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Barn- och skolnämnd Lunds stad
Sammanträdesdatum
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Tid

18.00

Plats

Barn-och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47

Nämnden samlas 17:30 mötet öppnas 18:00
Följande ärende ska behandlas:

1. Informationsärende: Skolornas arbete med frånvaro
Dnr BSL 2017/0198

2. Samordning av elevhälsa
Dnr BSL 2016/0828

3. Information: HBTQ-insats
Dnr BSL 2017/0033

4. Beställning Flygelskolan
Dnr BSL 2017/0200

5. Tilläggsbeställning Södra Råbylund
Dnr BSL 2017/0139

6. Beställning fsk Råbylund
Dnr BSL 2017/0201

7. Beställning Målarstugan
Dnr BSL 2017/0199

8. Uppsägning av lokaler
Dnr BSL 2016/0813

9. Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög
Parkkvarteren) i Lund, Lunds kommun - Samrådshandling
Dnr BSL 2017/0019

10. Yttrande över: Aktualisering av LundaEko II
Dnr BSL 2017/0020
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11. Begäran om utökad driftsram för Backens och Lergökens fsk
Dnr BSL 2017/0035

12. Motion från Vera Johnsson (M) och Louise Rehn Winsborg (M)
angående obligatoriskt skolval
Dnr BSL 2017/0138

13. Svar till kommunstyrelsen i ärendet ”Motion från
Sverigedemokraterna, betyg från årskurs fyra i grundskolan”.
Dnr BSL 2017/0237

14. Undantag från beslut om ”Riktlinjer för resor och transporter” rapport till nämnden för 2016
Dnr BSL 2016/0812

15. Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2017/0022

16. Anmälningar till nämndsammanträdet den 15 mars
Dnr BSL 2017/0025

17. Anmälningar om kränkande behandling 2017
Dnr BSL 2017/0029

18. Skoldirektören informerar

Monica Molin (S)
Ordförande

Eva-Lotta Kittel
Nämndsekreterare
eva-lotta.kittel@lund.se
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Ledamöter
Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Lars Hansson (L), 2:e v ordf
Rita Borg (S)
Mårten Spanne (S)
Vera Johnsson (M)
Nils Paulsson (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Erik Hammarström (MP)
Gösta Eklund (V)
Dragan Brankovic (SD)
Mattias Horrdin (C)
Victor Landing (KD)
Ersättare
Pär-Ola Nilsson (S)
Per-Arne Lundgren (S)
Eva Ohlsson (S)
Jerker Karlsson (M)
Sofia Lindbom (M)
Jens Modéer (MP)
Håkan Friberg (L)
Victor Zetterman (L)
Ursula Savonius (L)
Chelsea Long (V)
Mats Hansson (SD)
Max Eskilsson (C)
Eli Blondin (FI)
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1. Informationsärende: Skolornas arbete med
frånvaro
Dnr BSL 2017/0198
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2. Samordning av elevhälsa
Dnr BSL 2016/0828

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden Lunds Stad har 2016-03-30 gett Barn- och
skolförvaltningen Lunds Stad i uppdrag att, tillsammans med Barn- och
skolförvaltningen Lund Öster och Utbildningsförvaltningen, utforma ett
förslag på den samordnande elevhälsans uppdrag, organisering och
bemanning. En arbetsgrupp, från Barn- och skolförvaltningen med
skolområdeschef och verksamhetschef delaktiga, har utarbetat ett förslag
för denna samordning, utifrån styrdokument för skolans elevhälsa
inklusive skolhälsovård. Den föreslagna samordningen bedöms av
arbetsgruppen på bästa sätt motsvara de krav som finns på en samlad
elevhälsa enligt skollagen 2010:800 och också uppfylla kraven på beslut
för barnets bästa.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse X februari 2017
dnr 2016/0828
Barn- och skolnämnd Lunds stads ”Återraport EVP-uppdrag Elevhälsan”
dnr 2016/0123
”Samordning av elevhälsan i Lunds kommun” PP februari 2017
”Organisation och resurser för samordning av elevhälsoarbetet i Lunds
kommun” februari 2017

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

godkänna organisation och arbetssätt i enlighet med förslag på
samordning av elevhälsan i Lunds kommun 2016-12-13

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden och Barn- och skolnämnd Lund Öster

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Kallelse

6 (23)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-15

BSL 2016/0719

3. Information: HBTQ-insats
Dnr BSL 2017/0033

Sammanfattning
Detta är en uppföljande rapport gällande den informationsinsats som
genomförts inom Barn-och skolförvaltning Lunds stad i syfte att även
HBTQ-föräldrar får ett gott bemötande av förvaltningens medarbetare.
En översyn har också gjorts av att förvaltningens blanketter är korrekta
med aktuella rubriker för vårdnadshavare/anhöriga. Informationsinsatsen
och översynen av blanketter har gjorts enligt skrivelse från M-gruppen
om arbete med HBT inom skolan Dnr BSL 2014/0108 samt beslut från
Barn-och skolnämnd Lunds stad Dnr BSL 2014/0108.
Med början under 2015 har informationsinsatser genomförts på temat
HBTQ vid förskolor och skolor inom förvaltningen. Samtliga
medarbetare har arbetat aktivt med informationshäftet ”Tänk Olika”
innehållande diskussionsfrågor samt sett en film ”Så kan det vara”, vilket
är en informationsfilm producerad av bland andra RFSL, Lärarförbundet
och Kommunal vars syfte är att skapa diskussion gällande likabehandling
i förskolans och skolans verksamhet. En uppföljande enkät har skickats
ut till samtliga medarbetare. Denna rapport är en sammanfattning av de
inkomna enkätsvaren samt ger förslag på möjliga sätt att arbeta vidare
med förvaltningens likabehandlingsarbete med inriktning mot
medarbetare.
Av förvaltningens knappt 2500 anställda valde 251 personer att besvara
enkäten. Enkäten bestod av 6 frågor:
1. Hur nöjd är du med informationsinsatsen om ”HBTQ och ett gott
bemötande” som helhet?
2. Hur nöjd är du med materialet och upplägget av informationsinsatsen?
3. Vad har varit bra?
4. Vad kunde ha varit bättre?
5. Upplever du att informationsinsatsen har tillfört något positivt till
arbetsklimatet och bemötandet på din arbetsplats?
6. Alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter på sin
arbetsplats. Vad anser du är viktigast i förvaltningens fortsatta arbete för
likabehandling?
Enkäten visar att medarbetarna till största del är nöjda med
informationsinsatsen även om det råder delade meningar. Många
uppskattar att förvaltningen gjort ett ställningstagande att alla
medarbetare har lika värde och lika möjligheter. Samtidigt finns det
andra som svarar att de anser att förvaltningen istället borde arbeta med
andra diskrimineringsgrunder än HBTQ, främst etnisk diskriminering tas
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upp som exempel, alternativt att det redan finns en god arbetsmiljö på
arbetsplatsen och att förvaltningen inte bör skilja ut en viss grupp utan
istället arbeta mer normkritiskt. Även om det råder delade meningar
svarar ändå övervägande del respondenter att de i helhet är nöjda med
satsningen. Samma mönster går igen gällande uppfattningen rörande
material och upplägg. Övervägande del respondenter är nöjda men det
finns de som riktar kritik mot filmen och diskussionerna som följde
efteråt.
De önskemål som framförs gällande förvaltningens fortsatta
likabehandlingsarbete är att våga prata om vikten av ett öppet
arbetsklimat och att arbeta aktivt med samtliga diskrimineringsgrunder.
Många skriver att de gärna ser ett fortsatt aktivt likabehandlingsarbete
och att det ska vara ett ständigt utvecklingsområde.

Beslutsunderlag
Rapport uppföljning av HBTQ-informationsinsats 2017-02-20 dnr BSL
2017/0033
BSN Lunds stads beslut mot bakgrund av skrivelsen från M-gruppen, den
19 mars 2014, dnr BSL 2014/0108
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse ”Yttrande
angående arbete med HBT i skolan”, den 17 mars 2014, dnr BSL
2014/0108
Skrivelse från den Moderata gruppen i Barn- och skolnämnd Lunds stad,
den 29 januari 2014, dnr BSL 2014/0108, 2014-03-17

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

lägga informationen till handlingarna.
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4. Beställning Flygelskolan
Dnr BSL 2017/0200

Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av om- och tillbyggnad av Flygelskolan.
Efter genomförande av projektet omorganiseras Flygelskolan till en skola
med två paralleller i årskurs F-3. Genom omdisponering av lokaler
skapas också en matsal. Projektet ska vara genomfört till höstterminen
2019 och bekostas inom kommunstyrelsens investeringsram. Beräknad
kostnad är 20 mkr.

Beslutsunderlag
Beställning Flygelskolan 2017-03-15 Tjänsteskrivelse
Kostnadsbedömning ursprunglig utredning 2016-02-22
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14 v.2
HYPERLINK ”” Bilaga 1 Lokalplan BSN 161214 v.2
Planeringsunderlag lokalplan 2017-2021 v 3
FLYGELSKOLAN plan 1 2015-11-24

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

beställa om- och tillbyggnad av Flygelskolan enligt beskrivning i
FLYGELSKOLAN plan 1 2015-11-24.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen
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5. Tilläggsbeställning Södra Råbylund
Dnr BSL 2017/0139

Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av ny skola på Råbylund. Beställningen är
en utökning av tidigare beställning från barn- och skolnämnden samt en
ändrad placering i området enligt förslag från statsbyggnadskontoret.
Projektet bekostas inom kommunstyrelsens investeringsram.

Beslutsunderlag
Tilläggsbeställning Södra Råbylund 2017-03-15
Tilläggsbeställning Södra Råbylund Tjänsteskrivelse 2017-03-15
Bilaga 1 Lokalplan BSN 161214 v.2
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14 v.2
Komplettering Lokalprogram Råbylundshallen
Lokalprogram Råbylundshallen - 2014
Lokalprogram tilläggsbeställning Råbylund F-3

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

hos kommunstyrelsen beställa skola Södra Råbylund enligt
beställningsskrivelse Tilläggsbeställning Södra Råbylund 2017-0315.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen
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6. Beställning fsk Råbylund
Dnr BSL 2017/0201

Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av 6 avdelningar förskola på
Råbylundsområdet. Behovet av förskoleutbyggnad är stort eftersom att
byggande av bostäder i området sker i hög takt. Förskolan placeras på
den tomt där det tidigare planerades en flexibel enhet. Projektets kostnad
uppskattas till 40 mkr.

Beslutsunderlag
Beställning fsk Råbylund Tjänsteskrivelse 2017-03-15
Beställning fsk Södra Råbylund 2017-03-15
PM skolplacering 2016-12-15
Bilaga 1 Lokalplan BSN 161214 v.2
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14 v.2
Lokalprogram ny fsk Råbylund 100 enhet

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

hos kommunstyrelsen beställa ny förskola på Råbylundsområdet
enligt barn- och skolförvaltningens skrivelse Beställning fsk
Råbylund 2017-03-15.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen
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7. Beställning Målarstugan
Dnr BSL 2017/0199

Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av Målarstugans förskola. Målarstugan är
idag evakuerad till följd av ett inomhusmiljöprojekt. En ny byggnad
beställs på samma plats som den tidigare. Den nya enheten byggs med
kök som kan leverera mat till Palettskolan. Beräknad kostnad för
projektet är 40 mkr.

Beslutsunderlag
Beställning Målarstugan 2017-03-15 Tjänsteskrivelse
Beställning Målarstugan 2017-03-15
Målarstugan utredningsutlåtande 170223
Bilaga 1 Lokalplan BSN 161214 v.2
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14 v.2
Lokalprogram Nya Målarestugan fsk 100 enhet

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

till kommunstyrelsen beställa ny förskola Målarstugan enligt barnoch skolförvaltningens skrivelse Beställning Målarstugan 2017-0315.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen
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8. Uppsägning av lokaler
Dnr BSL 2016/0813

Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningen har ett antal lokaler som ej är i drift på
respektive skolområde. Tidigare har det bedrivits permanent och tillfällig
verksamhet i lokalerna. Lokalerna är ej med i Lokalplanen för 20172022. Barn-och skolförvaltningens bedömning är att lokalbehovet från
och med ht 17 kan hanteras inom befintligt bestånd genom att bland
annat utnyttja våra förskolebussar, ta in ytterligare barn i våra förskolor
på vårarna och att i några fall erbjuda plats i förskola som ligger lite
längre bort från hemmet.

Beslutsunderlag
BSN tjänsteskrivelse 2017-02-21 uppsägning av lokaler
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022
Planeringsunderlag lokalplan 2017-2021
Översikt hyreskostneder per objekt.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att
att

säga upp hyresavtalen enligt tjänsteskrivelse 2017-02-21
uppsägningarna skall ske enligt de kontraktförutsättningar som
gäller

Beslut expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter
Skolområdeschefer
Administrativa chefer
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9. Detaljplan för del av Östra Torn 27:2
(Centrala Brunnshög Parkkvarteren) i Lund,
Lunds kommun - Samrådshandling
Dnr BSL 2017/0019

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har 2016-03-03 på Tekniska nämndens (TN)
uppdrag begärt planläggning av del av Östra Torn 27:2, Centrala
Brunnshög enligt beslut i TN 2016-02-17. Planens syfte är att planlägga
kommunal mark för framför allt bostäder men även centrumverksamhet,
kontor m m och den centralt belägna stadsdelsparken samt utöka den nya
skolan i områdets skolgård. Planområdet kan innehålla ca 650 bostäder,
ca 3 000 m2 centrumverksamhet (totalt ca 71 000 m2 BTA), 5 000 m2
skolgård och 3,8 ha park.

