsbidrag.
Volymökningen gör dock att insatserna måste intensifieras inom många
områden. Ett omfattande arbete görs för att utveckla och kvalitetssäkra
verksamheten. Bl a pågår sedan hösten 2015 ett kommungemensamt arbete
för att finna olika bostadslösningar för både ensamkommande barn och
övriga anvisade nyanlända. Serviceförvaltningen deltar i detta arbete och
socialförvaltningen ersätter dem för deras kostnader. Förslaget är att
nämnden ska få en resursförstärkning med 2 600 tkr vilket motsvarar
resurser för ungefär fyra tjänster.
Kultur- och fritidsnämnden, 700 tkr
Förvaltningen utför och samordnar en rad insatser i mottagandet. Initialt
har stor del riktats till ensamkommande barn, vilket nu succesivt inlemmas
i den ordinarie verksamhetens utbud. Tillsammans med socialförvaltningen
arbetar förvaltningen även för att skapa förutsättningar och utveckla en
struktur för att driva arbetet med att engagera ideella krafter och hitta
integrationsmöjligheter på olika mötesplatser.
Byggnadsnämnden, 1 300 tkr
Förvaltningen deltar i arbetet med bostadsförsörjning. Ett flertal insatser
görs för att möjliggöra byggnation av temporära och permanenta bostäder.
Hanteringen av det stora antalet nya HVB-hem (hem för vård eller boende)
för ensamkommande barn och ungdomar ingår också. De föreslagna
tillkommande resurserna motsvarar cirka två tjänster och är tänkta att
finansiera såväl befintlig personal som konsultinsatser.
Tekniska nämnden, 700 tkr
Tekniska förvaltningen deltar också i arbetet med bostadsförsörjning enligt
ovanstående beskrivning och gör bedömningen att resurser motsvarande
cirka en tjänst behövs för att förstärka insatserna. Tillskottet är tänkt att
finansiera såväl befintlig personal som konsultinsatser.
Barn- och skolnämnd Lunds stad, 4 600 tkr
Barn- och skolnämnd Lunds stad har det kommunövergripande ansvaret för
LundaVälkomsten och verksamheten i förberedelseklasserna där elever i
grundskolan går innan de integreras i en ordinarie klass. Det är både
asylsökande elever och elever med uppehållstillstånd som finns i
verksamheten. Förvaltningen räknar med i genomsnitt 240 elever under
2016 och att finansiering finns för ca 200 elever. Behov av resurser för
resterande 40 elever uppgår till 4 600 tkr (avser även elever som går i
förberedelseklasser i Lund Öster). Verksamheten är anslagsfinansierad och
påverkar därmed inte den ordinarie skolpengen.
Utbildningsnämnden, 4 000 tkr
Inom utbildningsnämndens område finns fler elever än budgeterat i
verksamheterna språkintroduktion, SPRI, på gymnasiet och svenska för
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invandrare, SFI, i vuxenutbildningen. Inom SFI finns inte möjlighet att
söka statsbidrag för nyanlända som i övriga skolformer . Eftersom SFI ska
erbjudas personer med uppehållstillstånd måste det finansieras via ökad
ram. Vad gäller SPRI täcker inte statsbidraget för asylsökande hela
kostnaden för elevpeng och modersmål. De tillkommande resurserna ska
även användas för samordning och utveckling av SPRI, exempelvis för att
utveckla alternativa utbildningsvägar för elever 16-19 år med kort
skolbakgrund. Det finns en risk att dessa berörda ungdomar fastnar i
nuvarande skolsystem eftersom det krävs betyg i svenska eller svenska som
andra språk och ett visst antal andra betyg för att komma in på de olika
programmen inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.
Kommunstyrelsen - kommunkontoret, 1 300 tkr
En samordnare för kommunövergripande flyktingfrågor har tillsatts på
kommunkontoret. Dennes uppdrag är att samordna insatser mellan
förvaltningarna och med externa parter, driva och följa upp arbetet. Delar
av en kommunikatörstjänst på kommunkontoret är avsatt för att hantera
övergripande informations- och kommunikationsfrågor inom området, inte
minst vad gäller bostadsförsörjningen.
Kommunstyrelsen – reserverade medel, 6 800 tkr
Det råder stor osäkerhet kring hur flyktingmottagandet kommer att påverka
kostnadsutvecklingen och verksamheternas behov under 2016. Svårigheten
att förutse utvecklingen gör att kommunkontoret föreslår att en reserv läggs
under kommunstyrelsens reserverade medel. En beredskap måste
exempelvis finnas för att socialnämnden kan behöva täcka upp med
resurser till följd av dyra boendelösningar för nyanlända eller att antalet
ensamkommande barn förändras avsevärt. Antalet elever i de olika
skolformerna kan också öka under hösten. Kommunstyrelsen föreslås få
disponera denna reserv, d v s fatta beslut om fördelning, i likhet med övriga
reserverade medel.

Riktade statsbidrag för asylsökande och flyktingmottagning
Det tillfälliga statsbidraget som hanteras i detta ärende är ett komplement i
statens finansiering av flyktingverksamheten för att lätta trycket på
kommunernas ekonomi. Finansieringen i övrigt sker via riktade statsbidrag
för asylsökande och flyktingmottaganing. Dessa söks av berörda nämnder,
merparten hanteras av socialnämnden.
För 2016 har regeringen beslutat att höja ersättningen för asylsökande barn
i förskola och grundskolan med 50 %. Även schablonersättningen för
nyanlända (med uppehållstillstånd) är höjd med 50 %. Socialförvaltningen
erhåller schablonersättningen. Socialförvaltningen har tillsammans med
kommunkontoret under 2016 fört en dialog om fördelningen av
schablonersättningen med berörda förvaltningar; överförmyndarenheten
(som har hand om gode män för ensamkommande barn),
serviceförvaltningen, barn- och skolförvaltningarna samt
utbildningsförvaltningen. Samtliga har fått en ökad andel av ersättningen.
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En del resurser fördelas även till andra verksamheter för särskilda insatser
och åtaganden exempelvis till kultur- och fritidsförvaltningen samt
civilsamhället.
En kort information om riktade statsbidrag i övrigt följer nedan:
Det är Migrationsverket som har huvudansvaret för mottagande av
asylsökande som kommer till Sverige. Kommunerna har ansvar för att ta
emot, utreda behov och ordna boende för ensamkommande barn samt vid
behov erbjuda stödinsatser enligt Socialtjänstlagen. Kommunen ska också
utse en god man som kan företräda barnet. Asylsökande barn, oavsett om
de är ensamkommande eller inte, har rätt att gå i förskola och skola på
samma villkor som andra barn i Sverige.
Om en person beviljas uppehållstillstånd övergår ansvaret från
Migrationsverket till kommunen och andra myndigheter. Tillsammans med
Arbetsförmedlingen har kommunen ansvar för etableringsinsatser och
samhällsorientering samt svenska för invandrare, SFI. Kommunerna
ansvarar för försörjning för dem som inte har rätt till etableringsplan.
Fr o m den 1 mars 2016 ska kommunerna enligt ny tvingande lagstiftning
även erbjuda bostad för de flyktingar som anvisas kommunen från
Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Kommunen ska också vid
behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning. Kommunerna ansvarar
även för förskola, skola och andra insatser för barn och ungdomar.
Under asyltiden (fram till dess att personen erhåller uppehållstillstånd) har
kommunen rätt till ersättning från Migrationsverket framför allt för sina
insatser för ensamkommande barn och skolgång för asylsökande barn. I
vissa fall är ersättningen fast, till exempel en viss summa per barn och
plats, och i andra fall betalas ersättning för redovisade kostnader. Rätten till
ersättning regleras i huvudsak genom Förordning (2012:1118) om statlig
ersättning för asylsökande m f, men även genom andra förordningar.
För personer som beviljats uppehållstillstånd får kommunen vissa
schablonersättningar under etableringstiden, de första två åren efter beviljat
tillstånd. Kommunen kan också exempelvis söka ersättning för kostnader
för varaktig vård och initiala kostnader för ekonomiskt bistånd. För
ensamkommande barn har kommunen rätt till ersättning för boendet fram
till barnet blir 18 år och i vissa fall ända upp till 21 års ålder. Rätten till
ersättning regleras i huvudsak genom Förordning (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar, men även genom ett flertal
andra förordningar.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
att

i driftbudgeten för 2016 fördela statens tillfälliga statsbidrag för det
ökade flyktingmottagandet på 22 000 tkr genom att öka
socialnämndens ram med 2 600 tkr, kultur- och fritidsnämndens ram
med 700 tkr, byggnadsnämndens ram med 1 300 tkr, tekniska
nämndens ram med 700 tkr, barn- och skolnämnd Lunds stads ram
med 4 600 tkr, utbildningsnämndens ram med 4 000 tkr,
kommunstyrelsens/kommunkontorets ram med 1 300 tkr och
kommunstyrelsen/reserverade medel med 6 800 tkr samt

att

finansiering sker via det tillfälliga statsbidraget för mottagning av
flyktingar.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen samt
ekonomiavdelningen
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§ 173

Bilaga 80

Genomförandeorganisation för
spårvägen Lund C - ESS, (KF)

Dnr KS 2016/0428

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 17 december 2015 beslutat om
igångsättning av projektet Spårväg Lund C – ESS. Avtal om
genomförande och finansiering håller på att tecknas med stat och region.
Projektet går därmed in i en genomförandefas. Med anledning av detta
föreslås ett förtydligande av organisationen för projektet där Tekniska
nämnden har genomförandeansvar för delprojektet Infra/Stad, dvs.
byggnation och framtida drift och underhåll för banan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2016.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Mia Honeth (L), Anders Almgren (S), Hanna
Gunnarsson (V), Torsten Czernyson (KD), Ulf Nymark (MP) och IngaKerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att tekniska nämndens reglemente
justeras så att banhållning för spårväg ingår,
att förtydliga att tekniska nämnden har i uppdrag att genomföra
delprojektet Infra/Stad inom projektet spårväg Lund C-ESS, samt
att tekniska nämnden ska anmäla avvikelser från huvudtidplan och
tilldelad budget samt större avsteg från riktlinjer för gestaltning till
kommunstyrelsen för godkännande.
Anne Landin (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar
att igångsättningstillståndet omprövas eftersom medfinansieringen inte är
klar, och
att beslutet om upprättande av en eventuell genomförandeorganisation
avvisas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Christer Wallins (M) m.fl. yrkande
mot Anne Landins (FNL) m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

tekniska nämndens reglemente justeras så att banhållning för
spårväg ingår.

Kommunstyrelsen beslutar
att
att

förtydliga att tekniska nämnden har i uppdrag att genomföra
delprojektet Infra/Stad inom projektet spårväg Lund C-ESS, samt
tekniska nämnden ska anmäla avvikelser från huvudtidplan och
tilldelad budget samt större avsteg från riktlinjer för gestaltning till
kommunstyrelsen för godkännande.

Reservationer
Anne Landin (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 174/01 och § 174/02.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-05-03 klockan 15.00–19.20

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), 17:15-19:20 §§ 169-194
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S)
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§ 154168
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Ronny Johannessen (M), 15:15-19:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI), 15:00-19:00

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör, 15:00-18:05
Magdalena Titze, Samordnare för flyktingfrågor, 15:00-15:50

Justerare

Mia Honeth (L)

Paragrafer

§ 154-194

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 10 maj 2016, kl. 13.30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

117

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-03

KS 2015/0962

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mia Honeth (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-03

Paragrafer

§ 154-194

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-06-01
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 3 maj 2016,
ärende 19, ”Genomförandeorganisation för spårvägen Lund C- ESS”
Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för
det yrkande som lades av Förnya Lund. Det är ännu inte för sent att
avbryta spårvägsprojektet, inget konkret byggande har ju igångsatts ännu.
För Sverigedemokraterna 2016-05-03
_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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Reservation, kommunstyrelsens sammanträde 2016‐05‐03

Reservation i ärende 20. Ang genomförandeorganisation för spårvägen Lund‐
ESS Dnr KS 2016/0428
Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för mina egna yrkanden:
‐
‐

att igångsättningstillståndet omprövas eftersom medfinansieringen inte är klar.
att beslutet om upprättande av en eventuell genomförandeorganisation avvisas.

Det finns flera viktiga investeringar som bör prioriteras i Lund, en spårväg på 5.5 km tillhör inte dessa.
Det finns dessutom miljövänliga kollektivtrafiklösningar som är betydligt kostnadseffektivare och som
har hög kapacitet men som inte ens utretts som jämförelsealternativ. Jag är övertygad om att det är
en mycket god idé att spårvägsprojektet stoppas.

Lund den 3:e maj 2016

Anne Landin, FörNyaLund

Sida 1
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Kommunstyrelsen

Genomförandeorganisation för spårvägen
Lund C-ESS
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-12-17 beslutat om igångsättning av
projektet Spårväg Lund C – ESS. Avtal om genomförande och
finansiering håller på att tecknas med stat och region. Projektet går
därmed in i en genomförandefas. Med anledning av detta föreslås ett
förtydligande av organisationen för projektet där Tekniska nämnden har
genomförandeansvar för delprojektet Infra/Stad, dvs byggnation och
framtida drift- och underhåll för banan.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-04-21

Barnets bästa
Ärendet bedöms inte beröra barn.

Ärendet
Nuvarande organisation
Spårvägsprojektet drivs i samverkan med Region Skåne. Högsta
beslutande organ inom ramen för projektet är den politiska styrgruppen.
Den politiska styrgruppen består av tre representanter från vardera Lunds
kommun och Region Skåne. Ordförandeskapet innehas av Lunds
kommun.
I den gemensamma politiska styrgruppen koordineras och styrs tidplan,
gränssnitt mellan delprojekten, övergripande risker och kommunikation.
Lunds kommun representanter i den politiska styrgruppen består av
kommunstyrelsens presidium. I ledningsgruppen ingår kommundirektör,
teknisk direktör och stadsbyggnadsdirektör. Projektchefen har sin
anställning på Tekniska förvaltningen.
Projektet är uppdelat i fyra delprojekt där Lunds kommun ansvarar för
delprojekt infrastruktur och Region Skåne för delprojekten fordon, depå
och trafikering.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

121

Tjänsteskrivelse

2 (4)
Diarienummer

2016-04-21

KS 2016/0428

Respektive part ansvarar för att driva och styra sina delprojekt. På
delprojektnivå ligger ansvar för ekonomi/budget, delprojektrisker, teknik
och kvalitet, godkännanden och tillstånd, följande av projekttidplan och
personella resurser.

Kommunkontorets förslag
I och med att igångsättningsbeslut fattats går spårvägsprojektet in i en
genomförandefas. Detta innebär att roller och ansvar behöver förtydligas.
Kommunkontoret föreslår att kommunens organisation förtydligas och att
de operativa besluten inom kommunens delprojekt Infra/Stad beslutas av
Tekniska nämnden. KSAu/strategisk samhällsplanering ska hållas
informerade kontinuerligt under genomförandet. Se bild nedan.

Spårvägsprojektet drivs fortsatt vidare i samverkan med Region Skåne.
Högsta beslutande organ inom ramen för projektet är den politiska
styrgruppen. Den politiska styrgruppen består av tre representanter från
vardera Lunds kommun och Region Skåne. Ordförandeskapet innehas av
Lunds kommun.
Lunds kommuns representanter i den politiska styrgruppen föreslås vara
kommunstyrelsens presidium.
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Projektet ska genomföras enligt av politiska styrgruppen beslutade
projektmål och projektdirektiv. I politiska styrgruppen koordineras och
styrs tidplan, gränssnitt mellan delprojekten, övergripande risker och
kommunikation.
Avvikelser från huvudtidplan och tilldelad budget samt större avsteg från
riktlinjer för gestaltning ska godkännas av kommunstyrelsen.
Tekniska nämndens har ansvar för det operativa genomförandet av
delprojektet Infra/Stad. I Tekniska nämndens uppdrag ingår att
infrastrukturen genomförs i enlighet med projektplanen och utförs i
enlighet med antagna detaljplaner för spårvägen,
projekteringsanvisningar för Spårväg i Skåne, riktlinjer för gestaltning
och designkoncept för vagn och hållplats. Tekniska nämnden ska anmäla
avvikelser gällande ekonomi/budget, delprojektrisker, teknik och kvalitet,
och projekttidplan till kommunstyrelsen. Därutöver ska nämnden
kontinuerligt, minst 2 ggr/år, rapportera om genomförandet till
KSAu/strategisk samhällsplanering.
I Tekniska nämndens genomförandeansvar ingår att upphandla
erforderliga entreprenörer och konsulter för delprojektet Infra/Stads
genomförande.
Projektets ledningsgrupp föreslås från kommunens sida bestå av teknisk
direktör, gatuchef och projektchef. Projektchefen har sin anställning på
Tekniska förvaltningen.
Tekniska nämnden ska efter färdigställande äga spåranläggningen och
ansvara för banhållningen. I detta ingår att tillse att alla erforderliga
tillstånd och godkännanden erhålls och upprätthålls, samt att drift- och
underhåll organiseras och upphandlas.
Kommunkontoret föreslår kommunfullmäktige att Tekniska nämndens
reglemente ska justeras i enlighet med detta.
Föreslagen ändring i Tekniska nämndens reglemente:
Uppdrag och verksamhet
§ 1 Tekniska nämnden ansvarar för
• kommunens gångbanor, cykelvägar, gator, spårvägar, torg, parker,
natur- och skogsområden samt koloni- och odlingslottsområden
§2
Det ankommer på nämnden:
att erhålla och upprätthålla godkännande av spårvägsinfrastruktur från
transportstyrelsen
att erhålla och upprätthålla tillstånd från transportstyrelsen för att
förvalta spårvägsanläggningen.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

att

förtydliga att tekniska nämnden har i uppdrag att genomföra
delprojektet Infra/Stad inom projektet spårväg Lund C-ESS
Tekniska nämnden ska anmäla avvikelser från huvudtidplan och
tilldelad budget samt större avsteg från riktlinjer för gestaltning till
kommunstyrelsen för godkännande
föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämndens reglemente
justeras så att banhållning för spårväg ingår

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör
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§ 174

Bilaga 81

Detaljplan för Vipemöllan 38 m fl i
Lund, Lunds kommun, hemställan,
(KF)

Dnr KS 2015/0863

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har upprättat en detaljplan för Vipemöllan 38
m.fl. i Lund, Lunds kommun med syfte att uppföra ett bostadsområde
med cirka 550 lägenheter i flerfamiljshus samt förskola inom
planområdet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2016.
Byggnadsnämndens hemställan den 21 mars 2016.
Byggnadsnämndens beslut den 17 mars 2016, § 58.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2016.
Utlåtande, upprättat den 4 mars 2016.
Samrådsredogörelse, upprättad den 26 juni 2015.
Planbeskrivning, upprättad den 26 juni 2015, reviderad den 2 november
2015.
Plankarta, upprättad den 26 juni 2015, reviderad den 2 november 2015.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Mia Honeth (L), Hanna
Gunnarsson (V), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Anne Landin (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för Vipemöllan 38 m.fl. i Lund, Lunds kommun,
upprättad den 26 juni 2015, reviderad den 2 november 2015.
Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera detaljplanen byggnadsnämnden med uppdrag att
omarbeta förslaget till detaljplan så att bebyggelse sker på företrädesvis
redan hårdgjorda ytor och så att genomfartstrafik i området inte sker.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Ulf Nymarks (MP) yrkande om
återremiss mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå Ulf Nymarks (MP) yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

128
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-03

Ordföranden ställer därefter proposition på sitt eget m.fl. yrkande mot
avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

anta detaljplanen för Vipemöllan 38 m.fl. i Lund, Lunds kommun,
upprättad den 26 juni 2015, reviderad den 2 november 2015.

Reservationer
Ulf Nymark (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Byggnadsnämnden
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-03

KS 2015/0962

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-05-03 klockan 15.00–19.20

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), 17:15-19:20 §§ 169-194
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S)
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§ 154168
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Ronny Johannessen (M), 15:15-19:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI), 15:00-19:00

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör, 15:00-18:05
Magdalena Titze, Samordnare för flyktingfrågor, 15:00-15:50

Justerare

Mia Honeth (L)

Paragrafer

§ 154-194

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 10 maj 2016, kl. 13.30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-03

KS 2015/0962

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mia Honeth (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-03

Paragrafer

§ 154-194

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-06-01
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Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (3)
Diarienummer

2016-04-13

KS 2015/0863

Kommunstyrelsen

Emma Lundgren
046-355949
emma.lundgren3@lund.se

Detaljplan för Vipemöllan 38 m.fl. i Lund,
Lunds kommun - hemställan
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har upprättat en detaljplan för Vipemöllan 38
m.fl. i Lund, Lunds kommun med syfte att uppföra ett bostadsområde
med cirka 550 lägenheter i flerfamiljshus samt förskola inom
planområdet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2016.
Byggnadsnämndens hemställan den 21 mars 2016.
Byggnadsnämndens beslut den 17 mars 2016, § 58.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2016.
Utlåtande, upprättat den 4 mars 2016.
Samrådsredogörelse, upprättad den 26 juni 2015.
Planbeskrivning, upprättad den 26 juni 2015, reviderad den 2 november
2015.
Plankarta, upprättad den 26 juni 2015, reviderad den 2 november 2015.

Barnets bästa
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov
och situation i enlighet med barnkonventionen tagits. Planområdet har
god tillgång till gröna områden och kvalitativa rekreativa miljöer. Trygga
och säkra gång- och cykelvägar har värnats. Förskolan ligger i direkt
anslutning till gång- och cykelvägen på Hardebergaspåret. Lokalgatan i
området kommer att ha en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Lekplatser
för framför allt yngre barn kan ordnas på kvartersmark. Det finns tre
befintliga kommunala lekplatser som ligger mellan 200-400 m från
planområdet.

Ärendet
JM inkom den 26 juni 2012 med en ansökan om planändring för
Vipemöllan 38 m.fl. Stadsbyggnadskontoret har upprättat en detaljplan
med normalt förfarande.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (3)
Diarienummer

2016-04-13

KS 2015/0863

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att uppföra ett
bostadsområde med ca 550 lägenheter i flerfamiljshus samt förskola
inom planområdet.
Planförslaget innefattar:









24 nya bostadshus i fyra till åtta våningar, innehållandes ca 550
lägenheter,
Möjlighet för verksamheter för kommersiell och social service i
bottenvåningar,
Förskola,
Nya lokalgator med gångvägar samt gång- och cykelvägar som
försörjer de nya bostäderna och kopplar samman området med
omgivande vägnät,
Parkeringshus samt markparkering som försörjer de nya
bostäderna och delar av verksamheterna på Vipeholms
skolområde,
Nya platsbildningar på parkmark i anslutning till
Hardebergaspåret,
Bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt
utökade användningsmöjligheter för dessa byggnader, samt
Kombinerad dagvattendamm/grönyta.

Planförslaget har varit föremål för samråd. Kommunstyrelsen har i
samrådsskedet inte haft något att erinra mot planförslaget. Efter samrådet
har viss omarbetning av planförslaget skett gällande i huvudsak följande:


Ändrad placering av förskolan, huvudsakligen för att ge bättre
förutsättningar ur riskhänseende och för att kunna ta tillvara mer
av områdets gröna värden,



Möjlighet till ytterligare en skoltomt inom området har tagits bort,



Förändring av hushöjder och byggnaders placering, med mer
hänsyn tagen till omgivande bebyggelse och grönstruktur,



Förändrad dagvattenlösning, med anläggande av en kommunal
fördröjningsdamm i områdets västra del, och



Anpassning av vägdragning och bebyggelsestruktur efter den
historiska regementsplanen i västra delen av området.

Byggnadsnämnden har skickat ut planförslaget för granskning och detta
har varit utställd för granskning under perioden den 7 september – den
5 oktober 2015. En revidering av förslaget har därefter genomförts den
2 november 2015. Berörda sakägare har underrättats om revideringarna
och har godkänt dessa.
Kommunkontoret har inte några invändningar mot planförslaget.
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Diarienummer

2016-04-13

KS 2015/0863

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta detaljplanen för Vipemöllan 38 m.fl. i Lund, Lunds kommun,
upprättad den 26 juni 2015, reviderad den 2 november 2015.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret – administrativa avdelningen
Akten
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-03-17

§ 58

Detaljplan för Vipemöllan 38 m.fl.
Godkännande

Dnr BN 2016/0070

Jäv
Lena Gustafsson (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under denna punkt.

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har 2015-06-26, reviderad 2015-11-02, upprättat
detaljplan med syftet att uppföra ett bostadsområde med ca 550 lägenheter i flerfamiljshus samt förskola inom planområdet.
Detaljplanen är utformad så att ett bevarande av den kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelsen i området säkerställs.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att införandet av rivningsförbud i
detaljplan för byggnader inte medför rätt till ersättning.

Beslutsunderlag
PÄ 25/2012a
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-03-04
Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2015-06-26,
reviderad 2015-11-02
Illustration, upprättad 2015-06-26, reviderad 2015-11-02
Planbeskrivning, upprättad 2015-06-26, reviderad 2015-11-02
Utlåtande, upprättat 2016-03-04
Samrådsredogörelse, upprättad 2015-06-26

Yrkanden
Ordföranden Björn Abelson (S), Mia Honeth (L), Klas Svanberg (M),
Helmut Moser (V) och Bernt Bertilsson (C) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag.
Anna Hagerberg (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras till
stadsbyggnadskontoret med följande uppdrag,
att omarbeta förslaget till detaljplan så att bebyggelse sker på företrädesvis redan hårdgjorda ytor och så att genomfartstrafik i området inte sker.

Beslutsgång
Ordföranden Björn Abelson (S) ställer först proposition på Anna
Hagerbergs (MP) yrkande om återremiss mot avslag på densamma och
finner att byggnadsnämnden beslutat att avslå återremissyrkandet.
Byggnadsnämnden beslutar därefter i enlighet med ordföranden Björn
Abelsons (S) m.fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-03-17

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

godkänna detaljplan för Vipemöllan 38 m.fl. i Lund, Lunds
kommun samt att översända denna till kommunfullmäktige för
antagande.

Reservationer
Miljöpartiet (MP) reserverar sig mot beslutet, se protokollsbilaga 1,
BN 2016-03-17 § 62

Protokollsanteckningar
Mia Honeth (L) avger följande protokollsanteckning som godkänns för
anteckning. ”Vi förutsätter att vallen mot Hardebergaspåret blir kvar.
Vallen med sin växtlighet är viktig för den lummiga, gröna karaktären.”

Beslut expedieras till:
JM AB, Per-Anders Olsson, Box 327, 201 23 Malmö
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-17

BN 2016/0056

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2016-03-17 klockan
17.00–19.10

Ledamöter

Björn Abelson (S), ordförande
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP)
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Helen Pender (S), tjänstgör för Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Daniel Pettersson (S)
Ebba Rodriguez Bristulf (S), tjänstgör för Lena Gustafsson (M)
under § 58
Johan Helgeson (MP), tjänstgör för Ulf Nymark (MP)
Mattias Brage (L), tjänstgör för Dimitrios Afentoulis (KD)

Ersättare

Erik Ahlm (FI)

Övriga

Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Inga Hallén, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Johan Lindström, samhällsplanerare
Henrik Borg, stadsantikvarie
Ole Kasimir, planchef
Lotta Wallin, biträdande planchef
Elin Karlsson, planarkitekt
Henrik Nilsson, planarkitekt
Jimmie Simonsen, planarkitekt
Helen Leifsdotter, administratör

Justerare

Anna Hagerberg (MP)

Paragrafer

§ 46-64

Plats och tid för justering Byggnadsnämndens kansli, plan 5, Kristallen, Brotorget 1,
2016-03-21 klockan 08.30

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-17

BN 2016/0056

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Anna Hagerberg (MP)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-03-17

Paragrafer

§ 46-64

Datum då anslaget sätts upp

2016-03-22

Förvaringsplats för protokollet

Byggnadsnämndens kansli, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Ange

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-04-13
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2016-03-04
Handläggare Henrik Nilsson
Tel
046-35 58 17
E-post
henrik.nilsson@lund.se

Byggnadsnämnden i Lund

Detaljplan för Vipemöllan 38 m.fl. i Lund – godkännande
Vipeholmsvägen
PÄ 25/2012a
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har 2015-06-26, reviderad 2015-11-02,
upprättat detaljplan med syftet att uppföra ett bostadsområde med
ca 550 lägenheter i flerfamiljshus samt förskola inom planområdet.
Detaljplanen är utformad så att ett bevarande av den
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i området säkerställs.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att införandet av rivningsförbud i
detaljplan för byggnader inte medför rätt till ersättning.
Beslutsunderlag
 Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2015-06-26,
reviderad 2015-11-02
 Illustration, upprättad 2015-06-26, reviderad 2015-11-02
 Planbeskrivning, upprättad 2015-06-26, reviderad 2015-11-02
 Utlåtande, upprättat 2016-03-04
 Samrådsredogörelse, upprättad 2015-06-26
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-03-04 (denna handling)
Barnets bästa
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen,
behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits.
Planområdet har god tillgång till gröna områden och kvalitativa
rekreativa miljöer. Trygga och säkra gång- och cykelvägar har
värnats. Förskolan ligger i direkt anslutning till gång- och
cykelvägen på Hardebergaspåret. Lokalgatan i området kommer
att ha en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Lekplatser för framför
allt yngre barn kan ordnas på kvartersmark. Det finns tre befintliga
kommunala lekplatser som ligger mellan 200-400 m från
planområdet.
Ärendet
JM AB inkom 2012-06-26 med ansökan om planändring för
Vipemöllan 38 m fl.
Stadsbyggnadskontoret fick 2013-09-05 i uppdrag av
Byggnadsnämndens arbetsutskott att upprätta detaljplan med
normalt förfarande.

Postadress
Besöksadress

Box 41, 221 00 LUND
Brotorget 1

Telefon vx
Telefax

046-35 50 00
046-35 63 80

E-post
Internet

byggnadsnamnden@lund.se
stadsbyggnadskontoret@lund.se
www.lund.se
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Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna att uppföra
ett bostadsområde med ca 550 lägenheter i flerfamiljshus samt
förskola inom planområdet.
Byggnadsnämnden beslutade 2014-05-15 att skicka ut planförslaget
på samråd. Planförslaget hölls tillgängligt för samråd 18 augusti –
29 september 2014. Inkomna yttranden och
stadsbyggnadskontorets kommentarer finns redovisade i
samrådsredogörelsen.
Samrådet föranledde en omarbetning av planförslaget.
Byggnadsnämnden beslutade 2015-08-20 att skicka ut planförslaget
på granskning. Planförslaget hölls tillgängligt för granskning
7 september – 5 oktober 2015.
Detaljplanen reviderades 2015-11-02. Berörda sakägare har underrättats
om revideringarna och skriftligen godkänt dessa i enlighet med 5 kap
18 § PBL.
Inkomna yttranden och stadsbyggnadskontorets kommentarer från
granskningen finns redovisade i utlåtandet. Ett antal berörda
fastighetsägare och kringboende är fortsatt kritiska till
planförslaget. Invändningarna gäller bl.a. ianspråktagande av
grönområde för bebyggelse, exploateringsgrad, hushöjder,
trafiklösningar, anpassning till omgivning och hantering av
befintlig grönska.
Kontoret bedömer att införandet av rivningsförbud i detaljplan för
byggnader inte medför rätt till ersättning. Berörda fastighetsägare har inget
att erinra mot att rivningsförbud införs och har inga anspråk på ersättning
eller inlösen.
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att godkänna detaljplan för Vipemöllan 38 m.fl. i Lund, Lunds kommun
samt att översända denna till kommunfullmäktige för antagande.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Lotta Wallin
biträdande planchef

Henrik Nilsson
planarkitekt

Beslut expedieras till:
JM AB, Per-Anders Olsson, Box 327, 201 23 Malmö
Kommunfullmäktige
Akten
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PLANBESKRIVNING
2015-06-26, reviderad 2015-11-02

1 (51)
PÄ 25/2012a

Detaljplan för Vipemöllan 38 m fl i Lund, Lunds kommun
Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en
plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver
plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta
förståelsen för plankartans innebörd.
Planprocessen 2011
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva
om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna
och enskilda intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning
ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma
med synpunkter.
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra ett bostadsområde
med ca 550 lägenheter i flerfamiljshus samt förskola inom planområdet.
Avsikten med planförslaget är att skapa ett område med en huvudsakligen
stadsmässig struktur med tydliga inslag av grönska som tar vara på de
storskaliga trädvolymer som finns längs Hardebergaspåret och till viss del
även inne i området.
En lokalgata anläggs som en förlängning av Vipemöllevägen i väster. Gatan
löper sedan österut genom området fram till Thulehemsvägen där en ny utoch infart anläggs. Gatan förses med alléplantering samt gång- och
cykelvägar alternativt gångvägar på respektive sida.
I områdets västra del förläggs en kombinerad grönyta/dagvattenyta försedd
med alléplantering längs gatans nord-sydliga sträckning.
En uppbruten kvartersstruktur tillämpas i områdets västra del där
kvartersformerna gör det möjligt. Här placeras byggnaderna huvudsakligen i
anslutning till gatulinjerna och följer dess sträckningar. I områdets östra del
placeras byggnaderna enligt ett friare mönster med mer karaktär av hus i
park. Hushöjderna inom området varierar mellan två och åtta våningar.
Majoriteten av byggnaderna uppförs dock med fyra till sex våningar.
Byggnaderna utgörs av en blandning av punkthus och lamellhus.
I mötet mellan planområdet och Hardebergspåret skapas två nya
platsbildningar på parkmark. Dels i nordväst där en tydlig entréplats för
gående och cyklister kopplar ihop spåret med lokalgatan. Dels i norr där en
plats anläggs som en utvidgning av spåret
En utgallring kommer att ske bland trädridåerna längs Hardebergaspåret
men ett bevarande av upplevelsen av stora trädvolymer i anslutning till
spåret säkerställs med hjälp av planbestämmelser.
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Där det är möjligt löses bilparkering i underjordiska garage under
bostadsgårdarna. För de byggnader som inte kan ha underjordiska garage
anläggs ett gemensamt parkeringshus i områdets västra del.
I områdets mitt anläggs en större förskola i anslutning till Hardebergaspåret.
De två befintliga byggnaderna i områdets sydvästra del som har ett
kulturhistoriskt värde förses med skydds- och varsamhetsbestämmelser och
ges utökade användningsmöjligheter.
Planförslaget innefattar:
• 24 nya bostadshus i fyra till åtta våningar, innehållandes ca 550
lägenheter.
• Möjlighet för verksamheter för kommersiell och social service i
bottenvåningar.
• Förskola
• Nya lokalgator med gångvägar samt gång- och cykelvägar som försörjer
de nya bostäderna och kopplar samman området med omgivande vägnät.
• Parkeringshus samt markparkering som försörjer de nya bostäderna och
delar av verksamheterna på Vipeholms skolområde.
• Nya platsbildningar på parkmark i anslutning till Hardebergaspåret.
• Bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt
utökade användningsmöjligheter för dessa byggnader.
• Kombinerad dagvattendamm/grönyta.
PLANDATA
Planområdet omfattar fastigheterna Vipemöllan 36 och 38 samt del av
fastigheterna Vipemöllan 1, 37 och Mårtens Fälad 2:1.
Huvuddelen av området (Vipemöllan 38) används idag för skoländamål
(gymnasieskola och förskola). Vipemöllan 1 och 36 används för
bostadsändamål.
Markägoförhållanden
Vipemöllan 37 och Mårtens Fälad 2:1 ägs av Lunds kommun. Övriga
fastigheter är privatägda.
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PLANFÖRSLAG

Orienteringskarta med kvartersindelning.

Bebyggelse
Bostäder
24 nya bostadshus föreslås uppföras inom planområdet. Bebyggelsen i
områdets västra del är inordnade efter bebyggelsemönstret på Vipeholms
skolområde och följer således den gamla regementsplanen med hus
orienterade i nord-sydlig och syd-ostlig riktning.
I områdets östra del är byggnaderna ordnade efter ett friare mönster med
mer karaktär av hus i park. Bebyggelsemönstret ansluter här till karaktären i
bostadsområdet söder om planområdet och är avsedd att ge en naturlig
övergång till parkområdet i norr. Med undantag av de fyra husen längst i
öster är byggnaderna orienterade efter Hardebergaspårets sträckning.
Byggnadernas placering är reglerad på plankartan.
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Perspektiv mot kvarter 75 och kvarter 100 från förlängningen av Vipeholmsvägen i
nordöstra delen av området. Perspektiv framtaget av White arkitekter.

Bostadshusen utgörs av en blandning av punkthus och lamellhus.
Våningsantalen varierar i huvudsak mellan fyra och sex våningar.
Punkthuset vid Hardebergaspåret i områdets mitt föreslås uppföras i åtta
våningar och kommer att bli ett landmärke för området väl synligt från
spåret.
För att få en god kontakt mellan byggnaderna och gaturummet har
huvuddelen av byggnaderna placerats längs med gatulinjerna och försetts
med relativt liten förgårdsmark. För en del av husen regleras med
planbestämmelser att entré ska finnas mot gata.
Högsta våningsantal är reglerat med planbestämmelser. Med beaktande att
marken lutar i vissa lägen regleras att ”där så erfordras får källar- eller
souterrängvåning anordnas utan att inverka på beräkningen av högsta
våningsantal”. Våningshöjden inklusive bjälklag är för bostadsvåningar ca
2,7-3,0 meter. För majoriteten av byggnaderna är största takvinkel satt till
22 grader för att hålla nere totalhöjderna i området. För några av
byggnaderna tillåts en högre takvinkel och takkupor. Två av byggnaderna
tillåts ha en indragen takvåning på 60% av takytan.
Med planbestämmelse görs det möjligt att använda de befintliga
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i områdets sydvästra del för
bostadsändamål. Mittemot det sydligaste huset föreslås ett nytt radhus i två
våningar att kunna uppföras.
Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom hela planområdet
är 0,94. 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 ca
550 st.
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Bebyggelsetätheten och lägenhetsantalet är fördelade enligt följande inom
området:
Kvarter
Kvarter 05
Kvarter 06
Kvarter 20
Kvarter 30
Kvarter 40
Kvarter 50
Kvarter 60
Kvarter 70
Kvarter 75 + Kvarter 100
Kvarter 85 + Kvarter 90

Bebyggelstäthet
ca 0,43
ca 0,07
ca 1,24
ca 0,97
ca 1,37
ca 1,20
ca 1,95
ca 0,77
ca 0,99
ca 0,84

Lägenheter
ca 10
1
ca 60
ca 69
ca 90
ca 68
ca 37
ca 54
ca 93
ca 72

Verksamheter och kontor
Samtliga nya byggnader i området förses med planbestämmelsen C1 – även
centrumverksamhet i bottenvåningen. Avsikten med detta är att det ska vara
möjligt att etablera utåtriktade verksamheter av mindre slag såsom t.ex.
butiker, service, gym, kontor, föreningslokaler, samlingslokaler och
restauranger om behov uppkommer i området.
För en av byggnaderna längs Vipeholmsvägen i kvarter 40 gäller
planbestämmelsen C2 – centrumverksamhet ska finnas i bottenvåningen.
Byggnaden har ett sådant strategiskt läge i området att det bedöms vara
motiverat att en del av bottenvåningen ska vara reserverad för en utåtriktad
verksamhet.

Perspektiv längs förlängningen av Vipeholmsvägen mot öster med kvarter 40 i
förgrunden. Tegelbyggnaden i fonden är befintlig. Perspektiv framtaget av White
arkitekter.

De befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i områdets sydvästra
del förses med planbestämmelsen K - kontor.
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Offentliga byggnader
Kvarter 80 som ligger i anslutning till Hardebergaspåret i områdets mitt är
avsett att användas för skolverksamhet (förskola). Med planbestämmelser
regleras att en huvudbyggnad kan uppföras i två våningar. Byggrätten för
huvudbyggnaden är reglerad så att byggnaden ska ligga i anslutning till
lokalgatan och utgöra en tydlig del av gaturummet. Skolfastigheten är ca
6800 kvm stor.
Parkeringshus
I kvarter 15 föreslås ett parkeringshus uppföras i två våningar.
Parkeringshuset är avsett att innehålla parkeringsplatser för bostäderna i
kvarter 20 och 30. Föreslagen lösning gör det möjligt att bibehålla en stor
del av växtligheten mot Hardebergaspåret i kvarter 30. Ambitionen är att ge
parkeringshuset en ”grön” utformning med t.ex. fasader klädda med
växtlighet.
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
De två befintliga huvudbyggnaderna i områdets sydvästra del,
”Sjukhuschefens bostad” och ”personalbostäderna” 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.
Dessa byggnader redovisas som kulturhistoriskt intressanta i
bevaringsprogrammet ”Lund utanför vallarna del I”. De har därför åsatts
varsamhetsbestämmelser, skyddsbestämmelser och rivningsförbud i enlighet
med 4 kap 16§ PBL.
Vid fasadfotona på plankartan finns angivet vilka karaktärsdrag och värden
som ska tas tillvara eller som inte får ändras för respektive byggnad.
Kulturhistoriskt värdefulla och bevaringsvärda aspekter som bör tas tillvara
men som inte omfattas av planbestämmelserna är för ”Sjukhuschefens
bostad”:
- Ursprunglig planlösning med fasta snickerier i form av trappräcke,
dörrblad samt målade dörröverstycken.
- Trädgård med grönyta och växtlighet, rester av äldre trädgård med
avenbokshäck, bersåer och stenparti med damm i sydvästra hörnet, äldre
fruktträd i norra delen av trädgården, solur med läkarsymbol på senare
sockel.
- F.d. garage i vit puts med sadeltak belagt med enkupigt rött tegel,
nockpannor i bruk, trädgårdsmur som förbinder garage med bostadshus.
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Bilder från interiör i ”Sjukhuschefens bostad”.

Kulturhistoriskt värdefulla och bevaringsvärda aspekter bör tas tillvara men
som inte omfattas av planbestämmelserna är för ”personalbostäderna”
- Ursprunglig planlösning.
- Trädgård med gräs och växtlighet.
Grönstruktur och parker
Ambitionen i planförslaget är att Vipeholmsområdet ska upplevas som ett
grönt bostadsområde med flera stora träd, även om mycket av den
nuvarande parkkaraktären försvinner. I planen ges förutsättningar att skapa
gröna stråk genom trädplanteringar längs gatorna samt plats på gårdarna att
skapa gröna miljöer.
Området gränsar i norr till Hardebergaspåret som är ett viktigt gång- och
cykelstråk för rekreation. Hardebergaspåret kan idag upplevas som en
ganska sluten grön tunnel med liten kontakt till sin omgivning. Ambitionen
är att skapa en större variation i grönskan än idag, samt att skapa en god
kontakt mellan det nya bostadsområdet och Hardebergaspåret. En ökad
kontakt ger också en ökad trygghetskänsla för de som rör sig längs spåret.
För att säkerställa en fortsatt grön miljö längs Hardebergaspåret införs en
planbestämmelse om marklov för fällning av träd på kvartersmark, vid
förskola och bostäder. I samband med exploateringen kommer framför allt
popplarna som finns längs sträckan gallras bort till förmån för bland annat
de bokträd som står på platsen. Detta görs för att öka kontakten mellan
spåret och bostäderna, och för att variera grönskans karaktär, sprida
åldersfördelning på de träd som finns längs sträckan och ge bokträden bättre
förutsättningar att breda ut sig.
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Bild från Hardebergaspåret som det ser ut idag.

I området finns idag ingen allmän platsmark som är park, även om området
närmast Hardebergsapåret kan upplevas som det. I planförslaget tillkommer
ny parkmark på fyra platser, varav tre längs Hardebergaspåret. En plats
längst i väster blir ny entrémiljö för fotgängare och cyklister till Vipeholm.
Lite längre österut längs spåret skapas en ny liten fickpark. Längst i öster i
planområdet längs föreslagen gång- och cykelväg finns en trädridå som
också blir parkmark.

Perspektiv mot öster längs Hardebergaspåret mot ny fickpark. Perspektiv
framtaget av White arkitekter.
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Ny parkmark tillkommer även i områdets västra del där en kombinerad
grönyta/dagvattendamm förläggs i nord-sydlig riktning längs lokalgatan.
Ytan förses med alléplantering. Här blir även en del av den gamla
planteringen utanför administrationsbyggnaden allmän platsmark med
parkändamål.

Perspektiv mot norr över den nya dagvattendammen/grönytan.
Administrationsbyggnaden till höger. Perspektiv framtaget av White arkitekter.

Bostadsgårdar
Planförslaget är utformat med ambitionen att bostadsgårdarna i området ska
vara så gröna som möjligt.
Trädgårdarna mot Hardebergaspåret, samt en del av trädgårdarna inne i
området förses med planbestämmelse om marklov för trädfällning för att
delar av de uppväxta trädmiljöerna där ska tas tillvara. Lokaliseringen av
byggrätter, mark som inte får bebyggas och mark som endast får bebyggas
med uthus och garage i begränsad omfattning är även den utlagd med
hänsyn till hur den befintliga grönskan möter omgivningen. Med undantag
av stödmurar som kan behövas för att reglera nivåskillnader inom området
är planbestämmelserna utformade så att plank, murar och dylikt inte ska
uppföras inom bostadsområdet. Tanken är att gårdarna, så långt möjligt, ska
uppfattas som en öppen och sammanhängande grön miljö.
För de gårdar som underbyggs med parkering krävs att en grön gård skapas
med hjälp av ett planteringsbart bjälklag. Detta regleras med
planbestämmelse.
Bjälklaget kan utformas så att större träd kan utvecklas på gården med hjälp
av lokalt anlagda djupare växtbäddar.
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Typsektion för gårdsbjälklaget. På betongbjälklaget placeras dränerande skikt,
fyllning och mellan växtjord. Detta ger liknande förhållanden som på gårdar utan
underliggande betongbjälklag. Illustration: ADahl samhällsplanering AB.

Exempel på bostadsgård på planteringsbart bjälklag. Foto: Landskapsgruppen AB. Källa:
Detaljplan för Öresund 4 mm
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Gatuplanteringar
Längs de nya lokalgatorna genom området planeras för enkelsidiga och
dubbelsidiga trädplanteringar.
Skolgård
Den planerade förskolan längs Hardebergaspåret har goda förutsättningar att
få en grön utemiljö. Den befintliga miljön innehåller många stora träd och
mycket grönyta vilket kan tas tillvara vid gestaltningen av skolgården.
Skolfastigheten är ca 6800 kvm stor.
Trafik
Biltrafik
En ny lokalgata anläggs som en förlängning av Vipeholmsvägen i väster. Gatan
löper sedan österut genom området fram till Thulehemsvägen där en ny ut- och
infart anläggs. Gatan kommer att ges en utformning som lämpar sig för en
hastighetsbegränsning på 30 km/h.
Enligt utredning om ”Trafikalstring och trafikfördelning” (Tyréns april 2015)
kommer trafikmängden på lokalgatan att vara i storleksordningen 2000 fordon
per dygn eller 1400 fordon per dygn vid införande av bilpool.
Kvarteren 30, 40, 50 och 60 kopplas samman av ett mindre gatunät som
kommer att utgöra dels lokalgata och dels gemensamhetsanläggning (del mellan
kvarter 40 och 50).
Samtliga garage, parkerings- och angöringsplatser kan nås via de ovan nämnda
gatorna.
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Vägnät genom planområdet.
Rött – nya lokalgator, gult – gator som gemensamhetsanläggning på kvartersmark.

Gång- och cykeltrafik
Nya enkelriktade gång- och cykelvägar anläggs längs lokalgatan i
planområdets nordvästra och nordöstra del. Dessa kopplas samman med det
övergripande gång- och cykelnätet i omgivningen. Som en konsekvens av
planförslaget föreslås en utbyggnad av gång- och cykelvägen längs
Vipeholmsvägens östra sida mellan Vipemöllevägen och Knut Wicksells
väg.
Längs den genomgående lokalgatan i övriga delar av området anläggs
gångvägar på vardera sidan av lokalgatan. Här sker cykling i blandtrafik.
I planområdets mitt kommer det att vara möjligt att röra sig mellan
Hardebergaspåret och lokalgatorna via den nya fickparken.
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Övergripande system för gång- och cykeltrafik i och i anslutning till området.
Lila – befintliga gång- och cykelvägar, Ljusblått – nya gång- och cykelvägar,
rosa– cykel i blandtrafik samt separata gångvägar, gult – gång- och cykel i
blandtrafik.

Kollektivtrafik
Stadsbusstrafik med hög turtäthet finns i anslutning till området inom ett
gångavstånd mellan 200 till 700 meter. I öster passerar stadsbuss 6 på
Thulehemsvägen med hållplats strax söder om korsningen med
Hardebergaspåret. På Hjalmar Gullbergs väg
finns busshållplats för stadsbuss 3 samt regionbuss linje 155. Hållplatser för
regionbussar mot Malmö och ett flertal orter öster om Lund finns vid
Dalbyvägen.
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Kollektivtrafik i anslutning till planområdet. Blått – stadsbuss linje 6, grönt –
stadsbuss linje 3, orange – regionbuss linje 155, röda cirklar – hållplatslägen.

Utformning av gator
De nya lokalgatorna som löper genom området kommer att
utformas för att säkra låga hastigheter, bland annat genom upphöjda
passager i lägen där korsande gång- och cykeltrafik förväntas.
Gatorna kommer att förses med alléplanteringar och parkeringsfickor.
Utfartsförbud finns markerat på plankartan.
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Principsektion för lokalgata med gångvägar på ömse sidor.

Principsektion för lokalgatan med gång- och cykelvägar på ömse sidor.
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Sektion för lokalgatan vid nya in-/ och utfarten mot Thulehemsvägen, i det läge med
mest höjdskillnad mellan gata och intilliggande fastighet, ADahl samhällsplanering
AB.

Parkering och angöring
Gällande parkeringsnorm ska tillämpas.
Parkeringsplatser för bilar anordnas i parkeringshus (i kvarter 15) för
bostäderna i kvarter 20 och 30. För övriga bostadskvarter anordnas
parkering i underjordiska garage. I södra delen av kvarter 10 anordnas en
markparkering tillhörande Vipeholmsskolan. Parkering till den nya
förskolan föreslås anordnas på fastighetens västra sida med infart från den
mindre lokalgatan. Parkeringsutrymme för leveranser till förskolan kan
anordnas på gatumark i direkt anslutning till skolfastigheten.
Utöver parkeringen på kvartersmark föreslås parkeringsfickor anordnas i
strategiska lägen längs lokalgatan. Parkeringsfickorna är avsedda för kortare
besök i området, t.ex. för hämtning och lämning till den nya förskolan.
Cykelparkering kommer att anordnas på förgårdsmark, i cykelförråd på
gårdar och i källare.
Bullerskyddsåtgärder
För kvarter 05, 06 och 20 överskrids gällande riktvärden för trafikbuller.
Med planbestämmelse regleras att ” i bostäder där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå (Leq) vid fasad överskrids ska minst hälften av bostadsrummen
placeras mot tyst eller ljuddämpad sida. Med ljuddämpad sida avses högst
50 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Bostäder ska ha tillgång till uteplats
eller gemensam uteplats i anslutning till bostad där ljudnivån inte överstiger
Lmax 70 dBA”.
För kvarter 05, 06,10 och 15 regleras dessutom med planbestämmelse att
”bullerplank ska anordnas till en höjd av 3,0 meter mot motorvägen” för att
förbättra bullersituationen i kvarter 05, 06 och 20. Uppförandet av
bullerplanket kommer att regleras i exploateringsavtal.

1281K-P129

158

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2015-06-26, reviderad 2015-11-02

17 (51)
PÄ 25/2012a

Teknisk försörjning
Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp
Området kan anslutas till befintliga system för energiförsörjning, tele samt
vatten och avlopp. Med planbestämmelser ges möjlighet att uppföra nya
nätstationer på kvartersmark och allmän platsmark inom hela planområdet.
Inom området måste ledningar nyanläggas för att sedan anslutas till de
befintliga systemen.
Dagvattenhantering
Planområdet är beläget inom VA-Syds verksamhetsområde för dagvatten. I
områdets västra del förläggs en kombinerad öppen dagvattendamm/grönyta
på parkmark. Dammen kommer att fördröja dagvattnet från området innan det
leds vidare i ledningar. Läget för dagvattendammen har valts utifrån den
strikta befintliga bebyggelsestrukturen med avsikten att fördröjningsdammen
ska utgöra en del av den övergripande utformningen och inte bara vara en
teknisk installation. Dagvattendammen placeras centralt i gaturummet. Träd
placeras på dagvattendammens sidor för att skapa en esplanad med lokalgata
och gång- och cykelstråk söderut på den västra sidan samt enbart gång- och
cykelstråk på den östra sidan.
Det är endast i samband med kraftiga regn, ett par gånger om året, som ytan
kommer att vara vattenfylld.

Sektion genom dagvattendamm, skala 1:20, ADahl samhällsplanering AB .
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Plan över dagvattendamm enligt illustration till detaljplan (blå markering avser
vattenfylld yta vid maxvolym), ADahl samhällsplanering AB.

I den geotekniska undersökning som är genomförd bedöms infiltration av
markvatten inom området ej möjlig p.g.a. alltför täta jordar.
Dagvattnet från gatumark kommer att ledas ut över planteringsytorna längs
lokalgatorna för att fördröjas innan det leds vidare till dagvattendammen.
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Renhållning
Underjordiskt system för källsortering kommer att anordnas på
kvartersmark. Föreslagna placeringar syns på illustrationsplanen över
området. Hushållssopor kommer att hanteras i utrymmen inne i
huvudbyggnaderna eller i mindre sophus på kvartersmark.
Marklov
Inom område betecknat med ”n1” gäller, i enlighet med 4 kap 15 § PBL,
utökad lovplikt för trädfällning.

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
efter samråd med länsstyrelsen:
Platsen
Planområdet berörs av skyddsavstånd pga. närheten till motorvägen och
transporter med farligt gods. Närheten till motorvägen ger dessutom upphov
till höga trafikbullernivåer i områdets västra delar. I norr gränsar området
till Hardebergaspåret som är ett värdefullt grön- och rekreationsstråk.
Planen
Genomförande av planförslaget innebär en ökad exploateringsgrad.
Bostäder kommer att uppföras på mark som tidigare använts för allmänt
ändamål och till store delar varit obebyggd. Infrastruktur, tekniska
anläggningar m.m. måste byggas ut inom området. Ny infart kommer att
anläggas från Thulehemsvägen. Hardebergaspåret kan komma att
omgestaltas längs aktuell sträckning.
Påverkan
Genomförande av planförslaget kommer att påverka upplevelsen av
Hardebergaspåret längs aktuell sträckning. Riskutredning avseende nya
bostäders närhet till transporter med farligt gods kommer är genomförd.
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Trafikbullerutredning för att utreda planförslagets påverkan på ny och
befintlig bebyggelse är genomförd.
Samlad slutsats
Genomförande av planförslaget innebär en förtätning inom tätorten Lund.
Påverkan på omgivningen rör sig främst om att upplevelsen av
Hardebergaspåret kommer att förändras längs aktuell sträckning samt att
trafiken till, från och inom området kommer att öka.
Omgivningspåverkan, störningskällor osv. kan hanteras inom ramen för
detaljplaneverktyget.
Sammantaget 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
Enligt den radonmätning som PQ Geoteknik & Miljö AB, (”Översiktlig
geoteknisk undersökning 2014-03-31”) genomfört i området klassificeras
området som normalriskområde. (Normalriskmark 10-50 kBq/m3 och
högriskmark >50 kBq/m3.)
Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade.
Markföroreningar
En översiktlig markmiljöundersökning har genomförts av PQ Geoteknik &
Miljö (2015-03-13). Undersökningen visar att det inom området finns en
del ytliga föroreningshalter i framför allt mellersta delen av området där
byggnader och anläggningar tidigare legat.
Av denna anledning regleras med planbestämmelse att förorenad mark inom
område aktuellt för bygglov ska saneras innan bygglov för bostäder eller
skola ges. Bygglov kan ges med villkoret att förutsättningen i stället ska
vara uppfylld för att startbesked ska få ges med stöd av 9 kap 37a § PBL.
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Marken ska saneras till minst Naturvårdsverkets riktvärden för känslig
markanvändning för det område som ska bebyggas med bostäder eller skola.

Karta från översiktilig markmiljöundersökning (framtagen av PQ Geoteknik och
Miljö 2015-03-13), som visar den den del av området som innehåller ytliga
föroreningshalter.

Vatten
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten
har Höje å dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status
2027, Kävlingeån har otillfredsställande ekologisk status med kravet att
uppnå god ekologisk status 2027. De olika vattendragen i Lunds kommun
som fungerar som dagvattenrecipienter har klassificerats efter hur stort flöde
och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta
emot beroende på deras speciella förutsättningar. I dagvattenstrategin för
Lunds kommun redovisas klassificering av de olika recipienternas
känslighet.
Planområdet ingår i avrinningsområdet Höje å.
Följande principiella lösningar föreslås för dagvattenhanteringen:
- Dagvattnet fördröjs inom planområdet i en öppen dagvattendamm innan
det leds vidare i ledningar. Dagvattendammen är dimensionerad för att
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fördröja ett 10-årsregn. Utflödet är preliminärt bestämt till 170 l/s vilket
innebär att dammen i normalfallet kommer att vara torr. Så fort flödet
till dammen blir större än 170 l/s, vilket troligen inträffar några gånger
per år, kommer det att stå vatten i magasinet. Med det tillåtna utflödet
kommer vattnet att rinna undan relativt snabbt. Vid extrema regn kan
dammen tillåtas att svämma över och vatten kan då söka sig längs gator
med rännstensbrunnar söder om området.
Dagvattnet från gatumark kommer att ledas ut över planteringsytorna
längs lokalgatan för att fördröjas där innan det leds vidare till
dagvattendammen.

Skuggning
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats (”Solstudier 2015-05-04
JM AB/White arkitekter”). Nedan redovisas skuggpåverkan (utan träd) för
vårdagjämning 21 mars kl.10,13 och 16 samt för sommarsolståndet 21 juni kl.
10, 13 och 16. Den påverkan på solförhållandena som den nya bebyggelsen har
på den befintliga bebyggelsen bedöms som ringa för en tätort. Solförhållanden
kommer som helhet att vara goda för såväl ny som befintlig bebyggelse.