Beslutsunderlag
BN Underrättelse-Samråd 2017-01-05 Dpl för del av Östra Torn 27_2
(Parkkvarteren) - Nämnder.pdf
BN Planbeskrivning 2016-12-02 Dpl för del av Östra Torn 27_2
(Parkkvarteren).pdf
BN Detaljplanekarta med planbestämmelser 2016-12-02 Dpl för del av
Östra Torn 27_2 (Parkkvarteren).pdf
BN Illustration 2016-12-02 Dpl för del av Östra Torn 27_2
(Parkkvarteren).pdf
BN Beslut 2016-12-15 § 229 Dpl för del av Östra Torn 27_2
(Parkkvarteren).pdf
BN Tjänsteskrivelse 2016-12-02 Dpl för del av Östra Torn 27_2
(Parkkvarteren).docx
BN Tjänsteskrivelse 2016-12-02 Dpl för del av Östra Torn 27_2
(Parkkvarteren).pdf

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

som eget yttrande överlämna som eget yttrande överlämna
Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög
Parkkvarteren) i Lund, Lunds kommun – Samrådshandling
Tjänsteskrivelse 2017-01-13
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10. Yttrande över: Aktualisering av LundaEko
II
Dnr BSL 2017/0020

Sammanfattning
Delmål och ansvarsfrågor har setts över vid aktualiseringen av LundaEko
II. En förändring av LundaEko II behövs för att bättre följa nuvarande
ledningsprocess och målstruktur i Lunds kommun.
Barn- och skolnämnd Lunds stad har dessutom ett tydligt miljöuppdrag
inskrivet i skollag och läroplan. I läroplanen för skolan är
miljöperspektivet ett av de övergripande perspektiven för grundskolan.
Det betyder att undervisningen i olika ämnen ska planeras utifrån ett
miljöperspektiv. Efter avslutad grundskola är målet att samtliga elever
har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar
utveckling samt förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön,
hälsan och samhället.
Att årligen följa ett antal miljöindikatorer som sedan kan ligga till grund
för nämndernas utvecklingsmål kan vara ett bättre sätt att följa
kommunens övriga ledningsprocess och minska antalet mål.
För Barn- och skolnämnd Lunds stad kan aktualiseringen av LundaEko II
innebära kännbara ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Yttrande över ”Aktualisering av
LundaEko II” den 17 februari 2017 dnr BSL 2017/0020.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 13 december
2016, § 45 dnr KS 2016/0488.
Aktualiserad LundaEko II remissversion den 27 december 2016.
Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2016 § 154.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott i
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse, Yttrande över:
Aktualisering av LundaEko II”, 2017-02-17.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
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11. Begäran om utökad driftsram för Backens
och Lergökens fsk
Dnr BSL 2017/0035

Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har fått utökade lokalkostnader år 2017
för Backens förskola och Lergökens förskola. Kostnaderna avser till- och
ombyggnationer. Förslaget innebär begäran om utökad driftsram med
2657 tkr från och med år 2017.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 20 februari
2017 dnr BSL 2017/0035
Internhyreskontrakt för lokal 1199-BP1-L01-01
Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1227-A-01-03

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 2 657 tkr från
och med år 2017.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
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12. Motion från Vera Johnsson (M) och Louise
Rehn Winsborg (M) angående obligatoriskt
skolval
Dnr BSL 2017/0138

Sammanfattning
Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) har lämnat en
motion angående obligatoriskt skolval den 20 januari 2017. I motionen
föreslås kommunfullmäktige ge Barn- och skolnämnd Lunds stad och
Lund Öster i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från förskoleklass
till årskurs nio från och med höstterminen 2018.
En forskningsstudie (av Dany Kessel och Elisabet Olme vid Stockholms
universitet) av skolvalseffekter i två kommuner som infört obligatoriskt
skolval, Linköping och Botkyrka kommun, påvisar inga effekter när det
gäller integration eller förändrade skolvalsresultat, efter att obligatoriskt
skolval har införts. Därför förväntas inte ett obligatoriskt skolval påverka
de skolval som vårdnadshavare i Lunds stad gör i dagsläget.
Urvalsprinciperna när det gäller skolplaceringar i Lunds stad har
förändrats inför läsår 2017-2018. När skolor får fler ansökningar än vad
skolan kan ta emot ska ett urval göras utifrån följande principer och
urvalsordning: aktiva val prioriteras framför icke-val, syskonförtur,
relativ närhet. Barn- och skolförvaltningen bör följa upp effekterna av
dessa ändrade urvalsrutiner.
Förvaltningens förslag till beslut
föreslås besluta

Beslutsunderlag
Yttrande över: Motion från Vera Johnsson (M) och Louise Rehn
Winsborg (M) angående obligatoriskt skolval 2017-03-15
tjänsteskrivelse dnr BSL 2017/0138
Motion från Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M)
angående obligatoriskt skolval, Barn- och skolnämnd Lunds stad den 20
januari 2017
”Föräldrars motiv vid val av skola, och vad det innebär vid obligatoriskt
skolval” forskningsrapport av Dany Kessel och Elisabet Olme,
Stockholms universitet, oktober 2016.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

ge Barn- och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag att följa upp
effekterna av de nya urvalsprinciperna vid skolval
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Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
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18 (23)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-15

BSL 2016/0719

13. Svar till kommunstyrelsen i ärendet
”Motion från Sverigedemokraterna, betyg från
årskurs fyra i grundskolan”.
Dnr BSL 2017/0237

Beslutsunderlag
Svar till kommunstyrelsen i ärendet ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”
tjänsteskrivelse 2017-02-28 dnr BSL 2017/0237
Utdrag ur Skolverkets rapport 451 2017
Kommunstyrelsens beslut § 257 160907, dnr: KS 2016/0348
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 160824, dnr KS 2016/0348
Yttrande från Barn och skolförvaltning Lunds stad, tjänsteskrivelse
160509, dnr BSL 2016/0204
Motion från Sverigedemokraterna 160329

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

meddela kommunstyrelsen att ingen rektor inom Barn- och
skolförvaltning Lunds stad är intresserad av att delta i Skolverkets
försöksverksamhet ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Skolledare inom BSF Lunds stad

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Kallelse

19 (23)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-15

BSL 2016/0719

14. Undantag från beslut om ”Riktlinjer för
resor och transporter” - rapport till nämnden
för 2016
Dnr BSL 2016/0812

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2010-04-07 beslut om ”Riktlinjer för resor och
tranporter”. Riktlinjerna gäller för anställda och förtroendevalda i Lunds
kommun. Ingen ersättning utgår vid användandet av egen bil i tjänsten
för resor under fem kilometer och tåg är det färdmedel som ska användas
vid resor till Stockholm. Undantag från dessa båda bestämmelser kan
beviljas av närmaste chef. Beviljade undantag ska årligen sammanställas
och redovisas för berörd nämnd.
I ärendet redovisas för Barn- och skolnämnd Lunds stad de undantag från
riktlinjerna som gjorts under 2016 inom Barn- och skolförvaltning Lunds
stad.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godkänna rapporten av
undantag från KS beslut om ”Riktlinjer för resor och transporter”.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse ”Undantag från
beslut om ’Riktlinjer för resor och transporter’ - rapport för 2016” den 31
januari 2017, dnr BSL 2016/0812
Kommunstyrelsens beslut om ”Riktlinjer för resor och transporter” den 7
april 2010, § 115 dnr KS 2009/0234

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad| föreslås besluta
att

godkänna rapporten för 2016 om undantag från beslut om
”Riktlinjer för resor och transporter”

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Kallelse

20 (23)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-15

BSL 2016/0719

15. Redovisning av delegationsbeslut
Dnr BSL 2017/0022

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Kallelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-15

BSL 2016/0719

16. Anmälningar till nämndsammanträdet den
15 mars
Dnr BSL 2017/0025

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Kallelse

22 (23)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-15

BSL 2016/0719

17. Anmälningar om kränkande behandling
2017
Dnr BSL 2017/0029

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Kallelse

23 (23)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-15

BSL 2016/0719

18. Skoldirektören informerar

Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-02-21

1 (3)
Diarienummer

BSL 2016/0828

Barn- och skolnämnd Lund stad

Ann Edvik
046-3594708
ann.edvik@lund.se

Samordning av elevhälsa
Sammanfattning
Barn- och skolnämnden Lunds Stad har 2016-03-30 gett Barn- och
skolförvaltningen Lunds Stad i uppdrag att, tillsammans med Barn- och
skolförvaltningen Lund Öster och Utbildningsförvaltningen, utforma ett
förslag på den samordnande elevhälsans uppdrag, organisering och
bemanning. En arbetsgrupp, från Barn- och skolförvaltningen med
skolområdeschef och verksamhetschef delaktiga, har utarbetat ett förslag
för denna samordning, utifrån styrdokument för skolans elevhälsa
inklusive skolhälsovård. Den föreslagna samordningen bedöms av
arbetsgruppen på bästa sätt motsvara de krav som finns på en samlad
elevhälsa enligt skollagen 2010:800 och också uppfylla kraven på beslut
för barnets bästa.
Samordning av elevhälsan föreslås ske inom uppföljning till huvudman /
vårdgivare, inom kompetensutveckling samt inom utrednings- och
utvecklingsuppdrag.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse X februari 2017
dnr 2016/0828
Barn- och skolnämnd Lunds stads ”Återraport EVP-uppdrag Elevhälsan”
dnr 2016/0123
”Samordning av elevhälsan i Lunds kommun” PP februari 2017
”Organisation och resurser för samordning av elevhälsoarbetet i Lunds
kommun” februari 2017

Barnets bästa
Beslutet kan anses beröra barn i indirekt bemärkelse. Vid alla åtgärder
som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller
lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet.
Konventionsstaterna ska säkerställa att institutioner, tjänster och
inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av
behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet,
hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn. Barns bästa
ska beaktas i beslutet. Detta står också uttryckt i skollagen 2010:800.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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Ärendet
Barn- och skolnämnden har 2016-03-30 gett Barn- och skolförvaltningen
i Lunds stad i uppdrag att, tillsammans med Barn- och skolförvaltningen
Lund Öster och Utbildningsförvaltningen, utforma ett förslag på den
samordnande elevhälsans uppdrag, organisering och bemanning.
Bakgrunden är dels kommunfullmäktiges uppdrag till Barn- och
skolnämnderna i Ekonomi- och verksamhetsplanen 2015 (EVP) att
kartlägga förutsättningarna för att förbättra elevhälsan, dels Lunds
kommuns revisorers granskning av elevhälsan under hösten 2015. I
granskningen drog revisorerna slutsatsen att de tre skolnämnderna
gemensamt bör ta initiativ till och ge förutsättningar för nödvändiga
former för organiserad samordning på övergripande nivå. En arbetsgrupp
tillsattes där Barn- och skolförvaltningen hade skolområdeschef och
verksamhetschef delaktiga. Sammankallande för gruppen var en
utvecklingsledare från Utbildningsförvaltningen.
Enligt skollagen 2010:800 ska skolans elevhälsa ”omfatta medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan
ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling
mot utbildningens mål ska stödjas.” Arbetet ska med andra ord ske nära
och i samarbete med den pedagogiska verksamheten och komplettera det
pedagogiska arbetet, exempelvis genom att på bästa sätt undanröja hinder
i barnets lärande. Elevhälsan ska vara involverad i utarbetandet av
åtgärdsprogram för elever om det inte är uppenbart obehövligt. För att på
bästa sätt uppfylla kraven på en ”samlad elevhälsa” på skolenheterna, i
enlighet med kraven på ett elevnära arbete som innefattar både elevens
rätt till särskilt stöd samt god arbetsmiljö, är elevhälsan i Lunds kommun
decentraliserad. Samordningsvinster kan dock skapas även i en
decentralisera organisation.
Arbetsgruppen har tagit fram förslag på uppdrag, organisering och
bemanning för samordningen av elevhälsan, med utgångspunkt i kraven i
de styrdokument som styr både skola, elevhälsa och skolhälsovård.
Arbetsgruppen föreslår att samordning ska ske av den uppföljning som
ska genomföras till huvudman/vårdgivare, av kompetensutveckling samt
av utrednings- och utvecklingsuppdrag. Arbetsgruppen föreslår vidare att
en styrgrupp inrättas med representanter från respektive förvaltnings
ledningsgrupp för samordning inom och mellan förvaltningarna. En
utvecklingsledare utses på varje förvaltning, med ansvar för
elevhälsofrågor, arbetsuppgifter utifrån det medicinska ledningsansvaret
utförs fortsatt av de medicinskt ledningsansvariga – benämnd Enheten för
medicinskt ledningsansvar. Samverkan sker med befintliga forum och
nätverk. Förslaget får inte några ekonomiska konsekvenser eftersom
ingen central samordning personellt inrättas, utan endast via
funktionerna. En samordning på detta sätt bedöms på bästa sätt motsvara
de krav som finns på en samlad elevhälsa idag, och också fylla kraven på
beslut för barnets bästa.

Tjänsteskrivelse
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Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

godkänna organisation och arbetssätt i enlighet med förslag på
samordning av elevhälsan i Lunds kommun 2016-12-13

Mats Jönsson
Skoldirektör

Ann Edvik
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden och Barn- och skolnämnd Lund Öster

Organisation och resurser för samordning av elevhälsoarbetet i Lunds kommun
Utbildningsförvaltningen
LEDNINGSNIVÅ
Styrning av
samordningen av
elevhälsan

Förvaltningens ledningsgrupp

Barn- och skolförvaltning
Lund Öster

Förvaltningens ledningsgrupp

Förvaltningens ledningsgrupp

STYRGRUPP ELEVHÄLSA
Representanter från respektive förvaltnings ledningsgrupp som även är verksamhetschefer enligt HSL.
Utvecklingsledare med
uppdrag gällande elevhälsa

FÖRVALTNINGSNIVÅ
Funktioner som
arbetar med att
samordna
elevhälsan.

Barn- och skolförvaltning
Lunds stad

Utvecklingsledare med
uppdrag gällande elevhälsa

Externa
aktörer

Utvecklingsledare med
uppdrag gällande elevhälsa

ENHETEN FÖR MLA
MLA skolöverläkare
MLA skolsköterska
MLA skolpsykolog

Externa
aktörer
Skoldatateket inom LSR

Rektor m elevhälsoteam,
pedagogisk personal m fl.

Rektor m elevhälsoteam,
pedagogisk personal m fl.
SKOLNIVÅ
Funktioner som kan
medverka i arbetet
att samordna
elevhälsan

Nätverk
specialped UF

Nätverk kuratorer
UF

Rektor m elevhälsoteam,
pedagogisk personal m fl.
Nätverk
specialped BSFLÖ

Nätverk specialped
BSFLS

Nätverk
skolpsykologer
UF, BSFLÖ, BSFLS

Nätverk
skolsköterskor
BSFLS, BSFLÖ
Skoldatateket forum
specped UF, BSFLÖ,
BSFLS
Forum spe

Socialförvaltningen
samordning kuratorer
BFLÖ, BSFLS
Forum spe

Externa
aktörer

Samordning av elevhälsan i
Lunds kommun

Arbetsgrupp
•
•
•
•
•

Kerstin Ferbas, verksamhetschef Veberöd samt rektor Idala skola
(BSFLÖ)
Katarina Kristiansson, skolområdeschef Centrum-Torn (BSFLS)
Peter Walther, verksamhetschef Lsr (BSFLS)
Johan Aspelin, rektor Gymnasieskolan Vipan (UF)
Mia Reuterborg, utvecklingsledare (UF)

Bakgrund
Mars 2016: BSNLS, BSNLÖ och UN beslutar att ge förvaltningarna i
uppdrag att utforma ett förslag på den samordnande elevhälsans
uppdrag, organisering och bemanning.
April 2016: Gemensamt presidiemöte. Utbildningsförvaltningen
uppdrag att ta fram ett förslag i samarbete med BSFLS och BSFLÖ.
Maj 2016: Skoldirektörerna utser medlemmar till arbetsgrupp.
December 2016: Arbetsgruppens förslag godkänns av
skoldirektörerna.
Januari 2017: Gemensamt presidium

Elevhälsan och elevhälsoarbete
Elevhälsan omfattar
•Medicinska insatser
(skolläkare, skolsköterska)
•Psykologiska insatser
(skolpsykolog)
•Psykosociala insatser
(kurator)
•Specialpedagogiska insatser
(personal med
specialpedagogisk kompetens)

I elevhälsoarbetet medverkar
•Elevhälsan
•Rektor
•Den pedagogiska personalen
•Övrig personal

Medicinskt ledningsansvar
•

Det ska finnas en verksamhetschef som ansvarar för hälso- och
sjukvården (medicinska insatser och vissa psykologiska insatser)

•

Det är rektor (UF), skolområdeschef (BSFLS) samt rektor tillika
verksamhetschef (BSFLÖ) som är utsedda till verksamhetschefer
enligt hälso- och sjukvårdslagen.

•

Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och
behandling av enskilda patienter endast om hon eller han har
tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.

•

I annat fall uppdra åt annan befattningshavare (i Lund till
medicinskt ledningsansvarig skolöverläkare resp. medicinskt
ledningsansvarig psykolog).

Vad behöver samordnas centralt?
• Uppföljning till huvudmannen/vårdgivaren
• Kompetensutveckling
• Utrednings- och utvecklingsuppdrag
I övrigt är det rektorn och ”verksamhetschef enligt
HSL” som ansvarar för att samordna elevhälsan.

Förslag till samordning
•

Befintlig organisation: Samordning av uppföljning,
kompetensutveckling och enskilda utrednings- och
utvecklingsuppdrag genom befintlig organisation.

•

Styrgrupp elevhälsofrågor: En styrgrupp inrättas med
representanter från respektive förvaltnings ledningsgrupp för
samordning inom och mellan förvaltningarna.

•

En utvecklingsledare utses på varje förvaltning, med ansvar för
elevhälsofrågor.

•

Arbetsuppgifter utifrån det medicinska ledningsansvaret utförs
fortsatt av de medicinskt ledningsansvariga – benämns Enheten för
medicinskt ledningsansvar.

•

Samverkan med befintliga forum och nätverk.

Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-02-20
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Camilla Stellgren
046-356555
camilla.stellgren@lund.se

Uppföljning av HBTQ-informationsinsats
Sammanfattning
Detta är en uppföljande rapport gällande den informationsinsats som
genomförts inom Barn-och skolförvaltning Lunds stad i syfte att även
HBTQ-föräldrar får ett gott bemötande av förvaltningens medarbetare.
En översyn har också gjorts av att förvaltningens blanketter är korrekta
med aktuella rubriker för vårdnadshavare/anhöriga. Informationsinsatsen
och översynen av blanketter har gjorts enligt skrivelse från M-gruppen
om arbete med HBT inom skolan Dnr BSL 2014/0108 samt beslut från
Barn-och skolnämnd Lunds stad Dnr BSL 2014/0108.
Med början under 2015 har informationsinsatser genomförts på temat
HBTQ vid förskolor och skolor inom förvaltningen. Samtliga
medarbetare har arbetat aktivt med informationshäftet ”Tänk Olika”
innehållande diskussionsfrågor samt sett en film ”Så kan det vara”, vilket
är en informationsfilm producerad av bland andra RFSL, Lärarförbundet
och Kommunal vars syfte är att skapa diskussion gällande likabehandling
i förskolans och skolans verksamhet. En uppföljande enkät har skickats
ut till samtliga medarbetare. Denna rapport är en sammanfattning av de
inkomna enkätsvaren samt ger förslag på möjliga sätt att arbeta vidare
med förvaltningens likabehandlingsarbete med inriktning mot
medarbetare.
Av förvaltningens knappt 2500 anställda valde 251 personer att besvara
enkäten. Enkäten bestod av 6 frågor:
1. Hur nöjd är du med informationsinsatsen om ”HBTQ och ett gott
bemötande” som helhet?
2. Hur nöjd är du med materialet och upplägget av informationsinsatsen?
3. Vad har varit bra?
4. Vad kunde ha varit bättre?
5. Upplever du att informationsinsatsen har tillfört något positivt till
arbetsklimatet och bemötandet på din arbetsplats?
6. Alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter på sin
arbetsplats. Vad anser du är viktigast i förvaltningens fortsatta arbete för
likabehandling?

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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Enkäten visar att medarbetarna till största del är nöjda med
informationsinsatsen även om det råder delade meningar. Många
uppskattar att förvaltningen gjort ett ställningstagande att alla
medarbetare har lika värde och lika möjligheter. Samtidigt finns det
andra som svarar att de anser att förvaltningen istället borde arbeta med
andra diskrimineringsgrunder än HBTQ, främst etnisk diskriminering tas
upp som exempel, alternativt att det redan finns en god arbetsmiljö på
arbetsplatsen och att förvaltningen inte bör skilja ut en viss grupp utan
istället arbeta mer normkritiskt. Även om det råder delade meningar
svarar ändå övervägande del respondenter att de i helhet är nöjda med
satsningen. Samma mönster går igen gällande uppfattningen rörande
material och upplägg. Övervägande del respondenter är nöjda men det
finns de som riktar kritik mot filmen och diskussionerna som följde
efteråt.
De önskemål som framförs gällande förvaltningens fortsatta
likabehandlingsarbete är att våga prata om vikten av ett öppet
arbetsklimat och att arbeta aktivt med samtliga diskrimineringsgrunder.
Många skriver att de gärna ser ett fortsatt aktivt likabehandlingsarbete
och att det ska vara ett ständigt utvecklingsområde.

Beslutsunderlag
Rapport uppföljning av HBTQ-informationsinsats 2017-02-20 dnr BSL
2017/0033
BSN Lunds stads beslut mot bakgrund av skrivelsen från M-gruppen, den
19 mars 2014, dnr BSL 2014/0108
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse ”Yttrande
angående arbete med HBT i skolan”, den 17 mars 2014, dnr BSL
2014/0108
Skrivelse från den Moderata gruppen i Barn- och skolnämnd Lunds stad,
den 29 januari 2014, dnr BSL 2014/0108, 2014-03-17

Barnets bästa
Beslutet rör barn på så sätt att insatserna rör bemötandet av barns
vårdnadshavare och anhöriga samt att vuxna föregår med gott exempel
gällande allas lika värde.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Mats Jönsson
Skoldirektör
Delges: Skolområdeschefer, Akten

Camilla Stellgren
HR-konsult

Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Skolkontoret
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Barn- och skolnämnd Lund stad

Camilla Stellgren
046-35 65 55
Camilla.stellgren@lund.se

Uppföljning av HBTQ-informationsinsats
HT 2016
Med början under 2015 har informationsinsatser genomförts på temat
HBTQ vid förskolor och skolor inom förvaltningen. Insatserna
genomfördes på uppdrag av Barn- och skolnämnden i syfte att öka
medarbetarnas kompetens och för att säkerställa att vårdnadshavare med
HBTQ-identitet alltid får ett gott bemötande av förvaltningens
medarbetare.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads mångfaldsplan utgår från
Diskrimineringslagens diskrimineringsgrunder och har liksom
Diskrimineringslagen till syfte att motverka diskriminering och främja
likabehandling. I planen framgår vikten av att chefer och medarbetare har
ett normkritiskt perspektiv i det dagliga arbetet.
En förfrågan att besvara en uppföljande enkät skickades ut via mail till
samtliga anställda inom förvaltningen där de som tagit del av
informationsinsatsen ombads medverka i en uppföljning av insatsen och
därigenom ha möjlighet att påverka hur vi inom förvaltningen ska arbeta
vidare med olika frågor inom mångfaldsområdet framöver. Enkäten
bestod av 6 frågor.
Svaren var anonyma. I syfte att bevara anonymiteten underströks vikten
att de som besvarade enkäten inte skulle nämna några personliga
uppgifter i svaren. Det framgår inte vem som har svarat vad. Vi ser
enbart en sammanställning av svaren på förvaltningsnivå. På grund av
sekretessen valde vi att inte kunna se olika variabler, exempelvis kön och
ålder, hos respondenterna. Valet har även medfört mindre möjligheter
gällande analys av de inkomna svaren.
Av förvaltningens knappt 2500 anställda valde 251 personer att besvara
enkäten. Några tänkbara anledningar till det relativt låga antalet
respondenter kan vara att mångfalds- och likabehandlingsfrågor ej är
prioriterade och får stå undan för andra arbetsuppgifter, svårt att avsätta
tid, intressebaserat, att man inte läst sin mail och tagit del av förfrågan
samt att uppföljningen dröjt.
Det bör tilläggas att det finns några respondenter som besvarat delar av
enkäten trots att de ej tagit del av informationsinsatsen.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 55
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se
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1. Hur nöjd är du med informationsinsatsen om ”HBTQ och
ett gott bemötande” som helhet?