Vårdagjämning 21 mars kl.10. Skuggsimulering framtagen av White arkitekter.
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Vårdagjämning 21 mars kl. 13. Skuggsimulering framtagen av White arkitekter.

Vårdagjämning 21 mars kl.16. Skuggsimulering framtagen av White arkitekter.
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Sommarsolståndet 21 juni kl.10. Skuggsimulering framtagen av White arkitekter.

Sommarsolståndet 21 juni kl.13. Skuggsimulering framtagen av White arkitekter.
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Sommarsolståndet 21 juni kl. 16. Skuggsimulering framtagen av White arkitekter.

Trafik
Tyréns AB har genomfört en utredning om ”Trafikalstring och
trafikfördelning” (april 2015) vid en exploatering enligt planförslaget.
Enligt trafikverkets alstringsverktyg alstrar den tillkommande
exploateringen ca 1000 fordon per dygn. Enligt Lunds kommuns
beräkningsprinciper blir motsvarande siffra ca 1400-2000 fordon per dygn,
där den lägre alstringen förutsätter införande av bilpool.
Eftersom det planeras för effektiva bostäder och bilpool i området
tillsammans med det faktum att det nya området ligger strategiskt placerat
intill gång- och cykelstråket Hardebergaspåret, vilket kan bidra ytterligare
till att fler lämnar bilen hemma, är det mest troliga scenariot att den
tillkommande trafiken landar runt 1400 fordon per dygn.
I genomförda analyser av trafikfördelningen redovisas hur trafikmängderna i
närområdet påverkas för de tre olika alstringsnivåerna.
Av den nya bebyggelsens trafik bedöms ca 70% köra ut via den nya
gatuanslutningen till Thulehemsvägen och 30% via den befintliga
Vipeholmsvägen. Av den befintliga bebyggelsens trafik bedöms ca 25-30%
köra ut via den nya gatuanslutningen till Thulehemsvägen och ca 70-75%
via den befintliga Vipeholmsvägen.
På kartorna nedan redovisas beräknade trafikmängder på omgivande vägar
efter att planförslaget genomförts, med en tillkommande trafikmängd på
1400 (scenario 2) respektive 2000 fordon per dygn (scenario 3). Den
ökning eller minskning av trafikmängden som den nya bebyggelsen och den
nya gatuanslutningen mot Thulehemsvägen för med sig redovisas separat
inom parentes.
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Enligt scenario 2 bedöms biltrafiken öka något på Thulehemsvägen norr om
den nya anslutningsgatan (+400 f/d). Trafiken bedöms också öka något på
Thulehemsvägens mitt (+100 f/d). Samtidigt bedöms trafiken minska
något på Vipeholmsvägen (-100 f/d) och på Hjalmar Gullbergs väg
(-500 f/d).
De förändringar av trafikmängder som sker till följd av exploateringen är
relativt små i förhållande till dagens trafikmängder.

Trafikmängder efter exploatering och med ny gatuanslutning mot Thulehemsvägen,
enligt scenario 2 (tillkommande trafikmängd på 1400 fordon per dygn). Siffran som
redovisas inom parentes är förändringen i jämförelse med nuläget. Framtagen av
Tyréns AB.

Enligt scenario 3 bedöms biltrafiken öka något på Thulehemsvägen norr om
den nya anslutningsgatan (+600 f/d). Trafiken bedöms också öka något på
Thulehemsvägens mitt (+300 f/d) och på Vipeholmsvägen (+100 f/d).
Samtidigt bedöms trafiken minska något på Hjalmar Gullbergs väg
(-500 f/d).
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Även i detta scenario, som innebär att ingen bilpool införs, är de
förändringar av trafikmängder som sker till följd av exploateringen relativt
små i förhållande till dagens trafikmängder.

Trafikmängder efter exploatering och med ny gatuanslutning mot Thulehemsvägen,
enligt scenario 3 (tillkommande trafikmängd på 2000 fordon per dygn). Siffran som
redovisas inom parentes är förändringen i jämförelse med nuläget. Framtagen av
Tyréns AB.

Kapacitetsberäkningar har genomförts för den nya anslutningen till
Thulehemsvägen. Beräkningarna har gjorts för maxtimmen på morgonen
respektive eftermiddagen. Beräkningarna har dels gjorts med de förväntade
1500 fordon/dygn (scenario 2) i den nya anslutningen, men också med 1900
fordon/dygn (scenario 3). Beräkningarna ger att det inte förväntas bli några
framkomlighetsproblem och inte heller uppstå några köer i den nya
korsningen.
Förutsättningarna för ett hållbart resande bedöms vara goda som följd av ett
väl etablerat gång-, cykel- och kollektivtrafiknät.
Planförslaget medför att utfartsförhållandena för fastigheterna Vipemöllan
1, 35 och 37 kommer att förändras. Fastigheterna Vipemöllan 1 och 35
kommer att ges nya utfartsmöjligheter mot den nya lokalgatan samtidigt
som deras befintliga utfarter mot Thulehemsvägen tas bort (endast norra
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utfarten för fastigheten Vipemöllan 1). För fastigheten Vipemöllan 37
kommer befintliga utfarter mot norr att behöva justeras något.
Förändringarna av utfarterna kommer att regleras i exploateringsavtal.
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)
(Leq)
inne
Maxnivå
(Lmax)

55 dBA
30 dBA

ute (frifältsvärde)

70 dBA ( vid uteplats)

inne

45 dBA ( nattetid )

Värdet Leq 55 dBA ska innehållas såväl utanför fasad som på uteplats.
Av Boverkets trafikbullerpolicy framgår att bebyggelse kan tillåtas även om
Leq > 55 dBA erhålls vid fasad.
Som förutsättningar för att få göra avsteg nämns:
- Bebyggelse i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse
av stadskaraktär, t.ex. ordnad stadsbebyggelse.
- Komplettering av befintlig tät bebyggelse längs kollektivstråk i större
städer.
- Ny tätare bebyggelse av typ ordnad kvartersstråk i större städer, längs
kollektivstråk.
Aktuell bebyggelse hamnar inom kategorin ny tätare bebyggelse i större
städer, i närheten av kollektivstråk.
Överskrids Leq 55 dBA utanför fasad gäller
- Minst hälften av bostadsrummen liksom uteplats ska lokaliseras mot en
tyst (Leq 45 dBA) eller åtminstone ljuddämpad (Leq 50 dBA) sida.
- Maxnivån bör ej överskrida 70 dBA på ljuddämpad sida.
Utifrån prognostiserad trafikutveckling har bullerförhållandena beräknats av
Tyréns (Trafikbullerutredning, rev 2015-06-01). Genomförda beräkningar
har tagit hänsyn till effekterna av en eventuell utbyggnad av E22 med fler
körfält.
Av bullerutredningen framgår att den dygnsekvivalenta ljudnivån
överskrider Leq 55 dBA för byggnaderna inom kv 05, 06 och 20. Här
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erhålls nivåer på upp mot Leq 67 dBA vid övre våningsplan. För samtliga
övriga byggnader inom området samt på förskolegården innehålls generellt
Leq 55 dBA.
För byggnader med trafikbullernivåer på högst Leq 55 dBA vid fasad kan
valfria planlösningar väljas.
Generellt gäller för samtliga kvarter att uteplatser kan anordnas där Leq 5055 dBA/Lmax 70 dBA innehålls.
Genom val av fönster, yttervägg samt eventuella friskluftsintag med
erforderlig ljudisolering kan samtliga gällande inomhusriktvärden uppfyllas.
För den befintliga bebyggelsen i anslutning till planområdet har beräkningar
genomförts för såväl prognostiserad trafikutveckling som för dagens flöde.

Kartor som visar lägen för genomförda bullerberäkningar för befintlig bebyggelse
i anslutning till planområdet, framtagna av Tyréns AB. Till vänster vid
Vipemöllevägen. Till höger vid Thulehemsvägen.
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Tabell med bullernivåer för befintlig bebyggelse i anslutning till planområdet,
framtagen av Tyréns AB. Nivåer är redovisade utan effekt av ev. bullerskyddande
plank m.m. medräknade.

Som framgår av beräknade nivåer i tabellen ovan påverkar utbyggnaden
trafikbullernivån endast marginellt. För flertalet fastigheter erhålls samma
trafikbullernivåer med såväl dagens trafikmängder som med de
trafikmängder som kan förväntas i framtiden. För Vipemöllan 35 ökar den
ekvivalenta ljudnivån med 1 dB, Leq under 55 dBA erhålls dock
fortfarande. Maxnivån är generellt oförändrad.
För befintlig bebyggelse ut mot Thulehemsvägen erhålls trafikbullernivåer
överskridande Leq 55 dBA, såväl med dagens trafikmängder som
prognostiserade trafikmängder. Lunds kommun har, i enlighet med den
transportpolitiska propositionen (1997/98:53), tagit fram ett åtgärdsprogram
mot buller, som är inriktat på åtgärder för befintlig bebyggelse. Detta
åtgärdsprogram innebär bl.a. möjlighet för fastighetsägare att få bidrag för
bullerdämpande åtgärder.
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Beräkningspunkter för trafikbuller för de kvarter där gällande bullerriktvärden
överskrids, framtaget av Tyréns AB.

Kv 05
För kv 05 gäller att det södra huset är befintligt och att ett nytt hus planeras
norr om detta med ett garage/carport i tomtgräns mot motorvägen. I
dagsläget finns ett bullerplank med en höjd av ca 3 meter som sträcker sig
från trafikplats östra avfarten Lund till ungefär mitt för den befintliga
byggnaden. För att ingen öppning ska finnas mellan befintligt plank och
garaget föreslås ett 3 meter högt plank i tomtgräns. I tabellen nedan
redovisas beräknade nivåer med befintligt bullerplank, förlängt plank i
tomtgräns och avskärmande garage/carport.
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Tabell med beräknade bullernivåer för kvarter 05 med planerad garagelänga och
bullerplank mot motorvägen uppfört, framtaget av Tyréns AB.
Beräkningar har även utförts av förväntade trafikbullernivåer med ett förlängt
bullerplank (höjd 3 meter) norrut i tomtgräns till kvarter 06.

Tabell med beräknade bullernivåer för kvarter 05 med planerad garagelänga och
bullerplank mot motorvägen samt förlängt bullerplank i kvarter 06 uppfört,
framtagen av Tyréns AB.
Trafiken på Vipeholmsvägen orsakar Leq 51 dBA/Lmax 67 dBA vid närmsta
fasad. Detta innebär att om planket uppförs i kvarter 06 bestäms maxnivåerna i
punkt 1, 3 och 4 av trafiken på Vipeholmsvägen. Utan förlängt bullerplank i
kvarter 06 överskrids Leq 55 dBA utanför gavelfasader mot motorvägen samt för
nya husets norra långsida. Detta innebär för den nya byggnaden att hälften av
bostadsrummen behöver lokaliseras mot söder där Leq högst 50 dBA/Lmax 70
dBA innehålls.
Genom att bullerplanket förlängs utmed tomtgräns i kvarter 06 kommer Leq 55
dBA att innehållas generellt, förutom för gavelfasaden mot motorvägen. Detta
innebär att valfria planlösningar kan väljas om inga fönster finns utmed gaveln.

Med planbestämmelse regleras att ”bullerplank ska uppföras till en minsta
höjd av 3,0 meter mot motorvägen” samt ”i bostäder där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå (Leq) vid fasad överskrids ska minst hälften av bostadsrummen
placeras mot tyst eller ljuddämpad sida. Med ljuddämpad sida avses högst
50 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Bostäder ska ha tillgång till uteplats
eller gemensam uteplats i anslutning till bostad där ljudnivån inte överstiger
Lmax 70 dBA”.
Uppförande av bullerplank kommer att regleras i exploateringsavtal.

1281K-P129

174

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2015-06-26, reviderad 2015-11-02

33 (51)
PÄ 25/2012a

Kv 06

Tabell med beräknade bullernivåer för kvarter 06, framtagen av Tyréns AB.

Utanför närmsta fasad mot E22:an erhålls höga trafikbullernivåer för den
befintliga byggnaden i kvarter 06. Genom att förlägga en bullerskärm förbi
byggnaden kan trafikbullernivån minskas.
Med planbestämmelse regleras att ”bullerplank ska uppföras till en minsta
höjd av 3,0 meter mot motorvägen” samt ”i bostäder där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå (Leq) vid fasad överskrids ska minst hälften av bostadsrummen
placeras mot tyst eller ljuddämpad sida. Med ljuddämpad sida avses högst
50 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Bostäder ska ha tillgång till uteplats
eller gemensam uteplats i anslutning till bostad där ljudnivån inte överstiger
Lmax 70 dBA”.
Uppförande av bullerplank kommer att regleras i exploateringsavtal.
Som framgår av beräknade nivåer i tabellen ovan så innehålls inte Leq högst
55 dBA även om en avskärmning sker med en tre meter hög bullerskärm.
Jämfört med oskärmade förhållanden kan dock en betydande sänkning
erhållas med ett bullerplank.
På byggnadens baksida kommer då Leq som högst 50 dBA att innehållas
mitt på byggnaden på bottenvåningen och Leq som högst 55 dBA på
ovanvåningen. Enligt Boverkets tillämpningsanvisningar kan det
undantagsvis vara acceptabelt med Leq upp mot 55 dBA vid övre
våningsplan på byggnadens baksida om Leq 50 dBA inte kan innehållas.
Tillämpningsanvisningarna bedöms vara relevanta i detta fall då den
aktuella byggnaden är befintlig och kulturhistoriskt värdefull.

Kv 20
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Tabell med beräknade bullernivåer för kvarter 20 med planerat bullerplank
uppfört, framtagen av Tyréns AB.

Utanför närmsta fasader mot E22:an erhålls höga trafikbullernivåer. Utanför
översta våningsplanet erhålls nivåer på upp mot Leq 64 dBA. Den planerade
garagebyggnaden mot motorvägen har positiv inverkan på
trafikbullernivåerna på framför allt långsidan mot motorvägen. Förutom
garagebyggnaden planeras ett bullerplank med höjden 3 m uppföras mot
motorvägen. Med bullerplanket kommer trafikbullernivåerna att minska
betydligt; nivåerna utanför fasader mot vägen uppgår till högst Leq 58-63
dBA. Högst nivåer erhålls vid övre våningsplan och längst i norr där
bullerplanket slutar i nivå med byggnaden. Med de nivåer som erhålls med
hjälp av ett bullerplank och genomgående lägenheter uppfylls Boverkets
tillämpningsanvisningar för byggnaden närmast motorvägen.
För den bakomliggande byggnaden gäller att denna är skärmad av den
framförliggande byggnaden så att Leq högst 55 dBA erhålls. Detta
förutsätter att byggnaderna närmst E22:an byggs först med bibehållen höjd.
Med planbestämmelse regleras att”i bostäder där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå (Leq) vid fasad överskrids ska minst hälften av bostadsrummen
placeras mot tyst eller ljuddämpad sida. Med ljuddämpad sida avses högst
50 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Bostäder ska ha tillgång till uteplats
eller gemensam uteplats i anslutning till bostad där ljudnivån inte överstiger
Lmax 70 dBA”.
Med planbestämmelse regleras för kvarter 10,15 och anslutande parkmark
att ”bullerplank ska uppföras till en minsta höjd av 3,0 meter mot
motorvägen” samt ” Uppförande av bullerplank kommer att regleras i
exploateringsavtal.

Risker (farligt gods m m)
Riskanalys avseende olyckor med farligt gods har genomförts av Wuz risk
consultancy AB 2015-04-23. Av genomförd riskanalys framgår följande:
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Risknivån i planområdet är låg. På 25 m avstånd är det möjligt att uppföra
normalkänslig bebyggelse som bostäder (småhus), kontor, etc. utan krav på
ytterligare riskreducerande åtgärder. Motsvarande avstånd för känslig
bebyggelse som bostäder (flerbostadshus), hotell, skola, vård etc. är 70 m.
På avstånd längre än 70 m från väg E 22 finns således inga begränsningar.
Känslighetsanalysen visar att resultatet från riskanalysen är robust.
Aktuellt avstånd från väg E22 är för närvarande ca 75 meter. En framtida
utbyggnad av vägen med en breddning upp till 5 meter mot planområdet
föranleder inte några ytterligare krav på säkerhetshöjande åtgärder än vad
som redovisas nedan. (En eventuell framtida breddning av väg E22 är
aktuell norr om ”sjukhuschefens bostad” och vidare norrut.)
Följande riskreducerande åtgärder rekommenderas för att marken ska vara
lämplig för all typ av bebyggelse.
-

Planområdet ska utformas så att känslig bebyggelse inklusive ytor för
stadigvarande utomhusvistelse för sådan bebyggelse placeras minst 70
meter från väg E22.

-

Byggnader tillhörande normalkänslig bebyggelse som bostäder (småhus)
och kontor ska placeras minst 25 m från väg E 22.

-

Byggnader tillhörande okänslig bebyggelse (t.ex. parkering) kan
uppföras utan särskilt skyddsavstånd mot väg E22.

-

Byggnader i kv. 05, kv. 06, kv. 20 och kv. 30 bör förses med nödstopp
som gör det möjligt att stoppa allmänventilationen vid olyckor på vägen.
Nödstopp kan placeras i trapphus i flerbostadshus och på en central och
lättillgänglig plats i byggnader som innehåller lokaler.

-

Byggnader och ytor för förskola bör, utifrån försiktighetsprincipen,
placeras bortom det riskhanteringsavstånd på 150 meter från väg E22
som anges i Länsstyrelsens riktlinjer RIKTSAM.

Planförslaget är utformat så att ovanstående riskreducerande åtgärder
uppfylls. Med planbestämmelse regleras att byggnader i kv. 05, kv. 06, kv.
20 och kv. 30 ”ska förses med nödstopp som gör det möjligt att stoppa
allmänventilationen vid olyckor på vägen”.
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Karta som visar gränser för rekommenderade skyddsavstånd till motorvägen för
normalkänslig bebyggelse som t.ex. bostäder (småhus) och kontor (25 meter) samt
känslig bebyggelse som t.ex. flerbostadshus och skola (70 meter). (Karta upprättad
av Wuz risk consultancy AB.)

Grönstruktur och naturmiljö
Grönstruktur
Planförslaget innebär en omvandling av området från ett område med
parkkaraktär till ett bostadsområde med stora inslag av grönska, se ovan under
”Planförslag – Grönstruktur och parker”. I området finns idag ingen allmän
platsmark som är park, även om området närmst Hardebergsapåret kan upplevas
som det. I planförslaget tillkommer ny parkmark på fyra platser inom området.
För att säkerställa en fortsatt grön miljö längs Hardebergaspåret införs en
planbestämmelse om marklov för fällning av träd på kvartersmark, vid förskola
och bostäder. Ett PM för vegetation (PM Vegetation 2015-06-12) är framtaget
där det finns en beskrivning av befintlig vegetation samt vilka trädindivider det
är som påverkas av planförslaget. PM:et visar att stora delar av befintlig grönska
kan tas tillvara och att denna tillsammans med planerade nyplanteringar kommer
att resultera i ett område som innehåller mycket grönska och som huvudsakligen
möter omgivningen med trädridåer.
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Karta som visar hur planförslaget påverkar befintlig vegetation, från PM
Vegetation 2015-06-12, ADahl samhällsplanering AB. Grönt – vegetation som
kan bibehållas, gult – vegetation som kan bibehållas beroende på detaljutformning
i senare planeringsskeden, rött – vegetation som försvinner vid genomförande av
plan.

Sektion från nord till syd genom Hardebergaspåret, kvarter 85 och kvarter 75, från
PM Vegetation 2015-06-12, ADahl samhällsplanering AB.
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Sektion från nord till syd genom Hardebergaspåret och kvarter 30, från PM
Vegetation 2015-06-12, ADahl samhällsplanering AB.

I samband med exploateringen kommer det att ske en upprustning av
intilliggande parkmark norr om planområdet. Upprustningen kommer att
regleras i exploateringsavtal.
Naturmiljö och biologisk mångfald
Enligt Grönstruktur och naturvårdsprogrammet utgör Hardebergaspåret
troligtvis en viktig spridningslänk för vissa växter och djur mellan
odlingslandskapet och tätorten. Särskilt värdefulla trädmiljöer finns bland
annat vid Vipeholm. En inventering och bedömning av biologiskt värdefulla
träd inom planområdet är genomförd (2015-06-03). Träden inom
planområdet har stor betydelse för områdets biologiska mångfald och utgör
en förutsättning för många arter bland kryptogamer, insekter och fåglar.
Träden har i de flesta fall ett högre värde ju äldre de blir. Inom området har
träden dock inte samma värden som i t.ex. Stadsparken, Lundagård eller
St:Lars. Förutom träden har även de buskar som finns i området ett stort
värde. Buskagen har i första hand ett värde för insekter och fåglar. Särskilt
värdefulla är nektar och pollenrika buskar som fläder och hagtorn. Inga
hotade arter har rapporterats inom området eller hittats i samband med
inventeringen. Att ha med sig insikten om att bland vissa träd och buskar
kan finnas ett särskilt värde för biologisk mångfald är viktigt vid de
gallringar som kommer att göras längs spåret, så att det finns en variation av
arter och livsmiljöer. Det är också viktigt att äldre trädindivider sparas där
det är lämpligt och möjligt. På de platser det inte går att spara de äldre
träden bör man se om det går att spara högstubbar eller lägga nertagna träd i
faunadepåer. Faunadepåer bör placeras både i soliga och skuggiga lägen då
de gynnar olika arter av djur, växter och svampar. Även stora blommande
buskar som exempelvis hagtorn är viktiga att spara i möjligaste mån. Träd
och buskar bidrar till flera ekosystemtjänster. Utöver att producera syre så
bidrar de bland annat till att rena luften, kyla ner luften vid värmeböljor,
suger upp dagvatten och är en livsmiljö för flera djur. Träd och buskar
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bidrar oftast till trevliga miljöer att vistas i och förmedlar även årstidernas
växlingar.
Kulturmiljö
Planbestämmelserna är utformade för att ta tillvara och skydda de
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i området. Befintlig bebyggelse
förses med rivningsförbud, varsamhets- och skyddsbestämmelser.
Byggrätter för ny bebyggelse är anpassade efter den nordsydliga
orienteringen hos befintlig bebyggelse för att ge en god anpassning till den
befintliga miljön.
De äldre trädgårdsanläggningarna i områdets västra del som finns kvar i
form av sjukhuschefens trädgård och planteringen väster om
administrationsbyggnaden kan i stora delar bevaras. Den sistnämnda blir
parkmark.
Vägdragning och utformning av parkyta/dagvattendamm väster om f.d.
administrationsbyggnaden har, med hänsyn till kulturmiljön i denna del,
inordnats efter områdets axiala struktur.
Våningsantalet i kvarter 20 har anpassats efter de kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna på Vipeholmsskolan. De föreslagna fyra våningarna på
bostadshusen närmast Vipeholmsskolan motsvarar den byggnad med tre
våningar samt sockelvåning som tidigare fanns på denna plats.
Ett genomförande av planförslaget innebär att ett par befintliga byggnader,
(kontors- och förskolepaviljonger samt en villa) kommer att rivas i
nordöstra delen av området. Kontors- och förskolepaviljongerna uppfördes
som vårdpaviljonger 1969-72 för att kunna tillgodose den nya
omsorgslagens (1968) krav på individanpassad behandling. Karl Koistinen
stod för ritningarna. Villan är uppförd på 1960-talet. Ingen av byggnaderna
bedöms ha ett sådant kulturhistoriskt värde att de måste bevaras.

F.d. vårdpaviljonger som kommer att rivas.
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Arkeologi
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dess, i enlighet
med 2 kap 10§ kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas.
Sociala konsekvenser
Befolkning och service
Det tillskott av bostäder som planförslaget innebär kan använda sig av
befintlig service i närområdet (t ex Linero centrum) och i Lunds centrum.
Planförslaget möjliggör att ny service kan etableras inom området.
Barnperspektivet
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov
och situation i enlighet med barnkonventionen tagits.
Planområdet har god tillgång till gröna områden och kvalitativa rekreativa
miljöer, såsom Hardebergaspåret och de parkområden som är kopplade till
detta. Trygga och säkra gång- och cykelvägar har värnats. Förskolan ligger i
direkt anslutning till gång- och cykelvägen på Hardebergaspåret. Lokalgatan
i området kommer att ha en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Lekplatser
för framför allt yngre barn kan ordnas på kvartersmark. Det finns tre
befintliga kommunala lekplatser som är mellan 200-400 m utanför
planområdet. Förskola med lekplats kommer att uppföras inom
planområdet. Precis norr om Hardebergaspåret finns en fotbollsplan.
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
Planförslaget kommer att innebära en positiv förändring av hur säkert och
tryggt området upplevs. Växtligheten mot Hardebergaspåret kommer att
glesas upp och bostadshusen kommer att ges en god kontakt med spåret.
Spåret kommer att bli mer upplyst och synligt. De tillkommande bostäderna
och verksamheterna kommer att skapa ett område, som tillsammans med
den befintliga skolverksamheten, har ett liv under en stor del av dygnet.

1281K-P129

182

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING
2015-06-26, reviderad 2015-11-02

41 (51)
PÄ 25/2012a

Föreslagen bebyggelse är placerad för att ge en god kontakt med omgivande
stadsrum.

GENOMFÖRANDE
Organisatoriska och ekonomiska frågor
Ansvarsfördelning
JM AB respektive Lundafastigheter är huvudexploatörer för den
tillkommande bebyggelsen.
Huvudmannaskap för allmänna platser
Lunds kommun ska vara huvudman för allmänna platser inom planområdet.
Avtal
Detaljplaneläggningen innebär ändrad markanvändning för del av fastighet
Vipemöllan 38. Fastighetsägaren ska bekosta åtgärder på allmän platsmark
som behövs för detaljplanens genomförande.
Detta är t.ex. inköp av allmän platsmark vilket i praktiken innebär att delar
av Vipemöllan 38 som enligt detaljplanen utgör allmän plats överlåts av
ägare till Vipemöllan 38 till kommunen utan ersättning. Del av Vipemöllan
36 och Vipemöllan 1 som enligt detaljplanen utgör allmän platsmark avses
överlåtas utan ersättning till kommunen av JM AB.
Projektering och anläggning av ny allmän platsmark samt förnyelse av
närliggande befintlig allmänplatsmark ska bekostas av ägare till Vipemöllan
38. Detta innebär bl.a. bekostande av:
•
•
•
•
•
•
•
•

två nya platsbildningar på parkmark i mötet mellan planområdet och
Hardebergspåret,
parkområde i väster,
gång- och cykelväg och nytt parkstråk mellan Hardebergaspåret och ny
lokalgata,
parkanläggning för omhändertagande av dagvatten,
nya allmänna gator,
upprustning och förnyelse av Hardebergaspåret som angränsar till
planområdet,
gång- och cykelväg i anslutning till planområdet på del av Vipeholmsvägen,
förnyelse av befintlig parkmark nordöst om planområdet.

Detaljplaneläggningen innebär skapande av ca 500 nya bostäder och därmed
framtida nya skolelever. Mark avsatt för skoländamål ska överlåtas utan
ersättning till kommunen av ägare till Vipemöllan 38.
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Ansvars- och kostnadsfördelning ska regleras i exploateringsavtal som
måste tecknas under 2015 innan detaljplan antas.
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 10 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
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:
• Nya lokalgator med gång- och cykelvägar alt. gångvägar samt
alléplanteringar anläggs genom området och kopplas till de befintliga
gatorna Vipeholmsvägen och Thulehemsvägen.
• Ny entréplats till området skapas på allmän platsmark i anslutning till
Hardebergaspåret i nordväst.
• Ny plats på parkmark anläggs i anslutning till Hardebergaspåret i
områdets norra del.
• Vipeholmsvägen föreslås kompletteras med enkelriktad gång- och
cykelväg på vägens östra sida.
• Ny dubbelriktad gång- och cykelväg anläggs i områdets östra del för att
koppla samman lokalgatan med Hardebergaspåret och det övergripande
gång- och cykelnätet.
• Ny dagvattendamm/grönyta anläggs på parkmark i områdets västra del.
• Nya nätstationer och nya ledningar för energiförsörjning, tele samt
vatten och avlopp anläggs i området.
• Förnyelse av närliggande befintlig allmänplatsmark.
Massbalansering
Omfördelning av massor i området kommer att ske för att åstadkomma
önskvärd höjdsättning inom området. Inga överskottsmassor bedöms
uppkomma.
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Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark för bl.a. bostads-,
kontors-, skol- och parkeringsändamål samt allmän platsmark (gata och
park). All mark som utgörs av allmän gata och park ska överföras till en
kommunägd fastighet, lämpligen Mårtens Fälad 2:1. Se fig. a-e på
kartskissen.
Avstyckning från Vipemöllan 38 för att bilda nya fastigheter för bl.a.
bostäder, kontor och skola, är enligt kartskissen markerad som A-H, J-K.
Överföring respektive avstående av mark mellan olika fastigheter inom
kvarter sker genom fastighetsreglering och utgörs av fig. 1-4 på kartskissen.
Detaljplaneförslaget medför att fastighetsreglering avseende fig. 1-4 ska i
första hand ske genom frivilliga överenskommelser mellan berörda
fastighetsägare.
Vipemöllan 36 är inte lämplig som restfastighet (bostadsändamål utan
byggrätt) när fig. c överförts till Mårtens Fälad 2:1 utgörande allmän gata.
Fastighetsägarna till Vipemöllan 1 och 36 ska upprätta överenskommelse
om fastighetsreglering för fig. 2 före antagande av detaljplaneförslaget så att
Vipemöllan 36 kan utplånas. Sker inte detta kan berörda sakägare ansöka
om prövning av fastighetsreglering hos lantmäterimyndigheten även utan
överenskommelse. Lantmäterimyndigheten kan besluta med stöd av 5 kap. 8
§ och 8 kap. fastighetsbildningslagen att fig. 2 ska överföras genom inlösen
till Vipemöllan 1. Ersättning för överförd mark sker med stöd av 5 kap. 1012 §§ fastighetsbildningslagen. Det är skäligt att tillämpa en så kallad
likadelning av vinsten som uppstår.
Fig. 3 och 4 är inte upptagna i detaljplaneförslaget och utgörs av allmänt
ändamål utan byggrätt enligt gällande detaljplan akt 1281K-305:A606.
Vipemöllan 38 som utgörs av fig. 3 och 4 är inte lämplig som restfastighet
med detta ändamål varför överenskommelse om fastighetsreglering ska
upprättas mellan ägarna till Vipemöllan 37 och 38 för överföring av
figurerna till Vipemöllan 37 före antagandet av detaljplaneförslaget. Sker
inte detta kan berörda sakägare ansöka om prövning av markinlösen hos
lantmäterimyndigheten även utan överenskommelse.
Lantmäterimyndigheten kan besluta om inlösen av marken till Vipemöllan
37 med stöd av 14 kap. 14 § plan- och bygglagen. Bestämmande av
ersättning för överförd mark sker med stöd av 5 kap. 10a §
fastighetsbildningslagen. Vid värdering av marken tillämpas 4 kap.
expropriationslagen.
När detaljplanen genomförts genom avstyckning och fastighetsreglering,
kommer berörda fastigheter att ha genomgått följande förändringar och nya
fastigheter ha bildats enligt kartskiss och tabell, se nedan.
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Fastighet

Erhåller mark Från fastighet

Ändamål

Avstår mark Till fastighet

Vipemöllan 1

fig. 2

Bostad

fig. b

Mårtens Fälad 2:1 allmän plats

fig. e

Mårtens Fälad 2:1 allmän plats

fig.c

Mårtens Fälad 2:1 allmän plats

fig. 2

Vipemöllan 1

fig. d

Mårtens Fälad 2:1 allmän plats

fig. a

Mårtens Fälad 2:1 allmän plats

fig. A

A

Bostäder och kontor

fig. B

B

Bostäder och centrumverksamhet

fig. C

C

Bostäder och centrumverksamhet

fig. 1

C

Bostäder och centrumverksamhet

fig. D

D

Skola

fig. E

E

Bostäder och centrumverksamhet

fig. F

F

Bostäder och centrumverksamhet

fig. G

G

Bostäder och centrumverksamhet

fig. H

H

Bostäder och centrumverksamhet

fig. J

J

Parkering till bostäder, skola mm

fig. K

K

Parkering till bostäder, skola mm

fig. 3

Vipemöllan 37

Allmänt ändamål

fig. 4

Vipemöllan 37

Allmänt ändamål

Vipemöllan 36

Vipemöllan 36
Vipemöllan 37

fig. 3

Vipemöllan 38

Allmänt ändamål

fig. 4

Vipemöllan 38

Allmänt ändamål

Vipemöllan 38

Mårtens Fälad 2:1 fig. a

Vipemöllan 38

allmän plats

fig. b

Vipemöllan 1

allmän plats

fig. c
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Bostäder och centrumverksamhet
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Bostäder och centrumverksamhet
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Bostäder och centrumverksamhet
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fig. H

Vipemöllan 38

Bostäder och centrumverksamhet
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fig. J

Vipemöllan 38

Parkering till bostäder, skola mm

K

fig. K

Vipemöllan 38

Parkering till bostäder, skola mm

Ändamål

Bostad

Karta och tabell som visar föreslagna fastighetsbildningsförändringar.
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Rättigheter
Rättigheten 1281K-20129.2 (gång- och cykeltrafik) till förmån för
Vipemöllan 37 och 40 belastar Vipemöllan 37 och 38. Detaljplaneförslaget
medför att rättigheten berör byggrätt inom fastigheten G samt markområden
med ändamålet allmän platsmark (fig. a) inom fastigheten Vipemöllan 38.
Servitutet kan ändras och således upphävas för belastad fastighet
Vipemöllan 38 eftersom detaljplaneförslaget möjliggör angöring av
Hardebergaspåret i norr med gång- och cykeltrafik på allmän platsmark
utgörande fig.a. Det är lämpligt att överenskommelse mellan ägarna till
Vipemöllan 37, 38 och 40 upprättas för upphävande av servitut för
Vipemöllan 38 innan detaljplanen vinner laga kraft.
Vipemöllan 36 har del i gemensamhetsanläggningen Vipemöllan ga:2
(vatten och avlopp). Deltagande fastigheter i nämnda
gemensamhetsanläggning är Vipemöllan 1 och 36. Vipemöllan ga:2 bör
upphävas genom att berörda fastighetsägare ansöker om omprövning av
gemensamhetsanläggningen.
Vägservitutet 1281K-8508.2 (väg, ledningar) till förmån för Vipemöllan 36
och belastar Vipemöllan 1 bör upphävas i samband med att del av
Vipemöllan 36 (fig. c) regleras till Mårtens Fälad 2:1.
Servitutet 33/1184.1 (väg) till förmån för Vipemöllan 38 och belastar
Mårtens Fälad 1:17 bör upphävas eftersom den senare fastigheten i helhet är
utlagd som allmän platsmarkändamål (gata och park) enligt gällande
detaljplaner. Servitutet är således onyttigt.
De avtalsrättigheter som berör regleringsområden kan förordnas att fortsätta
gälla vid fastighetsreglering. De avtalsrättigheter som berör
styckningslotterna A-H, J-K kommer fortsättningsvis att gälla.
Rätt att framdra allmänna underjordiska ledningar inom planområdet kan
säkerställas med upplåtelse av ledningsrätt inom område betecknat ”u”.
Ansökan om ledningsrätt görs av ledningshavaren eller fastighetsägaren till
belastad fastighet.

Fastighetsindelningsbestämmelser
Detaljplaneförslaget medför att gällande tomtindelning akt 1281K-B842
antagen 1963-11-15 upphör att gälla för Vipemöllan 1 och 36.

Ansökan om fastighetsbildning
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos lantmäterimyndigheten i
Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet
Geoteknik
Översiktlig geoteknisk undersökning är genomförd 2014-03-31 av PQ
Geoteknik och Miljö.
Jordlagren domineras av ett relativt tjockt ytlager av fyllning och naturlig
mullhaltigt jord, i medeltal knappt 1 m djupt. Därunder följer vanligen
sediment av omväxlande sand, silt och lera till mellan ca 1,5 m och 3 m
djup. Sedimenten underlagras av finkornig morän (vanligen lermorän) till
borrade djup, 5-6 m.
Marken inom området bedöms generellt ha goda egenskaper för planerad
exploatering av bostadsområde.
Undantaget är att fyllnings- och mullhaltigt ytlager med upp till 2 m
mäktighet har påträffats i vilka grundläggning inte rekommenderas. Dock
planeras källare på flertalet byggnader varvid denna jord ändå kommer att
schaktas upp. Vad gäller gator och va-anläggningar bör sådana normalt
kunna grundläggas i dessa lager, undantaget ytlig vegetationsjord.
Vattenytor har i området vanligen uppmätts ligga på ca 1-3 m djup under
markytan, d.v.s. delvis i vattenkänslig sand-/och siltjord. För djupschakter i
området, t.ex. för källare och va-ledningar skall grundvattensänkande eller
grundvattensäkrande åtgärder medräknas.
Normala grundvattensänkande och länshållande åtgärder med
konventionella dränkbara pumpar och avskärande diken i schaktgravsbotten
bör vanligen kunna utföras. För vissa huslägen, där risk finns för artesiskt
vatten över schaktbottnen och därmed bottenupptryckning, beräknas att
även trycksänkning med blödarrör kommer att behövas.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Enligt ÖPL-2010 är förtätning av staden en central strategi för att minska
anspråken på jordbruksmarken.
Planområdet är ett exempel på ett mer perifert beläget område i staden som
rymmer stor potential till förtätning, då dessa ofta innehåller omfattande
parkeringsytor, lågt utnyttjade grönområden, tilltagna störnings- och
säkerhetszoner kring vägar och så vidare.
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Detaljplaner
För området gäller detaljplaner L 305 och L691 (Vipemöllan 38) samt L
223 (Vipemöllan 1 och 36). Enligt gällande detaljplaner ska Vipemöllan 1
och 36 användas för pensionärsbostäder och Vipemöllan 38 för allmänt
ändamål samt bostadsändamål (”personalbostäderna” i västra delen).
Genomförandetiden för gällande detaljplaner har gått ut.

Detaljplan L 305 (ovan) och detaljplan L223 (nedan).
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Utdrag ur Detaljplan L 691

Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet (GSNVP)
Hardebergaspåret är utpekat som ett gång- och cykelstråk med särskild
betydelse för rekreation.
Vipeholm beskrivs som en kulturhistoriskt intressant anläggning framförallt
i de västra delarna där den äldre bebyggelsen, gårdsrummen och den
anlagda parkdelen finns bevarad. Det påpekas att det har betydelse att denna
miljö bevaras och är tillgänglig för allmänheten.
Vidare framhävs att Vipeholms parkanläggning utgör ett värdefullt inslag
med stora trädindivider och fina trädridåer som tillsammans med
Hardebergaspåret också har betydelse för den biologiska mångfalden.
Planområdets östra delar är på förändringskartan i GSNVP utpekat som ett
”övrigt område med stor betydelse för rekreation och grönstruktur” (se bild
nedan).
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Utdrag ur grönstruktur och naturvårdsprogram.

Kulturmiljö
Historik
Vipeholm var i drift som vad man förr benämnde sinneslöanstalt mellan
1935 och 1982. Här bodde som mest 1000 patienter i en miljö planlagd
på 1910-talet för militära ändamål och sedermera, från 1930-talet, byggd
för anstaltens behov. Vipeholm är en fysisk vittnesbörd om hur vår
sjukvård växt fram och förändrats och hur vår syn på avvikande, friska
eller sjuka förändrats. Det ger också en bild av förändring från förvaring
till vård och läkemedelsanvändning. De tillägg som gjordes under 1960talet speglar reformer inom psykiatrin och därmed synen på de intagna
samt att huvudmannaskapet ändras från staten till landstinget. Mest känt
är kanske Vipeholm för de tandundersökningar som gjordes här på
patienter mellan 1945 och 1955.
Huvuddelen uppfördes under mitten av 1930-talet med Hjalmar
Cederström som arkitekt. 1935 togs de första patienterna emot. Området
avgränsades med gunnebostängsel på betongstolpar. Den södra entrén
markerades med murplintar krönta av klot. Murplintar med liknande
utförande finns nu i nordvästra hörnet intill Hardebergaspåret. När miljön
stod färdig var byggnaderna putsade i en tunn ljus puts med grå
dekorationer, den gula färgsättningen tillkom under 1980-talet. Större
tillägg gjordes under 1968-73 av Karl Koistinen. Sedan dess har
rivningar och tillägg gjorts under 1980-talet, 90-talet och 2000-talet.
Under 1990-talet revs bl.a. en sjukhuspaviljong norr om
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administrationsbyggnaden. Då motorvägen mellan Malmö och Lund
drogs vidare norrut på 1950-talet naggades Vipeholms park i väster,
parken begränsades tidigare av Hardebergaspåret och avskärmades
västerut med växtlighet.
Sjukhusperioden är fortfarande läsbar men kraftiga förändringar och
senare tiders tillägg har genomförts med viss anpassning till stadsplan
men utan anpassning till volym, takvinklar eller arkitektoniskt uttryck.
Sjukhusområdet såldes 1987/88 till NCC (tidigare ABV) varvid landstinget
slöt ett tioårigt hyresavtal på en del av sina gamla byggnader. 1988 träffades
en överenskommelse mellan kommunen och NCC om att kommunen skulle
hyra ett antal byggnader och där inrätta ett gymnasium. Gymnasieskolan har
sedan dess kompletterats med ett antal nya byggnader. På senare år har det i
anslutning till området uppförts en del bostadsbebyggelse.
Skola och förskola
Inom planområdet finns i nuläget två förskolor, dels den kommunala
Vipeholms förskola och dels den privata Tofsvipans förskola, som
tillsammans har 115 barn. Byggnaderna som förskolorna finns i kommer att
rivas.
Intill planområdet ligger gymnasieskolan Vipan som huvudsakligen har
yrkesinriktade utbildningar.
Närmsta grundskolor är Tunaskolan (F-9) och Mårtenskolan (F-5) som
ligger ca 500 meter nordväst respektive öster om planområdet.
Planområdet ligger ca 1,5 km öster om Lunds centrum och dess utbud av
service och handel.

HANDLINGAR
Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med planbestämmelser
• Illustration
• Planbeskrivning (denna handling)
• Samrådsredogörelse
• Utlåtande
Medverkande
I planarbetet har planarkitekt Henrik Nilsson, trafikingenjör Luminita
Popescu, landskapsarkitekt Maria Borisson Lindvall, planchef Ole Kasimir,
lantmätare Viola Lindgren, biträdande planchef Lotta Wallin, Henrik Borg,
stadsantikvarie, alla stadsbyggnadskontoret och exploateringsingenjör Lena
Bengtsson, landskapsarkitekt Nina Lindegaard, tekniska förvaltningen
medverkat. På uppdrag av JM AB har James Reader och Sven Gustavsson,
White arkitekter och Anders Dahl, ADahl samhällsplanering AB medverkat
vid utarbetande av planförslag. På uppdrag av JM AB har Tyréns tagit fram
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bullerutredning, Wuz risk consultancy AB tagit fram riskutredning,
Naturcentrum AB tagit fram inventering av biologiskt värdefulla träd,
ADahl samhällsplanering AB tagit fram PM Vegetation och PM Dagvatten
och PQ Geoteknik och Miljö tagit fram översiktlig geoteknisk utredning och
översiktlig markmiljöundersökning.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Lotta Wallin
biträdande planchef

Henrik Nilsson
planarkitekt
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Detaljplan för Vipemöllan 38 m.fl. i Lund, Lunds kommun
Enligt byggnadsnämndens beslut 2015-08-20 har rubricerad detaljplan,
upprättad 2015-06-26, hållits utställd för sakägares och övriga berördas
granskning under tiden 7 september – 5 oktober 2015 samt remitterats till
berörda myndigheter, nämnder m fl.
YTTRANDEN
Nedan redovisas en sammanfattning av de yttranden som inkommit.
Yttrandena finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer och ställningstagande redovisas i
kursiv stil efter varje yttrande.
Utan erinringar mot förslaget
 Socialnämnden (aktbilaga 136)
 Länsstyrelsen Skåne (aktbilaga 142)
 Barn- och skolnämnd Lunds stad
(aktbilaga 163-164)
 Kommunstyrelsen (aktbilaga 167)

skrivelse 2015-09-14
skrivelse 2015-09-30
skrivelse 2015-09-23
skrivelse 2015-09-15

Nämnder och styrelser
Tekniska nämnden (aktbilaga 145)
Tekniska nämnden (delegationsbeslut) beslutar 2015-10-01 att tillstyrka
bifall till rubricerat detaljplaneförslag under hänvisning till förvaltningens
synpunkter.
Tekniska förvaltningen framför i skrivelse 2015-10-01 att i det fall
höjdsättningen av gatorna ska betraktas som en planbestämmelse där
avvikelser ej tillåts behöver de vara färre och anges med en decimal.
Detaljprojektering kan innebära att vissa justeringar kan komma att krävas.
Antagande av detaljplan kan ske först efter att exploateringsavtal tecknats.
Kommentar
Plankartan innehåller inga bestämmelser om höjdsättning av den allmänna
platsmarken. P.g.a. ett tekniskt fel fanns föreslagen höjdsättning på allmän
platsmark med på plankartan i samband med granskningen (dock inga
bestämmelser kopplade till denna). Plankartan har korrigerats avseende
detta så att de föreslagna höjderna endast är med på illustrationen. De
föreslagna höjderna har reducerats i antal. Ändringen betraktas som en
redaktionell ändring.
Antagande av detaljplan kommer att invänta tecknande av
exploateringsavtal
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Miljönämnden (aktbilaga 147)
Miljönämnden (delegationsbeslut) beslutar 2015-10-01 att lämna
miljöförvaltningens yttrande som sitt yttrande i ärendet.
Miljöförvaltningen framför i skrivelse 2015-10-01 att de tidigare lämnat
synpunkter i ärendet och bl.a. vill komplettera dem med följande:
Miljönämnden anser att det bör utföras en utredning av
luftföroreningssituationen för planområdet, i första hand för de planerade
bostadhusen i kvarter 5 och 20, p.g.a. närheten till autostradan. Hur friskluft
ska tas in i dessa byggnader och renas/filtreras bör ingå i utredningen.
Planhandlingarna bör ta upp hur bullerskydden ska utformas eller vilken
dämpning som ska uppnås. Bullerplankets placering är svårt att se på
plankartan. Det bästa vore om bullerskärmen mot autostradan ansluter till
eller överlappar den befintliga skärmen på grannfastigheten.
Byggnaden i kvarter 20 bör inte vara mer än 3 våningar om inte
parkeringshuset uppförs.
För fastigheten Vipemöllan 1 finns möjlighet att bullerskydda mot den nya
genomfartsgatan, men detta är inte satt som en skyddsbestämmelse vilket
miljönämnden bedömer att det borde vara.
Förskolegården bör innehålla både kuperade och plana ytor. Antalet barn
bör anpassas till lekytan på tomten. Gården bör kunna användas av
närboende som lekyta under den tid den inte används av förskolan.
Det är lämpligt att det finns trottoarer där eleverna på Vipeholmsskolan ska
gå mellan byggnader så att eleverna inte går på en bilväg.
Lekytor för både yngre och äldre barn bör ordnas inom bostadsområdet.
Möjlighet till samutnyttjande av lek och idrottsytor bör ses över som ett
komplement till de ytor som ordnas för boenden i planområdet.

Kommentar
Svar på tidigare yttrande finns i samrådsredogörelsen 2015-06-26.
I en ”Mätning av luftföroreningar på två platser i Lund under perioden
2008-04-24 till 2008-09-09” som tagits fram av miljöförvaltningen mättes
luftföroreningssituationen i Vikingaparken alldeles vid korsningen E22 och
Dalbyvägen. Detta är en plats alldeles i närheten av planområdet med
betydligt större trafikpåverkan. En sammanfattning av mätresultaten visade
att luftkvaliteten var god i jämförelse med gällande miljökvalitetsnormer.
Det konstaterades att halterna var långt under miljökvalitetsnormen (högsta
värdet var hälften av det tillåtna). Enligt miljöförvaltningens egna uppgifter
överskrids inte miljökvalitetsnormerna på något ställe inom Lunds kommun.
I samrådshandling 2015-06-23 (projektnummer 108508) gällande ”E22
Malmö-Kristianstad, delen trafikplats Gastelyckan-trafikplats Lund N” har
Trafikverket tagit fram beskrivning av miljökonsekvenser. Avseende
luftföroreningar har ovan beskrivna mätning använts som beskrivning av
luftkvaliteten längs aktuell vägsträcka (vilken är den som påverkar
planområdet). Mätvärdena har framskrivits till prognosåret 2030 m.h.a.
Trafikverkets trafikprognos till år 2030. Trafikverket menar att
kartläggningen av luftföroreningarna i Lunds kommun som gjordes 2008
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och beräkningarna för prognos till 2030 års värden för trafikintensitet visar
att luftkvaliteten även år 2030 är god jämfört med gällande
miljökvalitetsnormer. Mätparametrar med högsta värden var partiklar och
kvävedioxid, 65 procent respektive 53 procent av godkänd
miljökvalitetsnorm.
Mot bakgrund av ovanstående menar stadsbyggnadskontoret att det inte på
ett trovärdigt sätt går att motivera behovet av att en särskild utredning av
luftföroreningssituationen i områdets västra del ska tas fram.
Utformningen av bullerplanken kontrolleras i samband med
bygglovsprocessen så att skyddsbestämmelserna i planen efterlevs.
Bullerplanket finns utsatt på illustrationen.
Detaljplanen ger möjlighet till uppförande av mur som kommer att fungera
bl.a. som bullerskydd mot Vipemöllan 1.
Stadsbyggnadskontoret delar miljöförvaltningens syn om förskolegårdens
utformning.
Trottoarer planeras längs lokalgatan genom området.
Lekplatser för framför allt yngre barn kan ordnas på kvartersmark. Det
finns tre befintliga kommunala lekplatser som är mellan 200-400 m utanför
planområdet. Förskola med lekplats kommer att uppföras inom
planområdet. Precis norr om Hardebergaspåret finns en fotbollsplan.
Stadsbyggnadskontoret är liksom miljöförvaltningen positiv till
samutnyttjande av lekytor.
Vård- och omsorgsnämnden (aktbilaga 157)
Vård- och omsorgsnämnden (delegationsbeslut) beslutar 2015-09-14 att som
sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningens svarsskrivelse.
Vård- och omsorgsförvaltningen framför i skrivelse 2015-09-14 bl.a.
följande synpunkter:
Förvaltningen förutsätter att kravet på god tillgänglighet och användbarhet
för personer med rörelse-, syn- och kognitiva funktionsnedsättningar samt
allergiproblem beaktas och diskuteras med kommunens
tillgänglighetsrådgivare vid fortsatt utarbetande av planförslaget.
Det är väsentligt att grönområden, gång- och cykelvägar samt eventuella
lekplatser utformas i enlighet med lagstiftningen så att även barn med
funktionsnedsättningar kan använda dem.
Kommentar
Planförslaget möjliggör att ovanstående kan beaktas och diskuteras vidare i
samband med bygglovshanteringen och projekteringen då
detaljutformningen fastställs.
Servicenämnden (aktbilaga 168-169)
Servicenämnden beslutar 2015-10-28 att tillstyrka detaljplaneförslaget och
som sitt yttrande (granskning) översända serviceförvaltningens skrivelse
daterad 2015-10-15, med beaktande av däri anförda synpunkter samt
framföra att närheten till gång- och cykelvägen Hardebergaspåret är
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attraktivt för hållbar kommunikation, men vid planering av skolområden bör
hänsyn tas till riskerna i möten mellan barn och snabba cyklister.
Serviceförvaltningen framför i skrivelse 2015-10-15 följande synpunkter:
Planförslaget har efter samrådet omarbetats bland annat på så sätt att den
skoltomt som tidigare var placerad i områdets västra del har flyttats in i
områdets mitt, fortfarande med placering mot Hardebergaspåret. Dessutom
har möjligheten till den skoltomt som tidigare var placerad i områdets mitt
(mot den södra delen av planområdet) tagits bort. Detta beror på att det inte
längre bedöms föreligga ett behov av den.
Frågor om angöring och cykel- och bilparkering samt trafiklösningar för
lämning och hämtning har utretts och bearbetats avseende skoltomten.
Förändringarna har skett efter samråd med tjänstemän på såväl
serviceförvaltningen som barn- och skolförvaltning Lunds stad och tekniska
förvaltningen. Bedömningen är att den nu föreslagna lösningen ska fungera
för samtliga intressenter.
Det är alltjämt serviceförvaltningens uppfattning att regleringen prickmark
(byggnad får inte uppföras) på framtida skolgård bör tas bort för att
möjliggöra framtida uppförande av förråd och skärmtak för ökade
möjligheter till utomhusverksamhet.