Antal svarande: 250

2. Hur nöjd är du med materialet och upplägget av
informationsinsatsen?

Antal svarande: 250
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3. Vad har varit bra?
De vanligaste orden

Antal svarande: 141

Analys: Av totalt 251 respondenter valde 141 att besvara fråga 3 ”Vad
har varit bra?”. Många respondenter svarade att de uppskattade att
förvaltningen gjorde denna insats och att den bestod av flera olika delar
exempelvis film, skriftligt material samt insats av samtalsledare från
Kommunal och Lärarförbundet som bland annat delade med sig av sina
egna personliga erfarenheter. Många ansåg att filmen var överdriven och
ej verklighetsförankrad men ett stort antal respondenter tycker att den
trots allt utgjorde en god grund för vidare diskussion. En stor del av
respondenterna angav att de tyckte att diskussionerna som följde efter
filmen och i anknytning till det skriftliga materialet varit bra. Det tycks
ha spelat stor roll vilka smågrupper man hamnat i samt vilken plats
chefen tog i diskussionen i storgrupp. Många var positivt inställda till
samtalsledarna från Kommunal och Lärarförbundet. Flera respondenter
angav även att de såg positivt på att fokus låg just på HBTQ vilket de
annars ofta saknar i Lunds kommuns styrdokument och dagliga arbete.
Man nämner även att de uppskattar att förvaltningen gjort ett tydligt
ställningstagande för allas lika värde.
”Filmen…öppnade upp för många givande diskussioner”
”Jag gillade filmen, trots att den fått mycket kritik. Visst var den
tillspetsad och kanske i viss mån överdriven, men jag tror tyvärr att det
kan se ut så på många ställen fortfarande. Att vi upplever den vara
överdriven betyder bara att vi har kommit en ganska bra bit på vägen mot
ett mer normkritiskt tänkande på vår arbetsplats.”
”Filmen som vi fick ta del av på vår arbetsplatsträff (APT), öppnade upp
för många givande diskussioner.”
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”Bra att ämnet uppmärksammats och satt igång diskussioner på
arbetsplatsen”
”Filmen och efterföljande diskussion var bra. Den leder till eftertanke
och att inte slentrianmässigt använda sig av invanda beteenden och
perspektiv.”
”Att man lyfter frågan och att man når all personal. Kunskap ger makt att
förändra människors attityder”
”Att det uppmärksammas överhuvudtaget och av personer med
erfarenhet av HBTQ-frågor”
”Filmen var belysande, värderingsövningar och att lyfta HBTQ-frågor
välkomnas”
”Kombinationen information/film men framförallt dialogen efteråt”
”Den personliga informationen vi fick innebar ökad förståelse”

4. Vad kunde ha varit bättre?
De vanligaste orden

Antal svarande: 136

Analys: Också i denna fråga är det främst filmen som respondenterna tar
upp. Det finns även en önskan att avsätta mer tid för
likabehandlingsarbetet så att satsningen inte blir till en engångsföreteelse.
Det finns en efterfrågan på mer avsatt tid och att fördjupa sig ytterligare.
Man vill se en kontinuitet i likabehandlingsarbetet och gärna en
anknytning till det dagliga arbetet samt en koppling till arbetet med barn
och elever. Flera respondenter tar upp att de har svårt att se motivering
till insatsen och att man ”skapar ett problem som inte finns”. Flera tar å
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andra sidan upp andra diskrimineringsgrunder man gärna ser att
förvaltningen har extra fokus på, främst rasism. Några respondenter
efterfrågar ett mer normkritiskt perspektiv och menar att man kommit
längre på den lokala arbetsplatsen än vad denna informationsinsats
syftade på. Man anser även att samtalsledarna och chefen i fråga borde ha
styrt upp efterföljande diskussioner mer och på ett tydligare sätt
förmedlat att kränkande uttalanden inte accepteras på arbetsplatsen.
Några respondenter anser att detta var en för liten insats och efterfrågar
en fortsättning. Sammanfattningsvis tycks avsatt tidsåtgång, kvaliteten på
de efterföljande diskussionerna och vad som togs upp där samt
samtalsledarens agerande spela stor roll för hur man uppfattat
informationssatsningen.
”Tyckte filmen var väldigt schablonartad och bitvis skrattretande. Men
bra att den visades ändå.”
”Informationsfilmen var bra men eftersom den var något överdriven var
det lättare för dem, som kanske borde ta åt sig lite extra, att skjuta det
hela åt sidan & avfärda det som ett "icke-problem" då det aldrig sker lika
tydligt ute i verksamheten. Önskvärt hade varit med ett större fokus på
mer vardagliga situationer”
”En film vi fick se kändes oproffsig och lite banal. Hade varit bättre med
mer seriös information som kunde lett vidare till diskussioner på
arbetsplatsen”
”Diskussionerna efter filmen var ganska torftiga, det kunde ha varit ett
bättre upplägg.”
”Hade kunnat vara bättre uppföljning och arbete med HBTQ-frågor i
verksamheten. Nu var det mest ett informationsmöte och inget mer.”
”Tycker att det kunde ha följts upp mer.”
”Uppföljning, vidare arbete, mer material både till personal och barn.”

5. Upplever du att informationsinsatsen har tillfört något
positivt till arbetsklimatet och bemötandet på din arbetsplats?

Antal svarande: 239
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Analys: De respondenter som upplevde att informationsinsatsen tillfört
något positivt beskriver att insatsens varit en ögonöppnare, att man fick
möjlighet att ställa sig frågan ”hur tänker jag” men även att man fick
bättre insikt i hur kollegorna tänker. Många anser att man numer ”tänker
sig för lite mer” gällande bemötandet av vårdnadshavare och kollegor.
Av de respondenter som svarat nej anger i princip alla som valt att lämna
en kommentar att de anser att det var bra redan innan och att man alltid
haft ett gott bemötande och arbetsklimat och att informationsinsatsen inte
tillfört något nytt. En enstaka respondent beskriver att
informationsinsatsen skapade en upprördhet och ansåg att
informationsinsatsen varit provocerande.
Citat från de som svarat ”Ja”
”Vi vet var vi har varandra och vi började diskutera något som vi inte
gjort tidigare”
”Det har lite "öppnat ögonen" på hur vi bemöter varandra och
vårdnadshavare”
”Bra att det uppmärksammas - på gott och ont. Jag har lärt mig mycket
om mig själv och hur jag tänker och agerar i dessa frågor. Men också sett
mer homofobi än jag trodde i samtal med kollegor”
”Den ökade förståelsen gör arbetsklimatet bättre”
”Jag upplever att medvetenheten i mötena mellan människor har stärkts”
”Jag tycker att svepande och förminskande kommentarer har blivit färre
rent allmänt. BRA!”
Citat från de som svarat ”Nej”
”Har inte märkt någon skillnad”
”Vi har redan varit väldigt positiva och redan haft insikt i hur vi ställer
oss i frågan”
”Har inte märkt mycket av denna satsning på min arbetsplats”
”Är som vanligt”
”Inget som var nytt”
”Vi har alltid haft ett öppet klimat”

7 (9)
Diarienummer

2017-02-20

BSL 2017/0033

6. Alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter på
sin arbetsplats. Vad anser du är viktigast i förvaltningens
fortsatta arbete för likabehandling?
De vanligaste orden

Antal svarande: 155

Analys: Det förvaltningen bör prioritera i sitt fortsatta arbete för
likabehandling är att våga prata om vikten av ett öppet arbetsklimat och
att arbeta aktivt med samtliga diskrimineringsgrunder. Mer information
och utbildning nämner många. De är dock inte specifika med hur denna
information eller utbildning bör se ut annat än att några nämner att den
ska ha ett normkritiskt perspektiv. Det finns också en önskan om att prata
mer om skyldigheter och ansvar på arbetsplatsen samt en ökad kunskap
hos ledningen. Flera anser att man bör använda mer tid på
arbetsplatsträffarna åt likabehandlingsfrågor. Fördomar gällande etnicitet
och rasism anges som problemområden flera gånger. Även
funktionsnedsattas rättigheter nämns.
”Mer utbildning och tillfälle att diskutera ämnet. Värderingsövningar är
bra då man kan höra andras åsikter”
”Att det finns tydliga kanaler att vända sig till om man på något sätt
känner sig kränkt eller på annat sätt ej ges samma möjligheter och
rättigheter”
”Jag anser att ledningen främst bör fortbildas för att kunna föregå som ett
gott exempel och att förhållningssätten i vår likabehandlingsplan på ett
tydligt sätt bör förmedlas till samtliga yrkeskategorier på vår skola”
”Att det fortsätter komma information, utbildningar, samtalspunkter för om
vi inte pratar om det så tror man att allt är ok, det behöver det inte vara.”
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”Fortsatt information och upplysning som förebyggande och
insiktsgivande arbete, men även tydligare konsekvenser vad gäller de
medarbetare inom kommunen som inte visar respekt i ämnet och bryter
mot de etiska riktlinjer som kommunen vill stå för”
”Ta upp på APT och samverkan alltid som en punkt och säg inte att vi
har inget att ta upp i frågan, ta fram frågeställningar och material”
”Att alla är viktiga oavsett, om man är utbildad eller ej…”
”Mer kunskap om transfrågor samt om andra likabehandlingsfrågor som
rör etnicitet och funktionsnormer”
”Att nyanställda får tillgång till en liknande informationsinsats”
”Stå upp mot rasistiska tendenser och fördomar på arbetsplatser, vilka
finns”
”Värdegrundsarbete är mycket viktigt över lag. Personal är noga i
barngrupper men har lite svårare att applicera samma tankebanor i sin
egen personalgrupp”
”Att chefen förstår en och lyssnar på sina anställda. Viktigt att man kan
prata om saker och ting oavsett om ett visst ämne kan kännas obehagligt”
”Mer tid till att komma fram till: Var står vi - Vad vill vi (gemensamma
mål) - Hur kommer vi dit (vägen framåt tillsammans)”
”Allmänna diskussioner om våra fördomar och vår öppenhet,
tankeställare till alla, ifrågasätta sin egen förvaltning hur tillgänglig den
är för olika människor”

Slutsats:
Utifrån enkätsvaren kan konstateras att det tycks finnas olika
uppfattningar gällande informationsinsatsen bland medarbetarna.
Det tycks som om den har fallit olika väl ut beroende på vilken
arbetsplats man tillhör samt hur de efterföljande diskussionerna gått i den
arbetsgrupp man tillhör. Det tycks även finnas variationer i hur man har
uppfattat samtalsledarna. Även den chef som varit med och lett
diskussionerna har haft stor påverkan beroende på vilken uppfattning
medarbetarna fick av informationsinsatsen. Filmen som har visats har
varit kontroversiell och det finns delade åsikter om den. Somliga menar
att den varit ett bra diskussionsunderlag medan andra menar att den var
överdriven och inte speglar förskolans eller skolans värld.
Många respondenter uppskattade att satsningen gjordes och efterfrågar
längre och större insatser. Det finns önskemål om att förvaltningen gör
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liknande satsningar gällande övriga diskrimineringsgrunder, utifrån de
diskussioner som förts samt vad man kan avläsa i respondenternas svar är
det främst diskrimineringsgrunden etnisk diskriminering som flera
medarbetare har lyft att förvaltningen borde arbeta mer aktivt med. Även
funktionsnedsattas rättigheter har det framförts önskemål om att
förvaltningen arbetar mer aktivt med.
Det råder skillnader mellan de olika enheterna rörande hur mycket man
jobbar med likabehandling och mångfald gällande medarbetare. Generellt
kan man säga att man är mycket bättre på att arbeta med
likabehandlingsfrågor inriktat mot barn och elever än vad man är
gällande medarbetarna. Varför det är så är svårt att svara på men en
möjlig teori är att vi vuxna helt enkelt har svårare att se till oss själva.
Några goda exempel från verksamheten som redan kommit igång är att
några enheter har köpt in föreläsare på ämnet normkritik och därefter
jobbat aktivt i mindre grupper. En enhet har börjat ”normspana” och
många anger att de ska börja arbeta mer aktivt med likabehandling,
mångfald och jämställdhet på arbetsplatsträffarna. Här fyller
mångfaldsinspiratörerna en viktig funktion gällande att driva
utvecklingsarbetet framåt. Redan nu finns det planer på
kompetensutveckling av mångfaldsinspiratörerna gällande
främlingsfientlighet och etnisk diskriminering. Bland annat är ett guidat
studiebesök på två av Kulturens utställningar planerat under våren år
2017.
Slutligen är det viktigt att förvaltningen inte låter informationsinsatsen
gällande HBTQ rinna ut i sanden utan att man ute i verksamheten
fortsätter reflektera och föra en öppen diskussion gällande allas lika
rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Exempelvis bör det skriftliga
informationshäftet delas ut vid nyanställningar.