Kommentar
Regleringen prickmark gäller inte för hela skolfastigheten utan endast den
del mot Hardebergaspåret där det befintliga trädbeståndet och områdets
gröna värden särskilt värnas. Detaljplanen möjliggör uppförande av förråd
och skärmtak på en stor del av skolfastigheten.
Hardebergaspåret ingår inte i planområdet. Föreliggande detaljplan samt
gällande detaljplan för Hardebergaspåret möjliggör en utformning som
hanterar mötet mellan barn och snabba cyklister på ett bra sätt.
Utformningen fastställs i samband med bygglovsprocessen samt
projekteringen av den allmänna platsmarken.
Räddningstjänsten Syd (aktbilaga 166)
Räddningstjänsten Syd framför i skrivelse 2015-10-22 att de har tagit del av
insända handlingar och har inget att erinra.
I ärendet har en fråga om räddningstjänstens tillgänglighet inkommit från
Bo Johansson, kassör i Vipemöllans samfällighetsförening nr 1. Frågan har
diskuterats mellan stadsbyggnadskontoret och räddningstjänsten Syd.
Stadsbyggnadskontoret har försäkrat att räddningsvägarna kommer att
säkerställas och redovisat körspårsanalyser. Exakt utformning studeras i
samband med projektering.
Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne (aktbilaga 165)
framför i skrivelse att de ser positivt på detaljplaneförslaget som innebär en
förtätning av befintliga strukturer i kollektivtrafiknära läge. Planförslaget
innebär även att funktionsintegrerade stadsdelar och fungerande
mötesplatser ska skapas. Detta ligger väl i linje med strategierna för ”Det
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flerkärniga Skåne”. Genom att blanda service, kontor samt bostäder i
området skapas även ett bra resandeunderlag för kollektivtrafiken både till
och från centrum.
I hanläggningen av ärendet har enheten för strategisk fysisk planering och
Skånetrafiken deltagit. Beslut har fattats med stöd av regionala
utvecklingsnämndens beslut 2015-01-29, § 14.
VA SYD (aktbilaga 144)
VA SYD framför i skrivelse 2015-09-29 följande synpunkter:
Principsektionerna för lokalgatorna är ritade som om gatorna och
omgivande byggnader ligger i samma nivå. Det är som det står bara en
principritning men det är viktigt att få fram att gatan måste ligga lägre än
omgivande mark/byggnader så att den kan fungera som en säker vattenväg
vid de extrema regntillfällena då ledningsnätet är fullt och inte klarar att ta
hand om mer vatten.
Det beskrivs på många tillfällen i planbeskrivningen att området ska göras
grönt genom att t.ex gårdsbjälklag ska göras planteringsbart och skolgårdar
ska göras gröna. Det är bl.a. viktigt för att minska dagvattenflödet. En
möjlighet för att säkra att det inte hårdgörs för mycket är att ha en max
hårdgörandegrad som bestämmelse i plankartan.
Det framtagna förslaget på dagvattenfördröjning i gaturummet i den södra
delen känns som en bra lösning. Det skulle vara intressant att titta på hur
man kan utforma flödet för att man ska kunna få en fördröjning även av de
mindre regnen (alltså inte alltid släppa vidare 170 l/s som sker vid ett 10-års
regn). Eftersom det är ett långsträckt magasin finns förutsättningar att få en
sedimentation av partikelbundna föroreningar. Tittar man på en sådan
lösning kan det stå vatten i magasinet vid fler tillfällen men det kommer
fortfarande att tömmas mellan regnen.
Det står att ägaren till Vipemöllan 38 ska bekosta parkanläggning för
omhändertagande av dagvatten. Den del av parkanläggning som krävs för
dagvattenfördröjningen som t.ex. schakt för att få fram rätt
fördröjningsvolym samt konstruktioner för in- och utlopp bekostas av VA
SYD.
U-området för befintliga VA-ledningar längs den västra plangränsen
påverkar placering av bullerplank. För att inte befintlig byggnad i kvarter 06
ska behöva rivas för att bullerplanket ska få plats kan U-området minskas
till 4,8 meter från centrum dagvattenledning. Denna minskning av Uområdet kan utföras från södra gränsen av planområdet fram till byggrätten
för parkeringshus, i kvarter 15.
Norr om kvarter 15 går en dagvattenledning i öst-västlig riktning. U-område
för denna ledning finns inritat i plankartan men i den nordvästra hörnan av
kvarteret ligger ledningen kloss på byggrätten. Det kommer att bli
nödvändigt att flytta ledningen på en kortare sträcka för att kunna bygga i
nordvästra hörnet av kvarteret. Denna flytt ska bekostas av exploatören.
Om det krävs flytt av privata ledningar i området ska det bekostas av
exploatören.
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Kommentar
Principsektionerna av gatorna visar inga höjdförhållanden utan endast
vilket innehåll och vilka ungefärliga breddmått gatorna kommer att ha.
Gatorna är tänkta att ligga lägre än omgivande mark/byggnader precis som
VA SYD påtalar. Höjdsättningen av gator fastställs i detalj i samband med
kommande projektering.
En särskild bestämmelse om hårdgörandegrad har inte ansetts nödvändig
då lösningen med dagvattendamm innebär att dagvattenhanteringen blir
fullgod inom området.
Detaljplanen reglerar inte flödet till dagvattendammen. VA Syd kan reglera
flödet efter önskemål och behov i framtiden.
Det som åsyftas i planbeskrivningen är att det i exploateringsavtalet
regleras att fastighetsägaren ska bekosta åtgärder på allmän platsmark som
behövs för detaljplanens genomförande. Ansvars- och kostnadsfördelningen
regleras i exploateringsavtal som ska tecknas innan detaljplan antas.
U-området på plankartan har ändrats i enlighet med VA Syds beskrivning.
VA Syd och fastighetsägaren till Vipemöllan 38 har underrättats och
godkänt ändringen i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap 18 § PBL.
Att flytt av ledningar ska bekostas av exploatören regleras i
exploateringsavtalet.
Myndigheter, statliga verk m fl
Lantmäterimyndigheten i Lund (aktbilaga 134)
Lantmäterimyndigheten i Lund framför i skrivelse 2015-09-08 att sista
meningen under rubriken ”Rättigheter” i den fastighetsrättsliga
konsekvensbeskrivningen tas bort och ersätts med följande meningar:
Rätt att framdra allmänna underjordiska ledningar inom planområdet kan
säkerställas med upplåtelse av ledningsrätt inom område betecknat ”u”.
Ansökan om ledningsrätt görs av ledningshavaren eller fastighetsägaren till
belastad fastighet.
Kommentar
Planbeskrivningen har ändrats enligt lantmäterimyndighetens förslag.
Ändringen föranleder ingen förändring av bestämmelserna på plankartan.
Genomförd ändring berör endast ägaren till fastigheten Vipemöllan 38 och
VA Syd. VA Syd och fastighetsägaren till Vipemöllan 38 har underrättats
och godkänt ändringen i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap 18 § PBL.
Trafikverket aktbilaga 143
Trafikverket framför i skrivelse 2015-10-01 bl.a. följande synpunkter:
Trafikverket anser att planen inte ska föras till antagande innan omfattning
av området för utbyggnad av väg E22 är klarlagt. En forcering av
detaljplanen och antagande innan vägplanens färdigställande kan påverka
genomförandet av projektet Trafikplats Gastelyckan-Lund N negativt och
därmed påverka riksintresset. Därför rekommenderar Trafikverket att
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kommunen avvaktar vägplanens färdigställande innan utformningen av
detaljplanen läggs fast.
Trafikverket anser att nya bostäder inte bör placeras mellan
Vipeholmsvägen och E22 med anledning av buller, risker och möjligheten
till att utnyttja vägen.
Planområdet kommer att påverkas av ett nytt additionskörfält som
tillkommer p.g.a. den nya trafikplatsen. Ca 4-5 meter kommer att tas i
anspråk öster om nuvarande väg kant norr om ”sjukhuschefens bostad”.
Föreslagen bullerskärm riskerar att påtagligt skada möjligheten att
genomföra ombyggnad av E22 med nytt additionskörfält. Trafikverket
behöver tillgång till marken mellan befintligt släntkrön och befintlig
gångväg längs E22 för att kunna genomföra anläggningsarbetena. Det är
inte heller klarlagt hur befintlig VA-ledningen (1,5 meter i diameter)
kommer att påverkas av ombyggnaden av E22. En bullerskärm och
uppförande av plank närmast Hardebergabron riskerar att försvåra
anläggningsarbetet. Först när utredningen över sidoområdena kring E22 är
klar kan besked lämnas kring ovanstående.
Kommunen har tagit hänsyn till effekterna av en eventuell utbyggnad av
E22 i sin bullerutredning. Kommunen tar också ansvar för ägande, drift och
underhåll av bullerskärmen samt att den placeras utanför vägområdet. Om
avsteg från riktvärdena för buller tillämpas ansvarar kommunen för
eventuella bullerstörningar. Drabbas Trafikverket av kostnader p.g.a. detta
kommer Trafikverket att överväga att ställa skadeståndsanspråk på
kommunen.
Kommentar
Genomförd risk- och bullerutredning visar att det inte är olämpligt ur dessa
hänseenden att uppföra det nya radhuset på föreslagen plats väster om
Vipeholmsvägen. Befintlig omgivande bebyggelse innehåller redan bostäder
och E22:an ligger ordentligt nedsänkt i förhållande till det aktuella
området. Av dessa skäl anser stadsbyggnadskontoret att det är befogat att
kunna göra ett undantag från de generella bestämmelserna om ett
byggnadsfritt avstånd på 50 meter från vägområdet.
Vad gäller ett nytt additionskörfält så är ytan mellan befintlig vägkant fram
till gräns för planområdet och befintlig VA-ledning ca 13 meter längs
aktuell sträckning. Det finns således gott om plats att inrymma ett nytt
additionsfält utan att ledningen behöver flyttas. Länsstyrelsen som har till
uppgift att bevaka riksintressen har inga synpunkter på planförslaget.
Stadsbyggnadskontoret kan inte heller se att det föreligger någon risk för
skada på riksintresset.
Enligt planbestämmelserna ska bullerplanket vara placerat minst 6 meter in
från fastighetsgräns inom aktuellt område, så den yta som Trafikverket
säger sig behöva för anläggningsarbetena är tillgänglig även när planket
uppförts.
Trafikverket har efter vidare arbete med vägplanen gjort bedömningen att
det inte bör finnas någon konflikt mellan vägplanen och detaljplanen och
meddelat att Trafikverket accepterar att detaljplanen förs till antagande.
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Ledningsrättshavare m fl
Kraftringen Nät AB (aktbilaga 158)
framför i skrivelse 2015-10-06 att de vill ha ett e-område för nätstationerna
enligt föreslaget önskemål om placering. Lantmäteriet vill ha det så.
Kommentar
Byggrätt som möjliggör en fri placering för nätstationerna finns på både
allmän platsmark och kvartersmark. Lantmäteriet har inte invänt mot detta.
Organisationer och föreningar
Hyresgästföreningen Region södra Skåne (aktbilaga 139)
Hyresgästföreningen framför i skrivelse 2015-09-29 bl.a. följande
synpunkter:
Hyresgästföreningen Region södra Skåne menar att behovet av fler bostäder
i Lund är oomtvistat och de välkomnar den satsning som nu föreslås.
Vidare anser de att det i planen bör ställas krav på att cykelparkeringarna
har välkomnande entréer, hög känsla av trygghet, bekvämt, säkerhet och
god tillgänglighet. Det är t.ex. viktigt att källarparkeringar inte får för branta
ramper, känns olustiga att besöka, blir för smala, får tunga dörrar o.s.v. I
övrigt har Hyresgästföreningen Region södra Skåne inget att erinra.
Kommentar
Detaljplanen ger möjlighet till cykelparkering på gårdar, förgårdsmark och
i källare. De krav på utformning av cykelparkeringar som
Hyresgästföreningen efterfrågar följs upp i samband med
bygglovshanteringen. I Lunds kommuns parkeringsnorm för cykel och bil,
som tillämpas i samband med bygglovshanteringen, framgår att kommunens
utformningskrav på cykelparkering är desamma som de Hyregästföreningen
efterfrågar.
Föreningen gamla Lund (aktbilaga 156)
framför i skrivelse 2015-10-05 bl.a. följande synpunkter:
De synpunkter som Föreningen Gamla Lund gav till det tidigare
detaljplaneförslaget har beaktats i det reviderade förslaget. Detta gäller dels
justering av väg och bebyggelse i områdets västra del, så att planen bättre
överensstämmer med det historiska planmönstret, dels utbyggd beskrivning
av planens påverkan av kulturmiljön och av vilka byggnader som avses
rivas. Föreningen Gamla Lund noterar detta med tillfredsställelse.
Justeringarna av bebyggelsen i områdets norra och nordvästra del innebär
ett förbättrat samspel med omgivningen. Föreningen Gamla Lund ställer sig
även positiv till dessa justeringar.
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Sakägare, boende m fl
Yvonne och Joel Sommerfeldt, Barytongränden 20 (flyttar 2/11 till
Vipemöllevägen 111) (aktbilaga 135)
framför i skrivelse 2015-09-12 bl.a. följande synpunkter:
Hela området verkar allt för tättbebyggt och de 550 lägenheterna kommer
att leda till för mycket trafik inom området som redan är hårt miljöpåverkat
av E22:an. De hus som är över fem våningar är alltför höga och kommer att
ta mycket ljus från intilliggande bostäder.
Man bör titta på att endast bebygga de redan befintliga tomterna och
husgrunderna så att den vackra parken kan bevaras.
Det är olyckligt att så få av de gamla träden bevaras.
Det verkar inte rimligt att planera för affärslokaler i bottenvåningar på så
många av husen. Låt det istället bli bostäder i det planet och sänk
byggnaderna ett våningsplan.
Kommentar
Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att
planförslaget innebär en rimlig sammanvägning mellan behovet av nya
bostäder och anpassningen till den befintliga miljön och omgivningen.
Ett särskilt PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har
tagits fram i samband med planarbetet. Delar av detta PM har införts i
planbeskrivningen. Med planbestämmelse om marklov för trädfällning ges
möjlighet för kommunens landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna
värden i samband med exploateringen.
Det är endast i en av byggnaderna i kvarter 40 som det ska finnas
affärslokaler i bottenvåning. I övriga ger detaljplanen endast en möjlighet
till detta om behov skulle uppstå i framtiden.
Margareta Lind (aktbilaga 137)
framför i skrivelse 2015-09-21 bl.a. följande synpunkter:
Omfattningen av ovanstående detaljplan är alltför stor. Antalet bostadshus
är för många och för höga. Likaså antalet hushåll och nya lokalgator.
Behovet av ytterligare bostäder i Lund är överdramatiserat. Grönområden
bör bevaras. Områden som tagits i anspråk för förtätning är tillräckligt.
Förslagvis arbeta med utformningen av stadskärnan där behovet av bostäder
och service efterfrågas. Lämna framför allt Hardebergaspåret och befintliga
grönområden orörda för framtida generationer.
Kommentar
Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att
planförslaget innebär en rimlig sammanvägning mellan behovet av nya
bostäder och anpassningen till den befintliga miljön och omgivningen.
Makiko och Ingemar Ottosson, boende på Solistvägen 103(aktbilaga
138)
framför i skrivelse 2015-09-27 bl.a. följande synpunkter:
Det är inte rimligt att ett område med tät stadsbebyggelse ska anläggas mitt
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inne i det som hittills varit en viktig rekreationsyta och park för ett stort
antal människor. Inte ens raden av träd längs Hardebergaspåret kommer att
lämnas intakt. Förslaget står helt i strid mot översiktsplanens formuleringar
om t.ex. att stadens parker och betydelsefull grönstruktur så längt möjligt
ska undantas från exploatering och att bebyggelseutvecklig ska ske med
hänsyn till stadens skala och uttryck. Ett begränsat projekt med betydligt
färre lägenheter och lägre byggnader skulle kunna vara hållbart, men i sitt
nuvarande skick innebär förslaget ett dråpslag mot god boendemiljö i denna
del av Lund.
Kommentar
Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att
planförslaget innebär en rimlig sammanvägning mellan behovet av nya
bostäder och anpassningen till den befintliga miljön och omgivningen.
Ett särskilt PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har
tagits fram i samband med planarbetet. Delar av detta PM har införts i
planbeskrivningen. Med planbestämmelse om marklov för trädfällning ges
möjlighet för kommunens landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna
värden i samband med exploateringen.
Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
detaljplan för området baserat på JM:s förslag. Förtätningen
överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten framhålls av att
förtätning av staden är en central strategi för att minska anspråken på
jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen på bostäder
är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än den relativt
låga tätheten hos omgivande bebyggelse.
Kristina och Jonas Ingvar, ägare till fastigheten Vipemöllan 51, Katrin
Åkerlindh och Simon Siggelsten, ägare till fastigheten Vipemöllan 50,
Marianne Hessel och David Lagunoff, ägare till fastigheten
Vipemöllan 49, Cecilia och Richard Lindgren, ägare till fastigheten
Vipeholm 48, Åsa och Sven Strömqvist, ägare till fastigheten
Vipeholm 47, Xiaoto Su och Xilong Wang, ägare till fastigheten
Vipeholm 46 och Marie Fredlund och Tony Jönsson, ägare till
fastigheten Vipeholm 45 (aktbilaga 140)
framför i skrivelse 2015-09-29 bl.a. följande synpunkter:
Ovanstående är starkt kritiska till greppet att bygga en stadsmässig struktur
med 550 lägenheter i 4-8 våningar i en parkliknande miljö två kilometer
från stadskärnan. Detta påverkar den befintliga miljön alltför negativt och
stämmer t.ex. inte med bevaringssynpunkterna för området i
bevaringsprogrammet. Man bör istället endast bygga på redan hårdgjord yta.
En reduktion bör göras i övergången mellan den existerande parken och den
nya byggnationen, genom att husen i kvarter 50 samt kvarter 70 reduceras
till max fyra våningar. Den maximala höjden på husen bör preciseras i meter
istället för våningar.
Planförslaget kommer att ge en mycket dålig trafiksäkerhet i området bl.a.
för barn som måste korsa vägen. I verkligheten kommer trafiken i området
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att vara mycket högre än de beräknade 2000 fordon/dygn. Bilisterna
kommer att köra fortare än de tillåtna 30 km/h och inte bry sig om upphöjda
farthinder i gatan. Parkeringsfickor längs vägen kommer kraftigt att påverka
trafiksäkerheten för barn. Förbindelsen mellan befintlig bebyggelse i
Vipeholmsparken och den planerade byggnationen måste finnas och vara
utformad som en gång- och cykelväg stängd för biltrafik.
Planen bidrar inte till att skapa park utan innebär att en stor del av befintlig
vegetation kommer att avverkas.
Träden norr om ovanståendes befintliga radhus måste bevaras.
Kommunen har inte tagit hänsyn till barns intressen och behov då man bl.a.
inte tänkt på lekplatser för äldre barn och inte ens garanterar att det ska
finnas lekplatser för yngre barn inom området. Planen förstör den goda
tillgången till gröna områden och skapar mycket otrygga gång- och
cykelvägar, vilket knappast kan vara att ta hänsyn till barnperspektivet.
Kommentar
Förtätningen överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten
framhålls av att förtätning av staden är en central strategi för att minska
anspråken på jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen
på bostäder är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än
den relativt låga tätheten hos omgivande bebyggelse. Planläggning innebär
en sammanvägning av intressen. . Byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär en
rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och anpassningen
till den befintliga miljön och omgivningen. Då exakta markhöjder inte
preciseras förrän i samband med projekteringen och marken lutar mycket i
vissa delar skulle planbestämmelser med meterangivelser behöva ha så pass
stora marginaler att de inte skulle fungera för att pressa ner hushöjderna.
Vidare så är huvuddelen av byggnaderna fristående och det är sålunda inte
väsentligt för stadsbilden att de håller en exakt angiven höjd. En
bestämmelse om våningsantal och en text i planbeskrivningen om hur
våningsantalet ska tolkas kopplat till våningsantal menar
stadsbyggnadskontoret är tillräcklig reglering.
Stadsbyggnadskontoret anser inte att förslaget ger en låg trafiksäkerhet
eller att gjorda utredningar är felaktiga.
Efterfrågad förbindelse finns i form av en gata som utgör
gemensamhetsanläggning. Gatan kommer endast att innehålla biltrafik till
parkeringsgaragen i kvarter 70 och 75.
Ett särskilt PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har
tagits fram efter samrådet. Delar av detta PM har införts i
planbeskrivningen. Med planbestämmelse om marklov för trädfällning ges
möjlighet för kommunens landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna
värden i samband med exploateringen.
Träden norr om radhusen är tänkta att bevaras, marken de står på får inte
bebyggas just för att det bedömts vara viktigt att det området är grönt. De
specifika trädindividerna har dock inte ett sådant allmänt värde att de
skyddas med särskilda planbestämmelser.
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Lekplatser för framför allt yngre barn kan ordnas på kvartersmark. Det
finns tre befintliga kommunala lekplatser som är mellan 200-400 m utanför
planområdet. Förskola med lekplats kommer att uppföras inom
planområdet. Precis norr om Hardebergaspåret finns en fotbollsplan.
Stadsbyggnadskontoret menar att området ger goda förutsättningar för
barn trots att det inte anläggs nya kommunala lekplatser inom planens
gränser.
Tord Berggård och Maria Berggård Silow, boende på fastigheten Basen
10 (aktbilaga 141)
framför i skrivelse 2015-09-27 bl.a. följande synpunkter:
Tord Berggård och Maria Berggård Silow motsätter sig byggnader på mer
än 4 våningar närmast Hardebergaspåret i kvarter 90. Trädridån vid kv. 90
vid sydsidan av Hardebergaspåret måste lämnas intakt. Ytterliggare
trädfällning på nordsidan av Hardebergaspåret (mitt emot kv. 90) måste
undvikas. För att säkerställa detta måste det införas en planbestämmelse om
marklov för trädfällning mellan kvarter 90 och deras fastighet.
Kommentar
Detaljplanen tillåter bebyggelse med max 4 våningar i kvarter 90. Ett
särskilt PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har tagits
fram efter samrådet. Delar av detta PM har införts i planbeskrivningen.
Med planbestämmelse om marklov för trädfällning ges möjlighet för
kommunens landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna värden i
samband med exploateringen. Planen omfattar inte delen norr om
Hardebergaspåret.
Göran Molin, boende i fastigheten Vipemöllan 42 (aktbilaga 148)
framför i skrivelse 2015-10-02 bl.a. följande synpunkter:
Undertecknad framförde i skrivelse 2014-09-18 bl.a. att den planerade
stadsmässiga miljön inte passar in i miljön och flagrant bryter mot de
förutsättningar som gällt när han flyttade till området.
Den nu omarbetade detaljplanen har inte tagit någon nämnvärd hänsyn till
de tidigare framförda argumenten utan anser fortfarande att en kraftig
förtätning är så angelägen att andra hänsyn måste stryka på foten och att
Vipeholmsparken är en utmärkt plats för en stenstad med parkeringshus.
Att förvaltningen har en helt egen och ej allmänt kommunicerad definition
av ordet park som inte omfattar Vipeholmsparken rättfärdigar inte
byggandet av en stenstad i Vipeholmsparken. Den planerade stenstaden är
inte anpassad, i motsats till vad förvaltningen hävdar, till parkmiljön och
den omgivande bebyggelsen.
Undertecknad delar inte förvaltningens syn på otrygghet. Det är välkänt och
vetenskapligt belagt att höga husfasader inger människor en känsla av
otrygghet och främlingsskap. Det finns också vetenskapliga rön som pekar
på att växtlighet och kulturmiljöer bidrar till människors välbefinnande och
trygghet.
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Kommentar
Förtätningen överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten
framhålls av att förtätning av staden är en central strategi för att minska
anspråken på jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen
på bostäder är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än
den relativt låga tätheten hos omgivande bebyggelse. Planläggning innebär
en sammanvägning av intressen. Byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär en
rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och anpassningen
till den befintliga miljön och omgivningen.
Upplevelsen av otrygghet är olika för olika människor. Det finns de som
känner sig otrygga i stadsmiljöer med täta busksnår och undviker dessa
miljöer under kvällstid.
Stadsbyggnadskontoret respekterar och noterar att Göran Molin inte delar
kontorets bedömningar.
Vipemöllans samfällighetsförening nr. 2, ägare till fastigheten Vipemöllan
40 (aktbilaga 149)
framför i skrivelse 2015-09-30 bl.a. följande synpunkter:
Byggnadsnämnden har inte tagit tillräcklig hänsyn till Lunds kommuns
bevaringsprogram för Vipeholm. Det är inte möjligt att åstadkomma högre
täthet i området än tätheten hos omgivande bebyggelse utan att göra
orimliga kompromisser.
Bebyggelsen är för omfattande, storskalig och tät för den befintliga
parkmiljön och bör inte tillåtas i direkt anslutning till Hardebergaspåret. 550
lägenheter i området kommer att orsaka en ohållbar trafiksituation.
Parkeringshuset passar sig verkligen inte i en park och tar i anspråk
värdefull parkyta. Minska antalet bostäder så räcker parkeringarna under
husen.
Bilar kör inte så som man planerar utan så som de finner snabbast. Trafiken
kommer att öka avsevärt söderut på Vipeholmsvägen, Hjalmar Gullbergs
väg och Fritjofs väg. 550 nya bostäder med befintligt vägnät kommer inte
att fungera.
Kommentar
Förtätningen överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten
framhålls av att förtätning av staden är en central strategi för att minska
anspråken på jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen
på bostäder är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än
den relativt låga tätheten hos omgivande bebyggelse. Planläggning innebär
en sammanvägning av intressen. Byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär en
rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och anpassningen
till den befintliga miljön och omgivningen.
Baserat på genomförda trafikutredningar så bedömer
stadsbyggnadskontoret att planförslaget inte orsakar en ohållbar
trafiksituation.
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Marita Cohn och Peter Lipniunas, ägare till fastigheten Saxofonen 2
(aktbilaga 150)
framför i skrivelse 2015-10-05 bl.a. följande synpunkter:
Ett av de största problemen med planen är själva avsikten att skapa ett
område med en stadsmässig struktur. Att planera för en stadsgata genom
området med centrumverksamheter som t.ex. restauranger och butiker ger
en trafiksituation med hög belastning och många stora tunga fordon djupt
inne i Vipeholmsparkens hjärta. Konsekvenserna av detta har man undlåtit
att klargöra. Dessutom känns det förfelat att ytterligare driva ut
affärsverksamheterna från Lunds stadskärna.
Överge den ursprungliga avsikten och skapa istället ett lugnt, rofyllt och
tryggt bostadsområde som harmonierar med de omkringliggande områdena.
Ta hänsyn till områdets särskilda biologiska värden. Ta vara på den
befintliga parkmiljön och utveckla den lummiga parken istället. Upprätta en
exakt plan över vilka träd som ska tas bort och vilka som ska bevaras. Låt
alla träden i Vipeholsmparkens nordöstra del vara kvar. Behåll en grönyta
söder om och längs med hela Hardebergaspåret, så att Hardebergaspåret kan
fortsätta vara det motionsspår det är idag. För in de planerade gång- och
cykelvägarna i plankartan. Ha gång- och cykelbanor som är separerade från
biltrafiken längs lokalgatan. Begränsa till 400 bostäder, vilket fanns i den
ursprungliga planen.
Bevara områdets gröna värden och låt området bli ett fantastiskt och säkert
område för framtidens barn att växa upp i.
Kommentar
Förtätningen överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten
framhålls av att förtätning av staden är en central strategi för att minska
anspråken på jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen
på bostäder är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än
den relativt låga tätheten hos omgivande bebyggelse. Planläggning innebär
en sammanvägning av intressen. Byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär en
rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och anpassningen
till den befintliga miljön och omgivningen.
Bestämmelserna om centrumverksamhet finns för att det ska vara möjligt att
i framtiden etablera mindre verksamheter om behov uppkommer i
bostadsområdet. Det är endast i kvarter 40 som det inledningsvis planeras
för en mindre butik. Någon risk för att området ska konkurrera med
centrumhandeln förligger inte.
Ett särskilt PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har
tagits fram. Delar av detta PM har införts i planbeskrivningen. Med
planbestämmelse om marklov för trädfällning ges möjlighet för kommunens
landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna värden i samband med
exploateringen.
Gång- och cykelvägars exakta placering fastställs i samband med
projekteringen.
Föreslagna trafiklösningar bedöms ge god trafiksäkerhet.
Mängden bostäder har inte varit beslutad till 400 lägenheter. Uppgiften om
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bostadsantal i detaljplanen baseras på bruttoarean för
bostadsbyggnaderna. Denna är i princip samma från det förslag till struktur
som JM inledningsvis presenterade när byggnadsnämnden gav
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta ett planförslag.
Området bedöms bli ett bra bostadsområde för alla ålderskategorier.
Ulf och Christina Hagberg, ägare till fastigheten Saxofonen 3 (aktbilaga
151)
framför i skrivelse 2015-10-03 bl.a. följande synpunkter:
Istället för bostadhus borde man placera skolfastigheten i det nordvästra
hörnet. Detta hade minimerat antalet fordon som passerar genom området
och man hade kunnat dra mer nytta av pulkabacken och lekplatsen norr om
det aktuella området. Mängden lägenheter och avsikten att skapa en
stadsmässig struktur bör ändras. En garanti behövs för att man verkligen
behåller en grön fasad gentemot Hardebergaspåret. Bevarandet av
trädvolymerna behöver regleras noggrannare.
Kommentar
Förskoletomten har efter samrådet flyttats och getts en placering mitt i
området vid Hardebergaspåret. Placeringen är central i området och
innebär att de flesta inom området har gångavstånd till förskolan.
Pulkabacken och lekplatsen ligger nära förskolan. Föreslagna
trafiklösningar bedöms ge god trafiksäkerhet.
Förtätningen överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten
framhålls av att förtätning av staden är en central strategi för att minska
anspråken på jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen
på bostäder är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än
den relativt låga tätheten hos omgivande bebyggelse. Planläggning innebär
en sammanvägning av intressen. Byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär en
rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och anpassningen
till den befintliga miljön och omgivningen.
Ett särskilt PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har
tagits fram efter samrådet. Delar av detta PM har införts i
planbeskrivningen. Med planbestämmelse om marklov för trädfällning ges
möjlighet för kommunens landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna
värden i samband med exploateringen. En detaljplan ska gälla under en
lång tid och en noggrannare reglering än så har inte bedömts vara
genomförbar eller långsiktigt hållbar.
Anders Nilsson och Kerstin Lindholm Nilsson, ägare till fastigheten
Vipemöllan 21 (aktbilaga 152)
framför i skrivelse 2015-10-04 bl.a. följande synpunkter:
Höjden för de olika husen måste klargöras så att en lekman har möjlighet att
tolka planen och så att det inte finns anledning att oroa sig för omotiverade
beslut på tjänstemannanivå sent i processen där hushöjden ändras och
våningsplan tillkommer. De planerade husen i kvarter 90 får inte bli mer än
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4 våningar. Detta måste preciseras med en meterangivelse.
Det måste tydliggöras i detaljplanen att vallen mellan Vipemöllan 38 och
samfälligheten ska bevaras. Vallen är kulturhistoriskt intressant.
Samfälligheten måste dras in i den fortsatta planeringen kring vallen.
Bokträden måste ges bättre möjligheter att utvecklas genom att popplarna
tas bort och de snabbväxande buskarna ersätts med lämpligare växtlighet.
Kommentar
Då exakta markhöjder inte preciseras förrän i samband med projekteringen och
marken lutar mycket i vissa delar skulle planbestämmelser med meterangivelser
behöva ha så pass stora marginaler att de inte skulle fungera för att pressa ner
hushöjderna. Vidare så är huvuddelen av byggnaderna fristående och det är
sålunda inte väsentligt för stadsbilden att de håller en exakt angiven höjd. En
bestämmelse om våningsantal och en text i planbeskrivningen om hur
våningsantalet ska tolkas kopplat till våningsantal menar
stadsbyggnadskontoret är tillräcklig reglering.
Nuvarande lagstiftning ger inte utrymme för några stora avvikelser, såsom t.ex.
extra våningsplan, från gällande detaljplanebestämmelser. Detaljplanen tillåter
bebyggelse med max 4 våningar i kvarter 90.
Vallen bedöms inte ha ett sådant bevarandevärde att det i planen behövs
skyddsbestämmelser för denna. Som redovisats på sektionerna i
planhandlingarna så är avsikten dock att den ska bevaras. När området blir
parkmark kommer park- och naturkontoret att vara ansvariga för bl.a.
gestaltning och skötsel av parkmarken. Detaljplanen reglerar inte park- och
naturkontorets verksamhet men utgår från att de har en dialog med berörda
privatpersoner när så krävs.
Marianne Hessel och David Lagunoff, ägare till fastigheten Vipemöllan
49 (aktbilaga 153)
framför i skrivelse 2015-10-04 bl.a. följande synpunkter:
Det är uppenbart att detaljplanen negativt kommer att påverka livskvaliteten
hos alla de som arbetar, går i skolan eller bor i Vipeholmsparken. Det borde
vara planerarnas mål att så långt det är möjligt minimera den negativa
påverkan. Byggnaderna i kvarter 50 borde inte bli högre än fyra våningar. I
kvarter 70 bör det endast uppföras två byggnader i norra ändan, max fyra
våningar höga. Resterande yta bör utformas som ett parkliknande område
med bibehållande av befintliga träd samt innehållande en lekyta.
Kommentar
Förtätningen överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten
framhålls av att förtätning av staden är en central strategi för att minska
anspråken på jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen
på bostäder är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än
den relativt låga tätheten hos omgivande bebyggelse. Planläggning innebär
en sammanvägning av intressen. Byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär en
rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och anpassningen
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till den befintliga miljön och omgivningen.
Träden i kvarter 70 norr om de befintliga radhusen är tänkta att bevaras.
Marken de står på får inte bebyggas just för att det bedömts vara viktigt att
det området är grönt. De enskilda trädindividerna har dock inte ett sådant
allmänt värde att de skyddas med särskilda planbestämmelser.
Helene Hartelius & Richard Ewald, ägare till fastigheten Saxofonen 4
(aktbilaga 154)
framför i skrivelse 2015-09-30 bl.a. följande synpunkter:
Detaljplanen tar inte hänsyn till omgivande bebyggelse, grönområden eller
parkmiljön. Det finns inte några omgivande stadsrum att anpassa sig till norr
eller nordost om Vipeholm utan endast parker och trädgårdar. Den aktuella
planen borde ta i beaktande att det finns andra platser än stadens parker att
bygga på som miljöpartiet skriver i sin reservation till byggnadsnämndens
beslut. Anpassa bebyggelsen efter omgivningarna och minska antalet
bostäder genom att göra alla hus lägre.
Det måste finnas exakta tvingande direktiv för exploatören vilka buskar och
träd som ska bevaras. Upprätta en exakt plan över vilka träd som ska tas
bort och vilka som ska bevaras. De löst hållna uppmaningarna och
formuleringarna i planen ger för mycket frihet till exploatören att själv
avgöra hur mycket av vegetationen som ska tas bort. Låt alla träden i
områdets nordöstra del få vara kvar så att parken behålla sin känsla av
lummig grön oas.
Den kraftiga exploateringen leder till ökad trafik och ökade olägenheter i
form av ljud och buller för de boende norr och nordöst om Vipeholm. Att
tro att inrättandet av bilpooler i området skulle minska trafikmängden till
1400 fordon per dygn är tämligen naivt.
Att betrakta trafikökningen på Thulehemsvägen som en ”relativt” liten
ökning är felaktigt. För att komma tillrätta med den drastiska trafikökningen
krävs färre bostäder.

Kommentar
Förtätningen överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten
framhålls av att förtätning av staden är en central strategi för att minska
anspråken på jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen
på bostäder är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än
den relativt låga tätheten hos omgivande bebyggelse. Planläggning innebär
en sammanvägning av intressen. Byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär en
rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och anpassningen
till den befintliga miljön och omgivningen.
Karaktären på omgivande bebyggelse är skiftande. Förutom
villabebyggelsen norr och nordost om planområdet finns t.ex.
skolbyggnaderna på Vipehomsskolan som till stor del består av långsträckta
storskaliga byggnadsvolymer, flerfamiljshusen söder om planområdet som
utgörs av fristående punkthus i upp till 6 våningar och de långsträckta
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flerfamiljshusen på Thulehemsområdet.
Stadsbyggnadskontoret arbetar på uppdrag av byggnadsnämnden. Hade
miljöpartiets reservation fått majoritet i byggnadsnämnden hade
stadsbyggnadskontoret rättat sig efter det beslutet.
Ett särskilt PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har
tagits fram efter samrådet. Delar av detta PM har införts i
planbeskrivningen. Med planbestämmelse om marklov för trädfällning ges
möjlighet för kommunens landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna
värden i samband med exploateringen. En detaljplan ska gälla under en
lång tid och en noggrannare reglering än så har inte bedömts vara
genomförbar eller långsiktigt hållbar.
Baserat på genomförda trafikutredningar och bullerutredningar så bedömer
stadsbyggnadskontoret att planförslaget inte orsakar en olämplig trafikeller bullersituation.
Ägarna till fastigheten Vipemöllan 20 (aktbilaga 159)
framför i skrivelse 2015-10-05 bl.a. följande synpunkter:
Det borde gå att bygga bostäder på Vipemöllan 38 och samtidigt på ett
mycket bättre bevara områdets karaktär av park/grönområde. Det är svårt att
förstå meningen med att flytta ut stenstaden till ett område med den karaktär
som Vipemöllan 38 har.
Det finns ingen särskild cykelbana fram till förskolan. Ett minimikrav för en
stad som säger sig vilja vara en cykelstad borde vara säkra cykelvägar för
barn och föräldrar till skola och dagis. Om förskolan placerats i kvarter 90
så blir tillgängligheten mycket bättre.
Riktigt hur mycket husen har sänkts i kvarter 90 framgår inte.
Souterrängvåning räknas nu inte som våning och då är sänkningen inte så
stor som den först ser ut att vara. Maxhöjden för husen bör anges i meter
över havet så att det lämnas juridiska garantier för husens absoluta höjder.
Vem ska sköta parkmarken i områdets nordöstra del? Vilket inflytande får
grannar på hur den ska skötas? Vilka regler gäller här för återhämtning och
återplantering?
Kommentar
Förtätningen överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten
framhålls av att förtätning av staden är en central strategi för att minska
anspråken på jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen
på bostäder är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än
den relativt låga tätheten hos omgivande bebyggelse. Planläggning innebär
en sammanvägning av intressen. Byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär en
rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och anpassningen
till den befintliga miljön och omgivningen.
Karaktären på omgivande bebyggelse är skiftande. Förutom
villabebyggelsen norr och nordost om planområdet finns t.ex.
skolbyggnaderna på Vipehomsskolan som till stor del består av långsträckta
storskaliga byggnadsvolymer, flerfamiljshusen söder om planområdet som
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utgörs av fristående punkthus i upp till 6 våningar och de långsträckta
flerfamiljshusen på Thulehemsområdet.
Stadsbyggnadskontoret delar inte bedömningen att området utgör en
stenstad såsom den är utformad i stadskärnan.
Förskoletomten har efter samrådet flyttats och getts en placering mitt i
området vid Hardebergaspåret. Placeringen är central i området och
innebär att de flesta inom området har gångavstånd till förskolan.
Pulkabacken och lekplatsen ligger nära förskolan. Föreslagna
trafiklösningar bedöms ge god trafiksäkerhet. Hardebergaspåret som är en
gång- och cykelbana ansluter direkt till förskolan.
Då exakta markhöjder inte preciseras förrän i samband med projekteringen
och marken lutar mycket i vissa delar skulle planbestämmelser med
meterangivelser behöva ha så pass stora marginaler att de inte skulle
fungera för att pressa ner hushöjderna. Vidare så är huvuddelen av
byggnaderna fristående och det är sålunda inte väsentligt för stadsbilden att
de håller en exakt angiven höjd. En bestämmelse om våningsantal och en
text i planbeskrivningen om hur våningsantalet ska tolkas kopplat till
våningsantal menar stadsbyggnadskontoret är tillräcklig reglering. Husen i
kvarter 90 har sänkts från sex och sju våningar till fyra våningar från
samråd till granskning. Detta innebär en sänkning på tre respektive två
våningar. Bestämmelsen om souterrängvåning är oförändrad.
När området blir parkmark kommer park- och naturkontoret att vara
ansvariga för bl.a. gestaltning och skötsel av parkmarken. Detaljplanen
reglerar inte park- och naturkontorets verksamhet men utgår från att de har
en dialog med berörda privatpersoner när så krävs.
Lennart Nord (aktbilaga 160)
framför i skrivelse 2015-09-30 bl.a. följande synpunkter:
Det går inte att hitta samrådsredogörelsen. Undertecknads tidigare yttrande i
ärendet bifogas.
Husen är för höga. Det är svårt att förstå varför man väljer att placera de
högsta intill Hardebergaspåret och varför man uppför enstaka punkthus i
fyra till åtta våningar.
Förslaget är varken eller. Det är varken Vipeholms parkkaraktär eller något
stadsmässigt. Det är ett antal hus hitplacerade som är så stora och höga att
träden underordnas.
Hardebergaspåret är en grön tunnel, med stark karaktär, skyddsvärd i klass
med S Esplanaden, Laurentiigatan m.fl. i innerstaden. Varför envisas man
med att trycka upp husen mot spåret? I synnerhet åttavåningshuset är högst
olämpligt. Det finns ju utrymme att dra sig undan från stråket t.ex. med att
öka ”stadsmässigheten” kring lokalgatan. Bygg samman, sänk höjderna. Ha
grönt i norr och i söder.
Solstudierna tycks inte vara av intresse, utan endast något som ska
redovisas. De borde visas när skuggan är som mest intressant d.v.s. när man
går till jobbet (kl 8) och kommer hem (kl 17) samt på hösten och vintern.
Att intressera sig för villkoren i vårt klimat, d.v.s. att försöka finna kvaliteter
i solbelysning det mörka halvåret har Lennart Nord slutat förvänta sig av
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stadsbyggnadskontoret.
Lennart Nord yrkar att Hardebergaspåret får behålla karaktären av grön
tunnel, att husen dras bort från spåret och att planmönstret bearbetas enligt
ovan.
Kommentar
Som framgår i underrättelsen, som finns tillgänglig på bl.a. Lunds hemsida
kan samrådsredogörelsen över inkomna yttranden beställas på
www.lund.se/planerpagang. Svar på tidigare yttranden finns i
samrådsredogörelsen.
Förtätningen överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten
framhålls av att förtätning av staden är en central strategi för att minska
anspråken på jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen
på bostäder är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än
den relativt låga tätheten hos omgivande bebyggelse. Planläggning innebär
en sammanvägning av intressen. Byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär en
rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och anpassningen
till den befintliga miljön och omgivningen.
Stadsbyggnadskontoret noterar att Lennart Nord inte delar
stadsbyggnadskontorets syn på planförslaget.
Tidpunkter för redovisning av solstudier följder Boverkets
rekommendationer och är desamma för alla detaljplaner som görs i Lund.
Baserat på genomförda utredningar görs bedömningen att planförslaget
inte kan anses orsaka betydande olägenheter för omkringliggande
fastigheter.

Christina Gullin och Lars-Håkan Svensson, ägare till fastigheten
Vipemöllan 22 (aktbilaga 161)
framför i skrivelse 2015-09-30 bl.a. följande synpunkter:
Undertecknade instämmer inledningsvis med yttrandet från Vipemöllans
samfällighetsförening nr 1.
En del av detaljplanens grundförslag strider mot tanken att på platsen bygga
”hus i park” som harmonierar med den nu befintliga omgivande
bebyggelsen (som kommunen själv anser i sitt Mark – och
bostadsförsörjningsprogram). Många passager i planhandlingarna är så
otydliga vad gäller beskrivningen av hur bebyggelsen ska utformas att det är
svårt att förstå vad som egentligen avses. Detta innebär att de lösningar man
nu tror sig vara överens om kan komma att ersättas av alternativ som
tillgodoser JM:s intressen mer än miljöns och de omkringboende
sakägarnas.
Det saknas en argumentation som tydliggör varför det är lämpligt att bygga
hela 550 lägenheter på platsen istället för de 400 som JM tidigare
kalkylerade med. För att bättre harmoniera med omgivningen och ge bättre
trafikförhållanden borde det lägre antalet bostäder väljas.
Granskningshandlingens otydliga sätt att beskriva relationen mellan den
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juridiskt bindande plankartan och den inte juridiskt bindande
planbeskrivningen kan leda till framtida ändringar av plankartan av det slag
som Samfällighetsföreningen nr. 1 skriver i sin skrivelse. Detta måste
korrigeras.
Förskolan måste flyttas till det nordöstra hörnet så att den får direkt tillgång
till befintliga lekytor och direkt tillgång till planerad cykelväg.
Frågan om en utfart via Solistvägen måste utredas på ett tydligt sätt och
beslut fattas på en begriplig och saklig framställning i stället för löst
tyckande.
Beskrivningen av parkmarken i öster måste preciseras och detaljplaneringen
av det framtida parkområdet måste göras i samråd med samfälligheten.
Det måste klargöras att husen i kvarter 90 inte kan göras mer än fyra
våningar (11-12 meter) mot öster.
Totalhöjderna måste klargöras för husen i området. Det måste klargöras
vilka hus som har vilken takvinkel.
Gång- och cykelvägarna måste finnas med på den juridiskt bindande
plankartan.
Kommentar
Förtätningen överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten
framhålls av att förtätning av staden är en central strategi för att minska
anspråken på jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen
på bostäder är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än
den relativt låga tätheten hos omgivande bebyggelse. Planläggning innebär
en sammanvägning av intressen. Byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget, med ett
innehåll på 550 lägenheter, innebär en rimlig sammanvägning mellan
behovet av nya bostäder och anpassningen till den befintliga miljön och
omgivningen.
Mängden bostäder har inte varit beslutad till 400 lägenheter. Uppgiften om
bostadsantal i detaljplanen baseras på bruttoarean för
bostadsbyggnaderna. Denna är i princip samma från det förslag till struktur
som JM inledningsvis presenterade när byggnadsnämnden gav
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta ett planförslag.
Området bedöms bli ett bra bostadsområde.
Detaljplanering är en del av byggprocessen och ger ramen för hur ett
område kan bebyggas. I samband med bygglovsprocessen och
projekteringen av gatu- och parkmark bestäms utformningen mer i detalj.
Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till
planens syfte. Stadsbyggnadskontoret anser att planhandlingarna och
planbestämmelserna är tillräckligt detaljerade för att planens intentioner
ska kunna genomföras. Nuvarande lagstiftning ger inte utrymme för några
stora avvikelser, såsom t.ex. extra våningsplan, från gällande
detaljplanebestämmelser.
Förskoletomten har efter samrådet flyttats och getts en placering mitt i
området vid Hardebergaspåret. Placeringen är central i området och
innebär att de flesta inom området har gångavstånd till förskolan.
Pulkabacken och lekplatsen ligger nära förskolan.
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En anslutning via Solistvägen har studerats, men inte bedömts som den
bästa lösningen. En tunnel under Hardebergaspåret bedöms tekniskt
avancerad och kostsam. En planerad breddning av E22 kan eventuellt
komplicera detta ytterligare. Föreslagen lösning bedöms också ge bättre
orienterbarhet och koppling till det övergripande gatunätet, med hänsyn till
att de flesta fordonsrörelser förväntas gå söderut.
Baserat på genomförda trafikutredningar och bullerutredningar så bedömer
stadsbyggnadskontoret att planförslaget inte orsakar en olämplig trafikeller bullersituation.
När området blir parkmark kommer park- och naturkontoret att vara
ansvariga för bl.a. gestaltning och skötsel av parkmarken. Detaljplanen
reglerar inte exakt utformning av parkmarken eller park- och
naturkontorets verksamhet men utgår från att de har en dialog med berörda
privatpersoner när så krävs.
Då exakta markhöjder inte preciseras förrän i samband med projekteringen
och marken lutar mycket i vissa delar skulle planbestämmelser med
meterangivelser behöva ha så pass stora marginaler att de inte skulle
fungera för att pressa ner hushöjderna. Vidare så är huvuddelen av
byggnaderna fristående och det är sålunda inte väsentligt för stadsbilden att
de håller en exakt angiven höjd. En bestämmelse om våningsantal och en
text i planbeskrivningen om hur våningsantalet ska tolkas kopplat till
våningsantal menar stadsbyggnadskontoret är tillräcklig reglering.
Nuvarande lagstiftning ger inte utrymme för några stora avvikelser, såsom
t.ex. extra våningsplan, från gällande detaljplanebestämmelser.
Detaljplanen tillåter bebyggelse med max 4 våningar i kvarter 90.
Exakt placering av gång- och cykelvägarna bestäms i samband med
projekteringen av den allmänna platsmarken. Plankartan möjliggör att de
kan genomföras.
Brf Vipemöllan 4, ägare till fastigheten Vipemöllan 44 (aktbilaga 162)
framför i skrivelse 2015-10-05 bl.a. följande synpunkter:
Planförslaget tar inte tillräcklig hänsyn till Lunds kommuns
bevaringsprogram för Vipeholm. Planförslaget innebär stor påverkan på
parkkänslan, då träden kommer att minska. Profitsyftet har fått ta över det
sunda förnuftet. Höjden på byggnaderna bör vara max 5 våningar och man
bör inte bygga för tätt mot befintliga träd i parken. Det måste vara större
marginal mellan Hardebergsspåret och den nya bebyggelsen. Samtlig
växtlighet måste behållas från Hardebergaspåret och 20 meter in.
Trafikbelastningen kommer att bli för stor i området och i dess omgivning.
Minska antalet bostäder så att parkmiljön kan bevaras och att den
stadsmässiga strukturen inte tar över parken.
Det är ytterst olämpligt att uppföra ett åttavåningshus tio meter ifrån ett
rekreationsområde med gräsytor, parkbänkar och ord med grillplats.
Kommentar
Förtätningen överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten
framhålls av att förtätning av staden är en central strategi för att minska
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anspråken på jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen
på bostäder är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än
den relativt låga tätheten hos omgivande bebyggelse. Planläggning innebär
en sammanvägning av intressen. Byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget, med ett
innehåll på 550 lägenheter, innebär en rimlig sammanvägning mellan
behovet av nya bostäder och anpassningen till den befintliga miljön och
omgivningen.
Området bedöms bli ett bra bostadsområde.
Ett särskilt PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har
tagits fram efter samrådet. Delar av detta PM har införts i
planbeskrivningen. Med planbestämmelse om marklov för trädfällning ges
möjlighet för kommunens landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna
värden i samband med exploateringen. En detaljplan ska gälla under en
lång tid och en noggrannare reglering än så har inte bedömts vara
genomförbar eller långsiktigt hållbar.
Baserat på genomförda trafikutredningar och bullerutredningar så bedömer
stadsbyggnadskontoret att planförslaget inte orsakar en olämplig trafikeller bullersituation.
Vipemöllans samfällighetsförening nr 1, ägare till fastigheten Vipemöllan
35 (aktbilaga 146)
framför i skrivelse 2015-10-05 bl.a. följande synpunkter:
Föreningen motsätter sig kraftfullt den utbyggnad av stenstaden som
förslaget ger uttryck för. Stenstaden är och förblir malplacerad i den miljö
där byggnationen planeras och denna planering är inte i överensstämmelse
med PBL kap 2 § 6. Antalet byggnader har ökat från 23 till 30 från samråd
till granskning vilket innebär att ytterligare grön yta går förlorad. Återgå till
400 lägenheter, det skulle lösa ett antal andra problem som utvecklas i
yttrandet.
Texten ”Planbeskrivningen, som inte är juridiskt bindande, ska underlätta
förståelsen för plankartans innebörd” måste ersättas med en text som
förtydligar att detta endast avser de delar av Planbeskrivningen som
beskriver plankartan. Avsnittet om t.ex. genomförande måste ju vara
juridiskt bindande.
Garantier måste lämnas avseende de planerade husens absoluta höjder i en
juridiskt bindande form, t.ex. plankartan. Det finns en oro att
stadsbyggnadskontoret och JM frångår planbestämmelserna i ett senare
skede såsom man t.ex. gjorde när punkthusen söder om planområdet
byggdes.
Stadsbyggnadskontoret måste motivera varför man valt att introducera en
stenstad mer än 1,5 km utanför stadskärnan, den egentliga stenstaden.
Exploateringsgraden måste reduceras genom att färre huskroppar byggs och
att antalet lägenheter reduceras till 400 (som var aktuellt från början).
Husens höjder måste anges i absolut höjd över havet.
Förskolan måste flyttas till nordöstra hörnet av planområdet, med gräns till
den föreslagna parken och Hardebergaspåret.
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Den biologiska inventeringsstudien som genomförts måste användas i det
fortsatta planeringsarbetet.
Samfällighetsföreningen måste bli involverad i gestaltningen av parken i
nordöstra delen av området.
Den tidigare skyddszonen närmast mot Hardebergaspåret måste introduceras
i detaljplanen.
Möjlig alternativa utfarter från planområdet måste utredas ordentligt. Beslut
kan inte tas med enda motivering att en utfart via Solistvägen blir tekniskt
komplicerat kostsamt. Utredningen om ”trafikalstring och trafikfördelning”
måste genomgående revideras och de beslut som är fattade med denna som
grund måste omprövas. Antagandena i utredningen är helt felaktiga.
Samfälligheten bifogar en egen utredning baserad på deras egen erfarenhet
och inte antaganden huggna ur luften. En ohållbar trafiksituation håller på
att skapas i kringområdet och en bredare utredning och analys av detta
måste genomföras. En annorlunda och genomförbar lösning måste
presenteras på hur samfällighetens infart från den nya lokalgatan ska
konstrueras så att t.ex. och så flyttbilar kan komma in på området. Tyréns
trafikmodeller verkar inte spegla verkligheten på ett riktigt vis.
Plankartan måste kompletteras med alla gång- och cykelvägar son finns i
planbeskrivningen, även de som går genom parker. På plankartan måste
anges att det ska finnas en bilfri gång- och cykelväg från lokalgatan till
Vipemöllan 40. Det måste dras en gång- och cykelväg genom Vipemöllan
37 från förskolan till Vipemöllevägens cirkulationsplats. Gång- och
cykeltrafik måste separeras från biltrafik i lokalgatans hela sträckning för att
vara trafiksäker. En plan för Hardebergaspårets breddning måste ingå i
planförslaget.
Exploateringsavtalet måste omfatta projektering och genomförande av
flyttningen av samfällighetens infart och garantera att inga kostnader
belastar samfälligheten p.g.a. flytten. Samfällighetsföreningen måste
godkänna exploateringsavtalet och få delta i och påverka utformningen av
de förändringar som krävs för flytten av utfarten. Exploateringsavtalet måste
upprättas innan detaljplanen antas. En alternativ utfart längre västerut måste
utredas. Korsningen mellan lokalgatan och Thulehemsvägen måste utformas
så att övergångsstället dras in på lokalgatan så att en bil får plats mellan
övergångsstället och Thulehemsvägen. Det måste reserveras plats så att
korsningen i framtiden kan utformas som en rondell.
Det måste undersökas om en liten del av nordvästra hörnet av Vipemöllan 1
också kan användas för lokalgatan.
Exploateringsavtalet måste omfatta projektering, upprustning och förnyelse
av park i nordöstra delen av området och att samfällighetsföreningen får
möjlighet att delta i utformningen av parken. Inga kostnader för upprustning
och förnyelse av parken ska belasta Vipemöllan 35.

Kommentar
Förtätningen överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten
framhålls av att förtätning av staden är en central strategi för att minska
anspråken på jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen
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på bostäder är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än
den relativt låga tätheten hos omgivande bebyggelse. Planläggning innebär
en sammanvägning av intressen. Byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget, med ett
innehåll på 550 lägenheter, innebär en rimlig sammanvägning mellan
behovet av nya bostäder och anpassningen till den befintliga miljön och
omgivningen.
Området bedöms bli ett bra bostadsområde.
Stadsbyggnadskontoret delar inte bedömningen att området utgör en
stenstad såsom den är utformad i stadskärnan.
Antalet nya bostadshus är oförändrat från samråd till granskning (i
samrådet hade radhuset längst nere i sydväst av misstag inte räknats med).
Mängden bostäder har inte varit beslutad till 400 lägenheter. Uppgiften om
bostadsantal i detaljplanen baseras på bruttoarean för
bostadsbyggnaderna. Denna är i princip samma från det förslag till struktur
som JM inledningsvis presenterade när byggnadsnämnden gav
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta ett planförslag.
Detaljplanens utformning och omfattning regleras av Plan- och bygglagen:
”4 kap 30 § En detaljplan ska bestå av en karta över det område som
planen omfattar (plankarta) och de bestämmelser i övrigt som behövs. Av
plankartan ska det framgå hur planområdet delas upp för skilda ändamål
och vilka bestämmelser som gäller för olika områden.”
” 4 kap 31 § En beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras
(planbeskrivning) ska finnas tillsammans med planen.
Den redovisade texten hänvisar till dessa”
Texten om detta i planbeskrivningen är densamma för alla detaljplaner som
görs i Lunds kommun.
Då exakta markhöjder inte preciseras förrän i samband med projekteringen
och marken lutar mycket i vissa delar skulle planbestämmelser med
meterangivelser behöva ha så pass stora marginaler att de inte skulle
fungera för att pressa ner hushöjderna. Vidare så är huvuddelen av
byggnaderna fristående och det är sålunda inte väsentligt för stadsbilden att
de håller en exakt angiven höjd. En bestämmelse om våningsantal och en
text i planbeskrivningen om hur våningsantalet ska tolkas kopplat till
våningsantal menar stadsbyggnadskontoret är tillräcklig reglering.
Nuvarande lagstiftning ger inte utrymme för några stora avvikelser, såsom
t.ex. extra våningsplan, från gällande detaljplanebestämmelser.
Förskoletomten har efter samrådet flyttats och getts en placering mitt i
området vid Hardebergaspåret. Placeringen är central i området och
innebär att de flesta inom området har gångavstånd till förskolan.
Pulkabacken och lekplatsen ligger nära förskolan.
När området blir parkmark kommer park- och naturkontoret att vara
ansvariga för bl.a. gestaltning och skötsel av parkmarken. Detaljplanen
reglerar inte exakt utformning av parkmarken eller park- och
naturkontorets verksamhet men stadsbyggnadskontoret utgår från att de har
en dialog med berörda privatpersoner när så krävs.
Bedömningen är att planförslagets utformning tar tillräcklig hänsyn till
resultaten från den biologiska inventeringsstudien.
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En anslutning via Solistvägen har studerats, men inte bedömts som den
bästa lösningen. En tunnel under Hardebergaspåret bedöms tekniskt
avancerad och kostsam. En planerad breddning av E22 kan eventuellt
komplicera detta ytterligare. Föreslagen lösning bedöms också ge bättre
orienterbarhet och koppling till det övergripande gatunätet, med hänsyn till
att de flesta fordonsrörelser förväntas gå söderut.
Baserat på genomförda trafikutredningar och bullerutredningar så bedömer
stadsbyggnadskontoret att planförslaget inte orsakar en olämplig trafikeller bullersituation. Utredningarna har genomförts av professionella
aktörer och granskats av stadsbyggnadskontorets trafikingenjörer och
bedöms vara korrekta.
Läge, utformning och körspår för den föreslagna nya utfarten från
fastigheten Vipemöllan 35 har studerats och dessa visar att planförslaget
möjliggör en fungerande lösning. Utfartens slutliga utformning fastställs i
samband med projekteringen.
Exakt placering av gång- och cykelvägarna bestäms i samband med
projekteringen av den allmänna platsmarken. Plankartan möjliggör att de
kan genomföras.
Gång- och cykelvägarna planeras i enlighet med gällande gång- och
cykelpolicy vad gäller separering, mått, lutningar och anslutningar.
Efterfrågad förbindelse från lokalgatan till Vipemöllan 40 finns i form av en
gata som utgör gemensamhetsanläggning. Gatan kommer endast att
innehålla biltrafik till parkeringsgaragen i kvarter 70 och 75.
Nämnda delar av Vipemöllan 37 och Hardebergaspåret ingår inte i
planområdet.
Föreslagna trafiklösningar bedöms ge god trafiksäkerhet.
Önskemålen om utformningen av exploateringsavtalet vidarebefordras till
mark- och exploateringskontoret. Kostnad för flytt av utfart ska inte belasta
ägaren till fastigheten Vipemöllan 35.
Utredningar angående korsningsutformning har genomförts av
professionella trafikkonsulter och bedöms vara lämpliga. Slutlig utformning
fastställs i samband med projekteringen.
Bo Johansson och Karin Johansson Öhrvik, ägare till fastigheten
Vipemöllan 33 (aktbilaga 155)
framför i skrivelse 2015-10-03 bl.a. följande synpunkter:
Undertecknade stödjer inledningsvis yttrandet från Samfällighetsföreningen
Vipemöllan 1.
Detaljplanearbetet stödjer inte ”handbok i bilsnål samhällsplanering med
konkreta råd” som Lunds kommun utarbetat.
Den fortsatta planprocessen måste också fokusera på gång-, cykel och
busstrafik. Planförslagets inverkan på gång- och cykeltrafiken i området
som begränsas av motorvägen, Hardebergaspåret, Thulehemsvägen och
Hjalmar Gullbergs väg måste utredas och beskrivas i planbeskrivningen.
Avsnittet om kollektivtrafik måste rättas och kompletteras (avstånden 200 m
och 700 m till hållplats är inte korrekta). Kartan med ”kollektivtrafik” måste
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kompletteras med de gång- och cykelvägar som man kan använda för att nå
hållplatserna för stads- och regionbussar.
Planbeskrivningen måste kompletteras med uppgift att busshållplatser måste
kompletteras med cykelparkeringar som en konsekvens av planförslaget.
Det måste anges hur bussar kan angöra den föreslagna skolan och
Vipeholmsskolan. För den senare måste finnas möjlighet för bussar att
vända.
Planområdet måste förberedas för en bättre anslutning till kollektivtrafiken
genom att bl.a. reservera plats för hållplatser.
Planhandlingarna måste kompletteras med en bilaga som visar kvaliteten på
planförslaget genom att använda ett antal planindikatorer.
Kommentar
Lunds kommun arbetar för en mer hållbar och bilsnål samhällsplanering på
flera sätt. Denna plan är ett exempel på stadsutveckling i lägen med korta
avstånd till centrum och viktiga arbetsplatsområden, vilket ger goda
förutsättningar för hållbart resande. Goda kopplingar till viktiga cykelstråk
är ett annat exempel. Fler åtgärder kan bli aktuella vid genomförande, t ex
införande av bilpool.
Det finns stadsbusstrafik med hög turtäthet i anslutning till området.
Gångavstånden till hållplats bedöms för de allra flesta planerade
lägenheterna ha god standard, dock inte husen som ligger längst in i
området. Totalt sett bedöms förutsättningarna för hållbart resande vara
goda, inte minst tack vare utmärkta cykelförbindelser. Förutsättningarna att
förbättra kollektivtrafiken genom att köra stadsbuss in i planområdet
bedöms som små. Att förändra befintliga busslinjers körväg skulle leda till
betydligt längre restid för de resenärer som har start- och målpunkt utanför
Vipeholmsområdet. Att införa en ny busslinje genom området skulle kräva
stora resurser i förhållande till det ökade resandet.
Genomförda trafikutredningar samt den beskrivning av planförslaget och
dess påverkan på omgivningen som ges i planbeskrivningen bedöms vara
tillräckligt omfattande för att planförslaget ska kunna genomföras på ett
ändamålsenligt sätt.

SAMMANFATTNING
Sakägare m fl, med besvärsrätt
Basen 10
Yvonne Sommerfeldt
Barytongränden 20
224 68 Lund
Basen 10

Joel Sommerfeldt
Barytongränden 20
224 68 Lund
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Basen 10

Tord Berggård
Barytongränden 20
224 68 Lund

Basen 10

Maria Berggård Silow
Barytongränden 20
224 68 Lund

Vipemöllan 25

Margareta Lind
Thulehemsvägen 125
224 67 LUND

Solisten 3

Makiko Ottosson
Solistvägen 103
224 68 Lund

Solisten 3

Ingemar Ottosson
Solistvägen 103
224 68 Lund

Vipemöllan 45

Jönsson, Alf Tony
Ättehögsvägen 4
231 92 Trelleborg

Vipemöllan 45

Fredlund, Eva Marie
Ättehögsvägen 4
231 92 Trelleborg

Vipemöllan 46

Xiaoto Su
Vipemöllevägen 127
224 66 LUND

Vipemöllan 46

Xilong Wang
Vipemöllevägen 127
224 66 LUND

Vipemöllan 47

Åsa Strömqvist
Vipemöllevägen 125
224 66 LUND

Vipemöllan 47

Sven Strömqvist
Vipemöllevägen 125
224 66 LUND

Vipemöllan 48

Cecilia Lindgren
Vipemöllevägen 123
224 66 LUND
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Vipemöllan 48

Rickard Lindgren
Vipemöllevägen 123
224 66 LUND

Vipemöllan 49

Lagunoff, David
Vipemöllevägen 121
224 66 LUND

Vipemöllan 49

Hessel, Barbro Marianne
Vipemöllevägen 121
224 66 LUND

Vipemöllan 50

Simon Siggelsten
Vipemöllevägen 119
224 66 LUND

Vipemöllan 50

Katrin Åkerlindh
Vipemöllevägen 119
224 66 LUND

Vipemöllan 51

Jonas Ingvar
Vipemöllevägen 117
224 66 LUND

Vipemöllan 51

Kristina Ingvar
Vipemöllevägen 117
224 66 LUND

Vipemöllan 40

Vipemöllans Samfällighetsför Nr2
c/o Simon Siggelsten
Vipemöllevägen 119
224 66 LUND

Saxofonen 3

Christina Hagberg
Valthornsvägen 15
224 68 LUND

Saxofonen 3

Ulf Hagberg
Valthornsvägen 15
224 68 LUND

Vipemöllan 21

Kerstin Lindholm-Nilsson
Thulehemsvägen 133
224 67 LUND
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Vipemöllan 21

Anders Nilsson
Thulehemsvägen 133
224 67 LUND

Saxofonen 4

Ewald, Anders Richard Johan
Valthornsvägen 13
224 68 Lund

Saxofonen 4

Hartelius, Anne Helene
Valthornsvägen 13
224 68 Lund

Vipemöllan 20

Ägare till fastigheten Vipemöllan 20
Thulehemsvägen 131
224 67 Lund

Vipemöllan 20

Ägare till fastigheten Vipemöllan 20
Thulehemsvägen 131
224 67 Lund

Vipemöllan 22

Christina Gullin
Thulehemsvägen 135
224 67 LUND

Vipemöllan 22

Lars Håkan Svensson
Thulehemsvägen 135
224 67 LUND

Vipemöllan 35

Vipemöllans Samfällighetsför nr 1 c/o Bengt
Söderström
Thulehemsvägen 145
224 67 LUND

Vipemöllan 33

Johansson, Bo Ingvar Erling
Thulehemsvägen 101
224 67 Lund

Vipemöllan 33

Johansson Öhrvik, Karin Elisabet
Thulehemsvägen 101
224 67 Lund

Solisten 3

Piotr Wisnievski
Basgränden 39
224 68 Lund

Solisten 3

Ingrid Nathell
Solistvägen 52
224 68 Lund
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Vipemöllan 1

Mona Hellström
Thulehemsvägen 63
224 67 Lund

Vipemöllan 1

Jan Hellström
Thulehemsvägen 63
224 67 Lund

Vipemöllan 1

Stift Thulehem I Lund
Thulehemsvägen 40
224 67 LUND

Saxofonen 2

Marita Cohn
Valthornsvägen 7
224 68 Lund

Saxofonen 2

Peter Lipniunas
Valthornsvägen 7
224 68 Lund

Karthängaren 1

Monica Lombard
Bläckhornsvägen 2
224 67 LUND

Katedern 1

Gunilla Bentzel-Linton
Katedervägen 2
224 67 LUND

Katedern 1

Michael Linton
Katedervägen 2
224 67 LUND

Solisten 3

Charlotte Bülow
Solistvägen 44
224 68 Lund

Solisten 3

Mikael Gunnarsson
Solistvägen 44
224 68 Lund

Damaskus 3

Marie-Louise Ahldén
Norra Slottsgatan 23 B Lgh 1107
803 23 GÄVLE

Vipemöllan 44

Brf Vipemöllan 4
c/o Pierre Palm
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Vipemöllevägen 113
224 66 Lund

Vipemöllan 44

Pia Alsterind Berglund
och
Tord Berglund
Vipemöllevägen 113
224 66 Lund

Övriga som ej blivit tillgodosedda
Göran Molin
Vipemöllevägen 105
224 66 Lund
Gunilla Molin
Vipemöllevägen 105
224 66 Lund
Brf Vipemöllan 1
Vipemöllevägen 103 BV
224 66 Lund
Brf Vipemöllan 2
Vipemöllevägen 105
224 66 Lund
Brf Vipemöllan 3
c/o Kerstin Bergman
Vipemöllevägen 111
224 66 Lund
Ulla och Bengt Söderström
Thulehemsvägen 145
224 67
Gunilla Ekman Bengtsson
och Lars Bengtsson
Thulehemsvägen 103
224 67 Lund
Åke Ölund
Thulehemsvägen 149
224 67 Lund
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Lennart Nord
Prennegatan 8A
lgh 1202
223 53 Lund
Ingrid och Jörgen Hammer
Valthornsvägen 2
224 68 Lund
Anette Holgersson
Valthornsvägen 1
224 68 Lund
Bertil och Eva Jonsson
Valthornsvägen 6
224 68 Lund
Bo och Kerstin Vindefors
Valthornsvägen 8
224 68 Lund
Marianne och Lennart Ljunggren
Valthornsvägen 12
224 68 Lund
Jan-Erik Sondén
Valthornsvägen 4
224 68 Lund
Marie-Louise och Sven-Åke Svensson
Valthornsvägen 19
224 68 Lund
Pernilla och Magnus Arvidsson
Valthornsvägen 21
224 68 Lund
Kristina Hedelin Olsson
Valthornsvägen 23
224 68 Lund
Mats Browé
Valthornsvägen 25
224 68 Lund
Ola Melander och Lillemor Skattum
Valthornsvägen 27
224 68 Lund
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Margit och Björn Berglund
Valthornsvägen 3
224 68 Lund
Rosa och Christo Christov
Valthornsvägen 16
224 68 Lund
Anders Stenberg
Valthornsvägen 29
224 68 Lund
Sverker Werin och Agneta Nilsson
Seved Ribbings väg 2
224 66 Lund
Gösta och Kerstin Westman
Knut Wicksells väg 15
224 66 Lund
Jan och Jadwiga Kurkus
Knut Wicksells väg 17
224 66 Lund
Maja och Magnus Böhn
Thulehemsvägen 105
224 67 Lund
Thomas Göransson och Rebecka Olsson
Vipemöllevägen 111
224 66 Lund

Revideringar och redaktionella ändringar
Detaljplanen har efter utställningen reviderats och kompletterats vad gäller:
 I kvarter 06 har U-området minskats till 4,8 meter från centrum
dagvattenledning. Detta för att inte befintlig byggnad ska behöva rivas
för att bullerplanket ska få plats.
 Under rubriken ”Rättigheter” i den fastighetsrättsliga
konsekvensbeskrivningen har den sista meningen tagits bort och ersatts
med följande meningar: ”Rätt att framdra allmänna underjordiska
ledningar inom planområdet kan säkerställas med upplåtelse av
ledningsrätt inom område betecknat ”u”. Ansökan om ledningsrätt görs
av ledningshavaren eller fastighetsägaren till belastad fastighet.”
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Ändringarna av förslaget bedöms inte vara väsentliga. Ny utställning enligt
5 kap 25 § PBL erfordras därför inte.
Berörda sakägare har underrättats om revideringarna och skriftligen godkänt
dessa.
P.g.a. ett tekniskt fel fanns föreslagen höjdsättning på allmän platsmark med
på plankartan i samband med granskningen (dock inga bestämmelser
kopplade till denna). Plankartan har korrigerats avseende detta så att de
föreslagna höjderna endast är med på illustrationen. De föreslagna höjderna
har reducerats i antal.
Färgsättningen på vissa ytor på illustrationen har ändrats för att förbättra
läsbarheten av kartan.
Planbestämmelsen om sanering har korrigerats i enlighet med gällande
lagstiftning för detaljplanen så att sanering av förorenad mark ska utföras
innan bygglov för bostäder ges. Planbeskrivningen har kompletterats så att
det framgår att lov kan ges med villkoret att förutsättningen i stället ska vara
uppfylld för att startbesked ska få ges med stöd av 9 kap 37a § PBL. Detta
innebär i praktiken ingen förändring för fastighetsägarna.
Samlad bedömning
Stadsbyggnadskontoret menar att detaljplan för Vipemöllan 38 m.fl. i Lund,
Lunds kommun, upprättad 2015-06-26, reviderad 2015-11-02, bör föras till
antagande. Antagande föreslås ske i Kommunfullmäktige, eftersom
planförslaget är av principiell beskaffenhet.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Lotta Wallin
biträdande planchef

Henrik Nilsson
planarkitekt
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Detaljplan för Vipemöllan 38 m.fl. i Lund, Lunds kommun
SAMRÅDET
Enligt byggnadsnämndens beslut 2014-05-15 har rubricerad detaljplan,
upprättad 2014-05-06, varit föremål för samråd under tiden 18 augusti –
29 september 2014.
Sakägare har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse samt
efter annons i ortens tidning.
Samrådsmöte
Berörda bostadsrättshavare, hyresgäster och boende samt övriga intressenter
har haft möjlighet att delta i ett gemensamt samrådsmöte 2014-08-27. Vid
mötet närvarade sökanden och dess arkitekt samt representanter för
stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden.
YTTRANDEN
Under samrådstiden har inkommit 57 stycken yttranden. Följande har inte
haft något att erinra mot planförslaget:
 Socialförvaltningen (aktbilaga 47)
skrivelse 2014-08-28
 Svenska kraftnät (aktbilaga 51)
skrivelse 2014-09-11
 Kommunstyrelsen (aktbilaga 54-55)
skrivelse 2014-09-03
 TeliaSonera Skanova Access AB (aktbilaga 63) skrivelse 2014-09-23
Nämnder och styrelser
Tekniska nämnden (aktbilaga 76 och 77)
Tekniska nämnden beslutar 2014-09-17 tillstyrka bifall till planförslaget
under hänvisning till vad förvaltningen anfört med tillägget att det i det
fortsatta planarbetet ska läggas särskild vikt vid att bibehålla träd och annan
värdefull växtlighet utefter Hardebergaspåret, utan att minska planerad
bebyggelse.
Tekniska förvaltningen framför att den anser att den förtätning av Lunds
tätort som planen möjliggör är positiv. Vidare framförs följande synpunkter:
- I diskussioner med serviceförvaltningen har det framkommit att de
önskar att ha även den östra skoltomten som en egen skoltomt vilket
tekniska förvaltningen stöttar.
- Planens beskrivning över hur gröna värden inom området kommer att
påverkas av exploateringen behöver utvecklas. Beteckningen n3, utökad
marklovplikt vid trädfällning, bör eventuellt även finnas i området längs
i öster utmed Hardebergaspåret.
- Den östliga delen av den nya lokalgatan behöver, för att följa policyn för
gång- och cykeltrafik, vara minst 13,4 meter bred. Infarten till
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fastigheten Vipemöllan 35 har flyttats från Thulehemsvägen till den nya
lokalgatan. Flytten är positiv och en redovisning av denna åtgärd bör
föras in i detaljplanebeskrivningen. Gång- och cykelvägen som ansluter
till Hardebergaspåret i områdets norra del bör vara minst 4,0 meter bred.
Föreslagna åtgärder för att klara maximalt dagvattenflöde på 30 l/s ha
vid ett tioårsregn blir särskilt viktiga att följa upp i den kommande
bygglovshanteringen då möjligheterna att lösa fördröjningen på allmän
platsmark är begränsade.
Anläggandet av gata och parker ska bekostas av fastighetsägaren vilket
regleras i ett exploateringsavtal som måste tecknas innan detaljplanen
antas.

Kommentar
Ett särskilt PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har
tagits fram i samband med det fortsatta planarbetet. Med planbestämmelse
om marklov för trädfällning ges möjlighet för kommunens
landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna värden i samband med
exploateringen.
Plankartan kompletteras med marklovplikt för trädfällning i aktuellt område
i öster.
Serviceförvaltningen och Barn- och skolförvaltningen Lunds stad har efter
samrådet framfört att det inte längre finns behov för den östra skoltomten.
Lokalgatan anpassas där det är möjligt efter önskade gaturumsbredder i
den gällande policyn för gång- och cykeltrafik. Det går inte att få önskvärd
sektion längs hela sträckan eftersom det råder brist på tillgänglig mark på
vissa ställen. Målet är att få den bästa möjliga lösningen.
Flytten av utfarten finns redovisad under kapitlet ”konsekvenser” i
planbeskrivningen.
Gång- och cykelvägen som ansluter till Hardebergaspåret i områdets
nordöstra del utökas i bredd.
Dagvattenhanteringen kommer att lösas med en större öppen
fördröjningsdamm i områdets västra del innan vattnet leds vidare i
ledningar. Ett särskilt PM om dagvattenhantering har tagits fram.
Detaljplanen kommer inte att antas förrän exploateringsavtal är tecknat.
Barn- och skolnämnd Lunds stad (aktbilaga 105 och 106)
Barn- och skolnämnd Lund beslutar 2014-09-24 att som sitt eget yttrande
överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande över
detaljplanen.
Barn- och skolförvaltningen framför att planförslaget för skoltomterna
behöver bearbetas vad gäller frågor om angöring, cykel- och bilparkering
samt trafiklösningar för lämning och hämtning av barn. Den integrerade
skoltomten skulle med fördel kunna brytas ut som en egen något mindre
förskoletomt men med dessa ändringar kan grundstrukturen i planen såvitt
avser skoltomternas utformning tillstyrkas.
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BSN Lunds stad påtalar att de ca 550 lägenheterna som föreslås motsvarar
ca 22 barn/åldersgrupp vilket motsvarar ca 100 barn som efterfrågar
förskoleplats respektive 4 klasser i åk F-3 i det stadigvarande behovet på
sikt. BSN Lunds stads bedömning är att de föreslagna skoltomterna är
tillräckliga för att tillgodose det tillkommande behovet från de ca 550 nya
lägenheterna tillsammans med de nuvarande förskoleplatserna inom
området.
BSN Lund påtalar att beroende på hur de på sikt tillkommande skolbarnen
väljer skola kommer de att påverka de kringliggande skolorna som t.ex.
Östratornskolan, Mårtensskolan och Tunaskolan, Vikingaskolan eller de nya
skolorna på Råbylund. Någon egen skola inom området bedöms inte
sannolik utom möjligen att den stora förskolan istället utformas som en
flexibel enhet för ca 200 barn i åldern 1-9 år.
Kommentar
Serviceförvaltningen och Barn- och skolförvaltningen Lunds stad har efter
samrådet framfört att det endast finns behov för en förskola inom
planområdet. Denna större skoltomt har, i samförstånd med
serviceförvaltningen och Barn- och skolförvaltningen Lunds stad, fått en
placering i områdets mitt.
Planförslaget möjliggör fungerande angöringslösningar, cykel- och
bilparkeringslösningar samt trafiklösningar för skoltomten. De exakta
lösningarna regleras dock inte av detaljplanen utan redovisas i samband
med bygglovhanteringen.
Kultur- och fritidsnämnden (aktbilaga 103 och 104)
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2014-09-18 att godkänna förvaltningens
skrivelse såsom nämndens svar.
Kultur- och fritidsförvaltningen tillstyrker planförslaget och lämnar följande
synpunkter:
- Hardebergaspåret kan ses som en tillgång för bostadsbebyggelsen både
som rekreationsområde och för kommunikationer med stadens centrum
och mot Lunds östra delar. Den kommer också att fungera som
transportled till skolor i området som Munspelets skola, Mårten Fälads
skola, Östra Torn-/Flygelskolan och Tunaskolan.
- Det är väsentligt att bevara Hardebergaspårets funktion som
motionsspår. Spårets lummiga grönska är en väsentlig tillgång både för
boende i området och för andra som använder sig av spåret som
kommunikationsled och för rekreation. Föreslagen gallring bör ske
försiktigt.
- Närmaste idrottsplats i området är Östra Tornskolan bollplan och mindre
ytor som finns i parkmark norr om föreslagen bebyggelse. Närmaste
fritidsanläggning är Östra Torngården i Östra Torns by med bland annat
öppen fritidsverksamhet, 4H-verksamhet och skolbarnomsorg. Närmaste
bibliotek finns i Linero centrum förutom stadsbiblioteket i centrum.
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Föreslagen utbyggnad kommer att ställa krav på ökning av platser för
skolbarnomsorg för åldersgruppen 10-12 år.

Kommentar
Med planbestämmelse om marklov för trädfällning ges möjlighet för
kommunens landskapsarkitekter att bevaka spårets gröna inramning i
samband med exploateringen.
Miljönämnden (aktbilaga 49 och 50)
Miljönämnden beslutar 2014-09-04 att anta förvaltningens yttrande som sitt
eget med följande tillägg:
”Miljönämnden vill uttrycka sin förvåning över att byggnadsnämnden inte
kommenterar hur planen påverkar gymnasieskolan Vipan.
Gymnasieskolans område beskrivs som kulturhistoriskt intressant framför
allt i de västra delarna där den äldre bebyggelse, gårdsrummet och den
anlagda parken är bevarad. I gällande Grönstruktur- och naturvårdsprogram
framhålls att det har betydelse att denna miljö bevaras. Parkanläggningen
har också, tillsammans med Hardebergaspåret, betydelse för den biologiska
mångfalden. Detta är faktorer som byggnadsnämnden måste ta hänsyn till i
det fortsatta planarbetet.”
Miljöförvaltningen framför följande synpunkter:
- Det bästa vore att den nya bullerskärmen mot E22 ansluter eller
överlappar den befintliga skärmen på grannfastigheten. Möjligheten att
komplettera bullerskyddet med byggnader såsom parkeringshus bör
prövas.
- Området närmast E22 med planbestämmelsen PSB för parkering, skola
eller bostäder bör ändras då det inte är lämpligt med skola eller bostäder
på platsen.
- Kvarter 20 bör inte bebyggas med mer än 3 våningar då den ekvivalenta
ljudnivån på våning 4 överskrider 60 dBA.
- Bullerstörda balkonger kan utgöra ett komplement till utemiljön på
gården.
- Fastigheten Vipemöllan 36 kommer att övergå till allmän väg. Invid
vägen är mark avsatt som bostäder och parkering. Om bostäder skulle
bli aktuella i denna del behöver bullerutredning göras mot
Thulehemsvägen.
- För den stora förskolan saknar planhandlingarna redovisning över
storleken på lekytorna utomhus för barnen och vilka bullernivåer som
uppnås på gården. Byggnaden bör placeras så att den ger gården ett
bullerskydd. Man bör se till att utemiljön blir tillräckligt solbelyst.
- Planhandlingarna saknar redovisning av buller från anläggningar på
befintliga byggnader och från varutransporter till Vipeholmsskolan.
Kommentar
Planförslaget har omarbetats efter samrådet, bl.a. i de västra delarna.
Förslagets påverkan på kulturmiljön beskrivs i planbeskrivningen. Ett
särskilt PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur samt en
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inventering och bedömning av biologiskt värdefulla träd inom planområdet
har tagits fram efter samrådet.
Detaljlösningar för hur bullerskärmen utformas redovisas först i samband
med bygglovhanteringen. Parkeringshus kommer att uppföras i anslutning
till bullerskärmen.
Området närmast motorvägen innehåller endast byggrätter för
parkeringsplatser tillhörande bostäder, skola eller centrumverksamhet. Det
är sålunda inte möjligt att bedriva skolverksamhet eller ha bostäder inom
detta område.
Av Boverkets trafikbullerpolicy framgår att bebyggelse kan tillåtas även om
Leq > 55 dBA erhålls vid fasad.
Som förutsättningar för att få göra avsteg nämns bl.a. ny tätare bebyggelse i
större städer, i närheten av kollektivstråk, vilket gäller för aktuell
bebyggelse i kvarter 20. Bullerbestämmelserna i planförslaget är utformade
så att kraven enligt Boverkets trafikbullerpolicy kan följas.
På aktuell del av fastigheten Vipemöllan 36 möjliggör planen inte
uppförande av bostäder.
Den stora skoltomten har efter samrådet fått en placering i områdets mitt.
Genomförd bullerutredning visar att Leq 55 dBA innehålls för den nya
skolfastigheten utan att bullerskyddande åtgärder behöver vidtas.
Skolfastigheten är 6800 kvm stor. Exakt storlek på lekytor redovisas i
samband med bygglovhanteringen. Utemiljön har goda möjligheter att bli
solbelyst.
Gällande riktvärden vad gäller bl.a. fläktljud ska innehållas. Med
planbestämmelser säkerställs att kraven enligt Boverkets trafikbullerpolicy
kan följas för den nya bebyggelsen.
Utbildningsnämnden (aktbilaga 86 och 87)
Utbildningsnämnden beslutar 2014-09-24 att som sitt yttrande överlämna
utbildningskansliets förslag, med den ändringen att stycket om
byggnadshöjd utgår.
Utbildningsförvaltningen framför att förvaltningen ställer sig positiv till att
de byggs bostäder i nära anslutning till Vipan. En förtätning av stadsbilden
med betydande tillskott av bostäder i närområdet förväntas verka gynnsamt
för skolan.
Förvaltningen påpekar att den lokalgata som ska anläggas är dragen mycket
nära och längs med byggnad 35 på skolområdet (långa längan). Det är ur
skolans perspektiv olyckligt med en genomfartsväg som ligger mycket nära
skolans byggnader. Ur störnings- och trafiksäkerhetshänseende är det bättre
med en dragning på längre avstånd från skolbyggnaderna.
Förvaltningen förutsätter att cykeltrafiken planeras på sådant sätt att
genomfart genom skolans område i största möjliga mån undviks.
För att minimera störningar under den långa byggtiden bör skolan få lämna
synpunkter inför planeringen av bygget och hållas väl informerad under
byggprocessen.
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Kommentar
Lokalgatan är försedd med gångbana och alléplantering och kommer att ha
en låg hastighetsbegränsning (30 km/h). Dess placering bedöms inte som
olämplig ur störnings- och trafiksäkerhetshänseende.
Cykeltrafiken är inte planerad för att ge genomfartstrafik genom skolans
område. Nya gång- och cykelförbindelser som ansluter till det övergripande
nätet förläggs i planområdets östra, mittersta och västra del.
Byggprocessen hanteras inte av detaljplanen. Önskemål om information och
möjlighet att lämna synpunkter på denna delges exploatören.
Vård- och omsorgsnämnden (aktbilaga 108)
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 2014-10-09 att som sitt yttrande
översända vård- och omsorgsförvaltningens svarsskrivelse.
Vård- och omsorgsförvaltningen framför följande synpunkter.
- Förvaltningen vill veta hur man avser att klara nivåskillnaderna vid de
entréer där man tillåter ”källar- eller souterrängvåning” på grund av
lutningen samt hur man klarar gångvägar och vilplan till dessa entréer.
För att undvika framtida bostadsanpassning är det viktigt att se till husen
byggs utan stegvisa nivåskillnader.
- Bullerskydd bör åtgärdas eftersom detta kan skapa en bättre miljö
generellt och minska påfrestningen för personer med
funktionsnedsättning som är ljudkänsliga.
- Gång- och cykeltrafik bör vara väl avskild så att även personer med
nedsatt syn kan uppfatta gränsen mellan cykelväg och gångväg.
Gångvägen bör vara minst 2 meter bred för att en större utomhusrullstol
ska kunna vända vilket innebär att gång- och cykelvägen bör vara
bredare än 3 meter för att räcka.
- Även byggnaderna med kulturhistoriskt värde ska anpassas så att de
fungerar för personer med funktionsnedsättning.
- Vid förhandling om exploateringsavtalen med byggherren önskar Vårdoch omsorgsförvaltningen att Lunds kommuns ”Bättre för alla” version
3 ska vara med.
- ”Bygg ikapp” och BFS 2011:13 ALM 2 (utemiljön) måste vara
vägledande för projekteringen.
- Vid utformning av utemiljö, angöring och handikapparkering, angöring
för sophantering, val av markmaterial, utformning av lekplatser och
aktivitetsområden, val av byggmaterial ska kraven på god tillgänglighet
och användbarhet för personer med rörelse-, syn- och kognitiva
funktionsnedsättningar samt allergiproblem beaktas och diskuteras med
kommunens tillgänglighetsrådgivare.
- Bullernivån ska studeras och bevakas. Gränsvärdena får inte överstigas.

234

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2015-06-26

7 (59)
PÄ 25/2012a

Kommentar
Exakt placering av entréer styrs inte av detaljplanen. Att entréer blir
tillgängliga kontrolleras i samband med bygglovprocessen.
Gång- och cykelvägarna planeras i enlighet med gällande policy såväl vad
gäller separering, mått, lutning som anslutningar.
Det finns inget lagstöd för att Lunds kommuns ”Bättre för alla” ska
föreskrivas i exploateringsavtalet.
Detaljplanen styr inte vilka dokument som ska gälla vid projekteringen.
Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL
(tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnadsoch markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning.
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.
Bullerutredning är genomförd. Med planbestämmelser regleras att
erforderliga åtgärder genomförs för att gällande riktvärden ska innehållas.
Räddningstjänsten Syd (aktbilaga 98)
Räddningstjänsten Syd konstaterar i skrivelse 2014-09-30 att delar av
bebyggelsen ligger betydligt närmare farligt godsleden E22 än vad som
föreskrivs i Länsstyrelsen Skånes ”Riktlinjer för riskhänsyn i
samhällsplaneringen” (RIKTSAM). Räddningstjänsten Syd menar att detta
innebär att konsekvenserna vid en olycka med farligt gods på aktuellt
vägavsnitt riskerar att öka väsentligt genom detta planförslag jämfört med
om avstånden i RIKTSAM hade följts.
Eftersom Räddningstjänsten Syd anser att det är svårt att skapa sig en
helhetsuppfattning av genomförd riskanalys i ärendet (uppförd av WUZ risk
consultancy) föreslår Räddningstjänsten ett fysiskt möte där riskanalysen
kan diskuteras. Vid mötet vill Räddningstjänsten diskutera följande:
- Skillnaden på individriskkurvorna och föreslagna säkerhetsavstånd
mellan genomförd riskanalys i planärendet och den övergripande
riskanalys för Lund benämnd ”Bebyggelseplanering och farligt gods”
som genomfördes 2012-2013.
- Hur riskanalysen ska tydliggöras avseende beskrivningen av
konsekvenserna så att det blir tydligt vad som kommer att ske vid en
olycka med farligt gods av olika slag.
- Räddningstjänsten Syd är ytterst tveksamma till att inomhusvistelse ger
avsedd riskreducerande effekt pga. av den tid det tar innan ett Viktigt
meddelande aktiverats och personerna i planområdet kan förväntas ha
inrymt.
- Räddningstjänsten Syd saknar en samlad redogörelse och resonemang
för vilka faktorer som är tongivande och hur resultatet påverkas vid
ändring av dessa.
- Räddningstjänsten anser att området närmast motorvägen med
planbestämmelsen PSB (Parkering, skola och bostäder) endast ska ha
planbestämmelsen P (parkering) då det enligt riskanalysen varken
medges skola eller bostäder på området. Det är inte heller lämpligt med
stadigvarande vistelse inom området varför lekplatser, bänkar och
liknande inte ska finnas där.
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Slutligen informerar Räddningstjänsten Syd om följande:
- Brandvattenförsörjning ska anordnas med brandposter i området.
Gällande normer för avstånd till dessa ska följas.
- Området ligger inom normal insatstid (10 minuter).
- Då byggnadshöjden planeras överstiga den höjd där utrymning kan ske
med hjälp av räddningstjänstens bärbara stegar, kommer
räddningstjänsten istället att behöva använda sina höjdfordon vid
utrymning. Om utrymning ska ske med höjdfordon måste
Räddningstjänsten Syds råd och anvisningar i ”Utrymning med hjälp av
Räddningstjänsten Syd” följas. Dokumentet bifogas.
Kommentar
Möte där riskanalysen diskuterats har hållits med räddningstjänsten Syd,
WUZ risk consultancy och stadsbyggnadskontoret närvarande.
Riskanalysen har därefter uppdaterats. Skolan har getts en ny placering i
områdets mitt.
Området närmast motorvägen innehåller endast byggrätter för
parkeringsplatser tillhörande bostäder eller skola. Det är sålunda inte
möjligt att bedriva skolverksamhet eller ha bostäder inom detta område.
Utrymning av de högre husen är planerad att ske via Tr2 trapphus och inte
med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon enligt uppgift från exploatören.
Regionala tillväxtnämnden, Region Skåne (aktbilaga 94)
Regionala tillväxtnämnden framför i skrivelse 2014-09-30 att balansen på
bostadsmarknaden har stor vikt i den regionala utvecklingsstrategin.
Målsättningen är att 6000 nya bostäder ska byggas per år och att det ska ske
med en allsidig sammansättning av upplåtelseformer, storlek och huspriser
för att matcha en årlig befolkningstillväxt på 1 %. Region Skåne ser positivt
på att Lunds kommun arbetar aktivt och medvetet med bostadsbyggandet.
Region Skåne ser positivt på detaljplaneförslaget i helhet och dess
intentioner då de ligger i linje med strategierna för Det flerkärniga Skåne,
däribland att aktivt arbeta med att förtäta befintliga strukturer och bygga i
kollektivtrafiknära lägen, samt utveckla funktionsintegrerade stadsdelar och
fungerande mötesplatser.
VA SYD (aktbilaga 73)
VA SYD framför i skrivelse 2014-09-23 att den generella texten om
dagvattenstrategin kan förkortas eller tas bort eftersom den inte rör den
specifika planen.
VA SYD ser vidare att det skulle vara lämpligt att bygga en kommunal
fördröjning i området istället för att fördröja dagvattnet helt och hållet på
kvartersmark. Förslagsvis anläggs ett underjordiskt fördröjningsmagasin i
den kommunala parkeringsytan i väster. Det är viktigt att detta regleras på
plankartan.
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Slutligen påtalar VA SYD att det ligger stora VA-ledningar i västra kanten
av området och att det vore bra om plangränsen justerades så att ledningarna
hamnar utanför planområdet. Om gränsen inte kan flyttas föreslås att det
läggs in ett u-område på den del där det är privat mark, så att VA SYD kan
komma åt ledningarna i framtiden. Det är också viktigt att höjderna längs
denna gräns inte förändras på sådant sätt att de påverkar ledningarna.
Kommentar
Den generella texten om dagvattenstrategin har förkortats.
En kommunal fördröjning har i samarbete med VA SYD inarbetats i
planförslaget efter samrådet.
Plankartan förses med u-område i den västra delen av området så att VA
SYD garanteras åtkomst till sin ledning.
Kommunala handikapprådets byggrupp
Kommunala handikapprådets byggrupp framför i skrivelse 2014-10-10
följande synpunkter på detaljplanen:
- Redan i ett tidigt skede är det viktigt att ta hänsyn till att man kan bygga
förskolemiljöer som oavsett storlek ger möjlighet till avskärmande
aktiviteter i små grupper vilket är särskilt viktigt för barn med
funktionsnedsättningar.
- Kollektivtrafiken bör ses över i samband med utvecklingen av området.
Kombinationen av att avståndet till befintliga linjer är långt och de stora
nivåskillnaderna i området är problematiskt och något som behöver
utredas ytterligare för att se över hur man kan lösa det på ett för alla
grupper fungerande sätt.
- Radhusen måste ha tillgängliga entréer, antingen redan från början eller
ska det kunna ordnas med enkla åtgärder i efterhand.
- Planbeskrivningen måste kompletteras med beskrivning om hur entréer
ska göras tillgängliga vid hus med källare eller souterrängvåningar.
- Rådet önskar förtydligande kring vad det innebär att hushållssopor
kommer att hanteras på konventionellt sätt i trapphus.
- Anläggs gång- och cykelbanor på tomtmark så måste dessa ändå
planeras utifrån ALM om de ska användas av allmänheten.

Kommentar
Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL
(tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnadsoch markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning.
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven kan uppfyllas.
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Det finns stadsbusstrafik med hög turtäthet i anslutning till området.
Gångavstånden till hållplats bedöms för de allra flesta planerade
lägenheterna ha god standard, dock inte husen som ligger längst in i
området. Totalt sett bedöms förutsättningarna för hållbart resande vara
goda, inte minst tack vare utmärkta cykelförbindelser. Förutsättningarna att
förbättra kollektivtrafiken genom att köra stadsbuss in i planområdet
bedöms som små. Att förändra befintliga busslinjers körväg skulle leda till
betydligt längre restid för de resenärer som har start- och målpunkt utanför
Vipeholmsområdet. Att införa en ny busslinje genom området skulle kräva
stora resurser i förhållande till det ökade resandet.
Exakt placering av entréer styrs inte av detaljplanen. Att entréer blir
tillgängliga kontrolleras i samband med bygglovprocessen.
Med skrivningen ”hushållssopor kommer att hanteras på konventionellt sätt
i trapphus …” avses att någon form av soprum för hushållssopor kan
anordnas inne i huvudbyggnaderna.
Inga separata gång- och cykelbanor tillgängliga för allmänheten finns på
kvartersmark.
Servicenämnden (aktbilaga 99 och 100)
Servicenämnden beslutar 2014-09-24 att tillstyrka planförslaget och som sitt
yttrande översända serviceförvaltningens skrivelse med beaktande av däri
anförda synpunkter.
Serviceförvaltningen framför att planförslaget i dess nuvarande utformning
är såvitt gäller skoltomterna relativt obearbetat vad gäller frågor om
angöring, cykel- och bilparkering samt trafiklösningar för lämning och
hämtning av barn. Planförslaget behöver bearbetas ytterligare i dessa delar.
En allmän synpunkt som framförs är att angöringen till skolan bör placeras
på gatumark med s.k. parkeringsfickor. Varu- och sopbilar bör ha en
kantstensangöring. På så sätt behöver inga fordon passera tomtmark, varken
varutransporter eller lämning och hämtning av barn, vilket innebär att
utförandet har en högre grad av säkerhet. Dessutom frigörs ytor för utelek
eller annan användning.
Serviceförvaltningen påpekar att det kan förväntas att lämning och hämtning
av barn till stor del kommer att ske med cykel och att det är av vikt att detta
beaktas utrymmesmässigt, såväl vad gäller cykelparkeringar som vad gäller
tillgänglighet från Hardebergaspåret och den föreslagna lokalgatan.
Vidare framför serviceförvaltningen att den västra skoltomten torde, efter
viss anpassning, vara väl lämpad för sitt ändamål. Vad gäller den östra
skoltomten så anser serviceförvaltningen att det finns skäl som talar för att
den integrerade skoltomten bryts ut som en egen något mindre skoltomt.
Med dessa ändringar anser serviceförvaltningen att grundstrukturen i planen
såvitt avser skoltomternas utformning kan tillstyrkas.
Avslutningsvis framhåller serviceförvaltningen vikten av att detaljplanen
inte antas innan exploateringsavtal föreligger.
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Kommentar
Serviceförvaltningen och Barn- och skolförvaltningen Lunds stad har efter
samrådet framfört att det endast finns behov för en förskola inom
planområdet. Denna större skoltomt har, i samförstånd med
serviceförvaltningen och Barn- och skolförvaltningen Lunds stad, fått en
placering i områdets mitt.
Planförslaget möjliggör fungerande angöringslösningar, cykel- och
bilparkeringslösningar samt trafiklösningar för skoltomten. På
illustrationsritningen redovisas en lösning där utrymme för transporter
förberetts på gatumark och perssonalparkering på tomtmark. Angöring
föreslås placeras på gatumark och kopplingar till gång- och cykelnätet
illustreras. De exakta lösningarna regleras inte av detaljplanen utan
redovisas i samband med bygglovhanteringen.
Förskolan ligger i direkt anslutning till gång- och cykelvägen på
Hardebergaspåret.
Detaljplanen kommer inte att antas förrän exploateringsavtal är tecknat.
Myndigheter, statliga verk m fl
Länsstyrelsen Skåne (aktbilaga 74)
Länsstyrelsen framför i skrivelse 2014-09-25 att det behöver klargöras i
planhandlingarna att planområdet är beläget inom verksamhetsområde för
dagvatten och att de är VA-huvudmannens ansvar att ta hand om allt
dagvatten inom verksamhetsområdet. I planhandlingarna framgår att flödet
från planområdet måste begränsas och det saknas lagstöd för att begränsa
flödet från planområdet. Länsstyrelsen menar att planhandlingarna därför
behöver redogöra för vilka möjligheter det finns att rena och flödesutjämna
dagvattnet innanför eller utanför planområdet. Det behöver också utredas
om planområdet eller angränsande markområden riskerar att drabbas av
översvämning till följd av att ledningssystemet inte är dimensionerat för de
flöden som alstras från planområdet.
Vidare anser Länsstyrelsen att de föreslagna riskreducerande åtgärder
(avseende olyckor med farligt gods) inte ska anges på plankartan som
upplysning utan ska säkerställas på plankartan genom lämplig
planbestämmelse.
Kommentar
En kommunal fördröjningsdamm för dagvatten har i samarbete med VA
SYD inarbetats i planförslaget efter samrådet.
Planbestämmelse har införts på plankartan som reglerar att byggnader i kv.
05, kv. 06, kv. 20 och kv. 30 ska förses med nödstopp som gör det möjligt att
stoppa allmänventilationen vid olyckor på vägen.
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Lantmäterimyndigheten i Lund (aktbilaga 46)
Lantmäterimyndigheten framför i skrivelse 2014-08-19 att den del av
planbeskrivningen som utgörs av ”Fastighetsrättsliga åtgärder” ska ersättas
med en ny fastighetsrättslig konsekvensbeskrivning som bifogas yttrandet.
Kommentar
Planhandlingarna har kompletterats med en ny fastighetsrättslig
konsekvensbeskrivning.
Trafikverket (aktbilaga 102)
Trafikverket framför i skrivelse 2014-10-03 att E22 är av riksintresse för
kommunikationer och därför ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.
Byggnadsfritt avstånd från vägområdet på väg E22 är utökat till 50 meter
och inom detta område ska generellt inga byggnader eller andra fasta
föremål möjliggöras. Trafikverket anser att nya bostäder inte bör placeras
mellan Vipeholmsvägen och E22 med anledning av buller, risker och
möjligheten till att utveckla vägen.
Trafikverket påtalar att planområdet kommer att påverkas av ett nytt
additionskörfält som kommer att tillkomma p.g.a. den nya anslutning som
planeras till E22 mellan Gastelyckan och trafikplats Lund Norra. Ca 4-5
meter kommer att tas i anspråk öster om nuvarande vägkant norr om
”sjukhuschefens bostad”. Bullerutredning och riskutredning måste ta hänsyn
till detta och den planerade bebyggelsen får inte utgöra ett hinder för den
framtida utvecklingen av E22.
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.
Slutligen påtalar Trafikverket att bullerplank ska utföras utanför
vägområdet. Hänsyn ska tas till kommande additionskörfält och Lunds
kommun ansvarar för uppförande, drift och underhåll av planket.
Kommentar
Genomförd risk- och bullerutredning visar att det inte är olämpligt ur dessa
hänseenden att uppföra det nya radhuset på föreslagen plats väster om
Vipeholmsvägen. Befintlig omgivande bebyggelse innehåller redan bostäder
och E22:an ligger ordentligt nedsänkt i förhållande till det aktuella
området. Av dessa skäl anser stadsbyggnadskontoret att det är befogat att
kunna göra ett undantag från de generella bestämmelserna om ett
byggnadsfritt avstånd på 50 meter från vägområdet.
Bullerutredning och riskutredning har uppdaterats så att hänsyn tas till ett
eventuellt nytt additionskörfält längs E22:an.
Med planbestämmelser regleras att erforderliga åtgärder genomförs för att
gällande bullerriktvärden ska innehållas. Föreslagna åtgärder vidtas
utanför vägområdet och påverkar inte Trafikverkets fastighet.
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Ledningsrättshavare m fl
Kraftringen (aktbilaga 97)
Lunds Energi AB lämnar i skrivelse 2014-09-29 förslag på placering av
transformatorstationer som behövs för att klara elförsörjningen av
byggområdet. Rättigheter för ledningsstråk erfordras.
Kommentar
Plankartan har kompletterats med planbestämmelser som möjliggör
uppförande av transformatorstationer inom området. Ledningsstråk kan
placeras på allmän platsmark.
Organisationer och föreningar
Hyresgästföreningen (aktbilaga 91)
Hyresgästföreningen framför i skrivelse 2014-09-29 att de välkomnar den
satsning som föreslås med nya bostäder som kan tillgodose behovet i Lund.
Hyresgästföreningen framför följande synpunkter på planförslaget:
- Planhandlingarna bör mer ingående beskriva hur kollektivtrafiken kan
utökas i området för att vara ett reellt alternativ till att använda bilen för
sin vardagspendling.
- I planhandlingarna bör föreslås en lämplig utformning av lösningar för
trygga parkeringar av cyklar i anslutning till gårdarna. Parkering av
cyklar i källare är sällan funktionellt och anpassat efter cyklisternas
behov.
Kommentar
Det finns stadsbusstrafik med hög turtäthet i anslutning till området.
Gångavstånden till hållplats bedöms för de allra flesta planerade
lägenheterna ha god standard, dock inte för husen som ligger längst in i
området. Totalt sett bedöms förutsättningarna för hållbart resande vara
goda, inte minst tack vare utmärkta cykelförbindelser. Förutsättningarna att
förbättra kollektivtrafiken genom att köra stadsbuss in i planområdet
bedöms som små. Att förändra befintliga busslinjers körväg skulle leda till
betydligt längre restid för de resenärer som har start- och målpunkt utanför
Vipeholmsområdet. Att införa en ny busslinje genom området skulle kräva
stora resurser i förhållande till det ökade resandet.
Cykelparkering planeras på gårdar, förgårdsmark och i källare.
Planförslaget möjliggör trygga cykelparkeringar. Exakt utformning
redovisas i samband med bygglovhanteringen.
Naturskyddsföreningen i Lund (aktbilaga 95)
Naturskyddsföreningen i Lund framför i skrivelse 2014-09-29 att de anser
att området är lämpat för bostadsbebyggelse men påtalar att de föreslagna
byggnaderna i den norra delen ligger mycket tätt jämfört med ny bebyggelse
i andra delar av den tidigare Vipeholmsparken. LNF är medvetna om
behovet att utnyttja den tillgängliga marken effektivt, men man får inte
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riskera att alltför tät bebyggelse gör området otrivsamt eller får andra
negativa konsekvenser.
Vidare framför Naturskyddsföreningen i Lund följande synpunkter:
- Planhandlingarna bör kompletteras med uppgifter om att
Hardebergaspåret är en av stadens viktigaste leder för de som cyklar till
jobbet eller skolan vilket gör att spåret har stor betydelse för att förbättra
folkhälsan och minska klimatpåverkan.
- Den redovisning av barnperspektivet som finns i planen är otillräcklig.
Ingen mark har reserverats för spontan lek och idrott för skolungdomar
inom området vilket har negativ inverkan på folkhälsan och ger upphov
till ökad klimatpåverkan om barnen måste skjutsas till olika aktiviteter.
Om spontanlek ska ske på Hardebergaspåret eller intilliggande
fastigheter kommer konflikter att uppstå.
- Att planen anger att ett antal äldre träd ska sparas är bra då dessa är
viktiga enligt gällande Grönstruktur- och naturvårdsprogram. Äldre träd
hyser många invånare såsom insekter, lavar och svampar, vilka tillväxer
långsamt. För att bevara den biologiska mångfalden när de äldre träden
faller för åldersstrecket är det viktigt att det finns ett antal något yngre
träd av samma arter i närheten.
- Den redovisning som finns av naturmiljön är helt otillräcklig och måste
kompletteras bl.a. med inventering av vilka arter som finns i området
och hur de påverkas av exploateringen.
- LNF efterlyser en redovisning av projektets klimatpåverkan, både av
byggprocessen och efter färdigställandet. Målet i LundaEko II Minsta
möjliga klimatpåverkan innebär att växthusgasutsläppen ska minska i
Lunds kommun.
- Möjligheten att reducera parkeringsarealerna genom att föreskriva
bilpool måste utnyttjas och de underjordiska garagen bör undvikas ur
klimatsynpunkt.
- Kraven på fördröjningsåtgärder och uppgifter om dagvattnets
föreoreningsinnehåll måste tydliggöras i planen och ytor för dammar
och andra fördröjningsåtgärder bör reserveras på plankartan.
- BASTA-kraven på ”giftfria” byggvaror måste ställas överallt där de är
tillämpliga.
Kommentar
Planläggning innebär en sammanvägning av intressen. Byggnadsnämnden
och stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär
en rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och
anpassningen till den befintliga miljön och omgivningen. Kommunstyrelsen,
som antagit gällande översiktsplan och grön- och strukturprogrammet, har i
sitt samrådsyttrande delat denna bedömning.
Redovisningen hav barnperspektivet har kompletterats i planhandlingarna.
PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har tagits fram
efter samrådet. Likaså är en inventering och bedömning av biologiskt
värdefulla träd inom planområdet genomförd. Inga hotade arter har
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rapporterats inom området eller hittats i samband med inventeringen. Delar
av dessa utredningar har införts i planbeskrivningen.
Detaljplanen reglerar inte byggprocessen.
Sökanden avser reducera parkeringsarealerna genom att ha bilpool i
området. Val av parkeringslösning regleras inte av detaljplanen, utan
fastställs i samband med bygglovshanteringen.
En kommunal fördröjningsdamm för dagvatten har i samarbete med VA
SYD inarbetats i planförslaget efter samrådet. Ett särskilt PM har tagits
fram om dagvattenhanteringen i området.
Folkpartiets lokalavdelning i Lund (aktbilaga)
Folkpartitet framför i skrivelse 2014-09-10 att de tycker att det här är en bra
plan i stort och att större delen av området passar bra för den föreslagna
bebyggelsen. De anser att det är viktigt att det byggs nya bostäder och det
här läget är utomordentligt centralt och tillgängligt till stadskärnan med
goda transportmöjligheter framför allt längs med Hardebergaspåret.
Folkpartitet tycker dock att följande saker ska ändras i planen:
- De mest värdefulla träden och de träd som definierar parken är de träd
som ligger i det nordvästra hörnet av planområdet. Fler av dessa träd
måste bevaras och ges skydd i detaljplanen för att områdets gröna
karaktär inte ska gå förlorad.
- Parkeringsbehoven bör lösas på annat sätt än att man bygger två
markparkeringar längs med motorvägen. Framför allt bör den norra
parkeringen tas bort och istället utgöra grönyta för spontanidrott och
fördröjningsyta för dagvatten. På så sätt kan områdets karaktär och det
goda estetiska intryck man får av området behållas.
- Man måste se till att lokalen för centrumverksamhet i kvarter 30 blir
tillräckligt stor för en motsvarande ICA Nära eller Coop Nära då det
finns ett stort behov för en sådan längs Hardebergaspåret.
Tillgängligheten till affären måste vara god från Hardebergaspåret.
- Det är viktigt att lokalgatan görs så att den inte lockar bilisterna att köra
för fort.
Kommentar
Ett särskilt PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har
tagits fram efter samrådet. Med planbestämmelse om marklov för
trädfällning ges möjlighet för kommunens landskapsarkitekter att bevaka
områdets gröna värden i samband med exploateringen. Planbestämmelsen
finns i de delar av området där kommunens landskapsarkitekter bedömt att
de mest värdefulla trädbestånden finns.
Planförslaget har efter samrådet reviderats bl.a. i den västra delen.
Förslagets påverkan på kulturmiljön beskrivs i planbeskrivningen.
Detaljplanens bestämmelser möjliggör en etablering av en närbutik i
kvarter 30, men kan inte tvinga fram en specifik verksamhet eller
näringsidkare. Kvarter 30 nås direkt från Hardebergaspåret via allmän
platsmark vilket ger goda förutsättningar för en god tillgänglighet från
spåret.
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Lokalgatan planeras att ha hastighetsbegränsingen 30 km/h och kommer
bl.a. att förses med upphöjda passager för gång- och cykeltrafik för att
säkra låga hastigheter.
Föreningen gamla Lund (aktbilaga 78)
Föreningen gamla Lund framför i skrivelse 2014-09-26 att planen föreslår
en ny bostadsbebyggelse med en ganska tät men ändå grön struktur – ett
mellanting mellan kvartersstad och parkstad. Planmönstret för tankarna till
det tidiga 1900-talets trädgårdsstäder, men exploateringen är högre med upp
till 8 våningar. Föreningen har bedömt att två 8-våningshus i området inte
får negativ inverkan i stadsmiljön och menar att 8-våningshuset närmast
Hardebergaspåret kan bidra till en tryggare och mer omväxlande miljö längs
spåret och även vara orienteringspunkt. Längs Hardebergaspåret sparas ändå
en betydande del av den befintliga vegetationen, bl.a. ett antal större träd.
Föreningen anser att grupperingen av bebyggelsen i tre delområden med
olika karaktär är ett sätt att anpassa nybebyggelsen till intill liggande äldre
bebyggelse. Vidare påpekar de att redovisningarna av nybebyggelsens
skuggverkan visar att omgivande bebyggelse och friytor inte nämnvärt
påverkas.
Föreningen framför att det är önskvärt att låta Vipeholmsvägen väster om f
d administrationsbyggnaderna behålla sin gamla sträckning, så att det
historiska planmönstret behålls. Då måste den föreslagna
fyravåningsbyggnaden norr om f d administrationsbyggnaden anpassas till
det rätvinkliga planmönstret och förkortas.
Slutligen påtalar föreningen att de inte motsätter sig rivningarna av vare sig
de befintliga kontors- och förskolebyggnaderna eller 1960-tals villan i
planområdets östra del. De önskar sig dock för tydlighetens skull en
beskrivning i planhandlingarna av den bebyggelse som förutsätts riven.
Villan har ett visst bevarandevärde men hindrar genomförandet av ett
angeläget helhetsgrepp för att göra Vipelyckanområdet bättre tillgängligt
och bättre integrerat i staden.
Kommentar
Planförslaget har efter samrådet reviderats bl.a. i den västra delen och
anpassats mer efter det historiska planmönstret. Förslagets påverkan på
kulturmiljön beskrivs i planbeskrivningen.
Planhandlingarna har kompletterats med en beskrivning av den bebyggelse
som avses rivas.
Sakägare, boende m fl
Corem Lund AB, ägare till fastigheten Vipemöllan 38 (aktbilaga 57)
Framför i skrivelse 2014-09-19 att de önskar se att möjligheter och
konsekvenser av att även inbegripa Hus 31 i den nya detaljplanen och att i
sådant fall utöka användningssättet till att även omfatta bostadsändamål.
Vidare önskar Corem att den s.k. skoltomt 2 bör specificeras så att den yta
som avser ev. skola/förskola anges för skoländamål och övrig yta
specificeras för parkering och bostäder.
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Kommentar
Serviceförvaltningen och Corem Lund AB har efter samrådet meddelat att
hus 31 inte är aktuellt för bostäder.
Serviceförvaltningen och Barn- och skolförvaltningen Lunds stad har efter
samrådet framfört att det inte längre finns behov för den östra skoltomten.
Piotr Wisnievski, boende på fastigheten Solisten 3 (aktbilaga 52)
Piotr Wisnievski framför i skrivelse 2014-09-13 att han tycker att
bebyggelsen är för hög. Klaganden menar att de högsta husen inte ska vara
högre än de befintliga husen tillhörande Brf Vipemöllan 3 och att husen
längs Hardebergaspåret ska vara högst 2 våningar såsom bebyggelsen i
bostadsområdet Solisten.
Kommentar
JM AB inkom 2012-06-26 med begäran att byggnadsnämnden skulle pröva
förutsättningarna för bostadsbebyggelse i 4-8 våningar inom området.
Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
detaljplan för området baserat på JM:s förslag. Förtätningen
överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten framhålls av att
förtätning av staden är en central strategi för att minska anspråken på
jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen på bostäder
är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än den relativt
låga tätheten hos omgivande bebyggelse. Förslaget har efter samrådet
omarbetats bl.a. med beaktande av synpunkter på hur bebyggelsen i
förslaget möter omkringliggande bebyggelse och Hardebergaspåret.
Vipemöllans samfällighetsförening nr. 2, ägare till fastigheten Vipemöllan
40, Brf Vipemöllan 1, 2, 3 och 4, ägare till fastigheterna Vipemöllan 41,
42,43 och 44, Simon Siggelsten, ägare till fastigheten Vipemöllan 50
(aktbilaga 53 och 56)
Ovanstående framför i skrivelse 2014-09-05 att de överklagar planförslaget.
Klaganden anser inte att byggnadsnämnden tagit tillräcklig hänsyn till
Lunds kommuns bevaringsprogram för Vipeholm.
Deras skäl för överklagan är bl. a:
- Skalan är för stor på den föreslagna bebyggelsen i förhållande till
omgivande bebyggelse. Högsta våningsantal bör vara fem våningar och
bebyggelse bör inte tillåtas i direkt anslutning till Hardebergaspåret.
- Förskolorna är placerade för nära motorvägen med tanke på bullernivåer
och risken att barnen kommer att rymma och ta sig fram till vägen.
Förskolebyggnaderna placeras lämpligen i området där P-huset är
planerat.
- Cykelvägen bör av säkerhetsskäl separeras från biltrafiken. Ett gång- och
cykelstråk separerat från biltrafik som går ut från samfällighetens norra
gc-utfart och vidare till de befintliga anslutningarna på Hardebergaspåret
är önskvärt.
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- Genomfartstrafik genom området ska inte tillåtas mer än för
utryckningsfordon och bussar. Om genomfartstrafik tillåts kommer det
att leda till stora trafikökningar på Vipeholmsvägen, Hjalmar Gullbergs
väg och Fritjofs väg.
- Istället för parkeringshus föreslås att tillräckligt med parkeringsutrymme
istället byggs under respektive bostadshus. Om detta inte går är det
bättre att flytta parkeringshuset längre västerut där det passar bättre
estetiskt och stör mindre bullermässigt.
- Den bästa platsen för ny platsbildning i området är rakt norr om
Vipeholmsskolan i läget där kvarter 40 finns.
- Detaljplanen bör utöver styrning av antal våningsplan och takvinkel styra
fasadmaterial och färgval.
- Den föreslagna bebyggelsen är alldeles för tät. Förtätning av staden får
inte ske till vilket pris som helst. Ett maximalt nettoexploateringstal för
området vore 0,5 (istället för 0,96) med tanke på miljön i området och
omgivningen.
- Inga träd längs med Hardebergaspåret ska få ge plats åt ny bebyggelse
Kommentar
JM AB inkom 2012-06-26 med begäran att byggnadsnämnden skulle pröva
förutsättningarna för bostadsbebyggelse i 4-8 våningar inom området.
Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
detaljplan för området baserat på JM:s förslag. Förtätningen
överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten framhålls av att
förtätning av staden är en central strategi för att minska anspråken på
jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen på bostäder
är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än den relativt
låga tätheten hos omgivande bebyggelse. Förslaget har efter samrådet
omarbetats på ett antal punkter:
- Hushöjder och byggnaders placering har förändrats med beaktande av
synpunkter på hur bebyggelsen i förslaget möter omkringliggande
bebyggelse och Hardebergaspåret.
- Förskolan har getts en placering mitt i området vid Hardebergaspåret.
- Parkeringshus finns endast i västra delen av området mot motorvägen.
Gång- och cykelvägarna planeras i enlighet med gällande policy för gångoch cykeltrafik. Samfällighetens norra gång- och cykelutfart
sammankopplas den nya lokalgatan via gemensamhetsanläggning (för
infarts-, gång och cykeltrafik) på kvartersmark i planförslaget.
Planförslaget har reviderats så att parkeringen huvudsakligen föreslås i
underjordiska garage samt i parkeringshus i väster.
Val av fasadmaterial och färgsättning kommer att diskuteras i samband med
bygglovprocessen. Stadsbyggnadskontoret tror att det går att hitta goda
lösningar på detta utan att styra det med detaljplanebestämmelser.
Exploateringsgraden är inte orimligt hög. Bostadsområdet kommer att
innehålla många träd och mycket ytor för grönska.
Ett särskilt PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har
tagits fram i samband med det fortsatta planarbetet. Med planbestämmelse
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om marklov för trädfällning ges möjlighet för kommunens
landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna värden i samband med
exploateringen.
Göran Molin, medlem i Brf Vipemöllan 2, ägare till fastigheten
Vipemöllan 42 (aktbilaga 52)
Göran Molin framför i skrivelse 09-18 bl.a. att han anser att den planerade
stadsmässiga byggnadsstrukturen inte passar in i miljön och flagrant bryter
mot de förutsättningar som gällt när han och andra som nu bor i området
valt att flytta dit. Göran Molin yrkar i första hand att planen arbetas om helt
för att passa in i samma förutsättningar som hittills gällt för
Vipeholmsområdet. Genomförs planen ändå som den är angiven och inte
ritas om så yrkar Göran Molin att hushöjderna inte ska överskrida 5
våningar, d.v.s. den höjd som fram till nu har varit riktlinjen för hus i
området. Detta för att inte spoilera miljön, t.ex. med för hård belastning på
mark, grönytor, gång- och cykelstråk samt tillfarter för bilar.
Som grund för sina yrkanden framför Göran Molin bl.a. följande
synpunkter:
- Planförslaget avviker radikalt från hur Lunds kommun tidigare resonerat
kring området i t.ex. bevaringsprogram, planläggning av andra områden
och i samband med bygglovsbeslut. Vad som återkommer där är att det
är angeläget att bevara miljön (parkens karaktär); låta de höga träden
dominera, låta befintliga byggnader från regementets planering vara
tongivande och inte överflyglas av högre bebyggelse samt anpassa nya
byggnader till befintlig vegetation. Hur kommunen nu kan komma på
idén att stadsmässighet passar i denna miljö strider mot uppenbar
verklighet och är obegripligt.
- Att påstå att Vipeholmsparken upplevs som osäker och otrygg är
felaktigt. Göran Molin går ofta med sin hund i parken, även på sena
kvällar, och varken han eller någon av de han stött på i parken har uttalat
någon otrygghet.
- Ett boende utanför stadskärnan söker man sig till för att man vill ha en
lugnare miljö och inte för att ha liv under en stor del av dygnet. En
stadskärnemetastas är då inget man som boende önskar sig.
- Förslaget innebär ingen god anpassning till miljön. Mikroskopiska
grönytor behålls i förhållande till dagens park.
- Lunds behov av nya bostäder får inte ske till priset av ett destruktivt
förfulande av goda och kulturbärande miljöer.
Kommentar
JM AB inkom 2012-06-26 med begäran att byggnadsnämnden skulle pröva
förutsättningarna för bostadsbebyggelse i 4-8 våningar inom området.
Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
detaljplan för området baserat på JM:s förslag. Förtätningen
överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten framhålls av att
förtätning av staden är en central strategi för att minska anspråken på
jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen på bostäder
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är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än den relativt
låga tätheten hos omgivande bebyggelse. Förslaget har efter samrådet
omarbetats på ett antal punkter. Bl.a. har hushöjder och byggnaders
placering förändrats med beaktande av synpunkter på hur bebyggelsen i
förslaget möter omkringliggande bebyggelse och Hardebergaspåret.
Planområdet utgör inte parkmark. Endast en mindre del i nordöstra hörnet
av området är planlagd som parkmark, men denna del har aldrig överförts
till parkmark och detaljplanens genomförendetid har sedan länge gått ut.
Området som helhet ägs av en privat fastighetsägare.
I gällande detaljplan finns inget skydd för befintlig växtlighet. Ett särskilt
PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har tagits fram
efter samrådet. Med planbestämmelse om marklov för trädfällning ges
möjlighet för kommunens landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna
värden i samband med exploateringen.
Planläggning innebär en sammanvägning av intressen. I grön- och
stukturprogrammet har ingen sammanvägning av intressen gjorts utan detta
program ser endast till de gröna värdena. Byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär en
rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och anpassningen
till den befintliga miljön och omgivningen. Kommunstyrelsen, som antagit
gällande översiktsplan och grön- och strukturprogrammet, har i sitt
samrådsyttrande delat denna bedömning.
Upplevelsen av otrygghet är olika för olika människor. Det finns de som
känner sig otrygga i stadsmiljöer med täta busksnår och undviker dessa
miljöer under kvällstid.
Helen Hartelius och Richard Ewald, ägare till fastigheten Saxofonen 4
(aktbilaga 59)
Helen Hartelius och Richard Ewald framför i skrivelse 2014-09-22 att de
anser sig vara sakägare i ärendet då deras fastighet ligger så nära
planområdet att de blir påverkade av förslaget. De framför bl.a. följande
synpunkter på planförslaget:
- I planen har ingen hänsyn tagits till befintlig bebyggelse utanför
Vipeholm. Den föreslagna bebyggelsen är alldeles för hög. Högre
våningsantal än fem våningar är inte lämplig i området.
- Planen bör ta i beaktande att det finns andra platser än stadens parker att
bygga i, i enlighet med miljöpartiets yrkande i byggnadsnämnden.
Vipeholm bör utvecklas på ett sätt som tar hänsyn till den befintliga
parkmiljön och inte på ett sätt som förstör stora delar av naturmiljön i
och utanför området.
- Planen kommer att innebära avsevärda olägenheter i form av ljud och
buller från bl.a. trafik samt ökad insyn i trädgårdar och hus för de
boende norr och nordöst om Vipeholm.
- Husen längs Hardebergaspåret innebär ett abrupt avbrott i parkmiljön
längs spåret. Det finns inget i planförslaget som stödjer avsikten att ta
vara på parkmiljön och trädvolymerna längs Hardebergaspåret. Med den
föreslagna detaljplanen kommer det gröna stråket längs spåret att
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förstöras. De sex husen längs Hardebergaspåret måste tas bort för att man
ska kunna behålla trädridån och grönområdet där. Det kan inte vara upp
till JM att bestämma över vilka träd som ska bevaras och vilka som
eventuellt ska tas bort utan det måste göras en exakt plan över detta.