Barn- och skolförvaltning Lunds
stad
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Tjänsteskrivelse
2014-03-17

Barn- och skolnämnd Lund stad

Skrivelse om arbete med HBT inom skolan
Dnr BSL 2014/0108
Sammanfattning
Den moderata gruppen i Barn- och skolnämnd Lunds stad har i bilagd skrivelse föreslagit informationsinsatser för att öka medarbetarnas kompetens
kring HBT i skolan samt översyn av förvaltningens blanketter.
Beslutsunderlag
Skrivelse från den moderata gruppen i Barn- och skolnämnden, 2014-01-29
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse, 2014-03-17
Ärendet
I föreliggande skrivelse föreslås att Barn- och skolförvaltning Lunds stad
genom olika informationsinsatser arbetar för att öka medarbetarnas kompetens så att även HBT-föräldrar får ett gott bemötande av skolans personal.
Vidare föreslås att förvaltningens blanketter ska vara korrekta med aktuella
rubriker för vårdnadshavare/anhöriga.
Yttrande
I Barn- och skolförvaltning Lunds stads underlag för likabehandlingsplan och
plan mot kränkande behandling ingår uppdraget att förskolor och skolor i sin
så kallade riskinventering bland annat ska utgå från följande diskrimineringsgrunder:




Trakasserier på grund av kön
Trakasserier på grund av könsöverskridande identitet
Trakasserier på grund av sexuell läggning

Vidare utgår Barn- och skolförvaltningens föreliggande mångfaldsplan ifrån
diskrimineringslagens definition av diskriminering utifrån följande kriterier:





Kön: att någon är kvinna eller man
Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig
som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön
Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning
Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön.
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Box 41
221 00 Lund

Arkivgatan 5
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www.lund.se

e-post

Tjänsteskrivelse
2014-03-17

Utifrån motion ”Skapa en trygg mötesplats för HBTQ-ungdomar” beslutade Kommunfullmäktige 2012-09-27 bland annat
att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga och tillgodose utbildningsbehoven om
diskrimineringsgrunderna med fokus på HBTQ-personers situation för alla anställda
inom Lunds kommun som möter människor såsom lärare, socialsekreterare, personal
inom barn- och äldreomsorg med flera, samt
att Lunds kommun långsiktigt verkar för att all kommunens verksamhet där vi möter
människor HBT-certifieras.
I förvaltningens interna kontroll har genomgång gjorts av verksamhetens föreliggande
likabehandlingsplaner och planer mot kränkande behandling för att kontrollera att planerna är uppdaterade, förankrade och skrivna utifrån förvaltningens riktlinjer.
Endast små justeringar behövde genomföras utifrån den interna kontrollen.
Sammantaget ställer sig Barn- och skolförvaltningen bakom de intentioner som beskrivs i den moderata gruppens skrivelse som innebär behov av informationsinsatser
för att öka medarbetarnas kompetens kring HBT-frågor samt att föreliggande verktyg i
form av blanketter m m kontinuerligt uppdateras med syftet att innehålla aktuella och
korrekta rubriker.
Barnkonsekvensanalys
Artikel 3 – Barnens bästa kommer i främsta rummet.
Kommunens resurser måste användas på sådant sätt att de kommer till bäst
nytta för barnen.
Institutioner, tjänster och inrättningar skall ansvara för vård eller skydd av
barn enligt fastställda normer.
Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Mats Jönsson
Skoldirektör

instämma i förvaltningens yttrande i enlighet med vad som ovan anförts

Olle Nessow
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Moderata i gruppen i Barn- och skolnämnd Lunds stad
Akten
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Skrivelse om arbete med HBT inom skolan
Bakgrund
Eniigt olika undersökningar
att drabbas av olika former
hbt-identitet upplever att de
dagens samhälle som våxer
inte utvecklats i samma takt

löper homosexuella, bisexuella och transpersoner större risk
av ohålsa än den övriga befolkningen. Många personer med
kränks och osynliggör's. Dessutom blir det fler och fler barn i
upp med två föräldrar av samma kön. lnformationen har dock
for att passa in i den moderna definitionen av familjen.

Homosexuella föräldrar bemöts ibland av okunskap från personalen som inte har
erfarenhet av barn med föräldrar av samma kön. Personalen har oftast inte tillräckligt med
information för att bemöta och informera både HBT-föråldrar och övriga föråldrar vid
inskolning och under övrig tid som barnen har sin skotgång.
Bianketterna inom kommunens

skclor är inte alltid aktualiserade

och l-{BT-foråldrar känner

sig utanför når de ska fylla i blankeiter når det står "moder" och "fader", eller när
informationen är riktad till den "traditionella" familjen där man utgår att det finns en marnma
och en pappa,

Med anledning av ovanstående yrkar den moderata gruppen i Barn- och Skolnåmnd
Lunds stad att Barn- och skolnämnden beslutar
arbetar för att öka medarbetarnas
så att även HBT-foråldrar får ett gott bemötande av skolans personal.

att forvaltningen genom olika informationsinsatser
kompetens

samt att förvaltningen informerar skolchefer om att blanketter ska vara korrekta och
tex Förälder 1, Förälder 2,
innehålla aktuella rubriker for vårdnadshavare/anhöriga;
Annan anhörig
2014

,*i'i
"i'ki'"n,
Stålberg

Ulla

i/

/

Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-03-15
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Barn- och skolnämnd Lund stad

Gustav Svensson
gustav.svensson@lund.se

Beställning Flygelskolan
Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av om- och tillbyggnad av Flygelskolan.
Efter genomförande av projektet omorganiseras Flygelskolan till en skola
med två paralleller i årskurs F-3. Genom omdisponering av lokaler
skapas också en matsal. Projektet ska vara genomfört till höstterminen
2019 och bekostas inom kommunstyrelsens investeringsram. Beräknad
kostnad är 20 mkr.

Beslutsunderlag
Beställning Flygelskolan 2017-03-15 Tjänsteskrivelse
Kostnadsbedömning ursprunglig utredning 2016-02-22
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14 v.2
Bilaga 1 Lokalplan BSN 161214 v.2
Planeringsunderlag lokalplan 2017-2021 v 3
FLYGELSKOLAN plan 1 2015-11-24

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn genom att Flygelskolan får två paralleller. Antalet
elever ökas med ca 50 elever till totalt 200. Styrande för beslutet har varit
att erbjuda yngre elever en skola nära hemmet. Genom att utöka skolans
kapacitet till två paralleller kommer fler elever kunna erbjudas plats. Två
paralleller ger skolan en mer robust organisation då flera lärare
undervisar i samma årskurs. Beslutet innehåller en ny matsal på
Flygelskolan vilket gör att elever inte behöver äta i sina klassrum.

Ärendet
Barn- och skolnämnd Lunds stad genomförde under 2016 en utvärdering
av befintliga områdeslokalplaner och upprättade enligt beslut i december
en ny samlad lokalplan för samtliga lokaler. Lokalplanen grundar sig i
utvecklingen av befolkningen inom Lunds stad. För delområdet Östra
torn – Brunnshög pekar befolkningskurvan uppåt för åldrar 6-15 år. För
att hantera ökningen av antalet elever finns ett antal projekt i lokalplanen.
Enligt lokalplanen ska Flygelskolan omorganiseras till en F-3-skola.
Östratornsområdet har baserat på befolkningsutvecklingen behov av ca
fyra paralleller i årskurserna F-3. Områdets två skolor med yngre
årskurser, Munspelets skola och Flygelskolan, ska ha två paralleller var.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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Flygelskolan har idag en parallell i årskurs F-5 med totalt cirka 150
elever. Skolan är populär i skolval till förskoleklass och en utökning till 2
paralleller skulle ge fler elever möjlighet att få plats på skolan.
Utökningen höjer skolans totala antal elever till cirka 200. För vidare
skolgång i årskurs 4-9 finns Östratornskolan i direkt anslutning till
Flygelskolan.

Beskrivning av åtgärder
Förändringar av Flygelskolan har utretts av serviceförvaltningen i
samband med omorganisation av Östratornskolan. Genom åtgärderna på
skolan så utökas kapaciteten med 2 basrum. I beslutsunderlaget finns
beskrivet en tillbyggnad av Flygelskolan med undervisningsyta för en
klass. Utöver tillbyggnaden beskrivs även en ombyggnation och
omdisponering av befintliga lokalytor. Slöjdsal byggs om till basrum och
litet bibliotek. Entréer delas av vilket skapar mer avgränsade
undervisningsytor. Administrativa lokaler flyttas och ersätts av matsal.
Enligt barn-och skolnämndens lokalplan ska projektet vara genomfört till
höstterminen 2019. Den slöjdsal som finns på Flygelskolan används idag
av Flygelskolans elever men även av både Östratornskolan och i viss
utsträckning av Munspelets skola. Därav kan den del av projektet som
innebär ombyggnation av slöjdsalen genomföras först när ytterligare
kapacitet i slöjdsalar skapats på Östratornskolan vilket ska vara
genomfört höstterminen 2020. En successiv inflyttning av två paralleller
på Flygelskolan kan göras utan att ta slöjdsalen i anspråk fram till 2022.

Ekonomi
Projektet finns upptaget i kommunstyrelsens investeringsplan och är
kostnadsberäknat till 20 mkr.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

beställa om- och tillbyggnad av Flygelskolan enligt beskrivning i
FLYGELSKOLAN plan 1 2015-11-24.

Mats Jönsson
Förvaltningschef

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen

Gustav Svensson
Lokalplanerare

Riskbedömning

antal

Oförutsett

Projektering, konsulter
Projektledning, byggledning, kontroll
Myndigheter avgifter etc

Storkök
Storköksentreprenad
Renoverad del storkök
Matsal

Tillägg

2. Byggherrekostnad

Renovering golv, väggar
Arbetsrum
Kapprum
Belysning
Ombyggnad fd slöjdsal

Entreprenadkostnad

Beskrivning

Renovering

Tillbyggnad
Alt 1

1. Entreprenadkostnader

Flygelskolan, renovering och tillbyggnad - kostnadsbedömning

m2
st
st
m2
m2

15 000 kr
7 500 kr
7 500 kr

1 750 kr
250 000 kr
400 000 kr
1 000 kr
7 500 kr

22 000 kr

SEK/enh

Projektkostnad exkl moms

15 %

10 %
6%
2%
Byggherrekostnad

Entreprenadkostnad

50 m2
65 m2
100 m2

1500
6
6
1900
100

160 m2 BTA

enhet

2 598 803 kr

1 468 250 kr
880 950 kr
293 650 kr
Summa

Summa

750 000 kr
487 500 kr
750 000 kr

2 625 000 kr
1 500 000 kr
2 400 000 kr
1 900 000 kr
750 000 kr

3 520 000 kr

summa

19 924 153 kr

2 642 850 kr

14 682 500 kr

kr/m2 BTA
7 970 kr

Alla kostnader nedan motsvaras av bedömda kvadratmeterkostnader eller a-pris kostnader från erfarenhetsvärden i egna projekt eller litteratur

Lundafastigheter 2016-02-22 /RFG

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Förskola

Norra Fäladen
Sagoeken
Ladugårdsmarken
Lovisaskolan

6 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar

LTÖ
Sofieberg
Solbjer
Ny förskola Linero, Runan
Ny förskola Råbylund
Ny förskola Vipeholm

5 avdelningar
5 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar

Centrum väster JK
Snickaren
Körsbäret
Vildanden
Hardebergabanan
Stenkrossen
Grynmalaren
Målarstugan
Magle

4 avdelningar
6 avdelningar
8 avdelningar
4 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
4 avdelningar

Centrum torn
Stångby, Drabantvägen
Ny förskola Lerbäck
Ny förskola östra Stångby
Stormhatten ersättning

6 avdelningar
8 avdelningar
8 avdelningar
10 avdelningar

ht
ht

x
x
x

ht

ht

x

x
x
x
x
x

vt
ht
ht
ht

ht

x
x
x
x
x
x
x

ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht

x

ht

x
x
x
x

ht
ht
ht

Grundskola
Norra Fäladen
Sagoeken
Fäladskolan + LIG
Fäladsgården
St Hansgården
LTÖ
Ny skola Råbylund
Ny skola Råbylund
Ny skola Brunnshög
Mårtenskolan
Flygelskolan
Vikingaskolan
Östratornskolan

200 elever
450 elever
540 elever

ht

x

ht
ht
ht

200 elever
100 elever
400 elever
350 elever
200 elever
750 elever
750 elever

x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad åk 4-6
Renovering åk 7-9
Ersättning fritidshem

x
x
x
x
x
x
x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad ny skola Råbylund
Ny skola, F-3
Ny skola, F-3, ersättning paviljonger
Tillbyggnad 200 elever F-3
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9

x

Ersätter Svaneskolan

x
x
x
x
x

Utökning, ersättning paviljonger
Ny skola 7-9
Ny skola F-3 300 elever, framtida behov

x
x

ht
ht
ht
ht
ht
ht

x
x
x

ht

Centrum väster JK
Svaneskolan
Centrum torn
Prästängshallen
Lerbäckshallen
Lerbäckskolan
Stångby centralskola
Ny skola östra Stångby

400 elever

ht

ht
400 elever
300 elever
300 elever

ht
ht
ht

Barn- och skolnämnd Lunds stad
Skolkontoret
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1. Inledning
Barn- och skolnämnden Lunds stads lokalplan är utarbetad enligt Lunds kommuns
investeringsprocess. Lokalplanen redogör för de lokalbehov som BSN har för förskola och skola
under perioden 2017-2022. Lokalplanen är inte ett beslut kring vilka projekt som ska genomföras
men utgör underlag för kommunstyrelsens beslut om investeringsram samt investeringsgruppens
utarbetande av investeringsplan för perioden. I senare skede måste respektive projekt som ryms
inom investeringsramen beställas av barn- och skolnämnden.
Barn- och skolnämnden har infört en ny intern lokalplaneringsprocess i syfte att gå i takt med
kommunens övergripande investeringsprocess och få möjlighet att årligen revidera planeringen
av lokalbeståndet. Processen genomförs enligt figuren nedan.
Beskrivning av BSN LS lokalplaneringsprocess

Centralt för planeringen är nämndens lokaldag där förvaltningens analys av befolkningsutveckling
och befintlig kapacitet diskuteras av nämndsledamöter och företrädare för verksamheten. Under
lokaldagen diskuteras även viljeinriktning för kommande lokalplanering. Ett antal fokusområden
och principer utifrån vad som framkommit i diskussionerna fastställs sedan av nämnden.
Barn- och skolnämnden Lunds stad är kommunens största beställare av lokaler och bedriver
verksamhet i ett stort lokalbestånd. Verksamheten är omfattande och det finns anledning till
etablering av en process som ger möjlighet till årlig uppdatering. Även i befolkningsprognosen
som utgör starten för lokalplaneringsprocessen sker årliga uppdateringar. För tillfället spelar
exempelvis invandringens storlek stor roll för befolkningsprognosen. Genom senaste årets
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förändrade flyktingpolitik finns grund för avvikelser i kommande prognoser som gör att behovet
av skol- och förskolelokaler måste analyseras på nytt. I kommunens investeringsprocess är
nämnden beställare av behovslösningar. Utifrån de scenarion och planeringsunderlag som
fastställdes av nämnden i oktober har behovslösningar utretts i lokalgruppen. Tidsättning av
behovslösningarna har diskuterats i lokalgruppen och presenteras i bilaga 1 i form av nämndens
samlade lokalplan.