Kommentar
Ägarna till fastigheten Saxofonen 4 har tagits med som sakägare i
fastighetsförteckningen.
Förslaget har efter samrådet omarbetats på ett antal punkter. Bl.a. har
hushöjder och byggnaders placering förändrats med beaktande av
synpunkter på hur bebyggelsen i förslaget möter omkringliggande
bebyggelse och Hardebergaspåret.
Planområdet utgör inte parkmark. Endast en mindre del i nordöstra hörnet
av området är planlagd som parkmark, men denna del har aldrig överförts
till parkmark och detaljplanens genomförendetid har sedan länge gått ut.
Området som helhet ägs av en privat fastighetsägare.
I gällande detaljplan finns inget skydd för befintlig växtlighet. Ett särskilt
PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har tagits fram
efter samrådet. Med planbestämmelse om marklov för trädfällning ges
möjlighet för kommunens landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna
värden i samband med exploateringen.
Planläggning innebär en sammanvägning av intressen. I grön- och
stukturprogrammet har ingen sammanvägning av intressen gjorts utan detta
program ser endast till de gröna värdena. Byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär en
rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och anpassningen
till den befintliga miljön och omgivningen. Kommunstyrelsen, som antagit
gällande översiktsplan och grön- och strukturprogrammet, har i sitt
samrådsyttrande delat denna bedömning.
Den bullerutredning som genomförts visar att ett genomförande av
planförslaget endast marginellt påverkar bullersituationen för boende i
omgivningen. Inom en stadsmiljö kommer det att finnas vissa fastigheter
som har insyn till granfastigheten. Viss insyn inom tätorter är vanligt
förekommande och så gott som oundvikligt. Detta behöver inte vara
problematiskt och fungerar bra i andra delar av staden.
Ingrid Nathell, boende på fastigheten Solisten 3 (aktbilaga 60)
Ingrid Nathell, framför, för de boende på Solisten, i skrivelse 2014-09-22 att
det nu när det ska byggas på Vipemöllan 38 finns en möjlighet att väsentligt
förbättra kollektivtrafiken för de boende på Solisten. På den föreslagna
lokalgatan kan det gå en busslinje med hållplats nära Hardebergaspåret. Den
skulle ge en närmare och tryggare väg för såväl boende på Solisten som de
boende i det nya området och skolungdomarna på Vipeholmsskolan. Innan
planen antas föreslår Ingrid att förhandlingar bör tas upp med Skånetrafiken
om en busslinje som trafikerar det planerade bostadsområdet och därmed
det redan befintliga bostadsområdet Solisten.
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Ingrid Nathell beskriver hur de boende på Solisten i nuläget har långa
gångvägar till kollektivtrafiken och att dessa vägar upplevs som otrygga
p.g.a. att de inte är omgivna av hus utan endast täta busksnår. Flera boende i
området avstår p.g.a. detta kvällsarrangemang i Lunds centrum för att de
inte vågar gå hem från bussen. Vidare framförs att snöröjning och
halkbekämpning av gångvägarna är undermålig på vintern vilket gör att det
vissa dagar inte går att ta sig till bussen.
Kommentar
Det finns stadsbusstrafik med hög turtäthet i anslutning till området.
Gångavstånden till hållplats bedöms för de allra flesta planerade
lägenheterna ha god standard, dock inte husen som ligger längst in i
området. Totalt sett bedöms förutsättningarna för hållbart resande vara
goda, inte minst tack vare utmärkta cykelförbindelser. Förutsättningarna att
förbättra kollektivtrafiken genom att köra stadsbuss in i planområdet
bedöms som små. Att förändra befintliga busslinjers körväg skulle leda till
betydligt längre restid för de resenärer som har start- och målpunkt utanför
Vipeholmsområdet. Att införa en ny busslinje genom området skulle kräva
stora resurser i förhållande till det ökade resandet.
Gunilla Molin, boende på fastigheten Vipemöllan 42 (aktbilaga 61)
Gunilla Molin, framför i skrivelse 2014-09-23 bl.a. följande synpunkter på
planförslaget:
- Planförslaget innebär att det gröna rekreations- och parkområde som idag
är livligt frekventerat av hundägare och frisbeespelare samt under skoltid
även av skolelever från Vipan helt kommer att utplånas till förmån för en
stenstad med höghusbebyggelse.
- I planen förefaller det som om man inte tillräckligt beaktat
trafikströmmarna och den trafikökning som planförslaget innebär.
Omfattande trafikstockning på morgonen verkar ofrånkomlig.
Överhuvudtaget förefaller det ogenomtänkt att i Lund planera sateliter av
stadskaraktär som ligger utanför de planerade spårvägarna.
- Förslagen på dagvattenlösningar verkar nödtorftiga. En konkret
beskrivning av vilka ytor och byggnader (gröna tak) där dagvattnet ska
hanteras på området saknas.
Gunilla Molin föreslår att den nya bebyggelsen endast ska uppföras där
Vipeholmspaviljongerna idag ligger (eller har legat i den mån de nu rivits)
och inte vara högre än fem våningar. Den nordligaste parkkanten längs
Hardebergaspåret bör lämnas intakt och området bör ej ha en stadsmässig
karaktär. Slutligen menar Gunilla Molin att kommunen måste ta ett mer
långsiktigt ansvar för samhällets utveckling än att bara gynna byggherrns
intresse att sälja så många lägenheter som möjligt. Den föreslagna planen
förefaller henne sakna viktiga samhälleliga och miljömässiga
hänsynstaganden.
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Kommentar
JM AB inkom 2012-06-26 med begäran att byggnadsnämnden skulle pröva
förutsättningarna för bostadsbebyggelse i 4-8 våningar inom området.
Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
detaljplan för området baserat på JM:s förslag. Förtätningen
överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten framhålls av att
förtätning av staden är en central strategi för att minska anspråken på
jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen på bostäder
är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än den relativt
låga tätheten hos omgivande bebyggelse.
Planområdet utgör inte parkmark. Endast en mindre del i nordöstra hörnet
av området är planlagd som parkmark, men denna del har aldrig överförts
till parkmark och detaljplanens genomförendetid har sedan länge gått ut.
Området som helhet ägs av en privat fastighetsägare.
I gällande detaljplan finns inget skydd för befintlig växtlighet. Ett särskilt
PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har tagits fram
efter samrådet. Med planbestämmelse om marklov för trädfällning ges
möjlighet för kommunens landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna
värden i samband med exploateringen.
Planläggning innebär en sammanvägning av intressen. Byggnadsnämnden
och stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär
en rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och
anpassningen till den befintliga miljön och omgivningen. Kommunstyrelsen,
som antagit gällande översiktsplan och grön- och strukturprogrammet, har i
sitt samrådsyttrande delat denna bedömning.
En trafikutredning har tagits fram med hänsyn till nya bedömningar av
trafikalstringen från planerat område.
En kommunal fördröjning (öppen dagvattendamm) har i samarbete med VA
SYD inarbetats i planförslaget efter samrådet.
Pia Alsterlind-Berglund och Tord Berglund, boende i Vipeholmsparken
(aktbilaga 62)
Pia Alsterlind-Berglund och Tord Berglund framför i skrivelse 2014-09-21
att de vill överklaga byggnadsnämndens beslut om detaljplan och framför
bl.a. följande synpunkter:
- Planförslaget strider mot de förutsättningar för området som finns i
Lunds kommuns bevaringsprogram över området. Det strider också mot
hur kommunen tidigare resonerat vid utbyggnader av området i fråga om
hushöjder och hänsyn till parkmiljön.
- Planförslaget innebär att de gamla träden kommer att dö ut då deras
rotsystem kommer att skadas av nybyggnationen. Så har skett efter det
att punkthusen i parken byggdes och detta borde man ta lärdom av.
- Att skapa en ”stadsmässig struktur” och endast ”till viss del” ta tillvara
på parkmiljön, som föreslås i detaljplanen, är inte förenligt med att
bevara parkens vegetation.
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- Det måste vara direkt fel att bygga i direkt anslutning till
Hardebergaspåret då spåret utgör ett unikt inslag i stadsmiljön med sin
vegetation och då det utgör en viktig kommunikationslänk i dess hela
sträckning.
- Att lägga en förskola med 10 avdelningar som bullerskydd mot
utbyggnaden av parken är ett djärvt förslag. Placeringen är olämplig då
barnen kommer att utsättas för buller och avgaser samt då det finns en
stor risk att de rymmer och tar sig ut på motorvägen.
- Parkeringsutrymme bör byggas under varje hus istället för i gemensamt
parkeringsgarage.
- Det bör utredas vilken trafikbelastning som planförslaget och övrig
nybebyggelse i närområdet kommer att utgöra på Thulehemsvägen,
Hjalmar Gullbergs väg och Vipeholmsvägen. Belastningen på det
befintliga vägnätet kommer att öka avsevärt.
Klagande föreslår att bebyggelsen måste anpassas till den befintliga
parkmiljön som idag utgör ett rekreationsområde av stort värde för boende i
denna del av kommunen. Ingen fastighet bör bebyggas med högre
våningsantal än fem våningar.

Kommentar
JM AB inkom 2012-06-26 med begäran att byggnadsnämnden skulle pröva
förutsättningarna för bostadsbebyggelse i 4-8 våningar inom området.
Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
detaljplan för området baserat på JM:s förslag. Förtätningen
överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten framhålls av att
förtätning av staden är en central strategi för att minska anspråken på
jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen på bostäder
är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än den relativt
låga tätheten hos omgivande bebyggelse.
Planområdet utgör inte parkmark. Endast en mindre del i nordöstra hörnet
av området är planlagd som parkmark, men denna del har aldrig överförts
till parkmark och detaljplanens genomförendetid har sedan länge gått ut.
Området som helhet ägs av en privat fastighetsägare.
I gällande detaljplan finns inget skydd för befintlig växtlighet. Ett särskilt
PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har tagits fram
efter samrådet. Likaså är en inventering och bedömning av biologiskt
värdefulla träd inom planområdet genomförd. Med planbestämmelse om
marklov för trädfällning ges möjlighet för kommunens landskapsarkitekter
att bevaka områdets gröna värden i samband med exploateringen.
Planläggning innebär en sammanvägning av intressen. I grön- och
stukturprogrammet har ingen sammanvägning av intressen gjorts utan detta
program ser endast till de gröna värdena. Byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär en
rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och anpassningen
till den befintliga miljön och omgivningen. Kommunstyrelsen, som antagit
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gällande översiktsplan och grön- och strukturprogrammet, har i sitt
samrådsyttrande delat denna bedömning.
Förslaget har efter samrådet omarbetats på ett antal punkter:
- Hushöjder och byggnaders placering har förändrats med beaktande av
synpunkter på hur bebyggelsen i förslaget möter omkringliggande
bebyggelse och Hardebergaspåret.
- Förskolan har getts en placering mitt i området vid Hardebergaspåret.
- Parkeringshus finns endast i västra delen av området mot motorvägen.
Parkeringen föreslås huvudsakligen anordnas i källargarage samt i p-hus i
väster.
En trafikutredning har tagits fram med hänsyn till nya bedömningar av
trafikalstringen från planerat område.
Mona och Jan Hellström, boende på fastigheten Vipemöllan 1 (aktbilaga
64)
Mona och Jan Hellström framför i skrivelse 2014-09-23 bl.a. att de vill
framföra sina farhågor för den ökning av buller och avgaser som den nya
utfarten till Thulehemsvägen kommer att medföra för de boende på
Thulehemsvägen 63 och 64 och den ökande trafiken på den redan hårt
belastade Thulehemsvägen. På grund av dessa olägenheter anser de att
utfarten inte ska byggas utan att andra lösningar bör prövas.
Kommentar
Den bullerutredning som genomförts visar att ett genomförande av
planförslaget endast marginellt påverkar bullersituationen för boende i
omgivningen.
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. Miljöförvaltningen har i
samband med samrådet inte gett uttryck för att det finns någon risk att
denna bedömning är felaktig.
Ulla och Bengt Söderström, ägare till fastigheten Vipemöllan 15
(aktbilaga 65)
Ulla och Bengt Söderström framför i skrivelse 2014-09-22 bl.a. att ett
genomförande av planförslaget innebär ett stort antal olägenheter för de som
bor i radhusområdet Vipemöllan 35. En del av dessa beskrivs i andra
yttranden och med denna skrivelse vill Ulla och Bengt Söderström särskilt
påpeka olämpligheten av den föreslagna placeringen av förskola i kvarter
30. Klagande framför att placeringen är olämplig av följande skäl:
- Bullret utomhus är ytterst olämpligt för barn. Enligt lag är det korrekt att
lägga själva huset där det nu föreslås (så långt bort från motorvägen som
möjligt i kvarteret) men att inte alls reflektera över att små barn ska
vistas ute i denna extremt bullriga miljö känns beklämmande cyniskt av
planerarna.
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- Barn på rymmen kommer självklart att lockas av motorvägen som endast
ligger ca 100 meter bort. Föreslagen placering vittnar om stor
fantasilöshet och fullständig brist på ett barnperspektiv i planeringen.
Ulla och Bengt Söderström förordar starkt att förskolan flyttas från kvarter
30 till kvarter 90. De hävdar att kvarter 90 är mycket väl lämpat för förskola
då skolan ligger skyddad där och det på andra sidan Hardebergaspåret finns
en fotbollsplan, en barnvänlig pulkabacke med relativt stora gräsytor och en
mycket lite använd kommunal lekplats. De planerade husen i kvarter 90 kan
då placeras mer centralt i området.
Kommentar
Förslaget har efter samrådet omarbetats på ett antal punkter. Bl.a. har
förskolan har getts en placering mitt i området vid Hardebergaspåret med
direkt närhet till ovan nämnda lek- och rekreationsytor. Även hushöjder och
byggnaders placering har förändrats med beaktande av synpunkter på hur
bebyggelsen i förslaget möter omkringliggande bebyggelse och
Hardebergaspåret.
Gunilla Ekman Bengtsson och Lars Bengtsson, boende på fastigheten
Vipemöllan 34 (aktbilaga 66)
Gunilla Ekman Bengtsson och Lars Bengtsson framför i skrivelse 2014-0925 att de vill meddela att de till fullo ställer sig bakom
Samfällighetsföreningen Vipemöllan 1:s yttrande över planförslaget.
Kommentar
Se kommentar till Samfällighetsföreningen Vipemöllan 1:s yttrande över
planförslaget, sid 50.
Stiftelsen Thulehem i Lund, ägare till fastigheten Vipemöllan 1 (aktbilaga
88)
Stiftelsen Thulehem framför i skrivelse 2014-09-29 att de vill att
detaljplanen bör uppdateras med angivande om att mur och planerad
häck/buskage får uppföras längs sträckningen mot Vipemöllan 1 (vid den
nya utfarten) på så sätt som framgår av bifogad ritning i skrivelsen.
Stiftelsen anser att det inte bör finnas någon höjdbegränsning för muren.
Uppmätta och beräknade bullervärden indikerar att en höjd om 140 cm bör
vara tillräcklig men skulle trafikbuller och/eller avgaser överskrida angivna
eller acceptabla gränsvärden bör inte hinder föreligga mot att uppföra högre
bullerskydd eller vidta andra åtgärder för att avhjälpa sådana olägenheter.
Stiftelsen menar att muren behövs för att skydda mot störningar från trafik
samt för att förhindra cykelgenomfart genom området.
Stiftelsen förutsätter att de inte kommer att drabbas av någon kostnad till
följd av planförslaget.
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Kommentar
Detaljplanen möjliggör uppförande av 140 cm mur enligt stiftelsens
önskemål. Detta regleras av bestämmelserna på plankartan.
Detaljutformningen av muren hanteras i samband med bygglovsprocessen. I
exploateringsavtalet regleras kostnader för ett genomförande av
planförslaget. Detaljplanen kommer inte att antas förrän exploateringsavtal
är tecknat.
Christina och Ulf Hagberg, ägare till fastigheten Saxofonen 3 (aktbilaga
67)
Christina och Ulf Hagberg framför i skrivelse 2014-09-24 bl.a. att de anser
att de höga husen i området avviker alltför drastiskt från den omgivande
bebyggelsen. De menar att planförslaget kommer att ge mycket negativa
effekter för de kringboende i den låga bebyggelsen i form av insyn,
skuggning, ljud- och bullerstörningar, minskad trevnad på grund av mindre
grönyta och rekreationsområde samt ett minskat värde på deras fastigheter.
För att gynna människors hälsa framför de att planförslaget bör förändras så
att parkmiljön och den gröna inramningen kring Hardebergaspåret verkligen
blir bevarad. Följande önskemål till förändring framförs:
- Ta bort de sex husen längs med Hardebergaspåret.
- Tillåt maximalt fem våningar i hela området.
- Bibehåll den gröna miljön runt Hardebergaspåret med gräs, träd och
buskar längs hela cykel- och promenadspåret.
- Skapa gångstråk för promenader, motion, hundrastning och annan
utomhusrekreation runt och genom området.
Kommentar
JM AB inkom 2012-06-26 med begäran att byggnadsnämnden skulle pröva
förutsättningarna för bostadsbebyggelse i 4-8 våningar inom området.
Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
detaljplan för området baserat på JM:s förslag. Förtätningen
överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten framhålls av att
förtätning av staden är en central strategi för att minska anspråken på
jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen på bostäder
är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än den relativt
låga tätheten hos omgivande bebyggelse.
Planområdet utgör inte parkmark. Endast en mindre del i nordöstra hörnet
av området är planlagd som parkmark, men denna del har aldrig överförts
till parkmark och detaljplanens genomförendetid har sedan länge gått ut.
Området som helhet ägs av en privat fastighetsägare.
I gällande detaljplan finns inget skydd för befintlig växtlighet. Ett särskilt
PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har tagits fram
efter samrådet. Delar av detta PM har införts i planbeskrivningen. Med
planbestämmelse om marklov för trädfällning ges möjlighet för kommunens
landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna värden i samband med
exploateringen.
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Planläggning innebär en sammanvägning av intressen. Byggnadsnämnden
och stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär
en rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och
anpassningen till den befintliga miljön och omgivningen. Kommunstyrelsen,
som antagit gällande översiktsplan och grön- och strukturprogrammet, har i
sitt samrådsyttrande delat denna bedömning.
Förslaget har efter samrådet omarbetats på ett antal punkter. Bl.a. har
hushöjder och byggnaders placering förändrats med beaktande av
synpunkter på hur bebyggelsen i förslaget möter omkringliggande
bebyggelse och Hardebergaspåret.
Skuggstudier, trafik- och bullerutredningar har uppdaterats efter samrådet.
Baserat på genomförda utredningar görs bedömningen att planförslaget
inte kan anses orsaka betydande olägenheter för omkringliggande
fastigheter.
Inom en stadsmiljö kommer det att finnas vissa fastigheter som har insyn till
granfastigheten. Viss insyn inom tätorter är vanligt förekommande och så
gott som oundvikligt. Detta behöver inte vara problematiskt och fungerar
bra i andra delar av staden.
En bebyggelsemiljö blir aldrig ”färdig” och förtätning bidrar till en
långsiktig hållbar stadsmiljö genom att den förändras och utvecklas i takt
med skiftande 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 stad blir.
Det kommer att vara möjligt för allmänheten att röra sig till och genom
området på den allmänna platsmark som föreslås i planförslaget. Området
kopplas, via allmän platsmark, på tre ställen till Hardebergaspåret och
omgivande parkmark.
Margareta Lind, ägare till fastigheten Vipemöllan 25 (aktbilaga 70)
Margareta Lind framför i skrivelse 2014-09-24 bl.a. följande synpunkter på
planförslaget:
- Ansvariga beslutsfattare bör beakta att yngre generationer har andra
visioner kring byggnation och närmiljö än bara förtätning.
- Omkringliggande bostadsområden är tillräckligt förtätade och
parkområdet är oerhört eftertraktat för rekreation och grönska. Parken
bör göras till rekreationsområde, mötesplats och träffpunkt för alla
boende i området.
- JM kan erbjudas annan mark av kommunen för byggnation.
- Varför förskolor nära motorvägen? Varför ytterligare affärslokaler när
det finns flera tomma lokaler i Lunds innerstad?
- Hardebergaspårets karaktär av motionsslinga bör bevaras och definitivt
inte belastas med vägnät för biltrafik, vilket blir konsekvens av det stora
antalet planerade hushåll. Området är dåligt dimensionerat ur
trafiksynpunkt.
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Kommentar
JM AB inkom 2012-06-26 med begäran att byggnadsnämnden skulle pröva
förutsättningarna för bostadsbebyggelse i 4-8 våningar inom området.
Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
detaljplan för området baserat på JM:s förslag. Förtätningen
överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten framhålls av att
förtätning av staden är en central strategi för att minska anspråken på
jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen på bostäder
är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än den relativt
låga tätheten hos omgivande bebyggelse.
Planområdet utgör inte parkmark. Endast en mindre del i nordöstra hörnet
av området är planlagd som parkmark, men denna del har aldrig överförts
till parkmark och detaljplanens genomförendetid har sedan länge gått ut.
Området som helhet ägs av en privat fastighetsägare.
I gällande detaljplan finns inget skydd för befintlig växtlighet. Ett särskilt
PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har tagits fram
efter samrådet. Delar av detta PM har införts i planbeskrivningen. Med
planbestämmelse om marklov för trädfällning ges möjlighet för kommunens
landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna värden i samband med
exploateringen.
Planläggning innebär en sammanvägning av intressen. Byggnadsnämnden
och stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär
en rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och
anpassningen till den befintliga miljön och omgivningen. Kommunstyrelsen,
som antagit gällande översiktsplan och grön- och strukturprogrammet, har i
sitt samrådsyttrande delat denna bedömning.
Förslaget har efter samrådet omarbetats på ett antal punkter, bl.a.:
- Hushöjder och byggnaders placering har förändrats med beaktande av
synpunkter på hur bebyggelsen i förslaget möter omkringliggande
bebyggelse och Hardebergaspåret.
- Förskolan har getts en placering mitt i området vid Hardebergaspåret.
Planförslaget möjliggör utåtriktade verksamheter i bottenvåningar. Avsikten
med detta är att detaljplanen inte ska utgöra hinder om ett behov att
etablera utåtriktade verksamheter såsom t.ex. butiker, service, gym, kontor,
föreningslokaler, samlingslokaler och restauranger uppkommer i området.
På så sätt möjliggörs ett levande område.
Hardebergaspåret ingår inte i planområdet. Spåret planeras inte att förses
med vägnät för biltrafik.
En trafikutredning har tagits fram med hänsyn till nya bedömningar av
trafikalstringen från planerat område.
Åke Ölund, ägare till fastigheten Vipemöllan 13 (aktbilaga 71)
Åke Ölund framför i skrivelse 2014-09-25 bl.a. följande synpunkter på
planförslaget:
- Planförslaget förstör Hardebergaspåret som grönområde och förstör
möjligheterna att i framtiden bredda spåret för att klara en ökad cykelpendling.
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- Att påstå att hus intill spåret ger högre upplevd säkerhet är ett dumt
påstående. Folk väljer att springa på spåret för att det är ett lummigt
grönområde. Hade man tyckt att hus ger säkerhet hade man valt att
springa i centrum istället. Om Lunds kommun anser att folk känner
osäkerhet och inte gör något åt det, genom att röja buskar och sly intill
spåret, så visar det på nonchalans och en total okänslighet mot Lunds
medborgare.
- Förskolan är placerad för nära motorvägen. Barnen kommer att utsättas
för avgaser och gården kommer att behöva utformas som ett fängelse för
att minimera olycksrisken.
- Husen närmast Vipemöllans samfällighet är alldeles för höga och ligger
alldeles för nära småhusen. Detta orsakar olägenheter i form av stört
privatliv, insyn, psykiskt lidande hos de boende och gör att de inte kan
se solen under halva året. Husen bör ha en normal höjd mot
småbebyggelsen och ligga på ett rimligt avstånd därifrån.
- Trafikrapporten redovisar fel siffror.
- Av gjord rapport framgår att det är uppenbart att en utfart via Solistvägen
är ett bättre alternativ än föreslagen ny utfart till Thulehemsvägen.
Antingen så har de som fattat beslut om utfarten inte läst underlagen
eller så kanske det bor någon inflytelserik person längs Solistvägen. En
opartisk och kompetent utredning bör göras angående lämplig
anslutning.
Kommentar
Planområdet utgör inte parkmark. Endast en mindre del i nordöstra hörnet
av området är planlagd som parkmark, men denna del har aldrig överförts
till parkmark och detaljplanens genomförendetid har sedan länge gått ut.
Området som helhet ägs av en privat fastighetsägare.
I gällande detaljplan finns inget skydd för befintlig växtlighet. Ett särskilt
PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har tagits fram
efter samrådet. Delar av detta PM har införts i planbeskrivningen. Med
planbestämmelse om marklov för trädfällning ges möjlighet för kommunens
landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna värden i samband med
exploateringen.
Hardebergaspåret ingår inte i planområdet.
Upplevelsen av otrygghet är olika för olika människor. Det finns de som
känner sig otrygga i stadsmiljöer med täta busksnår och undviker dessa
miljöer under kvällstid.
Förslaget har efter samrådet omarbetats på ett antal punkter, bl.a.:
- Hushöjder och byggnaders placering har förändrats med beaktande av
synpunkter på hur bebyggelsen i förslaget möter omkringliggande
bebyggelse och Hardebergaspåret.
- Förskolan har getts en placering mitt i området vid Hardebergaspåret.
Inom en stadsmiljö kommer det att finnas vissa fastigheter som har insyn till
granfastigheten. Viss insyn inom tätorter är vanligt förekommande och så
gott som oundvikligt. Detta behöver inte vara problematiskt och fungerar
bra i andra delar av staden.
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En trafikutredning har tagits fram med hänsyn till nya bedömningar av
trafikalstringen från planerat område.
En anslutning via Solistvägen har studerats, men inte bedömts som den
bästa lösningen. En tunnel under Hardebergaspåret bedöms tekniskt
avancerad och kostsam. En planerad breddning av E22 kan eventuellt
komplicera detta ytterligare. Föreslagen lösning bedöms också ge bättre
orienterbarhet och koppling till det övergripande gatunätet, med hänsyn till
att de flesta fordonsrörelser förväntas gå söderut.
Styrelsen för Brf Vipemöllan 4, ägare till fastigheten Vipemöllan 44
(aktbilaga 72)
Bostadsrättsföreningen Brf Vipemöllan 4 framför i skrivelse 2014-09-21 att
de vill överklaga byggnadsnämndens beslut om detaljplan och framför bl.a.
följande synpunkter:
- Planförslaget strider mot de förutsättningar för området som finns i
Lunds kommuns bevaringsprogram över området. Det strider också mot
hur kommunen tidigare resonerat vid utbyggnader av området i fråga om
hushöjder och hänsyn till parkmiljön.
- Planförslaget innebär att de gamla träden kommer att dö ut då deras
rotsystem kommer att skadas av nybyggnationen. Så har skett efter det
att punkthusen i parken byggdes och detta borde man ta lärdom av.
- Att skapa en ”stadsmässig struktur” och endast ”till viss del” ta tillvara
på parkmiljön, som föreslås i detaljplanen, är inte förenligt med att
bevara parkens vegetation.
- Det måste vara direkt fel att bygga i direkt anslutning till
Hardebergaspåret då spåret utgör ett unikt inslag i stadsmiljön med sin
vegetation och då det utgör en viktig kommunikationslänk i dess hela
sträckning.
- Att lägga en förskola med 10 avdelningar som bullerskydd mot
utbyggnaden av parken är ett djärvt förslag. Placeringen är olämplig då
barnen kommer att utsättas för buller och avgaser samt då det finns en
stor risk att de rymmer och tar sig ut på motorvägen.
- Parkeringsutrymme bör byggas under varje hus istället för i gemensamt
parkeringsgarage.
- Det bör utredas vilken trafikbelastning som planförslaget och övrig
nybebyggelse i närområdet kommer att utgöra på Thulehemsvägen,
Hjalmar Gullbergs väg och Vipeholmsvägen. Belastningen på det
befintliga vägnätet kommer att öka avsevärt.
- Det ska inte vara någon genomfartstrafik mellan Thulehemsvägen och
Vipeholmsvägen.
Klagande föreslår att bebyggelsen måste anpassas till den befintliga
parkmiljön som idag utgör ett rekreationsområde av stort värde för boende i
denna del av kommunen. Ingen fastighet bör bebyggas med högre
våningsantal än fem våningar.
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Kommentar
En detaljplan kan först överklagas när den antagits av byggnadsnämnden
eller kommunfullmäktige.
JM AB inkom 2012-06-26 med begäran att byggnadsnämnden skulle pröva
förutsättningarna för bostadsbebyggelse i 4-8 våningar inom området.
Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
detaljplan för området baserat på JM:s förslag. Förtätningen
överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten framhålls av att
förtätning av staden är en central strategi för att minska anspråken på
jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen på bostäder
är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än den relativt
låga tätheten hos omgivande bebyggelse.
Planområdet utgör inte parkmark. Endast en mindre del i nordöstra hörnet
av området är planlagd som parkmark, men denna del har aldrig överförts
till parkmark och detaljplanens genomförendetid har sedan länge gått ut.
Området som helhet ägs av en privat fastighetsägare.
I gällande detaljplan finns inget skydd för befintlig växtlighet. Ett särskilt
PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har tagits fram
efter samrådet. Delar av detta PM har införts i planbeskrivningen. Med
planbestämmelse om marklov för trädfällning ges möjlighet för kommunens
landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna värden i samband med
exploateringen.
Planläggning innebär en sammanvägning av intressen. I grön- och
stukturprogrammet har ingen sammanvägning av intressen gjorts utan detta
program ser endast till de gröna värdena. Byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär en
rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och anpassningen
till den befintliga miljön och omgivningen. Kommunstyrelsen, som antagit
gällande översiktsplan och grön- och strukturprogrammet, har i sitt
samrådsyttrande delat denna bedömning.
Förslaget har efter samrådet omarbetats på ett antal punkter, bl.a.:
- Hushöjder och byggnaders placering har förändrats med beaktande av
synpunkter på hur bebyggelsen i förslaget möter omkringliggande
bebyggelse och Hardebergaspåret.
- Förskolan har getts en placering mitt i området vid Hardebergaspåret.
- Parkeringshus finns endast i västra delen av området mot motorvägen.
Att endast förlägga parkering under respektive hus ger inte tillräckligt med
parkering för att klara det parkeringsbehov som planförslaget alstrar.
Parkeringen föreslås anordnas huvudsakligen i källargarage samt i
parkeringshus i väster
En trafikutredning har tagits fram med hänsyn till nya bedömningar av
trafikalstringen från planerat område.
Områdets geografiska placering samt nya vägens linjedragning gör det
svårt för att genomfartstrafik ska förekomma.
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Kerstin Lindholm Nilsson och Anders Nilsson, ägare till fastigheten
Vipemöllan 21 (aktbilaga 75)
Kerstin Lindholm Nilsson och Anders Nilsson framför i skrivelse 2014-0924 att de instämmer helt i det yttrande som deras samfällighetsförenings
styrelse skickat in i ärendet. Då deras fastighet är en av de som påverkas
allra mest av planförslaget vill de bl.a. framföra följande synpunkter:
- Det nya området kommer att avvika markant från omgivande bebyggelse.
Att placera riktigt höga hus i den höglänta östra delen av området vittnar
om en total okänslighet för hur ny bebyggelse passar in i den befintliga.
En så enkel förändring som att skala ner de allra högsta husen något och
placera dem i den låglänta delen av området skulle på ett markant sätt
medföra att den nya bebyggelsen bättre harmonierar med den befintliga.
- Den föreslagna placeringen av förskolan är direkt barn o-vänlig och
fullkomligt obegriplig. Förutom de uppenbara nackdelarna med avgaser
och buller kommer alla föräldrar med barn på den förskolan att ständigt
oroa sig för att ett barn ska ta sig ut på motorvägen. Den rimliga
placeringen är givetvis i den östra delen av området nära pulkabacke och
bollplan.
- Deras och deras grannars fastigheter kommer drabbas mycket negativt av
olägenheter som insyn och minskad sol-, ljus- och värmeinstrålning.
Genom att placera förskolan i den östra delen och flytta de höga husen
västerut drabbas de inte lika hårt
- Det är anmärkningsvärt att de s.k. skuggstudierna är felaktigt gjorda på
ett sätt som bara kan kallas för tendensiöst och gravt underskattar de
negativa konsekvenserna för deras del.
- Det är i högsta grad okänsligt att ersätta en del av den grönskande
naturen längs Hardebergaspåret med höghusbebyggelsen och direkt
oförskämt att påstå att detta skulle öka trygghetskänslan. Enkla åtgärder
som beskärning av undervegetation och något bättre belysning ger mer
än väl samma effekt medan höghusbebyggelse både ger ett otrevligt
intryck och ökar kollisionsrisken vid in- och utfart från hus till spåret.

Kommentar
Se kommentar till Samfällighetsföreningen Vipemöllan 1:s yttrande över
planförslaget, sid 50.
Förslaget har efter samrådet omarbetats på ett antal punkter, bl.a.:
- Hushöjder och byggnaders placering har förändrats med beaktande av
synpunkter på hur bebyggelsen i förslaget möter omkringliggande
bebyggelse och Hardebergaspåret.
- Förskolan har getts en placering mitt i området vid Hardebergaspåret.
Skuggstudierna har uppdaterats efter samrådet. Baserat på genomförda
utredning görs bedömningen att planförslaget inte kan anses orsaka
betydande olägenheter för omkringliggande fastigheter.
Inom en stadsmiljö kommer det att finnas vissa fastigheter som har insyn till
granfastigheten. Viss insyn inom tätorter är vanligt förekommande och så
gott som oundvikligt. Detta behöver inte vara problematiskt och fungerar
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bra i andra delar av staden.
Upplevelsen av otrygghet är olika för olika människor. Det finns de som
känner sig otrygga i stadsmiljöer med täta busksnår och undviker dessa
miljöer under kvällstid.
Planområdet utgör inte parkmark. Endast en mindre del i nordöstra hörnet
av området är planlagd som parkmark, men denna del har aldrig överförts
till parkmark och detaljplanens genomförendetid har sedan länge gått ut.
Området som helhet ägs av en privat fastighetsägare.
I gällande detaljplan finns inget skydd för befintlig växtlighet. Ett särskilt
PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har tagits fram
efter samrådet. Delar av detta PM har införts i planbeskrivningen. Med
planbestämmelse om marklov för trädfällning ges möjlighet för kommunens
landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna värden i samband med
exploateringen.
Marita Cohn och Peter Lipniunas, ägare till fastigheten Saxofonen 2
(aktbilaga 79)
Marita Cohn och Peter Lipniunas framför i skrivelse 2014-09-21 följande
förslag till ändringar av planförslaget:
- Ta bort de sex husen längs Hardebergaspåret helt och hållet.
- Tillåt maximalt fem våningar i hela området.
- Bibehåll ett grönt stråk runt Hardebergaspåret, med gräsyta, träd och
buskar längs hela cykel- och gångspåret.
- Skapa gångstråk för promenader, motionering och hundrastning runt och
genom området.
Som motivering till föreslagna ändringar anger de bl.a. följande synpunkter:
- De höga husen avviker alltför drastiskt och harmonierar inte med
omkringliggande bebyggelse.
- Planförslaget medför stora olägenheter för de kringboende i form av
insyn, skuggning, ljud- och bullerstörningar samt ett minskat värde på
de befintliga fastigheterna.
- Detaljplanen missar helt det uppsatta målet ”att skapa ett område som tar
vara på parkmiljön och de storskaliga trädvolymer som finns längs
Hardebergaspåret”. Planen bör förändras så att parkmiljön verkligen blir
bevarad och kommer de boende i området i och kring Vipeholm till
nytta. Detta skulle gynna deras hälsa och vara en god
samhällsekonomisk investering.
- Den gröna inramningen kring Hardebergaspåret är oerhört viktig för
människorna som använder spåret. Planförslaget innebär att den gröna
inramningen går förlorad.
Bifogat yttrandet finns namnlista på följande personer som instämmer i
yttrandet:
Bengt och Agneta Andreasson, Valthornsvägen 11
Anna och Stefan Olofsson, Valthornsvägen 9
Anette och Henrik Hemark, Valthornsvägen 7
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Ingrid och Jörgen Hammer, Valthornsvägen 2
Anette Holgersson, Valthornsvägen 1
Bertil och Eva Jonsson, Valthornsvägen 6
Bo och Kerstin Vindefors, Valthornsvägen 8
Marianne och Lennart Ljunggren, Valthornsvägen 12
Jan-Erik Sondén, Valthornsvägen 4
Marie-Louise och Sven-Åke Svensson, Valthornsvägen 19
Pernilla och Magnus Arvidsson, Valthornsvägen 21
Kristina Hedelin Olsson, Valthornsvägen 23
Mats Browé, Valthornsvägen 25
Ola Melander och Lillemor Skattum, Valthornsvägen 27
Margit och Björn Berglund, Valthornsvägen 3
Rosa och Christo Christov, Valthornsvägen 16
Anders Stenberg, Valthornsvägen 29
Kommentar
JM AB inkom 2012-06-26 med begäran att byggnadsnämnden skulle pröva
förutsättningarna för bostadsbebyggelse i 4-8 våningar inom området.
Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
detaljplan för området baserat på JM:s förslag. Förtätningen
överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten framhålls av att
förtätning av staden är en central strategi för att minska anspråken på
jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen på bostäder
är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än den relativt
låga tätheten hos omgivande bebyggelse.
Planområdet utgör inte parkmark. Endast en mindre del i nordöstra hörnet
av området är planlagd som parkmark, men denna del har aldrig överförts
till parkmark och detaljplanens genomförendetid har sedan länge gått ut.
Området som helhet ägs av en privat fastighetsägare.
I gällande detaljplan finns inget skydd för befintlig växtlighet. Ett särskilt
PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har tagits fram
efter samrådet. Delar av detta PM har införts i planbeskrivningen. Med
planbestämmelse om marklov för trädfällning ges möjlighet för kommunens
landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna värden i samband med
exploateringen.
Planläggning innebär en sammanvägning av intressen. Byggnadsnämnden
och stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär
en rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och
anpassningen till den befintliga miljön och omgivningen. Kommunstyrelsen,
som antagit gällande översiktsplan och grön- och strukturprogrammet, har i
sitt samrådsyttrande delat denna bedömning.
Förslaget har efter samrådet omarbetats på ett antal punkter. Bl.a. har
hushöjder och byggnaders placering förändrats med beaktande av
synpunkter på hur bebyggelsen i förslaget möter omkringliggande
bebyggelse och Hardebergaspåret.
Skuggstudier, trafik- och bullerutredningar har uppdaterats efter samrådet.
Baserat på genomförda utredningar görs bedömningen att planförslaget
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inte kan anses orsaka betydande olägenheter för omkringliggande
fastigheter.
Inom en stadsmiljö kommer det att finnas vissa fastigheter som har insyn till
granfastigheten. Viss insyn inom tätorter är vanligt förekommande och så
gott som oundvikligt. Detta behöver inte vara problematiskt och fungerar
bra i andra delar av staden.
En bebyggelsemiljö blir aldrig ”färdig” och förtätning bidrar till en
långsiktig hållbar stadsmiljö genom att den förändras och utvecklas i takt
med skiftande 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 stad blir.
Det kommer att vara möjligt för allmänheten att röra sig till och genom
området på den allmänna platsmark som föreslås i planförslaget. Området
kopplas, via allmän platsmark, på tre ställen till Hardebergaspåret och
omgivande parkmark.
Sverker Werin och Agneta Nilsson, ägare till fastigheten Läseboken 1
(aktbilaga 82)
Sverker Werin och Agneta Nilsson framför i skrivelse 2014-09-28 att de
tidigare begärt att man vid en exploatering av Vipeholmsområdet bör
hantera hela området och inte dela upp det, eftersom det då inte ger
möjlighet att se hur bland annat trafiksituationen förändras totalt. De ser
positivt på den föreslagna anslutningsvägen till Thulehemsvägen men vill
även se att denna anslutning blir ett absolut krav för expansionen på
Vipeholm. Vidare påtalar de bl.a. att förändringar inom skolverksamheten
inte ingår i planförslaget, bl.a. saknas en analys av vad som sker med
trafiken när Komvux flyttar till Vipeholm, vilket påverkar den totala bilden.
Eftersom området idag helt och hållet trafikförsörjs längs Vipeholmsvägen
anser de att alla boende längs Vipeholmsvägen ska direkt delges
information såsom kallelse till samråd och beslut angående planen.
Kommentar
En trafikutredning har tagits fram med hänsyn till nya bedömningar av
trafikalstringen från planerat område
Endast de som bedöms bli berörda av planförslaget, se fastighetsförteckning
som upprättats av lantmäterimyndigheten, delges information med
direktutskick. Då planförslaget inte påverkar förhållandena på
fastigheterna längs Vipeholmsvägen (t.ex. innebär förslaget inte en ökad
trafikbelastning på Vipeholmsvägen enligt genomförd trafikutredning)
bedöms endast de vars fastigheter gränsar mot planområdet vara berörda.
Gösta och Kerstin Westman, ägare till fastigheten Realisten 7 samt Jan
och Jadwiga Kurkus, ägare till fastigheten Realisten 8(aktbilaga 81)
Gösta och Kerstin Westman framför i skrivelse 2014-09-26 bl.a. följande
synpunkter på planförslaget:
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- Planförslaget innebär en omfattande byggnation i ett existerande
parkområde som kommer att försvinna. Det är sorgligt att miljöfrågorna
alltid kommer efter kapitalets behov och politikernas förändringsiver.
Istället för att bygga en ny stadsdel borde en park utvecklas. Det saknas
sedan länge en sammanhållen park i Lunds östra del.
- Det är högst anmärkningsvärt att kommunen vill medge nybyggnation i
direkt anslutning till Hardebergaspåret som i två fall direkt inkräktar på
spåret (uttryckt som två nya platsbildningar). Detta kommer att förstöra
miljön kring och användningen av spåret. Förslaget kommer att öppna
upp för ytterligare förtätningar med 8-våningshus längs hela spåret.
- Kommunens sätt att formulera sin miljöambition för området är så lågt
satt att den närmast ter sig skrattretande. Åtagandet om en grön miljö
uttrycks enbart som en ambition och behöver inte följas.
- Parkering av bilar får alldeles för stort utrymme, bl.a. kommer ett
omtyckt grön- och rekreationsområde att asfalteras för att bli
markparkering. Antal parkeringsplatser redovisas inte i planen.
- Miljöaspekter viktas bort av kommunen med hjälp av anlitade konsulter
som skapat förljuget material.
- Som vanligt utgår konsulterna från en passande beräkningsmodell för
trafiken som sällan stämmer med verkligheten.
- Det saknas en riskbedömning över vad byggnads- och
anläggningsarbetena kan innebära för miljön och för de boende vid
Fritjofs väg, Hjalmar Gullbergs väg och Vipeholmsvägen.
Klaganden menar att det, främst av miljöskäl, vore direkt olämpligt att
uppföra ett bostadsområde med den inriktning, omfattning och
konsekvenser på miljön och boende som följer av förslaget samt effekterna
på Hardebergaspåret, som enligt kommunen är ”ett värdefullt” grön- och
rekreationsstråk.
Slutligen anser de, till skillnad från vad kommunen kommit fram till, det
absolut nödvändigt att det först och främst sker en miljöbedömning enligt 6
kap MB innan något ställningstagande tas till planförslaget.
Kommentar
JM AB inkom 2012-06-26 med begäran att byggnadsnämnden skulle pröva
förutsättningarna för bostadsbebyggelse i 4-8 våningar inom området.
Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
detaljplan för området baserat på JM:s förslag. Förtätningen
överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten framhålls av att
förtätning av staden är en central strategi för att minska anspråken på
jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen på bostäder
är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än den relativt
låga tätheten hos omgivande bebyggelse.
Planområdet utgör inte parkmark. Endast en mindre del i nordöstra hörnet
av området är planlagd som parkmark, men denna del har aldrig överförts
till parkmark och detaljplanens genomförendetid har sedan länge gått ut.
Området som helhet ägs av en privat fastighetsägare.
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I gällande detaljplan finns inget skydd för befintlig växtlighet. Ett särskilt
PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har tagits fram
efter samrådet. Delar av detta PM har införts i planbeskrivningen. Med
planbestämmelse om marklov för trädfällning ges möjlighet för kommunens
landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna värden i samband med
exploateringen.
Planläggning innebär en sammanvägning av intressen. I grön- och
stukturprogrammet har ingen sammanvägning av intressen gjorts utan detta
program ser endast till de gröna värdena. Byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär en
rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och anpassningen
till den befintliga miljön och omgivningen. Kommunstyrelsen, som antagit
gällande översiktsplan och grön- och strukturprogrammet, har i sitt
samrådsyttrande delat denna bedömning.
Förslaget har efter samrådet omarbetats på ett antal punkter. Bl.a. har
hushöjder och byggnaders placering förändrats med beaktande av
synpunkter på hur bebyggelsen i förslaget möter omkringliggande
bebyggelse och Hardebergaspåret.
Antal parkeringsplatser styrs av Lunds kommuns parkeringsnorm och
bevakas i samband med bygglovsprocessen. Planförslaget möjliggör att
kraven i gällande parkeringsnorm kan uppfyllas, men styr inte dess exakta
fördelning.
Trafik- och bullerutredningar har uppdaterats efter samrådet. Baserat på
genomförda utredningar görs bedömningen att planförslaget inte kan anses
orsaka betydande olägenheter för omkringliggande fastigheter.
Utredningarna är gjorda av professionella konsulter och kontrollerade av
kommunens trafikingenjörer och landskapsarkitekter.
Bygg- och anläggningsarbetena styrs inte av detaljplanen utan regleras av
annan lagstiftning.
Länsstyrelsen har i samband med samrådet delat stadsbyggnadskontorets
bedömning 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.
Maja och Magnus Böhn, ägare till fastigheten Vipemöllan 3 (aktbilaga
84)
Maja och Magnus Böhn framför i skrivelse 2014-09-29 att de anser att den
föreslagna placeringen av förskolan inte överhuvudtaget tar barnens bästa i
beaktande. De motsätter sig planförslaget och begär att förskolan istället
placeras så långt från motorvägen som det är möjligt inom planområdet –
förslagsvis i områdets östra del. De anser att föreslagen placering är bl.a.
olämplig av följande skäl:
- Bullernivån vid den planerade förskolebyggnaden ligger väldigt nära
gränsen till tillåtet värde. Trafikbullret på gården bör alltså bli ännu
högre. Det finns studier som visar att skolbarn som exponeras för buller
presterar sämre i en rad tester, får sämre motivationsförmåga, får
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negativa effekter på bl.a. läsförmåga, minne och inlärning. Den höga
ljudnivån som ofta kan råda i inomhusmiljön kan man komma ifrån med
mycket utomhusvistelse. Med de bullernivåer som råder vid den
planerade förskolan kommer utomhusmiljön inte att vara det
andningshål som det fungerar som idag på den befintliga förskoletomten
i områdets östra del.
Att förskolan ligger endast 100 meter från motorvägen är mycket
riskfullt. Det finns alltid en risk att barn tar sig ut från förskolans
område. Avståndet är också mindre än de 150 meter som utgör den
riskzon som RIKTSAM anger som minsta avstånd mellan farligt
godsväg och skola.

Maja och Magnus Böhn anser att om kommunen vill verka för barnens bästa
så bör den nya förskolan få en bättre placering, med större avstånd till
motorvägen.
Kommentar
Planförslaget har efter samrådet omarbetats på ett antal punkter, bl.a.
har förskolan getts en placering mitt i området vid Hardebergaspåret med
större avstånd till motorvägen.
Monica Lombard, ägare till fastigheten Karthängaren 1 (aktbilaga 85)
Monica Lombard framför i skrivelse 2014-09-28 bl.a. att hon anser att
planförslaget kommer att innebära en stor förändring av områdets gröna
parkytor och medföra en alltför hög trafikbelastning. Föreslagen lokalgata
menar hon ej vara ett bra alternativ. Monica åberopar en vidareutveckling av
alternativ 3 i trafikplaneringen, som skulle innebära en anslutning från
Solistvägen, eftersom Thulehemsvägen och även Bläckhornsvägen redan
idag har alltför hög trafikbelastning.
Kommentar
Planområdet utgör inte parkmark. Endast en mindre del i nordöstra hörnet
av området är planlagd som parkmark, men denna del har aldrig överförts
till parkmark och detaljplanens genomförendetid har sedan länge gått ut.
Området som helhet ägs av en privat fastighetsägare.
I gällande detaljplan finns inget skydd för befintlig växtlighet. Ett särskilt
PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har tagits fram
efter samrådet. Delar av detta PM har införts i planbeskrivningen. Med
planbestämmelse om marklov för trädfällning ges möjlighet för kommunens
landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna värden i samband med
exploateringen.
Planläggning innebär en sammanvägning av intressen. I grön- och
stukturprogrammet har ingen sammanvägning av intressen gjorts utan detta
program ser endast till de gröna värdena. Byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär en
rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och anpassningen
till den befintliga miljön och omgivningen. Kommunstyrelsen, som antagit
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gällande översiktsplan och grön- och strukturprogrammet, har i sitt
samrådsyttrande delat denna bedömning.
En anslutning via Solistvägen har studerats, men inte bedömts som den
bästa lösningen. En tunnel under Hardebergaspåret bedöms tekniskt
avancerad och kostsam. En planerad breddning av E22 kan eventuellt
komplicera detta ytterligare. Föreslagen lösning bedöms också ge bättre
orienterbarhet och koppling till det övergripande gatunätet, med hänsyn till
att de flesta fordonsrörelser förväntas gå söderut.
Trafik- och bullerutredningar har uppdaterats efter samrådet. Baserat på
genomförda utredningar görs bedömningen att planförslaget inte kan anses
orsaka betydande olägenheter för omkringliggande fastigheter.
Micheal och Gunilla Linton, ägare till fastigheten Katedern 1 (aktbilaga
89)
Micheal och Gunilla Linton framför i skrivelse 2014-09-29 följande
synpunkter på planförslaget:
- En ökning av biltrafiken på Thulehemsvägen är inte önskvärd. Både
skolbarn och besökare till Coop måste korsa vägen. Planförslaget bör
generera en större ökning än de redovisade 300 fordon/dygn på
Thulehemsvägen men redan denna ökning är för stor.
- Ökade bullernivåer och försämrad luftkvalitet kommer att påverka de
boende längs Thulehemsvägen väsentligt. Micheal och Gunilla Linton
känner sig extra drabbade av detta då har hörnhuset mot
Thulehemsvägen där den nya utfarten föreslås.
- Hardebergaspåret är oerhört viktigt för Lund som cykelstad och Micheal
och Gunilla Linton hoppas att spåret kommer att bevaras som cykelväg
även om det kommer att omgestaltas.
Micheal och Gunilla Linton föreslår att man för att avlasta Thulehemsvägen
gör en vägtunnel under Hardebergaspåret som leder ut på Solistvägen.
Alternativt en annan lösning för att få infart till området från norr.
Kommentar
Trafik- och bullerutredningar har uppdaterats med hänsyn till nya
bedömningar av trafikalstringen från planerat område. Baserat på
genomförda utredningar görs bedömningen att planförslaget inte kan anses
orsaka betydande olägenheter för omkringliggande fastigheter.
Hardebergaspåret ingår inte i planområdet. Spåret kommer att bevaras som
cykelväg.
En anslutning via Solistvägen har studerats, men inte bedömts som den
bästa lösningen. En tunnel under Hardebergaspåret bedöms tekniskt
avancerad och kostsam. En planerad breddning av E22 kan eventuellt
komplicera detta ytterligare. Föreslagen lösning bedöms också ge bättre
orienterbarhet och koppling till det övergripande gatunätet, med hänsyn till
att de flesta fordonsrörelser förväntas gå söderut.
Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna
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inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer
inom planområdet.
Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte
förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. Miljöförvaltningen har i
samband med samrådet inte gett uttryck för att det finns någon risk att
denna bedömning är felaktig.
Charlotte Bülow och Mikael Gunnarsson, boende på fastigheten Solisten
1 (aktbilaga 90)
Charlotte Bülow och Mikael Gunnarsson framför i skrivelse 2014-09-29
bl.a. att de anser att byggnationen är för omfattande och kommer att påverka
omkringliggande miljö för mycket i negativ bemärkelse. Just
Vipeholmsparken består till stor del av grönska vilken behövs för trevnad
och frisk luft för boende i omgivningarna, skolelever och personal på
Vipeholmsskolan och passerande cykeltransportsträckan ”spåret”. Lund har
inte så mycket parkmiljö längre och de tycker att den som finns måste
bevaras.
Kommentar
JM AB inkom 2012-06-26 med begäran att byggnadsnämnden skulle pröva
förutsättningarna för bostadsbebyggelse i 4-8 våningar inom området.
Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
detaljplan för området baserat på JM:s förslag. Förtätningen
överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten framhålls av att
förtätning av staden är en central strategi för att minska anspråken på
jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen på bostäder
är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än den relativt
låga tätheten hos omgivande bebyggelse.
Planområdet utgör inte parkmark. Endast en mindre del i nordöstra hörnet
av området är planlagd som parkmark, men denna del har aldrig överförts
till parkmark och detaljplanens genomförendetid har sedan länge gått ut.
Området som helhet ägs av en privat fastighetsägare.
I gällande detaljplan finns inget skydd för befintlig växtlighet. Ett särskilt
PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har tagits fram
efter samrådet. Delar av detta PM har införts i planbeskrivningen. Med
planbestämmelse om marklov för trädfällning ges möjlighet för kommunens
landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna värden i samband med
exploateringen.
Planläggning innebär en sammanvägning av intressen. Byggnadsnämnden
och stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär
en rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och
anpassningen till den befintliga miljön och omgivningen. Kommunstyrelsen,
som antagit gällande översiktsplan och grön- och strukturprogrammet, har i
sitt samrådsyttrande delat denna bedömning.
Förslaget har efter samrådet omarbetats på ett antal punkter. Bl.a. har
hushöjder och byggnaders placering förändrats med beaktande av
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synpunkter på hur bebyggelsen i förslaget möter omkringliggande
bebyggelse och Hardebergaspåret.
Lennart Nord, (aktbilaga 92)
Lennart Nord yrkar i skrivelse 2014-09-29 att planförslaget återförs till
programstadiet med bättre direktiv. I sin recension av planförslaget lämnar
han bl.a. följande synpunkter:
- För att tolka planförslaget saknas sektioner som visar relation till
omgivningarna, Hardebergaspåret, motorvägen, Thulehemsvägen och
bebyggelsen där.
- Det vore intressant att få besked om vad som måste rivas av befintlig
bebyggelse.
- Motsvarande byggnadsvolym hade väl kunnat åstadkommas med lägre
sammanhängande byggnader så varför dessa enstaka punkthus i 4 till 8
våningar.
- Förslaget är varken stadsmässigt eller har parkkaraktär. Det är ett antal
hus hitplacerade, som är så stora och höga att träden underordnas.
- Hardebergaspåret är en uppskattad grön tunnel med stark karaktär.
Skyddsvärd i klass med S. Esplanaden, Laurentigatan m. fl. i
innerstaden. De höga husen som är upptryckta mot spåret förskingrar
spårets karaktär. Detta kan inte vara kommunens avsikt.
- Solstudien tycks inte vara av intresse, endast något som ska redovisas.
Den har uppenbarligen inte använts för att påverka placeringen av hus
och avväga höjder med tanke på solinfall. Redovisade tidpunkter är inte
tillräckliga och inte de mest intressanta. Att intressera sig för villkoren i
vårt klimat, dvs att försöka finna kvaliteter i solbelysning i det mörka
halvåret har Lennart slutat förvänta sig av SBK.
- SBK tar med detta planförslag inte sitt ansvar att, enligt FN:s
barnkonvention och enligt kommunens ”Barnens bästa – för att stärka
barns rättigheter”, se till att man tillgodoser barns möjligheter till utelek
på egna villkor vid bostaden och åstadkommer lekbar närmiljö;
utrymme, tillåtande utformning för fri lek… och gott lokalklimat.
Kommentar
Planhandlingarna har kompletterats med sektioner som visar relation till
omgivningen och beskrivning av de byggnader som ska rivas.
JM AB inkom 2012-06-26 med begäran att byggnadsnämnden skulle pröva
förutsättningarna för bostadsbebyggelse i 4-8 våningar inom området.
Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
detaljplan för området baserat på JM:s förslag. Förtätningen
överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten framhålls av att
förtätning av staden är en central strategi för att minska anspråken på
jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen på bostäder
är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än den relativt
låga tätheten hos omgivande bebyggelse.
Planområdet utgör inte parkmark. Endast en mindre del i nordöstra hörnet
av området är planlagd som parkmark, men denna del har aldrig överförts
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till parkmark och detaljplanens genomförendetid har sedan länge gått ut.
Området som helhet ägs av en privat fastighetsägare.
I gällande detaljplan finns inget skydd för befintlig växtlighet. Ett särskilt
PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har tagits fram
efter samrådet. Delar av detta PM har införts i planbeskrivningen. Med
planbestämmelse om marklov för trädfällning ges möjlighet för kommunens
landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna värden i samband med
exploateringen.
Planläggning innebär en sammanvägning av intressen. Byggnadsnämnden
och stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär
en rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och
anpassningen till den befintliga miljön och omgivningen. Kommunstyrelsen,
som antagit gällande översiktsplan och grön- och strukturprogrammet, har
i sitt samrådsyttrande delat denna bedömning.
Förslaget har efter samrådet omarbetats på ett antal punkter, bl.a.
- Hushöjder och byggnaders placering har förändrats med beaktande av
synpunkter på hur bebyggelsen i förslaget möter omkringliggande
bebyggelse och Hardebergaspåret.
- Förskolan har getts en placering mitt i området vid Hardebergaspåret.
Lekplatser för framför allt yngre barn kan ordnas på kvartersmark. Det
finns tre befintliga kommunala lekplatser som är mellan 200-400 m utanför
planområdet. Förskola med lekplats kommer att uppföras inom
planområdet. Precis norr om Hardebergaspåret finns en fotbollsplan.
Bostadsgårdarnas exakta utformning styrs inte av detaljplanen men
kontrolleras i samband med bygglovsprocessen.
Skuggstudierna har uppdaterats efter samrådet. Baserat på genomförda
utredningar görs bedömningen att planförslaget inte kan anses orsaka
betydande olägenheter för omkringliggande fastigheter.
Marie-Louise Ahldén, ägare till fastigheten Damaskus 3 (aktbilaga 93)
Marie-Louise Ahldén framför i skrivelse 2014-09-26 bl.a. att hon befarar att
hon får betydande olägenheter och kommer att bli ekonomiskt drabbad av
den nya byggnationen på Vipeholmsområdet och den ökade biltrafik som
denna orsakar på Vipeholmsvägen. Hon menar att den ökade biltrafiken
kommer att orsaka följande olägenheter på hennes fastighet:
- Utökade vibrationer/skakningar som ger större risk för sättningar och
sprickbildningar på hennes fastighet där huset vilar direkt på lergrund
utan något mellanskikt.
- Ev. påverkan på grundvattennivån.
- Ökat buller och mera avgaser.
- Större olycksrisk mellan fordon, cyklister och gångtrafikanter. MarieLouise uttrycker särskilt oro för alla skolbarn som rör sig i området.
Marie-Louise Ahldén menar, baserat på tidigare erfarenheter, att
olägenheterna kommer att vara särskilt stora under byggtiden med de tunga
transporter som kommer att belasta Vipeholmsvägen då.
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Marie-Louise vill ha skriftliga garantier att nedanstående åtgärder beaktas
och blir utförda samt att hon i förväg får godkänna vad som kommer att
göras beträffande hennes fastighet:
- Att en oberoende fastighetsbesiktning utförs på hennes fastighet innan
byggnation påbörjas, efter dess avslutande samt 5 år efter all inflyttning
för att säkerställa att fastigheten inte tagit skada.
- Att skriftliga garantier säkrar att eventuella skador på fastigheten
åtgärdas utan någon bekostnad för fastighetsägaren.
- Att vattenledningar och brunnar anläggs i tillräckligt antal så att hon inte
får översvämningar i huset.
- Att bullerskyddande åtgärder utförs utan kostnad för fastighetsägaren.
Bullernivån bör genom föreslagna åtgärden ligga under gällande
riktvärden både utomhus som inomhus. Trafikbullerberäkningarna ska
redovisas i trafikutredningen.
- Att mängden avgaser, för, under och efter byggnation, mäts och
redovisas i trafikutredningen.
- Att hastighetsdämpande åtgärder utförs på Vipeholmsvägen så att
bilisterna där håller hastigheten på 30 km/h.
- Att flera tillfarter till området öppnas upp före byggnation så att
Vipeholmsvägen avlastas.
Kommentar
Trafik- och bullerutredningar har uppdaterats efter samrådet. Baserat på
genomförda utredningar görs bedömningen att planförslaget inte kan anses
orsaka betydande olägenheter för omkringliggande fastigheter.
Förändringarna av trafikmängder på Vipeholmsvägen bedöms bli
marginella och orsakar inga förändringar av bullernivåer eller mera
avgaser. Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte
miljökvalitetsnormerna inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger
inom godtagbara nivåer inom och i anslutning till planområdet.
Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte
förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. Miljöförvaltningen har i
samband med samrådet inte gett uttryck för att det finns någon risk att
denna bedömning är felaktig.
Ett gång- och cykelnät har skapats i området. Det består av separata gångoch cykelvägar, enkelriktade gång- och cykelbanor och cykel i blandtrafik
då det planeras för låga hastigheter.
Bygg- och anläggningsarbetena styrs inte av detaljplanen utan regleras av
annan lagstiftning.
Erik och Elisabet Karlsson, ägare till fastigheten Vipemöllan 20
(aktbilaga 96)
Erik och Elisabet Karlsson framför i skrivelse 2014-09-29 att de utöver de
synpunkter som framförts av samfällighetsföreningen Vipemöllan 1 bl.a.
vill framföra följande synpunkter på planförslaget:
- Det är förvånande att man vill flytta stenstaden till andra sidan
motorvägen. Det saknas förutsättningar för att det föreslagna
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bebyggelsemönstret ska kunna fortsätta spridas. Stenstaden passar inte
in i den omgivande stadsbilden.
De höga husen i det nordöstra hörnet kommer att ge stora olägenheter
för de kringboende i form av skuggning, ljusbortfall på en inte obetydlig
del av året och insyn i trädgårdar och hus.
Skuggberäkningarna är felaktiga, till de kringboendes nackdel.
Ur säkerhetssynpunkt verkar det vansinnigt att placera en förskola direkt
”på” motorvägen. De finns en stor risk att barn på rymmen lockas av
motorvägen.
Det miljömässigt bästa alternativet borde vara att bygga en väganslutning
under Hardebergaspåret till Solistvägen då trafiken huvudsakligen går
mot norr och väster. De långsiktiga vinsterna med anslutning norrut till
Solistvägen verkar inte vara utredda. Den föreslagna utfarten till
Thulehemsvägen leder egentligen ingenstans.

Erik och Elisabet Karlsson påtalar att man genom att byta plats på de två
höga bostadshusen som är inplanerade i områdets nordöstra hörn och den
föreslagna förskolan i den västra delen kan ta bort de största olägenheterna
för deras fastigheter.
Kommentar
JM AB inkom 2012-06-26 med begäran att byggnadsnämnden skulle pröva
förutsättningarna för bostadsbebyggelse i 4-8 våningar inom området.
Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
detaljplan för området baserat på JM:s förslag. Förtätningen
överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten framhålls av att
förtätning av staden är en central strategi för att minska anspråken på
jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen på bostäder
är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än den relativt
låga tätheten hos omgivande bebyggelse.
Planläggning innebär en sammanvägning av intressen. Byggnadsnämnden
och stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär
en rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och
anpassningen till den befintliga miljön och omgivningen. Kommunstyrelsen,
som antagit gällande översiktsplan och grön- och strukturprogrammet, har
i sitt samrådsyttrande delat denna bedömning.
Förslaget har efter samrådet omarbetats på ett antal punkter, bl.a:
- Hushöjder och byggnaders placering har förändrats med beaktande av
synpunkter på hur bebyggelsen i förslaget möter omkringliggande
bebyggelse och Hardebergaspåret.
- Förskolan har getts en placering mitt i området vid Hardebergaspåret.
Skuggstudierna har uppdaterats efter samrådet. Baserat på genomförda
utredningar görs bedömningen att planförslaget inte kan anses orsaka
betydande olägenheter för omkringliggande fastigheter.
Inom en stadsmiljö kommer det att finnas vissa fastigheter som har insyn till
granfastigheten. Viss insyn inom tätorter är vanligt förekommande och så
gott som oundvikligt. Detta behöver inte vara problematiskt och fungerar
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bra i andra delar av staden.
En anslutning via Solistvägen har studerats, men inte bedömts som den
bästa lösningen. En tunnel under Hardebergaspåret bedöms tekniskt
avancerad och kostsam. En planerad breddning av E22 kan eventuellt
komplicera detta ytterligare. Föreslagen lösning bedöms också ge bättre
orienterbarhet och koppling till det övergripande gatunätet, med hänsyn till
att de flesta fordonsrörelser förväntas gå söderut.
Thomas Göransson och Rebecka Olsson, boende på fastigheten
Vipemöllan 43 (aktbilaga 107)
Thomas Göransson och Rebecka Olsson framför i skrivelse 2014-10-03 bl.a.
följande synpunkter på planförslaget:
- Det är positivt att det ska bli någon form av verksamhet i bottenvåningen,
förhoppningsvis någon form av närbutik.
- Det är positivt att Vipemöllevägen inte kopplas samman med den nya
lokalgatan utan att det förblir två områden.
- Så mycket som möjligt av grönområdet bör behållas, då detta känns som
det mest utmärkande i området.
- Det hade varit uppskattat om det funnits möjlighet att behålla (alternativt
flytta) så många av frisbeegolfhålen som möjligt.
- Det hade varit uppskattat om husen närmast Vipemöllevägen hålls så
låga som möjligt så att utsikten till grönska bibehålls i så stor
utsträckning som möjligt.
- Med 550 nya lägenheter så behövs nog flera vägar ner mot
Gastelyckan/E22. Ett alternativ hade t.ex. varit att ha en påfart för
norrgående trafik till E22:an vid västra änden av Hjalmar Gullbergs väg.
Kommentar
Planområdet utgör inte parkmark. Endast en mindre del i nordöstra hörnet
av området är planlagd som parkmark, men denna del har aldrig överförts
till parkmark och detaljplanens genomförendetid har sedan länge gått ut.
Området som helhet ägs av en privat fastighetsägare.
I gällande detaljplan finns inget skydd för befintlig växtlighet. Ett särskilt
PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har tagits fram
efter samrådet. Delar av detta PM har införts i planbeskrivningen. Med
planbestämmelse om marklov för trädfällning ges möjlighet för kommunens
landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna värden i samband med
exploateringen.
Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att
planförslaget innebär en rimlig sammanvägning mellan behovet av nya
bostäder och anpassningen till den befintliga miljön och omgivningen.
Det är upp till nuvarande och kommande markägare att avgöra om
frisbeegolfbanan kommer att vara kvar eller flyttas utanför planområdet i
samband med exploateringen.
Förslaget har efter samrådet omarbetats på ett antal punkter.
Bl.a. har hushöjder och byggnaders placering förändrats med beaktande av
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synpunkter på hur bebyggelsen i förslaget möter omkringliggande
bebyggelse och Hardebergaspåret.
Föreslagen trafiklösning bedöms ge acceptabla trafikökningar på berörda
gator.
Kristina och Jonas Ingvar, ägare till fastigheten Vipemöllan 51, Katrin
Åkerlindh och Simon Siggelsten, ägare till fastigheten Vipemöllan 50,
Lars Andersson, ägare till fastigheten Vipemöllan 49, Cecilia och
Richard Lindgren, ägare till fastigheten Vipemöllan 48, Åsa och Sven
Strömqvist, ägare till fastigheten Vipemöllan 47, Karolin Hansén Nord
och David Gisselsson Nord, ägare till fastigheten Vipemöllan 46, Liisa
och Mattias Fransson, ägare till fastigheten Vipemöllan 45 (aktbilaga
107)
Ovanstående framför i skrivelse 2014-09-16 att de är starkt kritiska till den
presenterade detaljplanen och motsätter sig att denna utan omfattande
bearbetning och ytterligare utredningar för fram för beslut. Deras skäl för att
avvisa planen är bl.a. följande:
- Stadsbyggnadskontoret följer inte Plan- och bygglagens (PBL) 2 kap § 6
när de ställer sig bakom ett förslag som tydligt nonchalerar såväl den
omgivning i vilken planen föreslås genomföras, som hur den sista delen
av Vipeholmsparken omvandlas till ett cityområde. Föreslagen
bebyggelsestruktur ifrågasätts starkt. Varför man i en park, som ligger
drygt 2 kilometer från stadskärnan, eftersträvar stadsmässig struktur
istället för att skapa en miljö som samspelar med den omgivande, i
huvudsak bestående av tvåvåningsvillor, är ytterst anmärkningsvärt.
- Samråd har inte skett enligt PBL 5 kap 12 § ”Samrådet ska syfta till att få
fram ett så bra beslutsunderlag som möjlighet och ge möjlighet till insyn
och påverkan”. I en förklarande text säger Boverket: ”Det är värdefullt
att inleda samrådet tidigt i processen innan förslaget fått färdig form och
att det har skett låsningar.”
- I JM:s planansökan ingick inte de befintliga förskolorna i planförslaget.
Integreringen av förskolorna i planarbetet har tydligen skett på initiativ
från stadsbyggnadskontoret.
- Att lägga förskolorna så nära E22:an innebär en allvarlig risk då det är ett
ögonblicks verk att ett barn lämnar förskoleområdet och tar sig ut på
motorvägen. Det kan också ifrågasättas om buller- och avgasnivåerna så
nära en motorväg är optimala för förskoleverksamheten.
- Föreslagen väglösning med ny utfart mot Thulehemsvägen innebär ett
mardrömscenario för de boende. Det är inte god trafiksäkerhet för barn
att behöva korsa en väg med 1200/fordon per dyn för att nå
Hardebergaspåret och förkolor och skolor i närområdet. Bilister håller
sig sällan till tillåten hastighetsbegränsning på 30 km/h och kommer inte
heller att göra det på en väg med så långa raksträckor. De uppskattade
1200/fordonen per dygn är troligtvis alldeles för lite mot vad det
kommer att bli i praktiken. Trafiklösningen med utfart mot
Thulehemsvägen är inte genomarbetad och någon godtagbar lösning är
inte redovisad. Det är lätt att se potentiella risker för framtida olyckor.
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Man bör arbeta vidare på en utfart mot Solistvägen eller använda sig av
befintlig in- och utfart till området. Trafiken till och från området är inte
tillräckligt utredd, bl.a. finns inte kostnader för de tre alternativen
presenterade.
Att utbyggnaden inte skulle påverka miljön i form av luftföroreningar
ifrågasätts starkt.
Föreslagna parkeringslösningar är olämpliga. Fickparkeringar längs
vägen skulle kraftigt påverka trafiksäkerheten samt påverka avrinningen
av dagvatten. Föreslaget parkeringshus kommer att medföra stora
försämringar i både inomhus- och utomhusmiljöför de kringboende.
Dagvattenhanteringen verkar inte vara tillräckligt utredd. Erfarenheterna
av skyfallet i Malmö i augusti 2014 har gjort kringboende
extrauppmärksamma på att detta måste få en god lösning.
Barnperspektivet har inte respekterats när man med planförslaget förstör
den goda tillgången till gröna områden och skapar mycket otrygga gångoch cykelvägar samt placerar förskolorna så nära motorvägen som
möjligt.

Klaganden menar att planförslaget behöver omarbetas och på nytt ställas ut
för samråd. Förslagsvis bygger man på redan hårdgjord yta i huvudsakligen
västra delen av området. På så sätt behåller man Vipeholmsparken som den
gröna rekreationsmiljö som den är för många människor idag samtidigt som
man behåller en bebyggelsetäthet som i hög grad korresponderar med
befintlig bebyggelse i området idag.
Kommentar
JM AB inkom 2012-06-26 med begäran att byggnadsnämnden skulle pröva
förutsättningarna för bostadsbebyggelse i 4-8 våningar inom området.
Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
detaljplan för området baserat på JM:s förslag. Förtätningen
överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten framhålls av att
förtätning av staden är en central strategi för att minska anspråken på
jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen på bostäder
är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än den relativt
låga tätheten hos omgivande bebyggelse.
Planområdet utgör inte parkmark. Endast en mindre del i nordöstra hörnet
av området är planlagd som parkmark, men denna del har aldrig överförts
till parkmark och detaljplanens genomförendetid har sedan länge gått ut.
Området som helhet ägs av en privat fastighetsägare.
I gällande detaljplan finns inget skydd för befintlig växtlighet. Ett särskilt
PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har tagits fram
efter samrådet. Delar av detta PM har införts i planbeskrivningen. Med
planbestämmelse om marklov för trädfällning ges möjlighet för kommunens
landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna värden i samband med
exploateringen.
Planläggning innebär en sammanvägning av intressen. I grön- och
stukturprogrammet har ingen sammanvägning av intressen gjorts utan detta
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program ser endast till de gröna värdena. Byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär en
rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och anpassningen
till den befintliga miljön och omgivningen. Kommunstyrelsen, som antagit
gällande översiktsplan och grön- och strukturprogrammet, har i sitt
samrådsyttrande delat denna bedömning. Karaktären på omgivande
bebyggelse är skiftande. Förutom villabebyggelsen norr och nordost om
planområdet finns t.ex. skolbyggnaderna på Vipehomsskolan som till stor
del består av långsträckta storskaliga byggnadsvolymer, flerfamiljshusen
söder om planområdet som utgörs av fristående punkthus i upp till 6
våningar och de långsträckta flerfamiljshusen på Thulehemsområdet.
Detaljplanen har hållits tillgänglig för samråd för utbyte av information och
synpunkter i enlighet med den praxis som tillämpas för alla detaljplaner i
Lunds kommun. Som ett resultat av samrådet har planförslaget efter
samrådet omarbetats på ett antal punkter.
Varken nuvarande fastighetsägare eller JM har uttryckt intresse för bevara
de befintliga förskolebyggnaderna då de bedömts vara i för dåligt skick för
att långsiktigt kunna bevaras. Stadsbyggnadskontoret har inte haft något att
erinra mot att byggnaderna rivs då de inte bedöms ha ett sådant
kulturhistoriskt värde att de måste bevaras.
Förskoletomten har efter samrådet flyttats och getts en placering mitt i
området vid Hardebergaspåret.
En trafikutredning har tagits fram med hänsyn till nya bedömningar av
trafikalstringen från planerat område. Trafikmängderna bedöms vara
måttliga och inte bidra till låg trafiksäkerhet.
En anslutning via Solistvägen har studerats, men inte bedömts som den
bästa lösningen. En tunnel under Hardebergaspåret bedöms tekniskt
avancerad och kostsam. En planerad breddning av E22 kan eventuellt
komplicera detta ytterligare. Föreslagen lösning bedöms också ge bättre
orienterbarhet och koppling till det övergripande gatunätet, med hänsyn till
att de flesta fordonsrörelser förväntas gå söderut.
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. Miljöförvaltningen har i
samband med samrådet inte gett uttryck för att det finns någon risk att
denna bedömning är felaktig.
Föreslagna trafik – och parkeringslösningar bedöms ge god trafiksäkerhet.
En kommunal fördröjning av dagvatten har i samarbete med VA SYD
inarbetats i planförslaget efter samrådet. Ett särskilt PM om
dagvattenhanteringen har upprättats.
Planförslaget kommer att hållas tillgänglig för granskning. I samband med
detta ges på nytt möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Först när
detaljplanen är antagen finns möjlighet att överklaga detaljplanen.
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Vipemöllans samfällighetsförening 1, genom ordförande Bengt
Söderström samt dess medlemmar, ägare till fastigheten Vipemöllan 35
(aktbilaga 69 och 83)
Vipemöllans samfällighetsförening 1 framför i skrivelser 2014-09-23 och
2014-09-28 att de avvisar detaljplaneförslaget i dess nuvarande utformning.
Föreningen begär bl.a. att planen omarbetas på de punkter de framför i sitt
yttrande och att planen kompletteras med ytterligare utredningar som är
nödvändiga för att klargöra konsekvenser av planförslaget samt att de
ställningstaganden som görs i förslaget förtydligas. Föreningen anser att
planförslaget därefter ska bli föremål för nytt samrådsförfarande.
Föreningens huvudkrav är följande:
- Att planen utformas enligt Plan- och bygglagens 2 kap 6 §: ”Bebyggelse
och byggnadsverk ska planeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset
av en god helhetsverkan”.
- Att planen anpassas till översiktsplanens bedömning och värdering av
Vipeholmsparkens betydelse för Lund.
- Att av kommunen antagen grön- och strukturplan tillämpas.
- Att olika diskuterade in- och utfartsvägar utreds ordentligt och kalkyleras.
Gärna av en oberoende konsultfirma.
- Att kommunens policy rörande beslut som tillgodoser barns intressen och
behov tillämpas.
- Att kommunens policy rörande cykel- och fotgängare tillämpas.
Föreningen har lämnat in ett 12 sidor långt yttrande där de i detalj utvecklar
sina synpunkter på planförslaget och stadsbyggnadskontoret. Föreningen
sammanfattar sina skäl till varför de motsätter sig planförslaget på följande
sätt:
- Planförslaget innebär bebyggelse som tydligt avviker i storlek och
beskaffenhet från omgivande bebyggelse. Den föreslagna bebyggelsen
innebär betydande olägenheter för befintlig bebyggelse bl.a. i form av
skymda utsikter, ökad insyn och sämre ljusförhållanden. Den stadsmässiga
struktur som planeras innebär en hårdexploatering som resulterar i en
kraftig förvanskning av områdets karaktär, till förfång för omgivande
bebyggelse. Planförslaget innebär vidare att ett område som är utpekat som
övrigt område av stor betydelse för rekreation och grönstruktur i
Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun kommer att
förvanskas till den grad att de gröna värdena går om intet.
- Genom planförslaget övergår det värdefulla grönområdet planmässigt från
kvartersmark för allmänt ändamål (sport och sjukhus) till kvartersmark för
enskilt ändamål (boende). Detta innebär att allmänhetens tillträde till
området inte kan fortsätta som idag. Området används idag flitigt av
allmänheten för bl.a. hundpromenader och frisbeegolf (särskild bana finns
anlagd och nyttjas i enlighet med avtal). Genom att en utökad parkremsa
utmed Hardebergaspåret införlivades i planförslaget skulle allmänhetens
användning kunna fortgå.
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Anläggandet av planerad utfart mot Thulehemsvägen innebär att en
sammanhängande grön korridor i det värdefulla området avbryts och att en
träddunge av skogskaraktär huggs bort.
I planförslaget införs bestämmelser om att det krävs marklov för
trädfällning i det värdefulla området (n3). Man har dock missat denna
bestämmelse för trädfällning för området längst österut som även ingår i
det värdefulla området. Det kan också ifrågasättas i vilken mån denna
bestämmelse värnar de gröna värdena i det värdefulla området. Det hade
varit mer förenligt med Grönstrukturprogrammet att införa en bestämmelse
att träd inte får fällas.
- I gällande detaljplan för området finns en 40 meter bred korridor räknat
från tomtgräns där byggförbud råder. Med bibehållande av denna
skyddszon mot ny bebyggelse möjliggörs ett bevarande av de gröna
värdena.
- Planförslaget saknar belysning av vilka konsekvenser ett genomförande
av detaljplanen får för de värden som Grönstrukturprogrammet är tänkt att
värna om. Planförslaget måste kompletteras med en inventering som i
detalj klargör vilka konsekvenser utfarten och den nya bebyggelsen får för
spridning av arter och befintliga livsmiljöer för växter och djur.
Bedömning av konsekvenserna enligt ovan bör inte göras av SBK utan
antingen av Park- och Naturförvaltningen eller lämplig konsult.
- Planförslaget innebär en kraftfull och negativ förändring av
Hardebergaspåret som grönt stråk genom en i övrigt tätt bebyggd del av
Lund. Som ett skäl till att planförslaget bör genomföras anges bl.a. att de
nya byggnaderna kommer att innebära en ökad upplevelse av trygghet
utmed Hardebergaspåret för människor som rör sig där. Föreningen vill
bemöta detta ofta nämnda skäl med att sådan trygghet kan vinnas utan att
7-8 våningars hus uppförs i direkt anslutning till cykelstråket. Ett första
steg kunde t.ex. vara att kräva att fastighetsägaren röjer undervegetationen.
- Trafiksituationen efter planförslagets genomförande är undermåligt
analyserad. Trafikutredningen som gjorts redovisar tydliga felberäkningar
som underskattar trafikflödet. Det huvudsakliga ökade trafikflödet planeras
via en utfart till Thulehemsvägen. Föreningen bedömer, baserat på deras
egen erfarenhet, att detta kommer att innebära långa köer på den nya
genomfartsvägen då trafiken inte kommer att kunna släppas ut på
Thulehemsvägen under rusningstid. En alternativ utfart från Vipeholm
norrut måste utredas.
- Placeringen av förskolan på området visar en tydligt barnfientlig attityd.
Skolhuset föreslås placeras där buller från motorvägen uppgår till 50-55
dBA. Detta betyder att trafikbullret på skolans uteplats blir ännu högre.
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Skoltomtens västra hörn ligger i planen mindre än 100 meter från
motorvägens vägbana. Föreningen föreslår en helt annorlunda lokalisering
av förskolan i den östra delen av området.
- Både cykel- och gångtrafiken är styvmoderligt behandlade i planen och
föga hänsyn visas till dessas intresse. Detta är uppseendeväckande i en stad
som berömmer sig vara en föredömlig cykel- och fotgängarstad.
Kommentar
JM AB inkom 2012-06-26 med begäran att byggnadsnämnden skulle pröva
förutsättningarna för bostadsbebyggelse i 4-8 våningar inom området.
Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
detaljplan för området baserat på JM:s förslag. Förtätningen
överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten framhålls av att
förtätning av staden är en central strategi för att minska anspråken på
jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen på bostäder
är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än den relativt
låga tätheten hos omgivande bebyggelse.
Planområdet utgör inte parkmark. Endast en mindre del i nordöstra hörnet
av området är planlagd som parkmark, men denna del har aldrig överförts
till parkmark och detaljplanens genomförendetid har sedan länge gått ut.
Området som helhet ägs av en privat fastighetsägare.
I gällande detaljplan finns inget skydd för befintlig växtlighet. Ett särskilt
PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har tagits fram
efter samrådet. Likaså är en inventering och bedömning av biologiskt
värdefulla träd inom planområdet genomförd. Inga hotade arter har
rapporterats inom området eller hittats i samband med inventeringen. Delar
av dessa utredningar har införts i planbeskrivningen. Med planbestämmelse
om marklov för trädfällning ges möjlighet för kommunens
landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna värden i samband med
exploateringen.
Planläggning innebär en sammanvägning av intressen. I grön- och
stukturprogrammet har ingen sammanvägning av intressen gjorts utan detta
program ser endast till de gröna värdena. Byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär en
rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och anpassningen
till den befintliga miljön och omgivningen. Kommunstyrelsen, som antagit
gällande översiktsplan och grön- och strukturprogrammet, har i sitt
samrådsyttrande delat denna bedömning. Karaktären på omgivande
bebyggelse är skiftande. Förutom villabebyggelsen norr och nordost om
planområdet finns t.ex. skolbyggnaderna på Vipehomsskolan som till stor
del består av långsträckta storskaliga byggnadsvolymer, flerfamiljshusen
söder om planområdet som utgörs av fristående punkthus i upp till 6
våningar och de långsträckta flerfamiljshusen på Thulehemsområdet.
Detaljplanen har hållits tillgänglig för samråd för utbyte av information och
synpunkter i enlighet med den praxis som tillämpas för alla detaljplaner i
Lunds kommun. Som ett resultat av samrådet har planförslaget efter
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samrådet omarbetats på ett antal punkter bl.a.:
- Hushöjder och byggnaders placering har förändrats med beaktande av
synpunkter på hur bebyggelsen i förslaget möter omkringliggande
bebyggelse och Hardebergaspåret.
- Förskolan har getts en placering mitt i området vid Hardebergaspåret.
Kommunens policy rörande beslut som tillgodoser barns intressen och
behov tillämpas. Lekplatser för framför allt yngre barn kan ordnas på
kvartersmark. Det finns tre befintliga kommunala lekplatser som är mellan
200-400 m utanför planområdet. Förskola med lekplats kommer att
uppföras inom planområdet. Precis norr om Hardebergaspåret finns en
fotbollsplan.
Skuggstudierna har uppdaterats efter samrådet. Baserat på genomförda
utredning görs bedömningen att planförslaget inte kan anses orsaka
betydande olägenheter för omkringliggande fastigheter.
Inom en stadsmiljö kommer det att finnas vissa fastigheter som har insyn till
granfastigheten. Viss insyn inom tätorter är vanligt förekommande och så
gott som oundvikligt. Detta behöver inte vara problematiskt och fungerar
bra i andra delar av staden.
En bebyggelsemiljö blir aldrig ”färdig” och förtätning bidrar till en
långsiktig hållbar stadsmiljö genom att den förändras och utvecklas i takt
med skiftande 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 stad blir.
Trafik- och bullerutredningar har uppdaterats efter samrådet. Baserat på
genomförda utredningar görs bedömningen att planförslaget inte kan anses
orsaka betydande olägenheter för omkringliggande fastigheter.
Trafikutredningen ger att det inte förväntas bli några
framkomlighetsproblem och inte heller uppstå några köer i den nya
korsningen.
En anslutning via Solistvägen har studerats, men inte bedömts som den
bästa lösningen. En tunnel under Hardebergaspåret bedöms tekniskt
avancerad och kostsam. En planerad breddning av E22 kan eventuellt
komplicera detta ytterligare. Föreslagen lösning bedöms också ge bättre
orienterbarhet och koppling till det övergripande gatunätet, med hänsyn till
att de flesta fordonsrörelser förväntas gå söderut.
Planförslaget har utformats så att kommunens policy rörande gång- och
cykeltrafik tillämpas.
Bo Johansson och Karin Johansson Öhrvik, ägare till fastigheten
Vipemöllan 33 (aktbilaga 68)
Bo Johansson och Karin Johansson Öhrvik framför i skrivelse att de stödjer
yttrandet från samfällighetsföreningen Vipemöllan 1 och begär dessutom
bl.a.:
- Att planförslagets inverkan på cykel- och gångtrafiken inom närområdet
utreds och beskrivs i planbeskrivningen. Närområdet måste minst
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innefatta området som begränsas av motorvägen, Hardebergaspåret,
Thulehemsvägen och Hjalmar Gullbergs väg.
Att planförslaget kompletteras med en karta som visar gångvägarna
inom närområdet och med en som visar cykelvägarna, bland annat för
att visa att planområdets anpassning till omgivande områden.
Att det i planförslaget listas ett antal målpunkter för cykel- och
gångtrafiken.
Att det i planbeskrivningen görs troligt att den följer Lunds kommuns
målsättning ”Kommunen arbetar för en bilsnål samhällsplanering av
Lund i syfte att kommunen ska bli mer ekologisk hållbar”. Önskvärt är
att ett antal planindikatorer används som visar t.ex. tillgänglighet till
kollektivtrafik, användbarheten för cykel- och gångvägarna.
Att planbeskrivningen kompletteras med planindikatorn Genhetskvot för
cykelvägar och gångvägarna mellan viktiga målpunkter.
Att beskrivning av planområdets koppling till kollektivtrafiken
kompletteras. Cykel- och gångvägar från planområdets bostäder till
hållplatser för stads- och regionbussar måste visas på en karta.
Att man i planförslaget förbereder för en bättre anslutning av området
till kollektivtrafiken. Mark kan reserveras för en ändhållplats. I
alternativet biltrafikanslutning via Solistvägen bör plats för
busshållplatser reserveras.

Som motivering till sina krav framför klaganden bl.a följande:
- Planförslaget verkar förutsätta bilsnålhet och kommunens ”handbok i
bilsnål samhällsplanering” måste därför tillämpas.
- Planen är mycket knapphändig vad gäller planens inverkan på gång- och
cykeltrafiken i närområdet och det är omöjligt att förstå dess
konsekvenser.
- Planförslaget har ett mycket starkt fokus på biltrafiken och verkar inte
på något sätt följa kommunens ambitioner att vara en stad som har en
planprocess för ett hållbart samhälle.
- Cykel- och gångnätets anpassning till nåbarheten av viktiga målpunkter
inom planområdet och dess närhet måste visas som en del av
konsekvenserna av planförslaget. Gångtrafiken är mycket känslig för
hinder som ger onödiga omvägar och måste hanteras separat.
Gångtrafiken bör på ett gent sätt sammanbinda viktiga målpunkter inom
stadsdelen och medge en god tillgänglighet för barn, äldre och
funktionshindrade samt en god vägvalsfrihet.
- För att visa planförslagets kvalitet bör ett antal planindikatorer
användas. Jämförelser mellan planindikatorer kan också ingå som i en
del i motiveringen till de val som gjorts under processen att ta fram
gång- och cykelvägar som är anpassade till planområdet och dess
omgivning. Klaganden lämnar en rad förslag på lämpliga
planindikatorer och målpunkter som kan användas i analysen av
planförslaget.
- Den bristfälliga behandlingen av kollektivtrafiken rimmar dåligt med
Lunds kommuns mål att minst 1/3 av resor ska ske kollektivt.
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Avståndet till hållplatser för stadsbussar och regionbussar är ganska
långt från planområdet och förslaget bör därför förbereda för en bättre
anslutning till kollektivtrafiken.
I alternativet biltrafikanslutning via Solistvägen bör plats för
busshållplatser reserveras. Bättre kollektivtrafik är en fördel som bör
vägas in för detta alternativet vid val av biltrafikanslutning av
planområdet. En busslinje till/genom området skulle väsentligen öka
kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Kommentar
Beskrivningen av gång- och cykelnätet i planbeskrivningen har utvecklats
och kartorna kompletterats.
Lunds kommun arbetar för en mer hållbar och bilsnål samhällsplanering på
flera sätt. Denna plan är ett exempel på stadsutveckling i lägen med korta
avstånd till centrum och viktiga arbetsplatsområden, vilket ger goda
förutsättningar för hållbart resande. Goda kopplingar till viktiga cykelstråk
är ett annat exempel. Fler åtgärder kan bli aktuella vid genomförande, t ex
införande av bilpool.
En anslutning via Solistvägen har studerats, men inte bedömts som den
bästa lösningen. En tunnel under Hardebergaspåret bedöms tekniskt
avancerad och kostsam. En planerad breddning av E22 kan eventuellt
komplicera detta ytterligare. Föreslagen lösning bedöms också ge bättre
orienterbarhet och koppling till det övergripande gatunätet, med hänsyn till
att de flesta fordonsrörelser förväntas gå söderut.
Det finns stadsbusstrafik med hög turtäthet i anslutning till området.
Gångavstånden till hållplats bedöms för de allra flesta planerade
lägenheterna ha god standard, dock inte husen som ligger längst in i
området. Totalt sett bedöms förutsättningarna för hållbart resande vara
goda, inte minst tack vare utmärkta cykelförbindelser. Förutsättningarna att
förbättra kollektivtrafiken genom att köra stadsbuss in i planområdet
bedöms som små. Att förändra befintliga busslinjers körväg skulle leda till
betydligt längre restid för de resenärer som har start- och målpunkt utanför
Vipeholmsområdet. Att införa en ny busslinje genom området skulle kräva
stora resurser i förhållande till det ökade resandet.
Christina Gullin och Lars-Håkan Svensson, ägare till fastigheten
Vipemöllan 22 (aktbilaga 80)
Ovanstående framför i skrivelse 2014-09-26 att de stöder yttrandet från
samfällighetsföreningen Vipemöllan 1 samtidigt som de framför bl.a.
följande synpunkter på planförslaget:
Planförslaget saknar en öppen redovisning som i plan- och bygglagens anda
klargör de bedömningar, värderingar och övriga skäl som har lett fram till
detaljplanen i dess nuvarande utformning. Att föreslå en hårdexploatering
av planerat slag i den befintliga parkmiljön låter sig inte förenas med Planoch bygglagens 2 kap 6 § ”Bebyggelse och byggnadsverk ska planeras på
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, naturoch kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan”.
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Följande omständigheter bör redovisas:
- Varför föreslås en så massiv bebyggelse i förhållande till den föregående
detaljplanen?
- Varför göra ett så betydande ingrepp i ett av Lunds mest uppskattade och
välkända grönområden.
- Varför bygga så höga hus i en stad som inte har någon tradition av
höghusbebyggelse?
- Varför vill man placera in en så massiv bebyggelse av stadsstruktur i ett
område som saknar möjlighet för utvidgning.
- Hur tänker man sig tillgodose de miljöhänsyn till som nämns i förslaget
när lägenhetsantalet ökats från de 400 lägenheter som nämns i Markoch bostadsförsörjningprogrammet till 550 lägenheter?
Detaljplanen visar ett nära nog totalt ointresse för frågan hur ny massiv
stadsbebyggelse kan infogas med existerande parkmiljö och omgivande
bebyggelse.
Mot bakgrund av ovanstående framförs följande krav och förslag som bör
beaktas:
- Utred möjligheten att utnyttja området kring den nuvarande förskolans
lekplats för bebyggelse.
- Utred möjligheten att bygga ett parkeringshus nära motorvägen, vilket
bl.a. minskar bullerproblematiken i hela området.
- Utred möjligheten att bygga en utfart under Hardebergaspåret.
Vad gäller höghusen i öster framförs följande synpunkter:
- Husen innebär störningar för kringboende i form av försämrad utsikt,
insyn och skuggningseffekter.
- Skuggstudierna är felaktiga och saknar redovisning av situationen vid
vintersolståndet.
- Husens placering innebär ett försämrat ekonomiskt värde för
kringboende fastigheter.
Förslagsvis flyttas förskolan till området intill Vipemöllan 35. Punkthuset
som bryter den existerande trädlinjen mot Hardebergaspåret kan tas bort helt
och de övriga punkthusen kan flyttas till det outnyttjade området kring den
nuvarande förskolans lekplats där de inte påverkar kringboende.
Vad gäller förskolornas placering framförs att föreslagen placering är
olämplig med tanke på närheten till motorvägen vilket visar att
stadsbyggnadskontoret inte beaktar barns behov och intressen. Det talas
överhuvudtaget inte om lekplatser för de 550 lägenheterna. Förslagsvis
förläggs förskolan till områdets nordöstra del där det kan dra nytta av
befintliga miljöer och lekmöjligheter.
Vad gäller Hardebergaspåret framförs följande synpunkter:
- Planförslaget förstör den gröna inramningen kring Hardebergaspåret då
husen placeras så nära spåret.
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- Detaljplanen tycks påstå att Hardebergaspåret är en farlig miljö, lika
farlig som Mårtenstorget, vilket är löjeväckande. Risken för olyckor
mellan boenden i husen som tar sig ut på spåret är en faktor som är lika
viktig att beakta som risken för rån och överfall.
Mot bakgrund av ovanstående ställs krav att Hardebergaspårets trädridåer
förblir intakta, att en långsiktig plan för deras förnyelse görs upp som
möjliggör ett fortsatt och ökat utnyttjande av Hardebergaspåret samt att
bestämmelser för ett fortsatt trädbestånd längs hela Vipemöllan 38:s östra
och norra gräns görs upp.
Vad gäller tillfartsvägarna föreslås att detaljplanen överväger möjligheten
att anlägga en tredje tillfart för biltrafik via en tunnel under
Hardebergaspåret med anslutning norrut. Detaljplanen måste också
säkerställa att det även i framtiden kommer att bli möjligt för cyklister och
fotgängare att lätt ta sig genom området.
Sammanfattningsvis påtalas att exploateringen bör minskas till en rimlig
nivå, att förskolan bör flyttas österut, att områdets östra del bör få en
miljöanpassad utformning och inte suggerera en riddarborg med tre torn och
slutligen att den mest förtätade delen placeras längre ner mot områdets
mittersta del så att den i görligaste mån smälter samman med den redan
befintliga bebyggelsen i omgivande områden och rentav träder i en
spännande dynamisk relation med dem.
Kommentar
JM AB inkom 2012-06-26 med begäran att byggnadsnämnden skulle pröva
förutsättningarna för bostadsbebyggelse i 4-8 våningar inom området.
Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta
detaljplan för området baserat på JM:s förslag. Förtätningen
överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 där vikten framhålls av att
förtätning av staden är en central strategi för att minska anspråken på
jordbruksmarken. Med tanke på det centrala läget och bristen på bostäder
är det angeläget att åstadkomma en högre täthet i området än den relativt
låga tätheten hos omgivande bebyggelse.
Planområdet utgör inte parkmark. Endast en mindre del i nordöstra hörnet
av området är planlagd som parkmark, men denna del har aldrig överförts
till parkmark och detaljplanens genomförendetid har sedan länge gått ut.
Området som helhet ägs av en privat fastighetsägare.
I gällande detaljplan finns inget skydd för befintlig växtlighet. Ett särskilt
PM om planförslagets påverkan på befintlig grönstruktur har tagits fram
efter samrådet. Delar av detta PM har införts i planbeskrivningen. Med
planbestämmelse om marklov för trädfällning ges möjlighet för kommunens
landskapsarkitekter att bevaka områdets gröna värden i samband med
exploateringen.
Planläggning innebär en sammanvägning av intressen. I grön- och
stukturprogrammet har ingen sammanvägning av intressen gjorts utan detta
program ser endast till de gröna värdena. Byggnadsnämnden och
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stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planförslaget innebär en
rimlig sammanvägning mellan behovet av nya bostäder och anpassningen
till den befintliga miljön och omgivningen. Kommunstyrelsen, som antagit
gällande översiktsplan och grön- och strukturprogrammet, har i sitt
samrådsyttrande delat denna bedömning. Karaktären på omgivande
bebyggelse är skiftande. Förutom villabebyggelsen norr och nordost om
planområdet finns t.ex. skolbyggnaderna på Vipehomsskolan som till stor
del består av långsträckta storskaliga byggnadsvolymer, flerfamiljshusen
söder om planområdet som utgörs av fristående punkthus i upp till 6
våningar och de långsträckta flerfamiljshusen på Thulehemsområdet.
Detaljplanen har hållits tillgänglig för samråd för utbyte av information och
synpunkter i enlighet med den praxis som tillämpas för alla detaljplaner i
Lunds kommun. Som ett resultat av samrådet har planförslaget efter
samrådet omarbetats på ett antal punkter, bl.a:
- Hushöjder och byggnaders placering har förändrats med beaktande av
synpunkter på hur bebyggelsen i förslaget möter omkringliggande
bebyggelse och Hardebergaspåret.
- Förskolan har getts en placering mitt i området vid Hardebergaspåret.
- Parkeringshus föreslås i västra delen av området mot motorvägen.
Lekplatser för framför allt yngre barn kan ordnas på kvartersmark. Det
finns tre befintliga kommunala lekplatser som är mellan 200-400 m utanför
planområdet. Förskola med lekplats kommer att uppföras inom
planområdet. Precis norr om Hardebergaspåret finns en fotbollsplan.
Skuggstudierna har uppdaterats efter samrådet. Baserat på genomförda
utredningar görs bedömningen att planförslaget inte kan anses orsaka
betydande olägenheter för omkringliggande fastigheter.
Inom en stadsmiljö kommer det att finnas vissa fastigheter som har insyn till
granfastigheten. Viss insyn inom tätorter är vanligt förekommande och så
gott som oundvikligt. Detta behöver inte vara problematiskt och fungerar
bra i andra delar av staden.
En bebyggelsemiljö blir aldrig ”färdig” och förtätning bidrar till en
långsiktig hållbar stadsmiljö genom att den förändras och utvecklas i takt
med skiftande 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 stad blir.
En anslutning via Solistvägen har studerats, men inte bedömts som den
bästa lösningen. En tunnel under Hardebergaspåret bedöms tekniskt
avancerad och kostsam. En planerad breddning av E22 kan eventuellt
komplicera detta ytterligare. Föreslagen lösning bedöms också ge bättre
orienterbarhet och koppling till det övergripande gatunätet, med hänsyn till
att de flesta fordonsrörelser förväntas gå söderut.
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SAMLAD BEDÖMNING
Samrådet har visat att följande aspekter krävt viss omarbetning av
planförslaget:
 Ändrad placering av förskolan, huvudsakligen för att ge bättre
förutsättningar ur riskhänseende och för att kunna ta tillvara mer av
områdets gröna värden.
 Möjlighet till ytterligare en skoltomt inom området har tagits bort.
 Förändring av hushöjder och byggnaders placering, med mer hänsyn
tagen till omgivande bebyggelse och grönstruktur.
 Förändrad dagvattenlösning, med anläggande av en kommunal
fördröjningsdamm i områdets västra del.
 Anpassning av vägdragning och bebyggelsestruktur efter den historiska
regementsplanen i västra delen av området.
Utredningar, plankarta, illustration och planbeskrivning har kompletterats
och uppdaterats i enlighet med det omarbetade planförslaget.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Lotta Wallin
biträdande planchef

Henrik Nilsson
planarkitekt
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2016-05-03

§ 176

Bilaga 82

Valkretsindelning av Lunds kommun,
(KF)

Dnr KS 2015/0457

Sammanfattning
Vallagen har ändrats så att utjämningsmandat införts vid kommunala val.
Kommunfullmäktige måste därför se över valkretsindelningen och
besluta om eventuella förändringar. Valnämnden har av
kommunfullmäktige fått i uppdrag att belysa följderna av, redovisa
argumenten för och ta ställning för en, två eller flera valkretsar i Lunds
kommun.
Demokratiberedningen har av Valnämnden ombetts att lämna ett yttrande
över nämndens förslag till valkretsindelning i Lund.
Demokratiberedningens förslag är att föreslå kommunfullmäktige att
göra Lund till en valkrets.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges demokratiberednings beslut den 3 mars 2016, § 5.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2016.
Valnämndens beslut den 1 december 2015, § 23.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti 2015, § 138.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2015.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Hanna Gunnarsson (V), Torsten Czernyson (KD),
Ulf Nymark (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Mia Honeth (L), Anders
Almgren (S), Mats Helmfrid (M) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att göra Lunds kommun till en valkrets.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

göra Lunds kommun till en valkrets.

Reservationer
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och Inga-Kerstin Eriksson
(C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 176/01.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-03

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Valnämnden
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-03

KS 2015/0962

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-05-03 klockan 15.00–19.20

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), 17:15-19:20 §§ 169-194
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S)
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§ 154168
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Ronny Johannessen (M), 15:15-19:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI), 15:00-19:00

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör, 15:00-18:05
Magdalena Titze, Samordnare för flyktingfrågor, 15:00-15:50

Justerare

Mia Honeth (L)

Paragrafer

§ 154-194

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 10 maj 2016, kl. 13.30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-03

KS 2015/0962

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mia Honeth (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-03

Paragrafer

§ 154-194

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-06-01
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RESERVATION

Kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-03

Ang Valkretsindelning av Lunds kommun (Dnr: KS 2015/0457)
Vi motsätter oss inte beslutet att föreslå kommunfullmäktige att dela in Lunds kommun i en
valkrets. Efter alla överväganden känns det som ett rimligt ställningstagande. Däremot har vi
synpunkter på underlaget som finns till ärendet. Underlaget innehåller ett antal felaktiga
påståenden som bland annat gör det tydligt att ärendet inte har handlagts på rätt sätt.
Till att börja med står det att läsa i protokollet från kommunfullmäktiges demokratiberedning
(daterat 2016-03-03) att valnämnden ”har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att belysa
följderna av, redovisa argumenten för och ta ställning för en, två eller flera valkretsar i Lunds
kommun”. Men i kommunfullmäktiges uppdrag (daterat 2015-08-27) står det att ”valnämnden
ska – som ett underlag i det fall fullmäktige för sin del beslutar om valkretsindelning – ange
om någon av de beskrivna valkretsindelningarna framstår som särskilt lämplig och därvid
ange skälen för detta ställningstagande”. Alltså har valnämnden inte uppdragits att ta ställning
till ett specifikt alternativ. Demokratiberedningens beskrivning är felaktig.
Vidare står det i samma protokoll att valnämnden har bett demokratiberedningen att yttra sig
över nämndens förslag. Utifrån vad som går att utläsa av underlaget till kommunstyrelsen
finns inget sådant beslut överhuvudtaget. Påståendet verkar därför vara gripet helt ur tomma
intet. Skälet till varför demokratiberedningen, utan att ha blivit tillfrågad, yttrat sig över
ärendet är därmed en gåta.
Demokratiberedningen fortsätter med att påstå att ”de tre föreslagna valkretsarna inte skiljer
sig markant från varandra” (s. 2-3 i demokratiberedningens protokoll). Detta påstående är
inkorrekt. Den föreslagna Östra valkretsen skiljer sig påtagligt från de två övriga.
För det fjärde, vad som avses med att ”största skillnaden mellan valdistrikt finns förmodligen
i den östra/centrala delen av tätorten” är obegripligt (s. 3 i protokollet). Valnämnden föreslår
för övrigt inte att valkretsen ska kallas ”Mellersta valdistriktet”, som det står i
demokratiberedningens protokoll, utan istället ”Mellersta valkretsen”.
För Alliansen i Lund,
Christer Wallin (M)
Torsten Czernyson (KD)

Inga-Kerstin Eriksson (C)
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Kommunfullmäktiges
demokratiberedning

Protokoll

1 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-03

KS 2016/0183

Kommunfullmäktiges demokratiberedning
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2016-03-03 klockan 15.30–17:00

Ledamöter

Lennart Prytz (S), ordförande
Monica Molin (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nilsson (L)
Hanna Gunnarsson (V) 16:00 – 17:00
Hans-Olof Andersson (SD)
Marie Henschen (FNL)
Lars V Andersson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Justerare

Ulf Nilsson (L)

Paragrafer

§ 1-7

Plats och tid för justering Måndagen den 14 mars klockan 10:00
Underskrifter
Sekreterare

Ulrika Dagård

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Ulf Nilsson (L)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges
demokratiberedning

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-03-03

§5

Demokratiberedningens förslag till
yttrande över valkretsindelning Dnr VN
2015/0010
Dnr KS 2016/0199

Vallagen har ändrats så att utjämningsmandat införts vid kommunala val.
Kommunfullmäktige måste därför se över valkretsindelningen och
besluta om eventuella förändringar. Valnämnden har av
kommunfullmäktige fått i uppdrag att belysa följderna av, redovisa
argumenten för och ta ställning för en, två eller flera valkretsar i Lunds
kommun.
Demokratiberedningen har av Valnämnden ombetts att lämna ett yttrande
över nämndens förslag till valkretsindelning i Lund.
Demokratiberedningens förslag är att föreslå kommunfullmäktige att
göra Lund till en valkrets.

Beslutsunderlag
Demokratiberedningens förslag till yttrande över valkretsindelning
tjänsteskrivelse den 24 februari 2016 dnr KS 2016/0199
Valnämndens förslag till valkretsindelning den 1 december 2015 dnr
2015/0010.

Ärendet
Valnämnden föreslår indelning i tre eller en valkrets – mot nuvarande
två. Om kommunfullmäktige beslutar om tre önskar valnämnden
återkomma med exakt gränsdragning samt aktualisera frågan om
kommunfullmäktiges storlek.
Med två valkretsar (tätorten Lund resp. övriga) blir obalansen stor: 45
mandat resp. 13 samt de obligatoriska 7 utjämningsmandaten. Med tre
valkretsar delas tätorten längs Södra stambanan-Ringvägen-Malmövägen
med i väster 15, i öster 29 och på landsbygden 14 mandat. Idag är
kommunen uppdelad i två onaturliga valkretsar väster och öster om Stora
Södergatan. Valbarheten är inte beroende av var i kommunen kandidaten
bor – så även fortsättningsvis.
Valnämnden ger argument för och emot en uppdelning i en eller tre
valkretsar. För talar ”egen” representation med lokal anknytning,
splittring motverkas genom högre spärr 3 %, fler listor kräver färre
kandidater och vid valtekniska fel är det lättare med omval.
Mot talar att de tre föreslagna valkretsarna inte skiljer sig markant från
Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (3)
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Kommunfullmäktiges
demokratiberedning

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-03-03

varandra, största skillnaden mellan valdistrikt finns förmodligen i den
östra/centrala delen av tätorten (”Mellersta valdistriktet”). Partierna har
inte använt sig av möjligheten idag att i de två valdistrikten
representerasav lokalt anknutna kandidater. Olika listor försvårar i
fullmäktige när ordinarie ska ersättas. Valkretsarna – både dagens och de
föreslagna –
uppfattas som ”konstgjorda”. En 2 % -spärr uppfattas som mer
demokratisk.
För demokratiberedningen är det främsta argumentet för att inte
valkretsindela kommunen att betona kommunen som en sammanhållen
enhet i stället för att betrakta den som bestående av skilda delar.
Demokratiberedningen vill därför - utifrån sitt uppdrag - föreslå
fullmäktige att göra Lunds kommun till en valkrets.

Demokratiberedningen beslutar
att

föreslå kommunsstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att göra
Lunds kommun till en valkrets.