1.2 Planeringsdirektiv
Nedan presenteras de områden som nämnden ser som viktiga för kommande lokalplanering. För
lokalgruppens arbete ska denna viljeinriktning vara styrande.
Integration
Att använda lokalplaneringen som ett verktyg för att uppnå ökad integration är ett tydligt
ställnings-tagande. Planeringen ska ha som utgångspunkt att undvika segregerade skolor. I de fall
det är möjligt ska skolor och förskolor placeras så att de får barn och elever från skilda miljöer.
Integration gynnar alla elever och blandning av elever från olika bostadsområden är en tillgång
för verksamheten som kan tillföra ett mervärde. Skolan och förskolan ska ses som en aktiv aktör i
samhällsutvecklingen. Skolstrukturen bör inte präglas av ett traditionellt tänkande kring skolspår.
Skolplaneringen bör i stället bedrivas så att det finns utrymme för fler föräldrar att utnyttja det
fria skolvalet och aktivt välja skola/förskola till sina barn. Integrationen främjas om fler familjer,
oavsett familjebakgrund, utnyttjar det fria skolvalet. Genom profilering kan skolor göras
attraktiva för målgrupper bortom närområdet.
Skolstorlek och skolvägar
Nybyggda skolor/förskolor bör inte byggas större än att de tillgodoser behoven i närområdet,
samt behoven hos de elever där skolskjuts är den enda rimliga lösningen. Om skolorna byggs
större än så ökar elevernas skolväg och elever måste skjutsas till skolan i en oönskad omfattning.
För att åstadkomma en god personalsituation, med vettig tjänstefördelning och med möjligheter
till kollegial samverkan, bör nybyggda skolor/förskolor inte heller byggas för små.
Långsiktighet
Det är viktigt att etablera en långsiktighet i planeringen bl.a. genom bevakning av
nybyggnadsområden och att i tidiga skeden tillskapa tomter och planberedskap för kommande
bebyggelse. Nya skolor/förskolor, samt nödvändiga resurser i form av t.ex. idrottslokaler, ska
byggas i så pass god tid att provisoriska lösningar (paviljonger eller långa elevförflyttningar)
undviks. Ett växande område ska få tillgång till skolor/förskolor i närområdet redan i början av
befolkningsökningen. En viss befolkningsökning kan inväntas av driftekonomiska skäl, men om
skolor byggs först när befolkningsunderlaget fyller skolan helt kommer många elever att berövas
möjligheten att gå i en skola nära hemmet. Långsiktigheten ställer krav på flexibla lösningar över
tid. Flexibiliteten kan handla om exempelvis samutnyttjande av lokaler mellan skola och förskola
eller andra verksamheter som har tillfälliga behov av lokaler. Näraliggande skolor bör, om det är
möjligt och lämpligt, samutnyttja specialsalar, idrottssalar och andra resurser. Att tänka
långsiktigt snarare än kring tillfälliga lösningar är angeläget när ett behov är identifierat inom ett
rimligt tidsperspektiv. S.k. flexibla enheter, där man redan vid byggnation förbereder för
ombyggnad, bör användas restriktivt, och endast i de situationer där man med mycket stor
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säkerhet kan förutse att den kommande behovsförändringen inte kan tillgodoses bättre på annat
sätt.
Paviljonger
Paviljonger ska ses som en nödlösning och undvikas i de fall det är möjligt. De paviljonger som
används idag bör utredas. En plan för ersättning och avveckling av paviljonger ska utformas.
Samtidigt kan paviljonger vara ett alternativ vid tillfälliga ökningar av elevunderlaget. I de fall
paviljonger övervägs ska nämnden informeras om kostnader och hur de förhåller sig till mer
långsiktiga lösningar. Även när paviljonger etableras måste elever och förskolebarn ges en
acceptabel utemiljö. Lokaler i paviljonger ska så långt möjligt motsvara standard i nyare
skolbyggnader, både ur pedagogiskt och inomhusmiljömässigt perspektiv.
Fritidshem
Fritidshem ska ses som en del i skolverksamheten för alla årskurser F-6. Skola och fritidshem bör
där-för lokalplaneras så att verksamheten kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt, samtidigt som
de idag tillgängliga lokalresurserna utnyttjas på bästa sätt. Fritidshemmen ska inte ses som en
separat verksamhet utan som ett komplement till skolundervisningen. Därför är planeringen av
fritidshemmens del i skollokaler en viktig del av kommande nybyggnadsprojekt.
Kvalité och vision
Lokalernas utformning och standard är en viktig faktor för att hålla hög kvalité i verksamheten.
Lokalerna påverkar alla som deltar i verksamheterna. Ett effektivt lokalutnyttjande innebär att
den totala ytan är tillräcklig men även att den är utformad på ett sätt som underlättar för
verksamheten att uppnå de mål som är satta genom gällande styrdokument. Det ska
understrykas att de pedagogiska resurserna är viktigast och lokalerna ska bidra till utveckling av
lärares och pedagogers arbete. Ett särskilt arbete med att ta fram standardlokalprogram pågår i
syfte att nya skollokaler ska bli både kostnadseffektiva och ändamålsenliga.
Ekonomi
En målsättning i lokalplaneringen ska vara att sänka kommunens lokalkostnader. Lunds kommun
har högre kostnader för lokaler än jämförbara kommuner. En metod är det arbete som pågår
med utformande av ett standardlokalprogram för grundskola vilket förväntas ge en modell för
ett effektivt lokalutnyttjande. Storleken på nya skolor är betydelsefull ur ett ekonomiskt
perspektiv när det gäller att utnyttja exempelvis personalresurser på bästa sätt. En utredning av
hur lokalerna för 7-9 på befintliga skolor används bör göras. Utredningen ska belysa om det finns
möjligheter till effektiviseringar om hemklassrum slopas. Den ekonomiska styrningen måste
hanteras på ett sätt så att den inte ger negativa effekter för verksamheten.
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2. Redovisning lokalbehov per skolområde
Nedan presenteras lokalplaneringen uppdelat på respektive skolområde. Grundskola och förskola
redovisas separat. Utgångspunkten för hela planeringen är de scenarion som tagits fram baserat
på skolområdenas befolkningsutveckling och befintligt lokalbestånd. Vidare har barn- och
skolnämndens viljeinriktning för lokalplaneringen använts som grund i utredningsskedet och
tidssättning av lokalplanen. Sett till hela lokalbeståndet så finns ett antal enheter som idag
befinner sig i olika former av tillfälliga lösningar som behöver nya lokaler. Utbyggnaden som
genomförs är inte enbart en ökning av kapaciteten utan också en ersättning av lokaler som av
andra anledningar inte bedöms som varaktiga över tid. I flera fall ligger kapaciteten högre än den
ökning som finns i befolkningsprognosen vilket har sin grund i flera större utbyggnadsområden
där antalet elever och barn kommer fortsätta att öka även utanför prognosperiod.

2.1 Grundskola
Dispositionen av texten kring varje område startar med en tabell över lokalbehoven redovisat i
form av antalet paralleller som befolkningsprognosen visar att området innehåller. Antalet barn i
varje åldersgrupp har delats med 25 för årkurserna F-3 och 30 för årskurserna 4-9. Här har även
en beräkning gjorts för i vilken utsträckning elever väljer friskolor eller skola i annan kommun.
Därefter redovisas det ursprungliga scenariot och lokaldagens diskussioner kring vad i scenariot
som behövde studeras vidare. Redovisning av de utredningsuppdrag som barn- och skolnämnden
fastställde i september sker under rubriken ”Redovisning av nämndens identifierade
utredningsuppdrag lokalgruppens utredningar Utifrån utredningsarbetets slutsatser presenteras
sedan ett reviderat scenario. Slutligen finns en tabell med en tidsättning av projekt för respektive
område.
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2.1.1 LTÖ Linero – Råbylund, Tuna – Mårtens fälad, Östra torn –Brunnshög
Lokalbehov
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

10,2

10,5

10,5

10,8

9,4

9,8

10,2

7

10,2

10,4

10,6

10,6

10,9

9,5

10,0

8

9,5

10,4

10,5

10,7

10,7

11,1

9,7

9

8,9

9,7

10,5

10,6

10,8

10,8

11,1

38,9

41,0

42,1

42,7

41,9

41,1

40,9

10

7,2

7,6

8,1

8,9

8,9

9,0

9,1

11

8,4

7,3

7,7

8,2

9,0

9,0

9,2

12

6,5

8,5

7,4

7,7

8,3

9,0

9,1

22,1

23,4

23,2

24,8

26,2

27,1

27,3

13

6,8

6,7

8,6

7,5

7,8

8,4

9,2

14

6,1

7,0

6,8

8,8

7,6

8,0

8,6

15

5,8

6,3

7,1

6,9

9,0

7,7

8,2

18,8

19,9

22,6

23,2

24,4

24,1

25,9

79,7

84,3

87,9

90,8

92,5

92,3

94,1

Summa

Tabellen visar behov utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn väljer
kommunal skola.
Föreslaget scenario
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Scenariot hanterar behovet under prognosperioden av 12 paralleller i årskurs F-3 och 10
paralleller i årskurs för årskurs 4-9.
Från planeringsunderlag
I scenariot finns tre nav i Vikingaskolan, Östratornskolan och Tunaskolan. De tre skolorna har
äldre årskurser och tar emot elever från en eller flera skolor med yngre årskurser. På sikt föreslås
även ett nav inom utbyggnaden av Brunnshögsområdet. I yngre åldrar finns det stora vinster med
mindre enheter som ger barnen en trygg miljö som även är närmre hemmet. I äldre åldrar är
barnen mer rörliga och inte lika beroende av närheten till skolan. I årskurs F-3 finns det en
”överkapacitet” genom att Brunnshögsskolan byggs innan en stor del av utbyggnaden av
området är färdigställd. Skolan bör etableras och kan användas flexibelt innan behovet av en F-3
skola med 4 paralleller är utbyggt. I utbyggnaden av Råbylund finns flera möjliga skoltomter och
detaljplaner är under utformning. Enligt nuvarande prognos täcker den nya skolan på Råbylund
tillsammans med Mårtenskolan behoven fram till 2021 men tomter bör reserveras för
kommande etapper. Det ska säkerställas att antalet paralleller räcker på sikt för
Brunnshögsområdet inom år F-3. Befolkningsutvecklingen på Brunnshög är viktig att bevaka i
kommande planer. Planeringen med Vikingaskolan som nav för Mårtens fälad – Linero –
Råbylund är god utifrån en integrations aspekt. Flödet ger möjlighet till blandning av elever
mellan de tre områdena. I scenariot saknas dock en F-3 enhet inom Lineroområdet och elever
behöver där röra sig till Mårtenskolan eller Skola Råbylund. Östratornskolan ingår i tidigare
planering som 4-9 skola och förändringen i organisationen har redan påbörjats. En beställning
finns även på en tillbyggnad av skolan som har utretts i lokalgruppen och utredning av hur
logistiken under byggtiden kan hanteras pågår.
Beslutade förändringar KS/KF
Skola Brunnshög
Skola Råbylund
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Mårtenskolan
Flygelskolan (omorganisation/ombyggnad)
Östratornskolan (om/nybyggnad)
Vikingaskolan (om/nybyggnad, omorganisation)
Tomt ny skola Råbylund
Tomt ny skola Brunnshög 4-9
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Mårtenskolan
För att placera Mårtenskolan med 350 elever på den plats den tidigare skolan låg behövs en
ökning av tillgänglig utemiljö vilket kräver detaljplaneändring. Idag får man bygga i ett plan och
fastigheten begränsas av prickmark. En skola med 350 barn kräver 10 500 m2 friyta om man
räknar en friyta på 30m2 per elev. Detaljplanändringen måste genomföras så att minst 6 000m2
blir tillgängliga. Då räcker ytan till ca 350 barn. I utformning av utemiljön bör lekvärdet beaktas.
Ingen alternativ placering av skolan har utretts.
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Flygelskolan (omorganisation/ombyggnad)
En mindre tillbyggnad av Flygelskolan är utredd och genomförbar så att skolan kan rymma 2
paralleller i årskurs F-3.
Östratornskolan (om/nybyggnad)
Två alternativ är utredda och har behandlats av Barn- och skolnämnden men inga beslut har
fattats. Möjligheterna att anpassa skolan till en enhet med 4 paralleller i årskurs 4-9 bedöms som
goda.
Vikingaskolan (om/nybyggnad, omorganisation)
Skolans äldre delar bedöms av serviceförvaltningen vara i dåligt skick och rekommendationen är
att riva de befintliga byggnaderna A, B, C, D, E, F samt bygga nytt. Köket i skolan är ett prioriterat
kök och kan inte tas ur drift men kan finnas på annan plats medan nya lokaler förbereds. Detta
bör utredas mer i detalj. Oavsett tillvägagångsätt krävs sannolikt en detaljplaneändring då tillåten
byggnadshöjd inom skolområdets detaljplan är begränsad till 7 m. En skola med 4 paralleller i
årskurs 4-9 kräver ytterligare utredning av den tillgängliga utemiljön. Rekommendation är att låta
pröva ärendet om intilliggande parker och lekvärdet på tomten överväger denna brist. Det är
också möjligt att ändra på detaljplanen och låta skolgården ta vissa delar av parken i anspråk,
detta måste också prövas. Genom utökningen av nya skolan på Råbylund till 3 paralleller finnas
anledning att utreda vidare om Vikingaskolan kan utökas till 5 paralleller.
Tomt ny skola Råbylund
Lokalgruppens förslag är att baserat på områdets behov planera för utbyggnad av förskola på
tomten. Förslaget finns ytterligare beskrivet under stycke 2.2.1.
Tomt ny skola Brunnshög 4-9
I senare etapper av Brunnshög bedöms behovet av en ytterligare skola i området finnas. Behovet
ligger inte inom nuvarande prognosperiod men bevakas i kommande lokalplaner.
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Reviderat scenario