Protokollsanteckning: Louise Rehn Winsborg (M), Hanna Gunnarsson
(V), Marie Henschen (FNL), Cherry Batrapo (FI) deltar inte i beslutet.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (3)
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Sammanfattning
Ändringarna i vallagen gör att kommunfullmäktige har att besluta om eventuell indelning av
kommunen i valkretsar. Tidigare regler om valkretsarnas inbördes storlek har blivit inaktuella
genom inrättande av utjämningsmandat även kommunalt. Därmed finns möjlighet att låta
gränsdragningen mellan eventuella valkretsar bli mera naturlig än den hittillsvarande. Den
mest ”naturliga” indelningen är mellan tätorten Lund och övriga delar av kommunen. Dessa
övriga delar omfattar dock en så liten andel av befolkningen, att det rekommenderade
minimiantalet mandat uppnås, varför en utökning av antalet mandat i kommunfullmäktige,
exempelvis till 69, i så fall bör genomföras. En annan ”naturlig” indelning är längs Södra
stambanan – Ringvägen – Malmövägen. Även den västra delen av tätorten Lund blir
befolkningsmässigt relativt liten. Valnämnden föreslår, om kommunfullmäktige önskar indela
kommunen i flera valkretsar, en indelning i de tre nämnda. Därmed finns möjlighet för
partierna att uppträda med skilda listor i de skilda valkretsarna. Önskar fullmäktige i stället
betona kommunen som en sammanhållen enhet, skall den inte indelas i flera än en valkrets.
Indelas kommunen inte i valkretsar, skall spärren mot små partier vara 2 %, alltså ungefär
som hittills. Vid indelning i två eller flera valkretsar, skall denna spärr vara 3 %.
Valnämnden föreslår sålunda kommunfullmäktige besluta
att indela kommunen i de tre i utredningen nämnda valkretsarna, alternativt att ej indela
kommunen i valkretsar;
att, för det fall kommunfullmäktige beslutar indela kommunen i flera valkretsar, ge
valnämnden i uppdrag att återkomma om exakt gränsdragning i samband med förslag om
indelning i valdistrikt.
Valnämnden aktualiserar därutöver frågan om kommunfullmäktiges storlek.
Uppdraget
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti
att uppdra åt valnämnden att belysa följderna av beslut om att dela in Lunds kommun i två
eller flera valkretsar, alternativt en valkrets,
att besluta att valnämnden översiktligt ska redovisa argument för respektive emot valkretsindelning enligt de nya valreglerna,
att valnämnden ska – som ett underlag i det fall fullmäktige för sin del beslutar om valkretsindelning – ange om någon av de beskrivna valkretsindelningarna framstår som särskilt lämplig och därvid ange skälen för detta ställningstagande,
att valnämnden ska redovisa de givna uppdragen före utgången av år 2015
samt att kommunstyrelsen anvisar 50 000 kronor av kommunstyrelsen medel till förfogande
till valnämnden för uppdragets genomförande
Valnämnden har i sin tur uppdragit åt nämndens presidium att genomföra utredning enligt
fullmäktiges uppdrag. Vi överlämnar härmed nedanstående utredning och förslag.
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Vi vill redan inledningsvis framhålla, att vi i samband med denna utredning inte i något avseende har beaktat de olika politiska partiernas nuvarande interna organisation inom
kommunen. Partiorganisationernas uppbyggnad beror huvudsakligen på medlemsantal och
medlemmarnas geografiska fördelning inom kommunen. Huruvida enskilda partier har valt att
bygga upp sin lokala organisation utifrån den hittillsvarande indelningen i valkretsar (eller
andra geografiska områden) eller ej, har inte i något avseende påverkat oss i samband med
den nu föreliggande utredningen, som i stället helt har styrts av strikt valtekniska
överväganden.
Beträffande de större politiska partierna har vi i denna utredning ”förenklat” partiernas namn
oavsett under vilket namn de faktiskt har uppträtt vid de olika enskilda valen.
I detta sammanhang aktuella förändringar i vallagen
Förarbeten
De i detta sammanhang aktuella förändringarna i vallagen (2005:837) har genomförts till följd
av regeringens proposition Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av
partier i val (2013/14:48), som i sin tur bygger på 2011 års vallagsutrednings delbetänkande
Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater (SOU 2012:94). Lagändringarna har kungjorts genom SFS 2014:1384; de har trätt i kraft fr o m den 1 januari
2015, men skall tillämpas först inför och vid de ordinarie valen år 2018.
När vi i det följande hänvisar till ”betänkandet”, ”propositionen” eller ”vallagen”, avser vi
det ovan nämnda delbetänkandet, den ovan nämnda propositionen samt vallagen i den lydelse
som skall tillämpas vid de ordinarie valen år 2018.
Andra förändringar i vallagen
Förändringarna i vallagen fr o m 2018 års val omfattar även ett antal andra moment under
valprocessen såsom
– obligatorisk föranmälan av partier
– obligatoriskt samtycke till kandidatur
– möjlighet till partisymboler på valsedlarna
– ökade möjligheter till personröstning
– nya regler om utbildning av röstmottagare
– ökad tillgänglighet vid röstning
– nya regler om bemanning och öppethållande vid förtidsröstning
Det finns ingen anledning att här redogöra för dessa förändringar i detalj, men för helhetens
skull vill vi erinra om att de nu aktuella frågorna om valkretsindelning (och därav följande
småpartispärr) ingår i ett betydligt större totalt förändringssammanhang.
Valkretsindelning
Hittills har en indelning av en kommun i valkretsar varit obligatorisk, om kommunen har haft
minst 24 000 röstberättigade eller har haft minst 51 ledamöter i sin fullmäktigeförsamling.
Därutöver har det funnits möjligheter att indela även kommuner med färre röstberättigade i
valkretsar. Varje valkrets skulle – i samtliga fall – omfatta minst 15 fullmäktige; om en valkrets var ”för liten” för att uppnå detta antal utifrån sin andel av de röstberättigade i kommunen, skulle den likväl erhålla sina 15 mandat och de övriga valkretsarnas fullmäktigeantal
minskas i motsvarande grad. Det har även funnits en föreskrift om att antalet fullmäktige
skulle fördelas så jämnt som möjligt mellan valkretsarna, dvs att valkretsarna skulle vara så
likstora som möjligt. I Lunds kommun har denna bestämmelse medfört att enskilda valdistrikt
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vid behov har flyttats mellan de hittillsvarande två valkretsarna, så att fördelningen 32–33 har
kunnat upprätthållas mellan valkretsarna.
De ändringar i vallagen, som berör en kommuns indelning i valkretsar, återfinns i vallagens 4 kapitel. Enligt 12 § första stycket får en kommun, som har 36 000 eller flera röstberättigade, delas in i två eller flera valkretsar medan en kommun, som har färre än 36 000
röstberättigade, får delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det. Enligt
paragrafens tredje stycke bör en valkrets utformas så att den kan beräknas få minst 13 fasta
valkretsmandat.
Enligt 14 § första stycket utgörs mandaten i en valkretsindelad kommun av dels fasta
valkretsmandat, dels (rörliga) utjämningsmandat. Enligt paragrafens andra stycke framgår att
de fasta mandaten uppgår till nio tiondelar (vid behov avrundat nedåt) och utjämningsmandaten till en tiondel (vid behov avrundat uppåt) av det totala antalet fullmäktigemandat. I
Lunds kommun innebär detta – med nuvarande 65 fullmäktigemandat – 58 fasta mandat och 7
utjämningsmandat. (Fortsättningsvis kommer varje fullmäktigeförsamling om 61–69 ledamöter att ha 7 utjämningsmandat och de återstående mandaten som fasta valkretsmandat.)
Tidpunkt för kommunfullmäktiges beslut om indelning i valkretsar framgår av 13 §. Tidpunkt för länsstyrelsens beräkning av antalet fasta mandat per valkrets – samt hur beräkningen
skall utföras – framgår av 15 §.
Av betänkandets kommentar till författningsförslaget framgår (betänkandet s 197) att riktmärket 13 fasta mandat – som innebär en ”avrundad” motsvarighet till den tidigare minimigränsen om 15 mandat – kan få underskridas (”bör” i stället för ”skall”) samt att tidigare bestämmelser om likstora valkretsar inte längre erfordras i och med att utjämningsmandat införs.
Mandatfördelning
Hittills har fullmäktigemandaten i en kommun fördelats enligt (den jämkade) uddatalsmetoden, varvid röstetalet för ett parti, som ännu inte har erhållit något mandat, har delats
med divisorn 1,4. Därefter har partiernas nya jämförelsetal erhållits genom att deras röstetal
successivt delats med divisorerna 3, 5, 7 och så vidare. I valkretsindelade kommuner har mandaten fördelats för varje valkrets för sig, och någon ”överflyttning” av röster mellan valkretsar
har inte varit möjlig. Någon särskild ”småpartispärr” har inte förekommit, utan antalet fullmäktige som skulle utses per valkrets (eller – i en icke-valkretsindelad kommun – för hela
kommunen) har i sig bestämt vilken faktisk spärr som har rått i valkretsen eller kommunen.
Av betänkandet framgår (tabell s 101) att den faktiska spärreffekten – i kombination med
förstadivisorn 1,4 – genomsnittligt har uppgått till omkring 70 % av den teoretiska spärren;
detta har medfört mycket varierande faktiska småpartispärrar från omkring 4,6 % i en valkrets
med 15 mandat, omkring 2,7 % i en valkrets med 26 mandat till omkring 1,4 % i en valkrets
med 49 mandat (vilket ju även har varit det högsta antalet fullmäktige i en icke-valkretsindelad kommun).
Liksom tidigare är det länsstyrelsen, som fördelar mandaten i kommunfullmäktigevalet.
De ändringar i vallagen, som berör mandatfördelning och småpartispärr återfinns i vallagens
14 kapitel. Lagtekniskt har föreskrifterna utformats så, att varje moment beskrivs med utgångspunkt i reglerna för riksdagsvalet (3 §–5 §). Därefter hänvisar reglerna för ”övriga val”
(6 §–8 §) – dvs valen till landstings- respektive kommunfullmäktige – till de olika momenten
vid riksdagsvalet. Enligt 6 § första stycket skall kommunfullmäktigemandaten fördelas mellan
de partier, som har uppnått minst 2 % av rösterna i hela kommunen; i en valkretsindelad kommun skall dock spärren uppgå till 3 % av rösterna.
Fördelningen av samtliga mandat i en icke-valkretsindelad kommun görs enligt den jämkade
uddatalsmetoden med förstadivisorn 1,2 bland de partier, som har uppnått 2 % av rösterna i
kommunen. Fördelningen av fullmäktigemandaten är därmed genomförd.
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I en valkretsindelad kommun fördelas först de fasta mandaten i respektive valkrets på motsvarande sätt bland de partier som har uppnått 3 % av rösterna i hela kommunen. Därefter
görs en förnyad beräkning, varvid samtliga kommunfullmäktigemandat i hela kommunen fördelas på dessa partier och kommunen betraktas som en enda valkrets. Om något parti har erhållit fler mandat i den första beräkningen än i den andra, skall överskjutande mandat återläggas och i stället tilldelas ett parti som inte har erhållit fullt proportionell tilldelning av mandat. Partiernas jämförelsetal i de olika valkretsarna avgör vilket mandat som skall återläggas
respektive vilket parti som skall erhålla ett återlagt mandat. (Reglerna om återläggning kan
förväntas behöva tillämpas relativt sällan vid kommunfullmäktigeval, bl a på grund av det
större genomsnittliga antalet mandat i olika valkretsar.)
Efter att eventuell återläggning har genomförts skall varje parti erhålla så många av kommunens utjämningsmandat som behövs för att summan av fasta mandat och utjämningsmandat skall motsvara en kommunproportionell fördelning. Partiernas jämförelsetal i de olika
valkretsarna avgör var dessa utjämningsmandat placeras. Vid denna fördelning görs dock ett
undantag från den jämkade uddatalsmetoden så att jämförelsetalet för ett parti, som inte har
erhållit något fast mandat i en viss valkrets, i just denna valkrets skall vara lika med partiets
hela röstetal. (Kommentar: Denna åtgärd förbättrar således detta partis möjlighet att erhålla
åtminstone något mandat i ytterligare en av kommunens valkretsar. Regeln kan därmed i viss
mån anses ”kompensera” för en valkrets med förhållandevis få fasta mandat.)
Vallagskommitténs skäl för småpartispärr beroende på valkretsindelning eller ej
Kommunproportionalitet
Vallagskommitténs argumentation kring det ändrade kommunala valsystemet återfinns i betänkandets s 109ff. Kommittén konstaterar att en garanti för ”kommunproportionalitet” – dvs
att utjämningsmandat införs om en kommun indelas i valkretsar – innebär att valkretsarna inte
längre behöver göras likstora och att varje enskild kommun därmed kan anpassa sina valkretsar till de speciella förhållanden som råder i just den kommunen. En garanterad kommunproportionalitet innebär också att ”konstlade partibildningar eller andra valtekniska manövrer”
– varmed avses valkarteller etc – inte heller kan påverka den slutliga mandatfördelningen.
Kommittén konstaterar även att systemet med utjämningsmandat ”förenar fördelarna med
valkretsindelning och de fördelar som följer av att någon indelning inte görs” (båda citaten
från betänkandet s 109).
Mot bakgrund av de goda erfarenheter, som vunnits av det nuvarande landstingskommunala valsystemet sedan det infördes vid 1976 års val, föreslår därför kommittén att även det
primärkommunala valsystemet ändras till att vara helt kommunproportionellt oavsett om
kommunen är indelad i valkretsar eller ej. För att åstadkomma likformighet mellan valen till
riksdagen och valen till de kommunala församlingarna kompletteras även det primärkommunala valsystemet med ändrad förstadivisor (från 1,4 till 1,2), återläggning av överskjutande
mandat etc.
Småpartispärr
När det gäller valet av spärrnivå är kommitténs argumentation påfallande kortfattad. Efter att
ha konstaterat att det krävs att valsystemet ”motverkar en så långtgående partisplittring i fullmäktige att det blir avsevärda negativa effekter vad gäller möjligheterna att styra en kommun”
kommer kommittén fram till att den föredrar ”en mera enhetlig, tydligt angiven spärrnivå, på
samma sätt som i valen till riksdag och landsting” (båda citaten från betänkandet s 112). Därefter finner kommittén, utan annat uttryckligen angivet övervägande än att den har ”strävat
efter att ligga nära ett genomsnitt av den faktiska spärr som finns i dag”, att denna spärrnivå
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bör vara ”3 procent i valkretsindelade kommuner och 2 procent i icke valkretsindelade kommuner” (betänkandet s 113). Vid detta ställningstagande förefaller kommittén ha påverkats av
i första hand följande faktorer:
1) att de flesta valkretsindelade kommuner hittills har haft en genomsnittlig valkretsstorlek på 25–29 mandat, vilket i sin tur har inneburit en faktisk småpartispärr på 2,4 % (29 mandat) till 2,8 % (25 mandat) (betänkandets tabell 2.11, s 82), dvs betydligt högre än 2 %,
2) att man därmed tillämpar samma spärr som vid val till (fortsättningsvis valkretsindelade) landstingskommuner,
3) att de kommuner, som redan idag har haft möjlighet att välja småpartispärr genom att
besluta om antalet fullmäktige respektive antalet valkretsar, även fortsättningsvis kan välja
mellan två olika fasta nivåer på sin småpartispärr genom att besluta om valkretsindelning eller
ej.
Vi noterar slutligen att kommitténs förslag i frågan om småpartispärr föranledde kommitténs
enda reservation (från Sverigedemokraternas företrädare, som förordar 2 % spärr, oavsett valkretsindelning eller ej). Kristdemokraternas företrädare avgav ett särskilt yttrande, enligt vilket hon förordar en enhetlig spärr på 2 % men likväl ställer sig bakom kommitténs förslag
mot bakgrund av att kommitténs förslag sammantaget uppfyller ”det grundläggande kravet att
öka proportionaliteten i de kommunala valresultaten samtidigt som möjligheten att vinna
representation i fullmäktige även för mindre partier överlag värnas” (betänkandet s 204).
Regeringens proposition följde i sin helhet kommitténs förslag. Vid den ursprungliga utskottsbehandlingen (konstitutionsutskottets betänkande 2013/14: KU 16) avgav Vänsterpartiets
ledamot reservation mot förslaget om skilda procentspärrar vid val till kommunfullmäktige,
Riksdagen beslutade därefter att uppskjuta behandlingen av de föreslagna ändringarna i vallagen till 2014/15 års riksdag. I samband med den förnyade utskottsbehandlingen (2014/15:
KU 2) förelåg dock enighet kring att tillstyrka propositionen i dess helhet, vilket även blev
riksdagens beslut.

Argument för/emot valkretsindelning
Det är således kommunfullmäktige, som – mot bakgrund av olika överväganden – beslutar om
kommunen skall vara indelad i valkretsar eller ej. I medierna har förhållandevis litet debatt
förekommit i denna fråga, och argumenten förefaller vara förhållandevis få. I korthet kan
följande argument för respektive emot valkretsindelning anges:
För valkretsindelning:
– Om kommunen består av områden med skilda egenskaper och behov, kan vart och ett av
dessa områden garanteras representation
– Dessa olika kommundelar kan därutöver tillförsäkras en helt ”egen” representation med
lokal anknytning, om partierna utnyttjar helt skilda listor för de olika valkretsarna
– ”Splittring” pga flera (mindre) partier motverkas i och med 3 %-spärren och därmed underlättas bildandet av en ”regeringsduglig” majoritet i fullmäktigeförsamlingen som helhet
– Färre mandat i var och en av flera valkretsar medger listor med färre antal kandidater för
var och en av valkretsarna, vilket bidrar till att öka ”närheten” mellan kandidater och väljare
– Även två ”valtekniska” argument kan anföras:
Vid ett eventuellt omval pga felaktigheter vid valets genomförande kan området för omval
begränsas till avse endast en del av hela kommunen
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En indelning av kommunen i flera valkretsar kan, beroende på (ännu ej kända) kompletterande föreskrifter från valmyndigheten, eventuellt innebära viss förenkling av ”onsdagsräkningen” (= valnämndens preliminära sammanräkning tredje dagen efter valdagen, som fortsättningsvis får utsträckas till två dagar)
Emot valkretsindelning:
– Att inte valkretsindela kommunen betonar kommunen som en sammanhållen enhet i stället
för att betrakta den som bestående av skilda delar
– Om svårigheter föreligger att utforma lämpliga valkretsar med ”naturliga” avgränsningar,
kan en valkretsindelning framstå som ”konstgjord”
– Ger bredast möjliga representation för (mindre) partier i och med 2 %-spärren och framstår
därmed i viss mening som mera ”demokratisk”
– Helt skilda listor kan förorsaka ersättarproblem (jfr nuvarande landstingssystem), t ex om
det ursprungliga antalet kandidater visar sig otillräckligt under mandatperiodens gång (på
grund av avgångar)
Som kommentar till de ovan anförda argumenten om valkretsindelning kan påpekas att den
nuvarande valkretsindelningen i två valkretsar kan uppfattas som ”konstgjord” i och med att
den har delat kommunens tätortsdel utmed stadens historiska nord-sydliga genomfartsgata,
inte minst rakt genom stadens centrum. Som framgår nedan i avsnittet om möjliga framtida
valkretsindelningar, framstår – om en uppdelning av Lunds tätort skall göras – en uppdelning
av Lunds tätort utmed Södra Stambanan–Södra Vägen–Malmövägen som betydligt mera
naturlig, inte minst med tanke på att den i olika sammanhang redan idag fungerar som en
”naturlig gräns” genom staden.
På motsvarande sätt har det hittills hört till undantagen att något av de större partierna har gått
fram med mera än en lista i hela kommunen. I de fall, där detta likväl har förekommit, har det
antingen varit fråga om en särskild lista med endast yngre (längre tillbaka i tiden även med
endast kvinnliga) kandidater eller om skilda listor med samma kandidatnamn upptagna i
skilda listordningar. Valkretsvisa listor med helt skilda kandidatnamn har, såvitt vi känner till,
överhuvudtaget inte förekommit under de senaste valen.
En bidragande orsak till att partierna inte har gått fram med skilda listor i de hittillsvarande valen har sannolikt varit just det faktum att de två hittillsvarande valkretsarna – i den
mån, som de ens har beaktats i något avseende vid kandidatnominering m m – har upplevts
som förhållandevis ”konstgjorda” och att de därmed inte heller har ansetts representera någon
form av skilda ”naturliga delar” av kommunen.
För undvikande av missförstånd vad avser kandidatur vill vi i detta sammanhang påpeka att
valbarheten till kommunfullmäktige även fortsättningsvis avser hela kommunen och inte
endast den valkrets, där kandidaten är folkbokförd.
Nuvarande Lunds kommuns tillkomsthistoria
Ändrade administrativa indelningar
Lunds kommuns framväxt sedan mitten av 1900-talet kan i korthet beskrivas som följer. År
1952 utvidgades Lunds stad genom att Stora Råby landskommun införlivades. (År 1955 avskildes en mindre areal till den dåvarande Flädie landskommun.) År 1967 tillfördes (den år
1952 bildade) Torns landskommun. Genom fortsatta utbyggnader av Lund har Stora Råby och
Norra Nöbbelöv (ur Torns kommun) med åren blivit ”naturliga delar” av Lunds historiska tätort.

302

År 1974 fullbordades den nuvarande Lunds kommun genom att landskommunerna Dalby,
Genarp, Södra Sandby och Veberöd införlivades med dåvarande Lunds stad.
Framtida expansion
Lunds kommun räknar med en fortsatt stark befolkningstillväxt under överskådlig framtid.
Mätt i antalet röstberättigade vid kommunfullmäktigval växer kommunen med drygt ett genomsnittligt valdistrikt per år. Tillväxten är fördelad över flera skilda delar av kommunen,
även om en tyngdpunkt kan förväntas ligga på utbyggnaden av Brunnshögs-området. För våra
överväganden har det dock varit viktigt att notera att betydande tillväxt- och förtätningsområden bl a planeras även i väster (nuvarande handels- och industriområde söder om Öresundsvägen), norr (Norra Nöbbelöv och Stångby), öster (Dalby m fl orter) och söder (Råbylund/
Norränga).
Antalet fullmäktige
Efter 1962 års kommunala val hade Lunds stadsfullmäktige 45 ledamöter medan Torns kommunfullmäktige hade 35 ledamöter. I och med valet år 1966 inför kommunsammanslagningen
år 1967 minskades således det totala antalet fullmäktige från 80 till 50. Efter 1970 års kommunala val hade Lunds kommunfullmäktige 51 ledamöter medan de kringliggande landskommunernas fullmäktigeförsamlingar tillsammans hade 131 ledamöter (Dalby 35, Genarp 35,
Södra Sandby 30 samt Veberöd 31). I och med kommunsammanslagningen år 1974 minskades således åter det totala antalet fullmäktige, denna gång mycket markant från 182 till 65.
Till följd av Lunds kommuns befolkningstillväxt under de senaste decennierna var antalet
röstberättigade per fullmäktigemandat vid 2014 års val hela 75 % högre än vid 1973 års val
till den då nybildade kommunens fullmäktige (1 394 röstberättigade/mandat mot 790 röstberättigade/mandat). Denna ökning kommer av allt att döma att fortsätta under de kommande
åren, och redan vid 2018 års val kan det totala antalet röstberättigade beräknas uppgå till sammanlagt ca 96 000 eller 1 477 röstberättigade/mandat, vilket innebär en ökning med 87 %.
Redan av detta tillväxtskäl finns det anledning att överväga en (begränsad) utökning av antalet
fullmäktigemandat (från 65 till 67 eller 69). En viss utökning av antalet mandat skulle dessutom öka kommunens ”handlingsfrihet” vad avser valkretsindelning, t ex genom att på sikt
garantera att en ”landsbygdsvalkrets” (enligt vårt nedanstående förslag) – oavsett eventuell
kraftig tillväxt inom Lunds tätort – kan beräknas erhålla 13 eller flera fasta mandat. Även ett
önskemål om valkretsindelning av själva tätorten skulle underlättas om antalet fasta mandat
utökas från 58 till 60 eller 62, vilket – på grund av ”avrundningsreglerna” i 4 kap 14 § andra
stycket vallagen – blir konsekvensen av en total utökning från 65 mandat till 67 respektive 69.

Hur hade de nya reglerna påverkat mandatfördelningarna vid tidigare val?
Även om kommunfullmäktige inte uttryckligen har efterfrågat något svar på denna fråga,
finner vi det lämpligast att belysa följderna av att indela – eller inte indela – kommunen i valkretsar genom att översiktligt redovisa hur de nya reglerna hade påverkat mandatfördelningen
vid olika historiskt inträffade valresultat. Utan att tynga framställningen med de faktiska beräkningarna, konstaterar vi att de faktiska mandatfördelningarna efter kommunalvalen åren
1998–2014 hade förändrats på följande sätt:
Utan valkretsindelning, dvs 2% spärr
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År 1998: Vänsterpartiet skulle ha erhållit ytterligare 1 mandat, samtidigt som Miljöpartiet hade förlorat 1 mandat. Den borgerliga majoriteten om tillsammans 35 mandat hade varit oförändrad.
År 2002: Folkpartiet skulle ha erhållit ytterligare 1 mandat, samtidigt som Miljöpartiet hade
förlorat 1 mandat. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade därmed tillsammans erhållit 33 mandat i stället för de 34, som faktiskt erhölls.
År 2006: Demokratisk Vänster i Lund skulle inte ha blivit representerade i kommunfullmäktige. Därutöver skulle Moderaterna och Folkpartiet ha erhållit vardera ytterligare 1 mandat
samtidigt som Centerpartiet hade förlorat 1 mandat. Alliansen hade därmed tillsammans erhållit 35 mandat i stället för de 34, som faktiskt erhölls.
År 2010: Moderaterna och Centerpartiet hade erhållit vardera ytterligare 1 mandat, samtidigt
som Folkpartiet och Socialdemokraterna hade förlorat vardera 1 mandat. Alliansen hade därmed tillsammans erhållit 34 mandat i stället för de 33, som faktiskt erhölls.
År 2014: Utfallet överensstämmer helt med den mandatfördelning, som faktiskt erhölls vid
2014 års val.
Med valkretsindelning, dvs 3 % spärr
Betydligt flera partier hade vid olika tillfällen påverkats av den högre småpartispärren enligt
följande:
År 1998: Kommunpartiet Studenterna skulle inte ha blivit representerat i
kommunfullmäktige. Därutöver skulle Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ha erhållit
ytterligare 1 mandat vardera, samtidigt som Miljöpartiet hade förlorat 1 mandat. Den
borgerliga majoriteten om tillsammans 35 mandat hade varit oförändrad.
År 2002: Folkpartiet skulle ha erhållit ytterligare 1 mandat, samtidigt som Miljöpartiet hade
förlorat 1 mandat. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade därmed tillsammans erhållit 33 mandat i stället för de 34, som faktiskt erhölls. (Detta utfall överensstämmer
således helt med det icke-valkretsindelade fallet.)
År 2006: Demokratisk Vänster i Lund skulle inte ha blivit representerat i
kommunfullmäktige. Därutöver skulle Moderaterna och Folkpartiet ha erhållit ytterligare
vardera 1 mandat, samtidigt som Centerpartiet hade förlorat 1 mandat. Alliansen hade därmed
tillsammans erhållit 35 mandat i stället för de 34, som faktiskt erhölls. (Detta utfall
överensstämmer således helt med det icke-valkretsindelade fallet.)
År 2010: Kristdemokraterna och Demokratisk Vänster i Lund skulle inte ha blivit representerade i kommunfullmäktige. Därutöver skulle Moderaterna ha erhållit ytterligare 2 mandat,
Centerpartiet och Sverigedemokraterna vardera ytterligare 1 mandat, samtidigt som Folkpartiet hade förlorat 1 mandat. Alliansen hade därmed tillsammans erhållit oförändrat 33 mandat,
men nu fördelade på endast tre partier.
År 2014: Kristdemokraterna skulle inte ha blivit representerat i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade erhållit vardera ytterligare 1 mandat. Den efter valet
styrande minoriteten hade därmed tillsammans erhållit 33 mandat (dvs egen majoritet) i stället
för de 31, som faktiskt erhölls; den minoritet som – efter att Vänsterpartiet lämnat sina presidieposter – för närvarande styr skulle ha erhållit 28 mandat i stället för de 26, som faktiskt
erhölls.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att valutslaget – mätt i termer av vilken blockbildning,
som hade erhållit majoritet vid de olika tillfällena – inte hade påverkats vid nio av dessa tio
hypotetiska mandatfördelningar. Om vi bortser från de mera tillfälliga lokala partibildningarna och ser endast till riksomfattande partier, hade det vid dessa redovisade val endast varit
Kristdemokraterna som hade påverkats i så stor utsträckning att partiet hade utestängts från
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kommunfullmäktige – och då endast vid valkretsindelning och därav följande högre småpartispärr.
Vi har inte funnit anledning att i detta sammanhang försöka analysera vilken effekt ett
marginellt ändrat valresultat vid vart och ett av de fem redovisade valen kunde ha haft på
partisammansättningen i styrelser och nämnder av olika storlek. I praktiken har lagen om proportionellt valsätt inte tillämpats strikt, utan fördelningen av dessa poster (inkl presidieuppdrag) har inom resp partiblock gjorts upp genom inbördes förhandlingar.
I detta sammanhang vill vi samtidigt framhålla att även det hittillsvarande valsystemet med
åtskilda ”slutna” valkretsar utan garanterad kommunproportionalitet har inneburit varierande
grader av ”orättvisa” mellan partierna på grund av att ”överflödiga” röster i den ena valkretsen inte har kunnat överföras för att tillgodoräknas i den andra valkretsen. Mandaten i de
skilda valkretsarna har därigenom blivit olika ”dyra” eller ”billiga”.
Som ett av de mera tydliga exemplen på detta – i form av ogynnsam respektive gynnsam
fördelning de erhållna rösterna – kan anföras valet år 2002, då Folkpartiet erhöll sammanlagt
12 mandat för totalt 12 208 röster i hela kommunen samtidigt som Moderaterna erhöll sammanlagt 13 mandat för totalt 11 709 röster, dvs erhöll ytterligare 1 mandat trots i runda tal
sammanlagt 500 färre röster. Den kommunproportionalitet, som införs fr o m 2018 års val
(oavsett valkretsindelning eller ej), är avsedd att undanröja riskerna för denna form av orättvisa vid mandatfördelningen.
En eventuell framtida valkretsindelning
En lämplig indelning i valkretsar
Som vi anfört ovan i avsnittet om argument för resp emot valkretsindelning, ger indelningen i
olika valkretsar partierna en möjlighet att uppträda med (helt eller delvis) skilda kandidatlistor
för att på så sätt öka kandidaternas lokala anknytning till på olika grunder skilda delar av
kommunen, men innebär samtidigt inte något som helst tvång för partierna att utnyttja denna
möjlighet. Önskar kommunfullmäktige i stället betona kommunen som en sammanhållen enhet, bör eller behöver den inte heller indelas i flera valkretsar.
Nuvarande Lunds kommun bildades i och med sammanslagningen år 1974 och omfattar ca
440 km2 (varav ca 427 km2 landareal). Att behålla den nuvarande indelningen i två likstora
valkretsar är fullt möjligt i valtekniskt avseende. Indelningen uppfattas dock som onaturlig,
och den bör därför ändras. Befolkningsmässigt, geografiskt och näringsmässigt består kommunen av två i flera avseenden betydligt skilda delar. Lunds nuvarande tätort (dvs förutvarande Lunds stad inklusive Norra Nöbbelöv) omfattar ca 46 km2, dvs endast en dryg tiondel
(10,5 %) av hela kommunens areal. I denna del av kommunen, som är tydligt koncentrerad i
den sydliga delen av kommunens västra hörn bor ca 85 000, dvs tre fjärdedelar, av kommunens totalt ca 115 000 innevånare. De återstående ca 30 000 av kommunens befolkning,
dvs en fjärdedel, bor betydligt mera utspritt över de återstående nära nio tiondelarna av kommunens areal. Proportionerna mellan dessa kommundelar beträffande antalet röstberättigade
är i stort sett desamma. Befolkningstätheten i tätortsdelen (ca 1 800 invånare/km2) är nära 25
gånger högre än i den återstående delen av kommunen (knappt 75 invånare/km2). Den tydligaste uppdelningen av kommunen i två eller flera skilda delar kan således göras utifrån
denna grundläggande åtskillnad. Vi förordar därför att en eventuell valkretsindelning av kommunen i första hand görs utifrån denna grundläggande skillnad mellan kommunens ”stad” och
dess kringliggande ”landsbygd”.
Genom själva tätortskärnan utgörs den tydligaste – och därmed mest ”naturliga” –skiljelinjen av Södra stambanans sträckning rakt genom tätortens centrum. Delar av denna skilje-
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linje bör helt eller delvis utnyttjas i det fall man önskar att i sin tur även dela tätorten på mera
än en valkrets. I vårt huvudalternativ med en indelning av själva tätorten i två valkretsar (dvs
hela kommunen delad i tre valkretsar) har vi därför förordat en indelning, som huvudsakligen
utnyttjar denna nord-sydliga skiljelinje genom själva tätorten Lund.
Den närmast till hands liggande ändringen är således att tätorten Lund utgör den ena valkretsen och att övriga delar av kommunen utgör en annan valkrets. Sett till kommundelarnas
skilda egenskaper är detta den mest naturliga indelningen. ”Obalansen” mellan de två valkretsarna i antalet fullmäktige blir dock så påtaglig (på grundval av antalet röstberättigade vid
2014 års val skulle de två valkretsarna ha erhållit 45 resp 13 fasta mandat), att vi förordar att
även själva Lunds tätort delas i två valkretsar utmed den skiljelinje som utgörs av Södra stambanan–Ringvägen–Malmövägen. Dessa två tätortsvalkretsar blir visserligen av olika storlek
(på grundval av antalet röstberättigade vid 2014 års val skulle i detta fall östra Lund ha erhållit 29 fasta mandat, västra Lund 15 fasta mandat och landsbygdsvalkretsen 14 fasta mandat),
men avspeglar samtidigt tydligt markerade skilda delar av själva tätorten Lund. (Skillnaderna
i mandattilldelning mellan tätort och landsbygd beror på tilldelningsmetodens överskjutande
kvoter.)
Som namn på valkretsarna föreslår vi i trevalkretsalternativet Östra valkretsen, Mellersta
valkretsen och Västra valkretsen, i tvåvalkretsalternativet Östra valkretsen och Västra valkretsen.
Vi är medvetna om att vårt förslag inte helt överensstämmer med gränserna enligt det beslut om indelning i stadsdelsområden, som Lunds byggnadsnämnd fattade den 18 september
2015; vi konstaterar dock samtidigt att det inför byggnadsnämndens beslut inte heller förelåg
något behov av samråd eller annan samverkan med valnämnden. Vårt förslag till indelning
överensstämmer inte heller med den nya indelning av kommunen i s k distrikt, som införs för
folkbokföringsändamål från den 1 januari 2016; detta har sin förklaring att denna nya indelning avser att – på grundval av 1999 års församlingsindelning – för framtiden bevara en historisk tidigare indelning. (Indelningen i stadsdelsområden överensstämmer av förklarliga skäl
inte heller med den kommande distriktsindelningen.)
Fullmäktiges beslut inför 2018 års val bör ses som ett principbeslut, avsett att gälla över en
nu överblickbar framtid. På längre sikt kommer det självfallet därutöver att föreligga ett behov av att regelbundet se över den detaljerade gränsdragningen mellan valkretsarna på samma
sätt som indelningen i valdistrikt kommer att behöva justeras på grund av kommunens fortsatta befolkningstillväxt.
Antalet fullmäktigemandat
Marginalerna mellan de tänkta valkretsarna är förhållandevis små. Redan inför 2018 års val
kan – utifrån för tillfället tillgängliga siffror – vid tvåvalkretsalternativet den större valkretsen
sannolikt tilldelas 45 fasta mandat och den mindre valkretsen 13 fasta mandat; vid trevalkretsalternativet blir i så fall fördelningen 30 resp 15 fasta mandat i de två tätortsvalkretsarna
och 13 i den återstående valkretsen. (Inför år 2022 kan den östra delen av Lunds tätort förväntas öka sin andel ytterligare något.)
De 7 utjämningsmandaten, som ju används för att ”rätta” den slutliga fördelningen av antalet fullmäktige mellan partierna, kan schablonmässigt antas fördela sig mellan olika valkretsar ungefärligen i förhållande till dessas inbördes storlek. Detta innebär i sin tur att en valkrets med 13–17 fasta mandat kan beräknas erhålla 1–2 av utjämningsmandaten och en betydligt större valkrets de återstående utjämningsmandaten.
Som vi anfört redan ovan, skulle en utökning av det totala antalet fullmäktige till 67 eller
69 öka kommunens ”handlingsfrihet” inför en ojämnt fördelad kommande befolkningstillväxt.
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De ovan beskrivna fördelningarna av de fasta fullmäktigemandaten (60 resp 62) skulle då sannolikt förändras enligt följande:
45–13 skulle i stället ha blivit bli 46–14 resp 48–14
29–15–14 skulle i stället ha blivit 30–16–14 resp 31–17–14
45–13 skulle i stället sannolikt bli 47–13 resp 48–14
30–15–13 skulle i stället sannolikt bli 31–16–13 resp 32–16–14
I samtliga dessa fall skulle de mindre valkretsarna med ligga på eller strax över den önskvärda
gränsen 13 fasta mandat.
Om kommunfullmäktige är berett att inför något av de närmast kommande valen utöka det
totala antalet fullmäktige (t ex till 67 eller 69), är det vår uppfattning att även denna förändring bör göras redan inför 2018 års val så att samtliga planerade förändringar genomförs vid
ett och samma tillfälle.
Tidpunkter och tidsförhållanden
Bestämmelser om (och tidsgränser för) indelning i valkretsar och valdistrikt återfinns i 4 kap
13, 15, 17 och 18 §§ vallagen. Sammanfattningsvis gäller följande tidpunkter och tidsförhållanden för valnämnden och kommunfullmäktige inför de allmänna valen år 2018.
Valnämnden påbörjar sin översyn av valdistrikten under det första halvåret 2016 genom
att utföra befolkningsprognoser inför perioden 2018–2022, dvs avseende två ordinarie val.
Kommunfullmäktige bör ha tagit ställning till frågan om eventuell valkretsindelning av kommunen i form av ett formellt uppdrag till valnämnden före sommaren 2016, så att valnämnden
under andra halvåret 2016 känner till vilka övergripande gränsdragningar som i så fall skall
vara styrande för indelningen av kommunen i enskilda valdistrikt. Fullmäktiges beslut preciseras därefter under det fortsatta arbetets gång av valnämnden med hänsyn till aktuella och
förutsedda fastighetsindelningar utmed de önskade övergripande gränserna.
Under andra halvåret 2016 påbörjar valnämnden detaljöversynen av den blivande
valdistriktsindelningen, och detta arbete avslutas med en avstämning mot de prognossiffror
som tillhandahålls av SCB per den 1 mars 2017. Nämnden överlämnar därefter sitt slutgiltiga
förslag till kommunfullmäktige under april/maj 2017.
Under hösten 2017 beslutar kommunfullmäktige slutgiltigt huruvida kommunen skall vara
indelad i valkretsar eller ej; beslutet skall fattas senast den 31 oktober 2017, och det skall därefter fastställas av länsstyrelsen. Fullmäktige skall även besluta om indelningen i valdistrikt;
detta beslut skall fattas i så god tid, att länsstyrelsen kan fastställa detsamma senast den 1 december 2017. I praktiken innebär detta, att båda besluten fattas av fullmäktige senast vid dess
sammanträde i oktober 2017.
Om fullmäktige har beslutat om indelning av kommunen i valkretsar, fastställer länsstyrelsen senast den 30 april 2018 antalet fasta mandat per valkrets. SCB:s beräkning per den
1 mars 2018 av antalet röstberättigade utgör grunden för detta beslut.
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2015-08-27

Kommunfullmäktige
2015/9

Plats och tid

Sessionssalen i Stadshallen, kl 17:00 - 22:35

Ledamöter

Lennart Prytz (S), ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordförande
Holger Radner (FP), 2:e vice ordförande
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S), § 159, kl. 20.49- 22.35
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S)
Per Olsson (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Edith Escobar (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M)
Lars Johansson (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Emma Berginger (MP), §§ 146-159, kl. 20:05-22:35
Yanira Difonis (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (FP)
Lars Hansson (FP)
Mia Honeth (FP)
Ulf Nilsson (FP)
Philip Sandberg (FP)
Hanna Gunnarsson (V)
Görild Malmberg (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Matthew Bonnor (SD), §§ 126-147, kl. 17:00-21.10
Dragan Brankovic (SD)
Ted Ekeroth (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Sverker Oredsson (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande
ersättare

Eleni Rezaii Liakou (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Klara Strandberg (S), tjänstgör för Peter Fransson (S) §§ 126-158,
kl. 17:00-22.35
Klas Svanberg (M), tjänstgör för Louise Burman (M)
Nils Paulsson (M), tjänstgör för Marcus Lantz (M)
Anders Ebbesson (MP), tjänstgör för Cecilia Emanuelsson (MP)
Jean Niyongabo (MP), tjänstgör för Peter Bergwall (MP)
Hanna Örnskär (MP), tjänstgör för Joakim Månsson Bengtsson (MP)
§§ 137-160, kl. 17.25-22.35
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 126-145
Inger Tolsved Rosenkvist (FP), tjänstgör för Gunnar Brådvik (FP)
Christoffer Brinkåker (SD), tjänstgör för Bo Kjellberg (SD)

Ersättare

Mohsen Abtin (S)
Rune Granqvist (S)
Ronny Hansson (S)
Akram Heidari (S)
Eva S Olsson (S)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Alexander Wallin (M)
Karl Branzén (FP)
Hanna Håkanson (FP), kl. 17.00-22.00
Helena Falk (V)
Lars A Ohlsson (V)
Mats Hansson (SD)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tove Persson (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Ulf Nilsson (FP)

Paragrafer

§§ 126 - 160

Tid och plats för justering Kommunkontoret den 10 september 2015 kl. 14.00
Underskrifter
Sekreterare

_________________________________________
Daniella Ivkovic

Ordförande

_________________________________________
Lennart Prytz (S)

Justerare

_________________________________________
Christina Sjöström (MP)

_________________________________________
Ulf Nilsson (FP)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

27 augusti 2015

Datum då anslaget sätts upp:

10 september 2015

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkontoret

Underskrift:

_________________________________________
Daniella Ivkovic

Justerare

Datum då anslaget tas ned: 2 oktober 2015

Utdragsbestyrkande
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§ 138
Valkretsindelning av Lunds kommun
Dnr KS 2015/0457, bilaga 80

Sammanfattning
Vallagen har från och med 1 januari 2015 fått ett antal ändrade lydelser, som skall tillämpas från
och med de allmänna valen år 2018. Förutom ett antal andra ändringar, ändras lagens kapitel 4 så att
en kommuns indelning i valkretsar fortsättningsvis blir frivillig. Om en kommun indelas i
valkretsar, införs kommunala utjämningsmandat, så att inbördes storleksskillnader mellan
valkretsarna saknar praktisk betydelse. Enligt ny lydelse av 14 kap 6 § vallagen införs dock
samtidigt fasta småpartispärrar i alla kommuner, oavsett om dessa är valkretsindelade eller ej.
Spärrnivån skiljer sig mellan icke-valkretsindelade kommuner (2 % spärr) och valkretsindelade
kommuner (3 % spärr).

Beslutsunderlag
Valnämndens beslut den 7 april 2015, § 16, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2015
Kommunstyrelsens beslut den 12 augusti 2015, § 236.

Anföranden
Klara Strandberg (S), Louise Rehn Winsborg (M), Lars V Andersson (C), Anders Ebbesson (MP),
Hans-Olof Andersson (SD), Cherry Batrapo (FI), Sven-Bertil Persson (V), Marie Henschen (FNL),
Inga-Kerstin Eriksson (C) och
Torsten Czernyson (KD) yttrar sig.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt valnämnden att redovisa de nya regler avseende valkretsindelning och
mandatfördelning, som kommer att tillämpas vid val till kommunfullmäktige fr o m de allmänna
valen år 2018,
att uppdra åt valnämnden att belysa följderna av beslut om att dela in Lunds kommun i två eller
flera valkretsar, alternativt en valkrets,
att besluta att valnämnden översiktligt ska redovisa argument för respektive emot valkretsindelning
enligt de nya valreglerna,
att valnämnden ska – som ett underlag i det fall fullmäktige för sin del beslutar om
valkretsindelning – ange om någon av de beskrivna valkretsindelningarna framstår som särskilt
lämplig och därvid ange skälen för detta ställningstagande,
att valnämnden ska redovisa de givna uppdragen före utgången av år 2015
samt att kommunstyrelsen anvisar 50 000 kronor av kommunstyrelsen medel till förfogande till
valnämnden för uppdragets genomförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Valnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Gunnar Jönsson
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Kommunstyrelsen

046-355922
gunnar.jonsson@lund.se

Valkretsindelning av Lunds kommun.
Dnr KS 2015/0457

Sammanfattning
Vallagen har från och med 1 januari 2015 fått ett antal ändrade lydelser,
som skall tillämpas från och med de allmänna valen år 2018. Förutom ett
antal andra ändringar, ändras lagens kapitel 4 så att en kommuns
indelning i valkretsar fortsättningsvis blir frivillig. Om en kommun
indelas i valkretsar, införs kommunala utjämningsmandat, så att inbördes
storleksskillnader mellan valkretsarna saknar praktisk betydelse. Enligt
ny lydelse av 14 kap 6 § vallagen införs dock samtidigt fasta
småpartispärrar i alla kommuner, oavsett om dessa är valkretsindelade
eller ej. Spärrnivån skiljer sig mellan icke-valkretsindelade kommuner (2
% spärr) och valkretsindelade kommuner (3 % spärr).

Beslutsunderlag
Valnämndens beslut den 7 april 2015, § 16, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2015

Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet
Lunds kommun har i enlighet med hittills gällande föreskrifter i vallagen
vid val till kommunfullmäktige varit indelad i två valkretsar (omfattande
32 respektive 33 fullmäktige). Indelningen i valkretsar har – till följd av
kommunens antal röstberättigade – varit obligatorisk, och indelningen i
två lika stora valkretsar har eftersträvats för att den faktiska
”småpartispärren” skall vara så lika som möjligt.
Vallagen har från och med 1 januari 2015 fått ett antal ändrade
lydelser, som skall tillämpas från och med de allmänna valen år 2018.
Förutom ett antal andra ändringar, ändras lagens kapitel 4 så att en
kommuns indelning i valkretsar fortsättningsvis blir frivillig. Om en
kommun indelas i valkretsar, införs kommunala utjämningsmandat, så att
inbördes storleksskillnader mellan valkretsarna saknar praktisk betydelse.
Enligt ny lydelse av 14 kap 6 § vallagen införs dock samtidigt fasta
småpartispärrar i alla kommuner, oavsett om dessa är valkretsindelade
eller ej. Spärrnivån skiljer sig mellan icke-valkretsindelade kommuner
(2 % spärr) och valkretsindelade kommuner (3 % spärr).
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Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-15 22 03

www.lund.se

lunds.kommun@lund.se
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Fördelen ur demokratisk synpunkt med att ha endast en valkrets är
således att spärren blir 2 %, det vill säga marginellt lägre än den nivå som
i praktiken råder i Lund (som dock har varierat från val till val på grund
av antalet uppträdande partier och deras inbördes storleksförhållanden).
Motsvarande fördel med att ha två (eller flera) valkretsar är att man –
under förutsättning att partierna utnyttjar möjligheten att gå fram med
olika listor i de olika valkretsarna – får en närmare anknytning mellan
väljarna i en viss del av kommunen och de valda för denna del. Spärren
blir i detta fall 3 %, vilket är något högre än den som i praktiken hittills
har rått i kommunens hittillsvarande valkretsar. Även andra
hänsynstaganden kan givetvis påverka det slutliga beslutet.
Beslut om valkretsindelning eller ej måste fattas senast under år 2016,
eftersom valkretsgränserna är styrande för indelningen i valdistrikt, som i
sin tur skall fastställas av länsstyrelsen under år 2017. Huvuddelen av
utredningsarbetet bör därför slutföras redan under år 2015.
De två huvudalternativen (valkretsindelning eller ej) förefaller ur
valnämndens synvinkel i stort sett likvärdiga vad avser nämndens rent
valtekniska hantering, och inget av systemen – eller alternativen vad
avser antalet valkretsar – förefaller således innebära några påtagliga föreller nackdelar i rent valtekniskt avseende i förhållande till de övriga
tänkbara. Valnämnden har därför för sin del ingen anledning att förorda
något av de två alternativen.
Om en indelning i valkretsar skall behållas i kommunen, finns – mot
bakgrund av de nya reglerna, som till exempel inte ställer krav på lika
stora valkretsar – anledning att överväga andra gränsdragningar än den
hittillsvarande, som bland annat har delat Lunds stadskärna mitt itu i en
östlig och en västlig del. Ett exempel på en alternativ och ur flera
synpunkter mera naturlig valkretsindelning är att låta tätorten Lund
utgöra en valkrets samt att låta övriga delar av kommunen utgöra en
annan.
Valnämnden är för sin del beredd att – i den utsträckning som
kommunfullmäktige önskar – närmare utreda och redovisa effekterna av
valkretsindelning eller ej – det vill säga en spärr på 2 % eller en spärr på
3 % kombinerad med utjämningsmandat – genom att bland annat
redovisa vilka effekter de olika systemen skulle ha haft, om de hade
tillämpats vid olika hittillsvarande val i kommunen.
När det gäller lämpligt antal valkretsar, kan valnämnden på
motsvarande sätt även utreda och redovisa fördelningarna av fasta
mandat och utjämningsmandat vid olika alternativa valkretsindelningar.
Därutöver kan valnämnden – i det fall kommunfullmäktige så önskar
– även ge upplysningar och råd om vilka valtekniska lösningar, som kan
användas för att – så långt möjligt – uppnå andra eventuellt önskade
effekter hos ett nytt valsystem.
Samtliga erhållna uppdrag förutsätts genomföras i nära samverkan
med kommunfullmäktiges företrädare i denna fråga.
Åren 2015–2017 är ”mellanvalsår” och några medel för
utredningsverksamhet av nu aktuellt slag är inte beräknande i
valnämndens ordinarie budget för respektive år. Beroende på
omfattningen bör därför kommunfullmäktiges uppdrag och önskemål
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även åtföljas av ekonomiska resurser för respektive uppdrags
genomförande.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt valnämnden
att – i de avseenden kommunfullmäktige finner lämpligt – belysa
följderna av beslut om eventuell fortsatt valkretsindelning av Lunds
kommun,
att – i det fall kommunen föreslås även fortsättningsvis vara
valkretsindelad – avge förslag till valkretsindelning, samt
att valnämnden skall redovisa de givna uppdragen före utgången av år
2015.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Sammanträdesdatum

2016-05-03
Bilaga 83

§ 187

Christer Wallin (M) och Klas Svanberg
(M) motion om att främja
bostadsbyggandet genom att avskaffa
särkraven, (KF)

Dnr KS 2015/0844

Sammanfattning
Christer Wallin (M) och Klas Svanberg (M) föreslår i en motion att
fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att kartlägga alla
kommunala särkrav för byggande som tillämpas av Lunds kommun samt
att återkomma med förslag på förändringar av kommunens styrdokument
så att de överensstämmer med gällande lagstiftning. Då ytterligare
kartläggning av särkrav inte bedöms nödvändig av nämnderna och då
fullmäktige beslutat anta Strategi för hållbart byggande samt avveckla
Miljöbyggprogram Syd föreslår kommunkontoret att motionen kan anses
besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 31 mars 2016.
Kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2016, § 69.
Byggnadsnämndens beslut den 22 oktober 2015, § 189.
Tekniska nämndens beslut den 21 oktober 2015, § 193.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2015.
Christer Wallins (M) och Klas Svanbergs (M) motion, inkommen den 31
augusti 2015.

Yrkanden
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och Anne Landin (FNL)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att bifalla motionen, med hänvisning till att kommunfullmäktige genom
tidigare beslut har möjliggjort för fortsatta kommunala särkrav genom
införandet av ”Strategi för hållbart byggande”.
Ulf Nymark (MP), Anders Almgren (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Mia
Honeth (L) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att motionen får anses besvarad mot bakgrund av kommunfullmäktiges
beslut den 31 mars 2016, § 69, att anta Strategi för hållbart byggande,
och avveckla miljöbyggprogram Syd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2016-05-03

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Christer Wallins (M) m.fl. yrkande
mot Ulf Nymark (MP) m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla Ulf Nymarks (MP) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

motionen får anses besvarad mot bakgrund av kommunfullmäktiges
beslut den 31 mars 2016, § 69, att anta Strategi för hållbart
byggande, och avveckla miljöbyggprogram Syd.

Reservationer
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD) och Anne Landin (FNL)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 187/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Christer Wallin (M) och Klas Svanberg (M)
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-03

KS 2015/0962

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-05-03 klockan 15.00–19.20

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), 17:15-19:20 §§ 169-194
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S)
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§ 154168
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Ronny Johannessen (M), 15:15-19:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI), 15:00-19:00

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör, 15:00-18:05
Magdalena Titze, Samordnare för flyktingfrågor, 15:00-15:50

Justerare

Mia Honeth (L)

Paragrafer

§ 154-194

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 10 maj 2016, kl. 13.30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-03

KS 2015/0962

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mia Honeth (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-03

Paragrafer

§ 154-194

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-06-01
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RESERVATION

Kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-03

Ang Christer Wallin (M) och Klas Svanberg (M) motion om att främja
bostadsbyggandet genom att avskaffa särkraven (Dnr: KS
2015/0844)
Efterfrågan på bostäder i Lunds kommun är betydligt större än utbudet. Diverse kommunala
särkrav hämmar produktionen av nya bostäder och därför ändrade den förra alliansregeringen
Plan- och bygglagen så att kommunala särkrav på tekniska egenskaper inte längre ska få
förekomma. Syftet med denna motion är att förmå kommunen att kartlägga alla kommunala
särkrav som Lunds kommun tillämpar. Vi menar att det inte är mer än rimligt att Lunds
kommun ser till att följa svensk lag och även anstränger sig för att undanröja olika hinder för
ökat bostadsbyggande. Att kunna erbjuda såväl ung som gammal, ensam som familj och rik
som fattig en egen bostad är en av våra allra största utmaningar. Därför är det av yttersta vikt
att kommunen som organisation bidrar till att underlätta och förenkla för bostadsbyggande.
Vi beklagar att kommunstyrelsen valde att inte bifalla motionen och vi reserverar oss därmed
till förmån för våra yrkanden
att

uppdra åt kommunstyrelsen att kartlägga alla kommunala särkrav för byggande
som tillämpas av Lunds kommun

att

uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med förslag
på förändringar av kommunens styrdokument så att de överensstämmer med
gällande lagstiftning

Christer Wallin (M)

Torsten Czernyson (KD)
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Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-04-11

KS 2015/0844

Kommunstyrelsen

Gunnel Dymling
046-355367
gunnel.dymling@lund.se

Christer Wallins (M) och Klas Svanbergs (M)
motion om att främja bostadsbyggandet
genom att avskaffa särkraven.
Sammanfattning
Christer Wallin (M) och Klas Svanberg (M) föreslår i en motion att
fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att kartlägga alla
kommunala särkrav för byggande som tillämpas av Lunds kommun samt
att återkomma med förslag på förändringar av kommunens styrdokument
så att de överensstämmer med gällande lagstiftning. Då ytterligare
kartläggning av särkrav inte bedöms nödvändig av nämnderna och då
fullmäktige beslutat anta Strategi för hållbart byggande samt avveckla
Miljöbyggprogram Syd föreslår kommunkontoret att motionen kan anses
besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets skrivelse (denna skrivelse) 2016-03-31
Tekniska nämndens yttrande
Byggnadsnämndens yttrande
Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 81
Christer Wallins (M) och Klas Svanbergs (M) motion om att främja
bostadsbyggandet genom att avskaffa särkraven.

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

Ärendet
Christer Wallin (M) och Klas Svanberg (M) föreslår i en motion att
fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att kartlägga alla
kommunala särkrav för byggande som tillämpas av Lunds kommun samt
att återkomma med förslag på förändringar av kommunens styrdokument
så att de överensstämmer med gällande lagstiftning.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden och byggnadsnämnden
som i ett gemensamt yttrande bl a framför att Lunds kommun under flera
år skrivit in i markanvisningsavtal, dvs försäljning av kommunal mark, att
byggherren ska åta sig att följa kommunens basanpassningsprogram - Bättre

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Rådhuset

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-04-11

KS 2015/0844

för alla och program för ekologiskt hållbart byggande - Miljöbyggprogram
SYD, i enlighet med kommunfullmäktige beslut.
Några ytterligare särkrav har inte skrivits in i markanvisningsavtalen, och
nämnderna anser att vidare kartläggning därmed inte borde vara nödvändig.
Nämnderna har också gjort bedömningen att även om det inte i varje fall är
lagstridigt att fortsätta att skriva in Miljöbyggprogram SYD och Bättre för
alla i avtalen, så kan inte längre samma vinster ses med programmen varför
de föreslås avvecklas. Som ersättning för Miljöbyggprogram SYD har
nämnderna tagit fram ett förslag på hur kommunen istället kan arbeta i
målinriktad byggherredialog- och samverkansform för att stimulera hållbart
byggande benämnt Strategi för hållbart byggande. Nämnderna föreslår att
produkterna Miljöbyggprogram SYD och Bättre för alla istället kan fungera
som frivilliga handböcker.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2016 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 samt att uppdra åt byggnadsnämnden och tekniska nämnden att
gemensamt aktualisera en revidering av strategin vid behov, dock minst en
gång per mandatperiod.
Då ytterligare kartläggning av särkrav inte bedömts nödvändig av
nämnderna och då fullmäktige beslutat anta Strategi för hållbart byggande
samt avveckla Miljöbyggprogram Syd föreslår kommunkontoret att
motionen därmed kan anses besvarad.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar
att

mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31 att anta
Strategi för hållbart byggande, och avveckla miljöbyggprogram
Syd, motionen får anses besvarad.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Bitr kommundirektör
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Motion från Moderaterna i Lunds kommun

Främja bostadsbyggandet genom att avskaffa särkraven
Den 1 januari 2015 trädde ett antal ändringar i Plan- och bygglagen, PBL, i kraft. Syftet med
ändringarna i Plan- och bygglagen är att främja bostadsproduktionen i Sverige för att kunna
möta den höga efterfrågan. Bland annat infördes ett förbud mot kommunala särkrav på
tekniska egenskaper på byggnadsverk. Ett allmänt exempel på särkrav är när en kommun
sätter upp egna krav för byggnaders energianvändning, men även andra lokala regelverk som
avviker från nationell lagstiftning. De kommunala särkraven medför inte sällan kännbara
merkostnader för projektering och uppförande av bostäder, vilket motverkar industriellt
byggande och lägre boendekostnader. Indirekt är följden att nyproduktionen av bostäder hålls
tillbaka.
Under Alliansens tid vid makten i både Lund och i riksdagen togs det flera steg för att öka
utbudet av bostäder. Några exempel var tillfälliga bygglov för studentbostäder vid Ideon samt
försök med experimentellt byggande av små studentbostäder i samverkan med AF Bostäder.
Även om Lund är en av de kommuner i Sverige där det byggs flest bostäder per capita är det
Moderaternas åsikt att kommunen måste göra ännu mer för att främja bostadsbyggandet. En
bra början är att följa den nya lagstiftningen. Lunds kommun bör därför se över vilka särkrav
på tekniska egenskaper som Lunds kommun tillämpar och om dessa kan omarbetas eller
avskaffas. En tillväxtkommun som Lund, med en befolkningstillväxt på drygt 1,4 % och ett
starkt tryck på bostadsmarknaden, har helt enkelt inte råd att låta diverse särkrav strypa flödet
av bostäder ut på marknaden.
Miljöbyggprogram Syd är ett exempel på ett kommunalt särkrav som kan tänkas ha en
hämmande inverkan på bostadsproduktionen. Programmet togs fram i samarbete med Lunds
universitet för att stimulera ett mer ekologiskt hållbart byggande. Huvudsakligen riktar sig
Miljöbyggprogram Syd till professionella byggherrar som köper mark av kommunen för att
bygga och består av ett antal fokusområden som i sin tur är indelade i tre miljöklasser.
Intentionerna med Miljöbyggprogram Syd är goda, men när det ställs mot möjligheten att öka
takten i bostadsbyggandet finns det anledning att verkligen se till så att Lunds kommun
anpassar sig till den nya lagstiftningen i plan- och bygglagen. Värt att nämna är att Boverket
redan har krav på energieffektivitet i nybyggnation som reglerar hur många kilowattimmar
per kvadratmeter och år en byggnad får förbruka.
Ett annat exempel är Lunds kommuns så kallade basutformningsprogram ”Bättre för alla”,
senast reviderat och antaget av kommunfullmäktige år 2009. Programmet ställer kommunala
särkrav för tillgänglighetsanpassning av bostäder, i flera fall utöver Plan- och bygglagen,
Byggnadsverkslagen och Boverkets byggregler (BBR). ”Bättre för alla” medföljer
kommunala markanvisningar och framförs som önskemål vid förhandling om
exploateringsavtal.
1
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Byggbranschen har via Sweden Green Building Council tagit fram ett
miljöcertifieringssystem för byggnader kallat BREEAM-SE. Det grundar sig i sin tur på ett
motsvarande system framtaget i Storbritannien. I allt väsentligt påminner BREEAM-SE om
Miljöbyggprogram syd, med skillnaden att det är frivilligt att följa. Systemet är väletablerat i
Europa vilket förbättrar möjligheterna till jämförbarhet mellan länder. Det har fördelen att
svenska och internationella investerare kan jämföra miljöcertifieringen på en internationell
marknad. Vi tror att en anpassning av Miljöbyggprogram syd till BREEAM-SE hade kunnat
ge positiva effekter.