Scenariot för LTÖ är reviderat genom att en ytterligare parallell har adderats på den nya skolan
på Råbylund. Befolkningsprognosen för Linero – Råbylund pekar brant uppåt och bedömningen
är att i ett längre perspektiv kommer behovet av en skola med tre paralleller finnas på Råbylund.
En förberedelse i form av större kök är redan beställd av nämnden för att möjliggöra en
tillbyggnad av skolan. Skoltomten som i det ursprungliga scenariot fanns inom Råbylundsområdet
är borttagen då den planeras som förskoletomt. Utanför prognosperioden finns fortfarande
ytterligare en skola inom Brunnshögsområdet. Den F-3-skola som byggs med inflytt 2019 på
Brunnshög är en strategisk placering kopplat till kommande byggnation och kan i en första fas till
viss del behöva användas som evakueringslokaler vid ombyggnation av Östratornskolan.
Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
LTÖ
Ny skola Råbylund
Ny skola Råbylund
Ny skola Brunnshög
Mårtenskolan
Flygelskolan
Vikingaskolan
Östratornskolan

200 elever
100 elever
400 elever
350 elever
200 elever
750 elever
750 elever

ht
ht
ht
ht
ht
ht

x
x
x

ht
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x
x
x
x
x
x
x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad ny skola Råbylund
Ny skola, F-3
Ny skola, F-3, ersättning paviljonger
Tillbyggnad 200 elever F-3
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9

Tabellen visar vilka år som behoven bör uppfyllas för att undvika tillfälliga lösningar.

2.1.2 Centrum väster – Järnåkra Klostergården
Lokalbehov
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

10,8

10,2

9,9

11,2

10,7

10,2

10,5

7

10,0

10,8

10,2

9,8

11,2

10,5

10,0

8

10,2

10,1

10,9

10,3

9,9

11,2

10,5

9

10,2

10,3

10,2

11,1

10,3

9,9

11,3

41,2

41,4

41,1

42,3

42,0

41,8

42,3

10

8,3

8,6

8,7

8,6

9,3

8,7

8,3

11

8,8

8,4

8,7

8,8

8,7

9,4

8,8

12

8,2

8,9

8,6

8,9

8,9

8,8

9,5

25,3

26,0

26,0

26,3

26,9

26,9

26,6

13

8,7

8,4

9,2

8,9

9,1

9,1

9,0

14

7,1

8,9

8,6

9,4

9,1

9,3

9,3

15

7,0

7,4

9,3

8,9

9,7

9,4

9,6

22,8

24,7

27,1

27,2

27,9

27,8

27,9

89,3

92,1

94,3

95,8

96,8

96,5

96,8

Summa

Tabellen visar behov utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn väljer
kommunal skola.
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Föreslaget scenario

Scenariot hanterar behovet under prognosperioden av 12 paralleller i årskurs F-3 och 10
paralleller i årskurs för årskurs 4-9.
Från planeringsunderlag
Fågelskolan har läsåret 2016/17 inte fyllt sin kapacitet och det finns marginal till kapacitetens
max i området. Samtidigt finns det en osäkerhet kring vad som händer genom beslutet att bygga
en ny gymnasieskola på Svaneskolans tomt med bibehållen grundskola. Planering med hur en
byggprocess ska hanteras pågår och innan den är beskriven är läget något osäkert. Områdets
befolkningsutveckling är stabil och det finns ingen anledning till större förändringar. Den ökning
som finns i prognosen är till stor del i årskurs 7-9 där Fågelskolan har utrymme, och även
Järnåkraskolan har utrymme för en ökning av antalet elever. Det finns inga uppenbara hinder för
att genomföra planeringen enligt scenariot. Fågelskolan har för få elever och det bör utredas hur
skolan ska kunna locka fler elever. Det pågår redan ett arbete där skolan samverkar med Lunds
universitet kring ett språkcafé vilket är en typ av initiativ som bör kunna utvecklas vidare. Det är
ett exempel på hur en skolas status kan höjas. Fågelskolans kapacitet är även en möjlig hantering
av behov som uppstår i Centrum torn genom utbyggnaden av Öresundsvägen. Inom området
Öresundsvägen planeras ingen tomt för en 7-9 skola så kapaciteten måste finnas i angränsande
områden. Inom Centrum väster – Järnåkra Klostergården finns även en tomt ”Stenkrossen” där
etablering av en skola är möjlig. I detaljplanearbetet som pågår är utrymmet planerat för
förskoleverksamhet och i nämndens lokalplan är projektet upptaget som förskola. Bedömningen
är att behovet inte finns av ytterligare skollokaler på Stenkrossen.
Beslutade förändringar KS/KF
12

Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Lokalutnyttjande Fågelskolan
Skola tomt ”Stenkrossen”
Svaneskolan
Apelskolan
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Lokalutnyttjande Fågelskolan
Kapaciteten på Fågelskolans 7-9 del har undersökts. Kultur och fritid har tidigare drivit en
fritidsgård i Fågelskolans lokaler men verksamheten har upphört och lokalen blir tillgänglig för
skolan. Genom mindre ombyggnationer kan skolans kapacitet höjas till 5-6 paralleller i årskurs 79. Kapaciteten kommer i ett längre perspektiv vara nödvändig för att hantera de behov som
uppstår genom utbyggnad av Öresundsvägen. För tillfället finns en överkapacitet på Fågelskolan
och ytterligare arbete behöver genom föras för att utnyttja lokalerna mer effektivt.
Skola tomt ”Stenkrossen”
Tomten planeras för förskoleverksamhet 8 avdelningar.
Svaneskolan
En ny gymnasieskola planeras på Svaneskolans tomt som ska rymmas bredvid en ny Svaneskola.
Planering av projektet är i tidigt skede men det är sannolikt att Svaneskolan under en byggtid på
2-3 år inte kommer kunna ha verksamhet på nuvarande plats.
Apelskolan
Utredning av Apelskolan är inte genomförd.
Reviderat scenario
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Scenariot för Centrum väster – Järnåkra Klostergården är endast reviderat genom borttagande av
Stenkrossen inte planeras för skola.
Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
Centrum väster JK
Svaneskolan

400 elever

ht

x

Ersätter Svaneskolan

Gällande lokalbehoven inom området finns ingen planerad utbyggnad förutom en ny Svaneskola.
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2.1.3 Norra fäladen
Lokalbehov
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

5,2

5,4

5,5

5,7

5,7

5,5

4,6

7

5,9

5,2

5,4

5,5

5,7

5,8

5,4

8

5,2

5,8

5,1

5,3

5,4

5,6

5,6

9

5,6

5,2

5,8

5,2

5,3

5,4

5,6

22,0

21,6

21,7

21,6

22,2

22,3

21,3

10

4,5

4,7

4,4

4,9

4,3

4,5

4,6

11

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

4,4

4,5

12

4,2

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

4,4

12,9

13,5

13,8

14,1

13,7

13,8

13,4

13

3,7

4,2

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

14

3,5

3,8

4,3

4,3

4,7

4,9

4,6

15

3,5

3,5

3,8

4,4

4,3

4,8

5,0

10,7

11,5

12,3

13,2

13,9

14,2

14,4

45,6

46,6

47,8

49,0

49,8

50,4

49,1

Summa

Tabellen visar behovet utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn
väljer kommunal skola.
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Föreslaget scenario

Scenariots utgångspunkt är att skapa större enheter med årskurs 4-6 och 7-9 som är
sammankopplade med mindre enheter för årskurs F-3. Scenariot hanterar behovet under
prognosperioden av 7 paralleller i årskurs F-3 och 6 paralleller i årskurs 4-9.
Ur planeringsunderlag
Inom området är flera förändringar planerade. Den nya enheten Sagoeken är i slutfas av
planering inför byggstart. Inflyttning är i nuläget beräknad till höstterminen 2019. Sagoeken
byggs som en flexibel enhet och har möjlighet att ta emot upp till 3 paralleller i årskurs F-3 om
den enbart nyttjas för skolverksamhet.
Förslag på hur Fäladskolan kan utvecklas och få kapacitet för fem paralleller i årskurs 4-6 finns
framtaget. Fäladsgården är centrum för samtliga skolor på området och den enda skolan med
årskurs 7-9. Även för Fäladsgården finns möjligheter till utveckling och det bör utredas vilka
förändringar som är nödvändiga i samband med det planerade inomhusmiljöprojektet. Skolan
har haft ett högre antal elever vilket gör att kapaciteten finns för 5 paralleller. Både Fäladskolan
och Fäladsgården anges i scenariot som 5-6 paralleller vilket har sin grund i att prognosen visar
på viss variation mellan årskullarna. Något år kan det bli nödvändigt med en extra klass på någon
av enheterna.
Beslutade förändringar KS/KF
Sagoeken
Fäladskolan (ombyggnad)
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Lovisaskolan (om/nybyggnad till förskola)
Fäladskolan (ombyggnad)
Fäladsgården (om/nybyggnad samt planerat underhåll)
16

Delfinskolan (avveckling)
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Lovisaskolan (om/nybyggnad)
Analys av befolkningsutvecklingen visar att det inte finns behov av skolverksamhet på
lovisaskolans tomt. Lokalgruppens förslag är att baserat på områdets behov planera för en
ersättning av paviljonger samt små enheter. Området har ett antal paviljong etableringar samt
mindre enheter där det föreligger att större underhållsbehov. Barn- och skolnämnden har
beställt 6 avdelningar förskola på Lovisaskolans tomt vilket beskrivs vidare under stycke 2.2.2.
Fäladskolan (ombyggnad)
Fäladsskolan anpassas för att kunna ta emot områdets elever i åk 4-6. Det finns behov av
planerat underhåll samt anpassning för att möta behovet av ändamålsenliga lokaler. En ny
idrottshall, om- och tillbyggnad av basrum och lokaler för bibliotek, praktisk-estetiska ämnen och
utökning av kökskapaciteten. Ombyggnationerna förväntas starta sommaren 2017.
Fäladsgården (om/nybyggnad samt planerat underhåll)
Fäladsgården är centrum för samtliga skolor på området och den enda skolan med årskurs 7-9.
På skolan föreligger det ett underhållbehov av ventilation, fasader och fönsterbröstningar. Det
bör utredas vilka förändringar samt anpassningar som är nödvändiga i samband med det
planerade underhållet.
Delfinskolan (avveckling)
Verksamheten flyttar till Sagoeken (Delfinskolan) HT 2019
Befintlig tomt tillhör AF-bostäder och måste lämnas 2020.
Reviderat scenario
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
Norra Fäladen
Sagoeken
Fäladskolan + LIG
Fäladsgården
St Hansgården

200 elever
450 elever
540 elever

ht

x

ht

x
x

ht
ht

x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad åk 4-6
Renovering åk 7-9
Ersättning fritidshem

Tabellen visar vilka år som behoven behöver uppfyllas för att undvika tillfälliga lösningar.
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2.1.4 Centrum Torn

Lokalbehov

Tabellen visar behovet utifrån befolkningsprognosen justerat för att 95 % av områdets barn
väljer kommunal skola.
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Föreslaget scenario

Scenariot hanterar områdets behov av 11 paralleller i årskurs F-3 samt 9 paraleller i årskurs 4-9.
Ur planeringsunderlag
Centrum torn omfattar två större utbyggnadsområden, Öresundsvägen och Stångby. Detaljplaner
är under utformning för båda områdena och utredning av skolbehov pågår. Utbyggnaden ligger i
slutet och delvis utanför nuvarande prognosperiod och utvecklingen bör bevakas i kommande års
lokalplaner. Tomter för både skola och förskola i nybyggnadsområden ska utredas under hösten
2016. Det är viktigt att i tid utreda byggnationen av Stångby Centralskola för att möta
befolkningsökningen i området samt frigöra kapacitet på Lerbäckskolan. Vilket kan möta en del
av behovet som genereras i Öresundsvägen. Fågelskolans outnyttjade kapacitet kan vara en del i
hur tillkommande behov kan mötas. Gunnesboskolorna bör utredas utifrån kapacitet i befintliga
lokaler eftersom att efterfrågan minskar. Den ökning som ses i befolkningsprognosen sker till
allra största delen i delområdena Lerbäck – Stångby. Vi behöver säkerställa att antalet räcker på
sikt för området. Befolkningsprognosen är viktig att bevaka.
Inom delområdet Gunnesbo – Nöbbelöv finns endast en marginell ökning av antalet elever som
inte bedöms påverka behovet av skollokaler.