Moderaterna i Lunds kommun föreslår kommunfullmäktige besluta
att

uppdra åt kommunstyrelsen att kartlägga alla kommunala särkrav för byggande
som tillämpas av Lunds kommun

att

uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med förslag
på förändringar av kommunens styrdokument så att de överensstämmer med
gällande lagstiftning

Christer Wallin (M)
Oppositionsråd

Klas Svanberg (M)
2. vice ordförande byggnadsnämnden

2
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

1

2015-10-22

§ 189
KS Remiss, Christer Wallins (M) och Klas Svanbergs
(M)motion, Främja bostadsbyggandet genom att avskaffa
särkraven
Dnr BN 2015/0347
Sammanfattning
Ny lagstiftning som begränsar kommunernas möjligheter att ställa krav på en
byggnads tekniska egenskaper i samband med genomförandet av detaljplaner
har börjat gälla den 1 januari 2015. Lunds kommun har innan dess skrivit in
sådana krav i markanvisningsavtal i form av Miljöbyggprogram SYD och
Bättre för alla. Båda programmen innehåller till vissa eller stora delar tekniska
egenskapskrav som går utöver de nationella, så kallade särkrav.
Motionärerna vill att Lunds kommun ska kartlägga vilka särkrav som tillämpas
i kommunen och att styrdokument ses över så att de överensstämmer med den
nya lagstiftningen.

Beslutsunderlag
Främja bostadsbyggandet genom att avskaffa särkraven, motion från
Moderaterna i Lund, bilaga 2
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2015-10-08
Yrkanden
Lena Gustafsson (M) och Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Bernt Bertilsson (C) och
Helmut Moser (V) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Björn Abelson (S) ställer proposition på Lena Gustafssons (M)
m.fl. yrkande om bifall till motionen mot Björn Abelson (S) m.fl. yrkande om
bifall till kontorets förslag och finner att byggnadsnämnden beslutat om bifall
för kontorets förslag.
Byggnadsnämnden beslutar
att överlämna kontorens tjänsteskrivelse som remissvar till kommunkontoret,
som svar på motionen.
Jäv
Klas Svanberg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta
ärende.
Reservationer
Moderaterna reserverar sig mot beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-10-22

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Förvaltningschefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-10-22

LUND

Plats och tid :

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget l, kl. 17:00- 20:15

Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

BjörnAbelson (S)
UlfNymark (MP)
Klas Svanberg (M) ersattes av Alexander Wallin (M) under handläggningen av § 189
Daniel Pettersson (S)
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP)
Mia Honeth (FP)
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)
Helen Pender (S), ersättare förAkram Heidari (S).

Ersättare:

Mohsen Abtin (S)
Ebba Rodriguez Bristulf (S)
Alexander Wallin (M), ersättare för Klas Svanberg (M) under handläggningen av § 189.
Johan Helgeson (MP)
Mattias Brage (FP)
Per Johnsson (C)

Justerare:

Mia Honeth (FP) med Helen Pender (S) som ersättare.

Paragrafer:

§§ 174- 193

Plats/tid för justering:

stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget l, 30 oktober 2015 kl. 09.00
(f

Underskrifter:

sekreterare

Ordförande

~WCG~n~b~::Q~~ftj~~

~"!!!:!-

Justerare
Mia Honeth

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

22 oktober 2015

Datum då anslaget sätts upp:

2 november 2015

Förvaringsplats för protokollet:

Byg nadsnämndens kansli

underskri ft:

~ 1icaAnge

r

+-"---=>,;<---0--"--"
.,.-->...<C"-'----

Datum då anslaget tas ned: 24 november 2015

-'-"----"-'---=---I...L-;P--"----
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

1

2015-10-21

§ 193
Motion (M) Främja bostadsbyggandet genom att avskaffa
särkraven
Dnr TN 2015/0509
Sammanfattning
I januari 2015 började en ny lagstiftning gälla som begränsar kommunernas
möjligheter att ställa krav på en byggnads tekniska egenskaper i samband med
genomförandet av detaljplaner. Innan lagändringen har Lunds kommun skrivit
in krav i markanvisningsavtal i form av ”Miljöbyggprogram SYD” och
basanpassningsprogrammet ”Bättre för alla”. Båda programmen innehåller till
vissa eller stora delar tekniska egenskapskrav som går utöver de nationella, så
kallade särkrav.
Moderaterna föreslår i motionen att Lunds kommun ska kartlägga vilka särkrav
som tillämpas i kommunen och att styrdokument ses över så att de
överensstämmer med den nya lagstiftningen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens gemensamma
tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-28
Motion (M) - Främja bostadsbyggandet genom att avskaffa särkraven
Yrkanden
Mats Helmfrid (M) med instämmande av Johan Nilsson (C) och Cecilia Barnes
(FP) yrkar att motionen ska tillstyrkas samt att förvaltningarnas
tjänsteskrivelse överlämnas som remissvar på motionen till kommunstyrelsen.
Lena Fällström (S) med instämmande av Emma Berginger (MP) och Ann
Schlyter (V) yrkar att motionen ska avstyrkas samt att förvaltningarnas
tjänsteskrivelse överlämnas som remissvar på motionen till kommunstyrelsen.
Cecilia Barnes (FP) med instämmande av Lena Fällström (S), Emma
Berginger (MP), Ann Schlyter (V), Mats Helmfrid (M) och Johan Nilsson (C)
yrkar därutöver att de frågor som ingår i kommunens basanpassningsprogram
”Bättre för alla” ska ingå i förvaltningarnas förslag till byggherredialog.
Beslutsgång
Ordförande Emma Berginger (MP) ställer proposition på Mats Helmfrids (M)
m.fl. yrkande inklusive Cecilia Barnes (FP) m.fl. tilläggsyrkande mot Lena
Fällströms (S) m.fl. inklusive Cecilia Barnes (FP) m.fl. tilläggsyrkande och
finner Lena Fällströms (S) m.fl. inklusive Cecilia Barnes (FP) m.fl.
tilläggsyrkande vara bifallet.
Tekniska nämnden beslutar

Justerare

Utdragsbestyrkande

328

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2

2015-10-21

att avstyrka motionen Främja bostadsbyggandet genom att avskaffa särkraven,
att överlämna förvaltningarnas tjänsteskrivelse som remissvar på motionen till
kommunstyrelsen samt
att därutöver de frågor som ingår i kommunens basanpassningsprogram
”Bättre för alla” ska ingå i förvaltningarnas förslag till byggherredialog.
Reservationer
Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M) och Felix Solberg (M) reserverar sig
till förmån för sitt yrkande.

Beslut expedieras till:
Akten
Teknisk direktör
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Stadsbyggnadskontoret
Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse
2015-10-08

1(3)

Helen Wiklund, Lena Bengtsson, Jan-Erik Johansson
046-355331, 046-355062, 046-356373

Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden

helen.wiklund@lund.se, lena.bengtsson@lund.se,
jan-erik.johansson@lund.se

Remiss från kommunkontoret angående svar
på Christer Wallins (M) och Klas Svanbergs
(M) motion – ”främja bostadsbyggandet
genom att avskaffa särkraven”.
BN 2015/0347

Sammanfattning
Ny lagstiftning som begränsar kommunernas möjligheter att ställa krav
på en byggnads tekniska egenskaper i samband med genomförandet av
detaljplaner har börjat gälla den 1 januari 2015. Lunds kommun har
innan dess skrivit in sådana krav i markanvisningsavtal i form av
Miljöbyggprogram SYD och Bättre för alla. Båda programmen innehåller
till vissa eller stora delar tekniska egenskapskrav som går utöver de
nationella, så kallade särkrav.
Motionärerna vill att Lunds kommun ska kartlägga vilka särkrav som
tillämpas i kommunen och att styrdokument ses över så att de
överensstämmer med den nya lagstiftningen.

Beslutsunderlag
-

Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-08
Främja bostadsbyggandet genom att avskaffa särkraven, motion
från moderaterna i Lund, bilaga 2

Barnens bästa
Beslutet bedöms inte påverka barn/unga då det enbart är svar på motion.

Ärendet
Riksdagen har beslutat att en ny lagregel ska införas i 8 kap. 4 a § planoch 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.”

Lagstiftningen innebär en begränsning av kommunernas möjlighet att
ställa krav vid nybyggnation som går utöver nationella föreskrifter och
allmänna råd angående de tekniska egenskaper en byggnad ska ha, som
meddelats med stöd av PBL. Den nya lagstiftningen gäller från och med
den 1 januari 2015.
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

046-3596490

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se
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Tjänsteskrivelse
2015-10-08

Det finns tekniska egenskapskrav angivna i Plan- och bygglagen inom
nio olika områden som anges i lagen, varav skydd med hänsyn till hygien
hälsa och miljö; skydd mot buller; säkerhet vid användning;
energihushållning och värmeisolering; tillgänglighet och användbarhet
för personer med nedsatt rörelse- och eller orienteringsförmåga samt
hushållning med vatten och avfall förekommer i de kommunala
särkravsprogrammen Miljöbyggprogram SYD och Bättre för alla.
Motionärerna skriver att syftet med lagstiftningen varit att främja
bostadsbyggandet och att de kommunala särkraven medför inte sällan
kännbara merkostnader för projektering och uppförande av bostäder
vilket motverkar industriellt byggande och lägre boendekostnader.
Motionärerna fortsätter att följden indirekt blir att nyproduktionen av
bostäder hämmas.
Motionärerna vill att kommunen kartlägger vilka särkrav som Lunds
kommun har tillämpat. Lunds kommun har under flera år skrivit in i
markanvisningsavtal, dvs försäljning av kommunal mark, att byggherren
åtar sig att följa kommunens basanpassningsprogram - Bättre för alla och
program för ekologiskt hållbart byggande - Miljöbyggprogram SYD, i
enlighet med kommunfullmäktige beslut.
Några ytterligare särkrav har inte skrivits in i markanvisningsavtalen,
därmed borde inte en vidare kartläggning vara nödvändig.
Vidare vill motionärerna uppdra åt kommunstyrelsen att ge förslag på
förändringar av kommunens styrdokument så att de överensstämmer med
gällande lagstiftning.
Lunds kommun har följt den nya lagstiftningen i de nya avtal som ingåtts
efter årsskiftet. Lagstiftningen gäller dock inte retroaktivt. Tekniska
förvaltningen har därför haft den arbetsprincipen att om en preliminär
markanvisning gjorts innan årsskiftet med förespeglingen att vissa villkor
ska gälla så bör parterna hålla sig till den överenskommelsen även om det
egentliga köpeavtalet tecknats efter årsskiftet. Vissa av dessa preliminära
markanvisningar har t.ex. gjorts i konkurrens mellan olika byggherrar
som deltagit i markanvisningstävlingar. Vissa förutsättningar i
tävlingarna har varit givna och dessa har skrivits in i den preliminära
markanvisningen. En preliminär markanvisning har i Lund i regel varit
ett politiskt beslut där förutsättningar för slutlig försäljning och
överlåtelseförfarande stipulerats. Ny lagstiftning har medfört att
definitionen ”preliminär markanvisning” sedan 1 januari 2015 ersatts mot
”markanvisning”.
Kontoren har gjort bedömningen att även om det inte i varje fall är
lagstridigt att fortsätta att skriva in Miljöbyggprogram SYD och Bättre för
i avtalen, så kan inte längre samma vinster ses med programmen varför
de föreslås avvecklas. För att upphöra med alla avtal där det fortfarande
är tillåtet att skriva in Miljöbyggprogram SYD och Bättre för alla krävs
dock kommunfullmäktiges beslut, eftersom kommunfullmäktige har
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fattat beslut om att anta programmen. Kontoren ämnar inom kort föreslå
att också göra så.
Som ersättning för Miljöbyggprogram SYD håller kontoren på att ta fram
ett förslag på hur kommunen istället kan arbeta i målinriktad
byggherredialog- och samverkansform för att stimulera hållbart
byggande. Det vill säga främja hållbart byggande utan att ställa krav. Det
blir därmed möjligt för byggherrar att använda sig av andra
miljöcertifieringssystem t.ex. BREEAM-SE i syfte att skapa mer hållbart
byggande. Strategi för hållbart byggande ska behandlas i
kommunfullmäktige under hösten 2015. Produkterna Miljöbyggprogram
SYD och Bättre för alla kan därmed istället fungera som frivilliga
handböcker.

Förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att

överlämna kontorens tjänsteskrivelse som remissvar till
kommunkontoret, som svar på motionen.

STADSBYGGNADSKONTORET

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Inga Hallén

Håkan Lockby

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
Kommunkontoret
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2016-05-03
Bilaga 84

§ 188

Christoffer Brinkåker (SD) motion om
karriärmöjligheter för sjuk- och
undersköterskor, (KF)

Dnr KS 2016/0225

Sammanfattning
Christoffer Brinkåker (SD) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige som rör karriärmöjligheter för sjuk- och
undersköterskor. I motionen yrkas att Lunds kommun ska utreda
kostnaden för införandet av karriärtrappa med tillhörande lönepåslag för
undersköterskor och sjuksköterskor som är anställda av Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2016.
Christoffer Brinkåkers (SD) motion om karriärmöjligheter för sjuk- och
undersköterskor, daterad den 20 februari 2016.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med hänvisning till pågående utvecklingsarbete
inom vård- och omsorgsnämnden samt övriga pågående insatser för att
främja karriär- och utvecklingsmöjligheter i Lunds kommun.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Elin Gustafssons (S) yrkande mot
Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla Elin Gustafssons (S) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

Justerare

besvara motionen med hänvisning till pågående utvecklingsarbete
inom vård- och omsorgsnämnden samt övriga pågående insatser för
att främja karriär- och utvecklingsmöjligheter i Lunds kommun.

Utdragsbestyrkande

337
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-05-03

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 188/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Christoffer Brinkåker (SD)
Kommunkontoret - HR-avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-03

KS 2015/0962

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-05-03 klockan 15.00–19.20

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), 17:15-19:20 §§ 169-194
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S)
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§ 154168
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Ronny Johannessen (M), 15:15-19:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI), 15:00-19:00

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör, 15:00-18:05
Magdalena Titze, Samordnare för flyktingfrågor, 15:00-15:50

Justerare

Mia Honeth (L)

Paragrafer

§ 154-194

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 10 maj 2016, kl. 13.30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-03

KS 2015/0962

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mia Honeth (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-03

Paragrafer

§ 154-194

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-06-01
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 3 maj 2016,
ärende 35, ”Christoffer Brinkåker (SD) motion om karriärmöjligheter
för sjuk- och undersköterskor”
Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för
vårt eget bifallsyrkande. Ingen motargumentation framfördes på
kommunstyrelsemötet, vilket är märkligt, ämnet är ju viktigt. Självklart
räcker det inte med ”kompetensförsörjningsstrategi” och andra liknande
dokument för att problemet med framtida personalrekrytering ska lösas.
Kommunen måste sätta igång och utreda hur vi ska kunna ge sjuk- och
undersköterskor bättre betalt, speciellt de som vidareutbildar sig inom sitt
yrke. Pengar finns, det är en fråga om hur man prioriterar!
För Sverigedemokraterna 2016-05-03
_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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Kommunkontoret
HR-avdelningen

Tjänsteskrivelse
2016-04-12
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Helena Aghed
046-35 53 08

Kommunstyrelsen

helena.aghed@lund.se

Ang. motion om karriärmöjligheter för sjukoch undersköterskor (sd)
Dnr KS 2016/0225

Sammanfattning
Christoffer Brinkåker (sd) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige som berör karriärmöjligheter för sjuk- och
undersköterskor. I motionen yrkas att Lunds kommun ska utreda
kostnaden för införandet av karriärtrappa med tillhörande lönepåslag för
undersköterskor och sjuksköterskor som är anställda av Lunds kommun.
Kommunkontoret har berett ärendet i samråd med vård- och
omsorgsförvaltningen. Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att
avslå Sverigedemokraternas yrkande med hänvisning till pågående
utvecklingsarbete inom vård- och omsorgsnämnden samt övriga
pågående insatser för att främja karriär- och utvecklingsmöjligheter i
Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Motion om karriärmöjligheter för sjuk- och undersköterskor, Christoffer
Brinkåker (sd), 2016-02-25
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2016.

Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet
Christoffer Brinkåker (sd) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige som berör karriärmöjligheter för sjuk- och
undersköterskor. I motionen anges att Sverigedemokraterna anser att
karriärmöjligheterna för sjuk- och undersköterskor som är anställda i
Lunds kommun i princip är obefintliga. Motionären anger också att de
som genomgått en vidareutbildning generellt ska kunna räkna med 1000
kronor i påslag. Med vidareutbildning menas i motionen sådan utbildning
som medför att personen blir kompetent för tjänster som efterfrågas i
kommunens verksamhet.
I motionen yrkar (sd) på att Lunds kommun ska utreda kostnaden för
införandet av karriärtrappa med tillhörande lönepåslag för
undersköterskor och sjuksköterskor som är anställda av Lunds kommun.
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box XXX
Postnr ORT

Gata nummer

046-35 50 00

www.lund.se

forvaltningsbrevlada@lund.se
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Kommunkontoret har berett ärendet i samråd med vård- och
omsorgsförvaltningen. Samtliga undersköterskor (ca 1200 tillsvidare) och
flertalet sjuksköterskor (drygt 100 tillsvidareanställda) i Lunds kommun
är anställda inom vård- och omsorgsförvaltningen. Inom vård- och
omsorgsförvaltningen finns också ett mindre antal distriktssjuksköterskor
och andra sjuksköterskor med specialistutbildning. Sjuksköterskor med
specialistutbildning inom exempelvis psykiatri, skolhälsovård och
företagshälsovård finns inom socialnämnden, skol- och
utbildningsnämnderna och kommunkontoret.

Pågående insatser för kompetensutveckling av sjuk- och
undersköterskor
Nedan redogörs för pågående insatser för att främja kompetensutveckling
av sjuk- och undersköterskor. Insatserna avser främst vård- och
omsorgsförvaltningen men även kommungemensamma insatser redovisas
inledningsvis.

Medarbetar- och lönesamtal samt individuell utvecklingsplan
Generellt är medarbetar- och lönesamtal i samband med den årliga
löneöversynen viktiga för dialogen mellan chef och medarbetare.
Samtalen innebär att dels lyfta fram utvecklingsönskemål från båda sidor,
dels följa upp genomförda utvecklingsinsatser och ökad kompetens.
Medarbetarsamtalet ska utmynna i en individuell utvecklingsplan. De
lönekriterier som finns inom verksamheten ska användas.

Karriär- och utvecklingsmöjligheter inom Lunds kommun
Under 2015 tillsattes en partsgemensam arbetsgrupp med att uppdrag att
identifiera, utveckla och kommunicera karriär- och
utvecklingsmöjligheter i Lunds kommun. Arbetsgruppens resultat har
lyfts in i den kompetensförsörjningsstrategi för Lunds kommun med
tillhörande handlingsplan som för närvarande är under politisk
behandling.

Vård- och omsorgsförvaltningens kompetensutvecklingsplan
Vård- och omsorgsnämnden fastställer årligen en
förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan som innehåller olika
utbildningsinsatser, riktade till olika yrkeskategorier. Vård- och
omsorgsförvaltningens uppfattning är att flertalet av utbildningsinsatserna är generella för vårdyrken i stort vilket gör att de blir
meriterande för medarbetarna vid eventuellt arbete utanför Lunds
kommun.

Förmåner vid studier inom vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram dokumentet Förmåner vid
studier1 vari anges att vård- och omsorgsförvaltningen vill tillvarata och
utveckla medarbetarnas kompetens för att vara en attraktiv arbetsgivare
och möta dagens och framtidens krav på kvalitet. Dokumentet beskriver
de förmåner som kan ges när medarbetare på eget initiativ önskar studera
1

VOO 2015/0464
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och avser studier på deltid. Förmånerna kan utges när utbildningen ingår
i ett av vård- och omsorgsförvaltningens prioriterade utbildningsområden
vilka fastställs årligen per verksamhetsområde.
Förmånerna innebär att de medarbetare som ska studera kan välja på
förmån i form av ledigheter med lön vid studier eller ledigheter med lön
vid praktik. Tillika ersätts kostnad för litteratur med högst 1500 kronor
per termin.

Omvårdnadslyftet
Omvårdnadslyftet var en regeringsstödd satsning som syftade till att
stärka vårdbiträdens och undersköterskors grundläggande kompetens,
samt den kompetens som krävs för mer specialiserade uppgifter. Vårdoch omsorgsförvaltningen har tagit del av satsningen, bland annat genom
kompetensutveckling av personal inom demensområdet samt att
outbildad personal har fått möjlighet att läsa till undersköterskor genom
validering. Bidraget täckte utbildnings- och litteraturkostnader och
arbetsgivaren stod för kostnad för vikarier. Vård-och
omsorgsförvaltningen ser positivt på att delta i framtida satsningar av
detta slag.

Lönetillägg vid specialistkompetens
En sjuksköterska som vidareutbildar sig till distriktssköterska och
tillträder ny tjänst som detta blir lönesatt utifrån den nya tjänstens krav.
Andra typer av specialistutbildningar påverkar den individuella
lönesättningen positivt.
Vårdbiträden som utbildar sig till undersköterska får ett generellt
lönepåslag på 1000 kronor när deras tjänst konverteras.

Tidsbegränsade uppdrag som exempelvis samordnare
Samordnaruppdraget är en tidsbegränsad allmän visstidsanställning med
titeln undersköterska/samordnare respektive handledare/samordnare.
Grundtjänsten är undersköterska respektive handledare, tillsvidare.
Lönesättning sker individuellt och kan uppgå till högst 1000 kr utöver
grundtjänstens heltidslön och sker i proportion till uppdragets omfattning.
Respektive verksamhetschef beslutar om lön. Om samordnaruppdraget
upphör återgår personen till grundtjänsten med den där gällande lönen.
Även andra tidsbegränsade uppdrag kan medföra ett temporärt
lönetillägg.

Pågående arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsförvaltningen vill tillvarata och utveckla
medarbetarnas kompetens för att vara en attraktiv arbetsgivare och möta
dagens och framtidens krav på kvalitet. Därför har vård- och
omsorgsförvaltningen påbörjat ett utvecklingsarbete för att se över
karriärvägar/-möjligheter för främst undersköterskor och sjuksköterskor.
Detta arbete beräknas pågå under 2016. De kompetensutvecklingsinsatser
som nämns ovan ingår i utvecklingsarbetet.
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Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att besvara Sverigedemokraternas (sd) yrkande med hänvisning till
pågående utvecklingsarbete inom vård- och omsorgsnämnden samt
övriga pågående insatser för att främja karriär- och
utvecklingsmöjligheter i Lunds kommun.

KOMMUNKONTORET
Anette Henriksson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Akten
Christoffer Brinkåker (sd)

Karin Odhnoff
HR-direktör
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Bilaga 86
Svar på interpellation från Lars Hansson (L):

Hur fungerar lokalinvesteringsprocessen?
Lars Hansson har i en interpellation ställt ett antal frågor kring kommunens nya
lokalinvesteringsprocess.
Låt mig börja med att säga att den nya lokalinvesteringsprocessen har tagits fram i bred
politisk enighet och att det ligger en stor samsyn bakom att kommunens ekonomiska
utmaningar kräver en större helhetssyn på de ökade investeringsvolymerna de kommande
åren.
Förslaget till investeringsplan från den kommungemensamma lokalgruppen blev klar denna
vecka. Den utskickas och presenteras på KSAU 2 maj. Därefter beslutat KSAU 9 maj om
förslag till investeringsramar, med investeringsplanen som underlag. Kommunstyrelsen
prövar i sin tur frågan 25 maj inom ramen av beredningen av budget och EVP. Jag förutsättar
att förvaltningarnas representanter i den gemensamma lokalgruppen, precis som tidigare och
som arbetet förutsätter, haft dialog med sin respektive förvaltningsledning och nämnd i det
arbetet.
Som Lars Hansson mycket väl vet om så ansåg inte de statistik- och prognosansvariga
ansvariga myndigheterna att de kunde göra några trovärdiga ekonomiska analyser som kunde
ligga till grund för ett traditionsenligt tidigt beslut om budgetramar. Vi fick därför välja ett
annat tillvägagångssätt för EVP-arbetet som istället för preliminära beslut fick bygga på
dialog. Beslutet om detta nya arbetssätt var enhälligt. Dessutom innebar de ekonomiska
utmaningar som kommunen stod inför vid årets början, och som i allt väsentligt fortfarande
gäller, att vi var tvungna att arbeta mer genomgripande med frågorna jämfört med tidigare.
När det gäller frågan om nämndernas särskilda budgetförslag så är det lite komplicerat. Det
finns inga direkta anvisningar för hur den aktuella paragrafen i kommunallagen ska tolkas och
inte heller några tydliga anvisningar i förarbetena. Tydlig är dock det är Kommunstyrelsen
som har rätten att besluta när förslag från nämnderna senast ska inkomma.
Varken 2015 eller för den delen något av åren 2010-2014 fattade Kommunstyrelsen något
formellt beslut om att när nämnderna skulle inkomma med sina budgetförslag. Budgetarbetet i
Lunds kommun är upplagt på det sättet att det är kommunstyrelsens arbetsutskott som leder
arbetet med framtagandet av förslaget.
Praxis har sedan länge varit att Kommunkontoret skickar ut anvisningar till nämnder och
styrelser för budgetarbetet. Så skedde även i år i form av den inbjudan till budgetdialog som
skickades ut i slutet av januari månad. Det står som jag ser det nämnder och styrelser fritt att
bereda det material som presenterades på det sätt som nämnden önskar och de olika
nämnderna har också gått till väga på olika sätt. Det står dessutom alla nämnder fritt att utöver
det tillskriva kommunstyrelsen med eventuella budgetförslag.

349

Lars Hansson verkar göra en annan tolkning av Kommunallagen 8 kap 7§ jämfört med hur
budgetarbetet nu bedrivs och tidigare har bedrivits i Lund. I och med de genomförda
budgetdialogerna och möjligheten att inkomma med förslag så får Kommunstyrelsen anses
uppfyllt sitt ansvar för beredningen av det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta
ställning till den 25 maj.

Så i korthet kan jag besvara Lars Hanssons frågor med:






Ja, investeringsprocessen ska följas, men är också i behov av vidareutveckling.
Investeringsbeslutet bereds av Kommunstyrelsen som tidigare i samband med övriga
delar av EVP. I detta år på sammanträdet 25 maj.
Det har stått nämnderna fritt att lämna förslag avseende budget. Jag förutsättar att
förvaltningarnas representanter i den gemensamma lokalgruppen som brukligt haft
dialog med sin respektive förvaltningsledning och nämnd i det beredande arbetet.
Någon slutpunkt har inte föreslagits, men det krävs att det inkommer i tid till
sammanträdet 25 maj.
Kommunstyrelsen bereder investeringsramen via KSAU 2 maj och KSAU 9 maj, samt
därefter i samband med övriga delar av budget 25 maj inom ramen för beredningen av
EVP.

Anders Almgren
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Sammanträdesdatum

2016-03-02

§ 102

Bilaga 87

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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-03-02

Följande skriftliga reservation inges, Prot.Bil § 102/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-02

KS 2015/0960

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-02

KS 2015/0960

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

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

355

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

356

Kommunkontoret
Administrativa avdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-02-12

KS 2015/1112

Kommunstyrelsen

Gunnar Jönsson
046-355922
gunnar.jonsson@lund.se

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

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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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 föreningslivet 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

358

359

360

361

362

Kultur- och fritidsförvaltningen

1 (2)

Tjänsteskrivelse
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 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 andra idrottsanläggningar 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 föreningslivet 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

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stortorget 1

Telefon vx

046 - 35 50 00

Telefax

046 -15 20 22

Internetadress

www.lund.se

e-post

kultur-fritid@lund.se
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Tjänsteskrivelse
2016-01-04

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. 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
Kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Dan Kanter
Idrotts- och fritidschef

2 (2)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2016-03-02
Bilaga 88

§ 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

365
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-03-02

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-02

KS 2015/0960

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-02

KS 2015/0960

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

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-02-02

KS 2015/0956

Kommunstyrelsen

Gunnel Dymling
046-355367
gunnel.dymling@lund.se

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

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Rådhuset

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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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 Spolegatan 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
Sammanträdesdatum

2016-01-20

§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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

374
Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-01-20

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-01-20

TN 2016/0037

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
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-01-20

TN 2016/0037

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

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska förvaltningen
Gatu- och trafikkontoret

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2015-12-15

TN 2015/0566

Tekniska nämnden

Anna Karlsson
046-355240
Anna.karlsson@lund.se

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.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41, 221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

tekniska.forvaltningen@lund.se

www.lund.se
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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
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Per Eneroth
Gatuchef
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

1 (4)

Sammanträdesdatum

2016-04-06

§ 148

Bilaga 89

Medborgarförslag avseende
införskaffande av bildskärm på
Stortorget, (KF)

Dnr KS 2015/0053

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och
byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning,
som utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2016.
Byggnadsnämndes beslut den 27 januari 2016, § 14.
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 oktober 2015, § 116.
Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2015, § 50.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 15 februari 2015.
Medborgarförslag från Inger Ridbäck, inkommet den 16 januari 2015.

Yrkanden
Hanna Gunnarsson (V) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Christer Wallin (M), Ulf Nymark (MP) och Björn Abelson (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta
att i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut samt då finansiering
saknas avslå medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

Justerare

i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut samt då
finansiering saknas avslå medborgarförslaget.

Utdragsbestyrkande

380
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-04-06

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in. Prot.bil. § 148/01.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunkontoret - kommunikation och medborgarkontakter
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2015/0961

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-04-06 klockan 15.00–20.50

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)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Peter Fransson (S), kl. 15.00-17.40
Yanira Difonis (MP)
Mats Olsson (V)
Ronny Johannessen (M), kl. 17.10-20.35
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI)

Övriga

Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Karin Odhnoff, HR-direktör, kl. 15.00-16.10
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, kl. 15.00-18.55

Justerare

Ulf Nymark (MP)

Paragrafer

§ 108-153

Plats och tid för justering Rådhuset, onsdagen den 13 april 2016, kl. 09.00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2015/0961

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Ulf Nymark (MP)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-04-06

Paragrafer

§ 108-153

Datum då anslaget sätts upp

2016-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-05-06
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 6 april 2016,
ärende 39. ”Medborgarförslag avseende införskaffande av bildskärm
på Stortorget”
Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet till förmån för
vårt eget bifallyrkande till medborgarförslaget. Kultur och
fritidsförvaltningen har anfört att det inte kommer att se bra ut med en
bildskärm på stadshallen. Det finns många byggnader på vilka en
bildskärm på fasaden skulle se fruktansvärt ut. Men Stadshallen är byggd
för att inte ståta med sin estetik, utan tvärtom nästan gömma sig bakom
Rådhuset, stortorgets självklara blickpunkt. Det är vår uppfattning att
Stadshallens estetik är så blygsam att det går alldeles utmärkt att sätta upp
en digital bildskärm någonstans på fasaden.
För Sverigedemokraterna 2016-04-06
_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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Kommunkontoret
Tjänsteskrivelse
Kommunikation och medborgarkontakter
2016-02-10

1 (2)
Diarienummer

KS 2015/0053

Kommunstyrelsen

Karin Lilja
046-35 59 78
karin.lilja@lund.se

Medborgarförslag avseende införskaffande av
bildskärm på Stortorget.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och
byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning,
som utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2016-02-10
Byggnadsnämndes beslut 2016-01-27 § 14
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-10-22, § 116
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26, § 50
KS tjänsteskrivelse 2015-02-15
Medborgarförslag från Inger Ridbäck, inkommet 2015-01-16

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara nödvändig.

Ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och
byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning,
som utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in.
Kultur- och fritidsförvaltningen har under våren genomfört ett idéarbete
samt inhämtat offert för utförande av exteriöra digitala skyltar till
stadshallen. Offerten presenterar fyra olika förslag varav två innebär
fasadmonterad digital skärm och två av dem avser digital banner
monterad mot skärmtakskant. Förslagen är kostnadsberäknade från 219565 tkr beroende på utförande. Kultur- och fritidsförvaltningen har
härefter kontaktat Stadsbyggnadskontoret för att diskutera lämplighet och
möjlighet till digitala skyltar.
Byggnadsnämnden avråder i sitt yttrande från placering av digitala
skyltar på Stadshallens fasad. De argument som framförs är att skyltar
ska finnas på samma plats som den annonserade verksamheten,
stadshallens arkitektoniska värde gör att en digital skylt inte passar på
fasaden samt att det i Lunds kommuns skyltprogram anges att skyltar

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Kyrkogatan 11 gårdshus B

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2016-02-10

KS 2015/0053

med rörligt, blinkande eller bildväxlande innehåll blir alltför lätt så
dominanta att de stör gatubilden.
Kultur- och fritidsnämnden menar att bedömningen av en digital skylt på
Stadshallens fasad måste ansluta till existerande skyltprogram.
Byggnadsnämndens slutsats vad gäller medborgarförslaget anser nämnden
är vägledande. Kultur- och fritidsnämnden väljer därför att överlämna
insamlat arbetsmaterial och offert till Kommunstyrelsen, samtidigt som
nämnden väljer att ge rådet att inte placera en digital skylt på Stadshallens
fasad.

Kommunkontorets kommentarer
Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar att inte placera en digital skylt
på Stadshallens fasad. Bakgrunden är att byggnadsnämnden med hänvisning
till Lunds Stadshalls värdefulla formspråk och kommunens skyltprogram
avstyrkt en sådan lösning. Förslag om annan placering på Stortorget har inte
framförts. Kostnaden för antingen en fasadmonterad digital skärm eller en
digital banner monterad mot skärmtakskant har offererats till mellan 219565 tkr. Kostnaden bedöms inte inrymmas i kultur- och fritidsnämndens
budget.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut samt då
finansiering saknas avslå medborgarförslaget.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Inger Ridbäck
Akten

Eva Johannesson
Kommunikationschef
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-01-27

§ 14

Remiss Medborgarförslag avseende
införskaffande av bildskärm på
Stortorget

Dnr BN 2015/0149

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats till Lunds kommun avseende
införskaffande av en bildskärm på Stortorget, förslagsvis på stadshallens
fasad.
Kommunkontoret har remitterat förslaget till kultur- och fritidsnämnden
och byggnadsnämnden för yttrande.
En beklaglig miss i kommunikationen har gjort att stadsbyggnadskontoret överlämnat ett tjänstemannayttrande till Kultur- och
fritidsförvaltningen inför ärendets behandling i kultur- och
fritidsnämnden. Yttrandet skulle istället lyfts till behandling i
byggnadsnämnden för att därefter översändas till kommunkontoret.
Byggnadsnämnden bereds nu möjlighet att ta ställning till
stadsbyggnadskontorets yttrande.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-01-11
Medborgarförslag från Inger Ridbäck Lund” 2014-01-14 (aktbilaga 11a)
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-03-26 (aktbilaga 4)
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2015-10-08 (aktbilaga 5)
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-09 (aktbil 11b)
Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-10-22,
(aktbilaga 11c)

Yrkanden
Ordföranden Björn Abelson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets
förslag.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

som svar på kommunkontorets remiss avseende medborgarförslag
om införskaffande av bildskärm på Stortorget (KS 2015-0053)
överlämna denna tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-01-27

BN 2015/0507

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Porfyren 1 och 2, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1,
2016-01-27 klockan 17.00–19.40

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Helen Pender (S)

Ersättare

Mohsen Abtin (S)
Ebba Rodriguez Bristulf (S)
Alexander Wallin (M)
Johan Helgeson (MP)
Christoffer Karlsson (L)
Mattias Brage (L)
Jan Annerstedt (FNL)

Övriga

Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Inga Hallén, stadsbyggnadschef
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Ole Kasimir, planchef
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Birgitta Rydberg Mitchell, bitr. stadsarkitekt
Pia Laike, bitr. stadsarkitekt
Lotta Wallin, bitr. planchef
Jenny, praktikant

Justerare

Bernt Bertilsson (C)

Paragrafer

§ 1-19

Plats och tid för justering Byggnadsnämndens kansli, plan 5, Kristallen, Brotorget 1,
2016-02-01, kl. 11.00

Justerare

Utdragsbestyrkande

388

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-01-27

BN 2015/0507

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Bernt Bertilsson (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-01-27

Paragrafer

§ 1-19

Datum då anslaget sätts upp

2016-02-02

Förvaringsplats för protokollet

Byggnadsnämndens kansli, plan 5, Kristallen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-02-24
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

2016-01-11

Byggnadsnämnden

Medborgarförslag avseende införskaffande av
bildskärm på Stortorget
BN 2015/0149
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats till Lunds kommun avseende
införskaffande av en bildskärm på Stortorget, förslagsvis på
stadshallens fasad.
Kommunkontoret har remitterat förslaget till kultur- och
fritidsnämnden och byggnadsnämnden för yttrande.
En beklaglig miss i kommunikationen har gjort att
stadsbyggnadskontoret överlämnat ett tjänstemannayttrande till
Kultur- och fritidsförvaltningen inför ärendets behandling i
kultur- och fritidsnämnden. Yttrandet skulle istället lyfts till
behandling i byggnadsnämnden för att därefter översändas till
kommunkontoret. Byggnadsnämnden bereds nu möjlighet att ta
ställning till stadsbyggnadskontorets yttrande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Inger Ridbäck Lund” 2014-01-14 (aktbilaga
11a)
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-03-26 (aktbilaga 4)
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2015-10-08 (aktbilaga 5)
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-09
(aktbilaga 11b)
Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-10-22,
(aktbilaga 11c)
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-01-11 (denna handling)
Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet
Ärendet
Inger Ridbäck föreslår i ett medborgarförslag att en bildskärm sätts
upp på Stortorget för att marknadsföra kulturarrangemang och annan
samhällsinformation. Föreslagen placering är på stadshallens fasad.

Postadress
Besöksadress

Box 41, 221 00 LUND
Bangatan 10 A

Telefon vx
Telefax

046-35 50 00
046-14 60 51

E-post
Internet

byggnadsnamnden@lund.se
stadsarkitektkontoret@lund.se
www.lund.se
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Byggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har efter beslut i
kommunfullmäktige fått medborgarförslaget på remiss.
Beklagligt nog har ett misstag skett i kommunikationen och
stadsbyggnadskontoret skickade ett tjänstemannayttrande i ärendet
direkt till kultur- och fritidsförvaltningen inför deras
nämndsbehandling av ärendet. Yttrandet ingick som underlag när
kultur- och fritidsnämnden fattade beslut i ärendet 2015-10-22.
Yttrandet skulle istället skrivits fram för ställningstagande i
Byggnadsnämnden för att därefter översändas till kommunkontoret.
Stadsbyggnadskontorets synpunkter framgår således av yttrandet som
översändes till kultur- och fritidsförvaltningen 2015-10-08 (aktbilaga
5):
”Lunds Stadshall ritades av den väl kände och hyllade
arkitekten Klas Anshelm och uppfördes 1968. Den
modernistiska byggnaden i gult tegel med skrapad fog
och sockel i smågatsten är uppförd i tre våningsplan
och internationellt uppmärksammad för sitt formspråk.
Byggnaden utgör idag med sina knappa 50 år på
platsen ett värdefullt islag i den kulturhistoriska
stadskärnan och representerar en särskilt intressant
epok i Lunds arkitekturhistoria.
Byggnadsens roll och funktion som kommunal
evenemangs- och konserlokal och dess exponerade
plats i stadskärnan har lett till att fasaden mot
Stortorget med vepor och banderoller har utnyttjats
som en skyltplats för olika begivenheter inom
kommunen. Det finns nu ett förslag på att platsen ska
utnyttjas för en digital anslagstavla för dessa olika
typer av evenemang.
Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att
byggnaden på grund av sitt arkitektoniska värde, trots
sin funktion, inte utgör en lämplig plats för en större
anslagstavla med rörlig och växlande information.
Detta kan också uttolkas ur kommunens skyltprogram,
som håller på att uppdateras med förslag på följande
innehåll:
”Alla skyltar ska utformas och placeras med omdöme
och omsorg. De utgör ett naturligt inslag i den urbana
miljön, men ska underordna sig den historiska
stadskärnans byggnader och gatumiljöer för att inte
dominera. […]
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Krav på utformning och anpassning till stadskärnans
känsliga miljö eller specifika omständigheter ska ställas
på samtliga skyltar. En lokal anpassning av en
standardskylt kan göras, utan att vare sig skyltens
verkan eller gatumiljön behöver äventyras. En
förankring i platsen höjer snarare kvaliteten och
intrycket av skylten. […]
Innehållet i skylten bör vara stationärt. Skyltar med
rörligt, blinkande eller bildväxlande innehåll blir alltför
lätt så dominanta att de stör gatubilden.“
Det ska också påpekas att skyltprogrammet tydligt
klargör att skyltar ska finnas på samma plats som det
annonserade verksamheten. En informationstavla som
kommunen ansvarar för och som annonserar
aktiviteter på annan plats måste ha ett alldeles särskilt
berättigande, varför platsen också ur
kommuninvånarnas perspektiv ska upplevas som väl
vald. Information om pågående och planerade
evenemang skulle förslagsvis kunna exponeras digitalt
i något av turistbyråns skyltfönster.”

Byggnadsnämnden föreslås nu ställa sig bakom detta yttrande och
som svar på medborgarförslaget översända denna tjänsteskrivelse till
kommunkontoret.
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att som svar på kommunkontorets remiss avseende
medborgarförslag om införskaffande av bildskärm på Stortorget
(KS 2015-0053) överlämna denna tjänsteskrivelse.
STADSARKITEKTKONTORET I LUND

Malin Sjögren
stadsarkitekt
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Lunds kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesprotokoll

1

Sammanträdesdatum

2015-10-22

§ 116
Medborgarförslag om införskaffande av bildskärm på
Stortorget.
Dnr KU 2015/0223

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och
byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, som
utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-09
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2015-02-15 Medborgarförslag angående
bildskärm på Stortorget
Utdrag ur sammanträdesprotokoll, §80, Dnr KS 2015/0053
Offert digitala skyltar utomhus 2015-02-09, inkommen till kultur- och
fritidsförvaltningen
Förslag digital skylt Stadshallens fasad, 2015-05-15, förslag (arbetsmaterial)
från tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen
Yttrande avseende förslag om digital skylt på Stadshallens fasad från
Stadsbyggnadskontoret, 2015-10-08
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
nämnden godkänner denna tjänsteskrivelse inklusive bilagor som sitt
svar på kommunstyrelsens uppdrag.
Protokollsanteckning
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet: ” Feministiskt
initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut. ”

Beslut expedieras till:
Inger Ridbäck
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2015-10-09

Chris Schenlaer
046-355167
chris.schenlaer@lund.se

Medborgarförslag bildskärm på Stortorget
Dnr KU 2015/0223

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och
byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning,
som utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in.

Beslutsunderlag

KS tjänsteskrivelse 2015-02-15 Medborgarförslag angående bildskärm
på Stortorget
Utdrag ur sammanträdesprotokoll, §80, Dnr KS 2015/0053
Offert digitala skyltar utomhus 2015-02-09, inkommen till kultur- och
fritidsförvaltningen
Förslag digital skylt Stadshallens fasad, 2015-05-15, förslag
(arbetsmaterial) från tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen
Yttrande avseende förslag om digital skylt på Stadshallens fasad från
Stadsbyggnadskontoret, 2015-10-08

Barnkonsekvensanalys

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara nödvändig.

Ärendet

Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden och
byggnadsnämnden att komma med ett konkret förslag på en skyltlösning,
som utgår från det medborgarförslag som Inger Ridbäck har lämnat in.
Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde ett grundläggande idéarbete
under våren 2015. En offert med kostnadsförslag begärdes in. Idéarbetet
presenterades för kulturchefen i maj 2015. Kulturchefen kontaktade
Stadsbyggnadskontoret för att diskutera lämplighet och möjlighet till
digitala skyltar, efter att förslaget om digitala skyltar tagits fram som
arbetsmaterial.
Stadsbyggnadskontoret avråder i sitt yttrande från placering av digitala
skyltar på Stadshallens fasad av flera skäl:
- Skyltar ska finnas på samma plats som den annonserade
verksamheten
- Stadshallens arkitektoniska värde gör att en digital skylt inte
passar på fasaden
Postadress

Box XXX
Postnr ORT

Besöksadress

Gata nummer

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

forvaltningsbrevlada@lund.se
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2015-10-09
-

I enlighet med arbetet med ett uppdaterad kommunal
skyltprogram menar man också att ”skyltar med rörligt, blinkande
eller bildväxlande innehåll blir alltför lätt så dominanta att de stör
gatubilden”.

Kultur- och fritidsförvaltningen menar att bedömningen av en digital
skylt på Stadshallens fasad måste ansluta till existerande skyltprogram.
Stadsbyggnadskontorets slutsats vad gäller medborgarförslaget anser
förvaltningen är vägledande. Kultur- och fritidsförvaltningen väljer
därför att överlämna insamlat arbetsmaterial och offert till
Kommunstyrelsen, samtidigt som förvaltningen väljer att ge rådet att inte
placera en digital skylt på Stadshallens fasad.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
att

nämnden godkänner denna tjänsteskrivelse inklusive bilagor som
sitt svar på Kommunstyrelsens uppdrag

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Inger Ridbäck
Kommunstyrelsen
Akten

Chris Schenlaer
Kulturchef

2(2)
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

1

2015-03-04

§ 80
Medborgarförslag avseende införskaffande av bildskärm
på Stortorget
Dnr KS 2015/0053
Sammanfattning
Inger Ridbäck föreslår att en bildskärm sätts upp på Stortorget för att
marknadsföra kulturarrangemang och annan samhällsinfo. Förslag på
placering är Stadshallens vägg.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommet den 16 januari 2015.
Kommunkontorets skrivelse den 5 februari 2015
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden i
uppdrag att
komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, hur den skulle
kunna se ut och fungera, samt en kostnadsberäkning av förslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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medborgarkontakt

Tjänsteskrivelse
2015-02-05
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Karin Lilja
046-35 59 78

Kommunfullmäktige

Karin.lilja@lund.se

Medborgarförslag angående bildskärm på
Stortorget
Dnr KS 2015/0053

Sammanfattning
Inger Ridbäck föreslår att en bildskärm sätts upp på Stortorget för att
marknadsföra kulturarrangemang och annan samhällsinfo. Förslag på
placering är Stadshallens vägg.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommet den 16 januari 2015.
Kommunkontorets skrivelse den 5 februari 2015 (denna skrivelse).

Barnkonsekvensanalys
Tydlig och lättfattlig skyltning kan vara bra för många. Barn kan kanske i
det långa loppet komma att intresseras för kultur och samhällsfrågor.

Ärendet
Inger Ridbäck föreslår att en bildskärm sätts upp på Stortorget för att
marknadsföra kulturarrangemang och annan samhällsinfo. Förslag på
placering är Stadshallens vägg. Hon anför att bildskärmen ska
marknadsföra kommande kulturevenemang, som teaterföreställningar,
utställningar, samhälls- och kommuninformation och en del av allt som
händer i Lund. Att sätta upp affischer fungerar dåligt och är inte up-todate. Det finns grupper som inte använder sig av sociala medier eller
söker information på anslagstavlor. Anslagstavlor är dessutom en
bristvara i kommunen. Det är angeläget att så många som möjligt kan få
information och har möjlighet att ta del av utbudet. En motvikt till den
kommersiella marknadsföringen skulle ses mycket positivt i en stad som
Lund som har kulturellt aktiva medborgare och är en stad med kulturell
profil.
Kommunkontoret
Lund är känt för sina många kulturevenemang av stor bredd, från en rik
amatörkultur till världsnamn.
Kultur är en viktig faktor för en attraktiv stad. Det stärker platsens
identitet, dels genom den kulturella infrastrukturen (museer, konsthallar,
teatrar och andra scener med mera), dels genom eventen i sig.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box XXX
Postnr ORT

Gata nummer

046-35 50 00

www.lund.se

forvaltningsbrevlada@lund.se
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2015-02-05
Det ger också fler platser där vi kan mötas som medborgare. Lund tar
varje år emot många nya Lundabor. För en del är det svenska samhället
en ny bekantskap. Kulturevenemang kan bidra till att visa på vägar in i
det svenska samhället. De internationella forskare som lockas hit genom
Lunds universitet, universitetssjukhuset, MAX IV och ESS kan också
mötas genom de kulturevenemang som genomförs i Lund.
Därför är det viktigt att många känner till de kulturevenemang som
pågår.
Redan i dag finns det information om evenemang på visitlund.se, och
Turistbyrån är också behjälplig med att informera om det som händer i
kommunen. Det finns även ytor för affischering.
Digitala skyltar för evenemangsinformation vore en bra komplettering.
Man skulle också kunna tänka sig att ytterligare information integrerades
i skärmen, som vad klockan är, karta med turistinformation och var
närmaste kollektivtrafikhållplats är. Antalet skyltar och placering av dem
samt utformningen bör utredas. Vidare bör kostnadsberäkning göras.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunkontoret föreslag kommunfullmäktige besluta:
att

ge avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt
tillsammans med Turistbyrån, IT-avdelningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
komma med ett konkret förslag på en skyltlösning, hur den skulle
kunna se ut och fungera, samt en kostnadsberäkning av förslaget.

KOMMUNKONTORET

Anette Henriksson
Kommundirektör

Eva Johannesson
Kommunikationschef

2(2)
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

2016-05-03

§ 190

Bilaga 90

Medborgarförslag angående
elljusslingor vid Klosterängshöjden
samt i Sankt Hans backar, (KF)

Dnr KS 2016/0300

Sammanfattning
Emma Nilsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen bygger
elljusslingor vid Klosterängshöjden och i S:t Hans backar samt rustar upp
vissa stigar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 mars 2016.
Emma Nilssons medborgarförslag, daterat den 10 mars 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden att handlägga
och besluta i ärendet.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Emma Nilsson
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-03

KS 2015/0962

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-05-03 klockan 15.00–19.20

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), 17:15-19:20 §§ 169-194
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S)
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§ 154168
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Ronny Johannessen (M), 15:15-19:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI), 15:00-19:00

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Emma Lundgren, Kommunjurist, protokollförare
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör, 15:00-18:05
Magdalena Titze, Samordnare för flyktingfrågor, 15:00-15:50

Justerare

Mia Honeth (L)

Paragrafer

§ 154-194

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 10 maj 2016, kl. 13.30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-03

KS 2015/0962

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mia Honeth (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-03

Paragrafer

§ 154-194

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-06-01
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Diarienummer

2016-03-21

KS 2016/0300

Kommunstyrelsen

Emma Lundgren
046-355949
emma.lundgren3@lund.se

Medborgarförslag angående elljusslingor vid
klosterängshöjden samt i Sankt Hans backar.
Sammanfattning
Emma Nilsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen bygger
elljusslingor vid Klosterängshöjden och i S:t Hans backar samt rustar upp
vissa stigar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 mars 2016.
Emma Nilssons medborgarförslag, daterat den 10 mars 2016.

Barnets bästa
Barn som vistas i de aktuella områden gynnas lika mycket som vuxna av
god belysning.

Ärendet
Emma Nilsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen bygger
elljusslingor vid Klosterängshöjden och i S:t Hans backar samt rustar upp
vissa stigar.
Många personer tränar löpning och promenerar kvällstid i Lund.
Klosterängshöjden och S:t Hans är båda områden som lämpar sig väl för
konditionsträning, men det saknas belysning. Att springa eller promenera
där kvällstid skapar risker för fall och vrickade fötter samt känns otryggt.
En elljusslinga på Klosterängshöjden som följer den södra stigen upp till
toppen där tjurarna står och går ner längs den norra kullen, samt en
upprustning av stigen på norra sidan hade avsevärt förhöjt säkerheten,
tryggheten och platsens dragningskraft för de som tränar löpning och
promenerar. En investering i elljusslingor kommer många människor till
gagn och borde innebära en relativt liten kostnad för kommunen i
jämförelse med andra idrottssatsningar.
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.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

404
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Diarienummer

2016-03-21

KS 2016/0300

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.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden att handlägga
och besluta i ärendet.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Emma Nilsson

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Sammanträdesdatum

2016-05-03

§ 192

Bilaga 91

Medborgarförslag angående att endast
låta Polisen och LKP AB dela ut
parkeringsböter och kontrollavgifter i
Lunds kommun, (KF)

Dnr KS 2016/0305

Sammanfattning
Johan Nilsson föreslår i ett medborgarförslag att Lunds kommuns
parkerings AB (LKP AB) ska sköta samtliga privata parkeringar som vill
kunna dela ut kontrollavgifter i Lund. Enbart polisen och LKP AB ska
kunna ge p-böter och dela ut kontrollavgifter i kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2016.
Medborgarförslag, daterat den 13 mars 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att

avslå medborgarförslaget.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Johan Nilsson
Kommunkontoret - administrativa avdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-05-03

KS 2015/0962

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-05-03 klockan 15.00–19.20

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C), 17:15-19:20 §§ 169-194
Torsten Czernyson (KD)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S)
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§ 154168
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S)
Ronny Johannessen (M), 15:15-19:20
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Christoffer Brinkåker (SD)
Yumna Ramadan (FI), 15:00-19:00

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
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Medborgarförslag angående att endast låta
Polisen och LKP AB dela ut parkeringsböter
och kontrollavgifter i Lunds kommun
Sammanfattning
Johan Nilsson föreslår i ett medborgarförslag att Lunds kommuns
parkerings AB (LKP AB) ska sköta samtliga privata parkeringar som vill
kunna dela ut kontrollavgifter i Lund. Enbart polisen och LKP AB ska
kunna ge p-böter och dela ut kontrollavgifter i kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2016.
Medborgarförslag, daterat den 13 mars 2016.

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

Ärendet
Förslaget
Johan Nilsson föreslår i ett medborgarförslag att Lunds kommuns
parkerings AB (LKP AB) ska sköta samtliga privata parkeringar som vill
kunna dela ut kontrollavgifter i Lund. Enbart polisen och LKPAB ska
kunna ge p-böter och dela ut kontrollavgifter i kommunen.
Johan Nilsson skriver bl.a. följande. Det finns tydliga indikationer på att
privata parkeringsbolag systematiskt missköter sina uppgifter och ser det
som en ren vinst att dela ut felaktiga och tveksamma kontrollavgifter.
Dessa bolag nyttjar sedan utpressningsteknik för att driva sina krav.
Kontrollavgifter ska inte vara en kassako för privata bolag. Det ska
tydligt synas att t.ex. kontrollavgifter huvudsakligen täcker de
omkostnader som uppstår i samband med behov av p-vakter. Privata
parkeringsbolag borde portas från Lund.

Kommunkontorets kommentar
Genom 3 § bolagsordning för LKP AB har kommunfullmäktige överlåtit
till LKP AB att i samråd med berörda kommunala myndigheter
medverka till att genomföra lösningar för allmän parkering m.m. i
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överensstämmelse med av fullmäktige och byggnadsnämnden fastlagda
planer och riktlinjer. I uppgiften ska bolaget anordna, förvalta och
upplåta parkeringsanläggningar på fastigheter som bolaget och
kommunen äger eller annars förfogar över.
Kommunfullmäktige har alltså genom bolagsordningen för LKP AB
överlåtit skötsel och övervakning av kommunala parkeringshus till
bolaget. Parkeringsövervakning på kommunala gator och torg bedrivs av
tekniska förvaltningen.
Enligt 1 § lagen (1983:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering får
en markägare ta ut kontrollavgifter för olovlig parkering på egen mark.
Det ligger således utanför kommunfullmäktiges kompetens att reglera
vem som ska sköta parkeringsövervakningen på privat mark.
Någon möjlighet för kommunfullmäktige att bestämma att LKP AB och
polisen ska sköta samtlig parkeringsövervakning i kommunen är således
inte möjligt.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå medborgarförslaget.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Johan Nilsson

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