Beslutade förändringar KS/KF
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Tomter Stångby
Tomter Öresundsvägen
Kapacitet Gunnesboskolor
Lerbäckskolan
20

Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Tomter Stångby
Utredning av detaljplaner pågår. Utbyggnadstakten förväntas bli hög under den kommande
perioden och fram till 2024 byggs 750 nya bostäder i området. Elevunderlag under kommande år
finns för ytterligare F-3 kapacitet samt en ny skola för årskurs 7-9 i Stångby. En ny skola i Stångby
frigör kapacitet på Lerbäcksskolan där elever från Stångby idag går i årskurs 7-9. Kapaciteten på
Lerbäcksskolans kommer i ett längre perspektiv vara nödvändig för att hantera de behov som
uppstår genom utbyggnad av Öresundsvägen. Inom översiktsplanen för Öresundsvägen finns
ingen skola för årskurs 7-9 planerad.
Tomter Öresundsvägen
Utbyggnadstakten förväntas bli hög fram till 2029. Översiktsplanering pågår och två skoltomter
för årskurs F-6 med respektive ca 400 elever planeras. Öresundsvägens utbyggnad kommer ske i
två övergripande etapper och skolorna planeras en i Öresundsvägen öst och en i väst.
Diskussioner pågår om skollokaler kan användas av andra verksamheter under perioder
beroende på när skolbehovet kommer.
Kapacitet Gunnesboskolor
Kapaciteten är ej utredd. Utredning kommer genomföras under 2017.
Lerbäckskolan
Lerbäckskolans idrottslokaler räcker inte för elevernas undervisning. En ny hall med 3
salspositioner är beställd och förvantas vara färdig till höstterminen-2019. Skolan är i behov av
en tredje matsal samt ny byggnad för F-3 för 400 elever för att ersätta paviljonger. Lerbäckskolan
är också en tänkt kapacitet i årskurs 7-9 för elever från utbyggnaden av Öresundsvägen Behoven
kommer att bevakas under 2017.
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Reviderat scenario

Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
Centrum torn
Prästängshallen
Lerbäckshallen
Lerbäckskolan
Stångby centralskola
Ny skola östra Stångby

ht
400 elever
300 elever
300 elever

x
x
x
x
x

ht
ht
ht
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Utökning, ersättning paviljonger
Ny skola 7-9
Ny skola F-3 300 elever, framtida behov

2.2 Förskola
Nedan presenteras en beskrivning per område samt vilka behovslösningar som kommer utretts i
lokalgruppen. Som bilaga finns även underlag för resonemangen nedan. Nämndens viljeinriktning
har fått stort genomslag i lokalplanen. Genom nybyggnation kan mindre enheter lämnas vilket
ger en bättre ekonomi och större resurser tillgängliga för verksamheten. Inom
förskoleverksamheten finns ett antal enheter som befinner sig i tillfälliga lokaler och därför finns
ett stort antal projekt som ersätter tillfälliga lösningar.
För att beskriva hur väl lokalerna utnyttjas har en avstämning gjorts för utfallet i december 2015.
Antalet inskrivna barn motsvarar för samtliga områden ca 90 % av lokalkapaciteten. I
beräkningen av kapacitet har avdelningsstorlek på 16,7 barn använts eftersom att det är
planeringstalet i BSN LS lokalprogram vid beställning av nya förskolor. Vid starten av höstteminen
är antalet placerade barn i genomsnitt under den planerade avdelningsstorleken. Under våren
stiger det genomsnittliga antalet barn i verksamheten eftersom att de barn som fyller sex år finns
kvar fram till skolstart i augusti. I bilaga 2 befolkningsprognos förskola finns redovisning av
respektive områdes utveckling. Ett antagande har gjort att ca 75 % av barn i ålder 1-5 år kommer
efterfråga kommunal förskola.
2.2.1 LTÖ Linero – Råbylund, Tuna – Mårtens fälad, Östra torn –Brunnshög
Befolkningsutveckling

LTÖ
1 700
1 600
1 500
1 400
1 300
1 200
2015

2016

2017

2018

1-5 år2016

2019

2020

2021

1-5 år 2015

Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 250 barn vilket
motsvarar 15 avdelningar förskola. Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom
området finns behov av 11 nya avdelningar. Ökningen är kraftig i slutet av prognosperioden
mellan 2018 och 2021 sker en ökning med ca 200 barn. Merparten av ökningen finns i områdets
södra delar och är kopplad till bostadsbyggande som sker på Råbylund. Inom Råbylund finns
planerad utbyggnad av bostäder som ligger utanför prognosperioden vilket planeringen tagit
23

höjd för. I planarbetet av etapp 3 på Råbylundsutbyggnaden finns en tomt där en ny förskola kan
placeras. Ett antal inomhusmiljöprojekt genomförs på LTÖ. Några förskolor har rivits och är ännu
ej återuppbyggda. I ett längre perspektiv måste tomter på Brunnshög bevakas för den stora
utbyggnad av området som ligger utanför nuvarande prognosperiod.
Beslutade förändringar KS/KF
Sofieberg
Solbjer
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Ny förskola Råbylund
Tomter förskola Brunnshög
Tomter Linero, Tirfing, Runan
Vipeholm
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Ny förskola Råbylund
Ytterligare förskoletomt finns i etapp 3 av Råbylundsutbyggnaden.
Tomter förskola Brunnshög
Ytterligare tomter för utbyggnad av förskoleverksamhet finns i senare etapper av
Brunnshögsprojektet. Behovet bevakas av lokalgruppen i kommande planarbete.
Tirfing
Tomten Tirfing 1 uppmättes till 3 161 m². Den del som får bebyggas uppmättes till 1 006 m².
Detaljplanen tillåter endast en våning på denna tomt, med dessa förutsättningar motsvarar det
endast 3-4 avdelningar (50,1-66,8 barn).
Runan
Runan 1 & 2 är en relativt stor tomt som uppmättes till 8 367 m² varav 6 551 m² finns tillgänglig
för bebyggelse. Tomten tillåter en maximall byggnadshöjd om 5,5 m, vilket endast räcker till en
våning. Ifall man kan ändra detaljplanen och justera byggnadshöjden, skulle två våningar vara
möjligt. Ifall endast en våning är möjlig att bygga motsvarar det 9-12 avdelningar (150,3-200,4
barn). Ifall två våningar är möjliga att bygga motsvarar det 10-14 avdelningar (167-233,8 barn).
Vipeholm
Tomtens södra del får bebyggas, detta uppmättes till 1 670 m². Byggnaden får enligt
detaljplanen vara 2 våningar. Detaljplanen har inte vunnit laga kraft ännu utan är under
utredning. Med hänsyn till byggnad och utemiljö skulle det vara möjligt att förlägga 8-11
avdelningar (150,3-183,7 barn) hit.
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Förskola

LTÖ
Sofieberg
Solbjer
Ny förskola Linero, Runan
Ny förskola Råbylund
Ny förskola Vipeholm

5 avdelningar
5 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar

ht
vt
ht
ht
ht

x
x
x
x
x

Utbyggnaden av förskolelokaler i framförallt området Linero – Råbylund bör påskyndas. Området
har en kraftig befolkningsökning i åldrar 1-5 år och behovet av nya förskolor växer för varje år.
Utbyggnaden av södra Råbylund kommer under prognosperioden att genomföras och behovet av
att etablera en förskola i området är stort. I tidsättningen av projekt har utbyggnad på
Runantomten prioriterats utifrån den geografiska placeringen som är strategiskt viktig utifrån var
behoven uppstår. I andra hand har en ny förskola på södra Råbylund prioriterats.
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2.2.1 Centrum väster - Järnåkra Klostergården

Centrum väster - Järnåkra - klostergården
1 700
1 600
1 500
1 400
1 300
1 200
2015

2016

2017

2018

1-5 år2016

2019

2020

2021

1-5 år 2015

Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 115 barn vilket
motsvarar 7 avdelningar förskola. Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom
området finns behov av 5 nya avdelningar. Ökningen är i jämförelse med föregående års prognos
nedskriven men även förskjuten i tid. Den största ökningen sker mellan 2019 och 2021.
Skillnaden mellan delområdena är stor och för Järnåkra-Klostergården är antalet barn i
förskoleålder i princip oförändrat. Behovet av nya lokaler är således störst i Centrum väster. En
utbyggnad finns planerad nära Öresundsvägen i projektet Vildandens förskola.
Beslutade förändringar KS/KF
Körsbärets förskola
Vildanden
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Hardebergabanan detaljplan
Stenkrossen
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Hardebergabanan detaljplan
I detaljplanen för Hardebergabanan finns en planering för 4 avdelningar förskola. Avdelningarna
är inkluderade i lokalplanen.
Stenkrossen
På tomten Stenkrossen finns möjlighet att bygga 8 avdelningar förskola vilket lagts in i
lokalplanen.
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

4 avdelningar
6 avdelningar
8 avdelningar
4 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
4 avdelningar

ht

Kommentar

Förskola

Centrum väster JK
Snickaren
Körsbäret
Vildanden
Hardebergabanan
Stenkrossen
Grynmalaren
Målarstugan
Magle

x
x
x
x
x
x
x

ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht

x

Utökningen med 4 avdelningar kompletteras med att två nya avdelningar öppnas på Källbyängars
förskola årsskiftet 2016/2017. Ett detaljplanearbete pågår som berör det kvarter där nuvarande
Grynmalarens förskola finns. I arbetet föreslås en till/ombyggnad av det befintliga huset vilket
finns inlagt i planen. Målarstugan är sedan tidigare utflyttade i paviljonger som följd av ett
inomhusmiljöprojekt och det finns inlagt en ersättning av paviljongerna i planen.
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2.2.2 Norra fäladen
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Befolkningsprognosen för Norra fäladen är nedskriven i förhållande till prognosen från 2015.
Antalet barn i åldern 1-5 år är stabilt över hela perioden. Mot slutet vänder kurvan uppåt men
ökningen bör rymmas inom befintlig kapacitet. Det finns dock ett behov att ersätta ett antal
tillfälliga samt externa och mindre enheter. För den planerade utbyggnaden av förskolelokaler
inom området planeras motsvarande avveckling.
Beslutade förändringar KS/KF
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Lovisaskolan
Ladugårdsmarken
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Lovisaskolan
Möjligheten att bygga till 3 avdelningar och anpassa det befintliga huset för tre
förskoleavdelningar har undersökts. Barn- och skolnämnden har beställt en förskola med 6
avdelningar på Lovisaskolans tomt. Projektet bör genomföras som en tillbyggnad med 3
avdelningar på den befintliga byggnaden.
Ladugårdsmarken
Byggnaden har undersökts utifrån hur många avdelningar förskola som kan inrymmas. En enkel
utredning genomförs för tillfället av serviceförvaltningen men ingår inte som underlag för
lokalplanen. Ombyggnationer behöver göras i suterrängplanet för att kunna bedriva verksamhet
där. Huset är generellt i behov av renoveringsarbeten.

28

Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Förskola

Norra Fäladen
Sagoeken
Ladugårdsmarken
Lovisaskolan

6 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar

ht
ht

x
ht
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2.2.3 Centrum Torn

Centrum torn
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Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 200 barn vilket
motsvarar om 75 % efterfrågar kommunal förskola 9 avdelningar. Skillnaderna i delområdena är
stor. Området Lerbäck – Stångby har en kraftig tillväxt av antalet barn i området med ca 250
barn. Gunnesbo – Nöbbelöv visar på en minskning av antalet barn i området med 64 barn. Den
största befolkningsökningen sker mellan 2018 och 2021.
I delområdet Stångby har samtliga enheter tillfälliga bygglov. En utbyggnad av förskolelokaler är
planerad i Stångby och bör påskyndas samt även innefatta området Lerbäck. Även inom
delområdet Lerbäck pågår inomhusmiljöprojekt och det finns risk för att ytterligare någon enhet
måste ersättas på sikt.
Beslutade förändringar KS/KF
Stångby, Drabantvägen 6-8 avdelningar förskola.
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Kobjer
Tomter Stångby
Tomter Öresundsvägen
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Kobjer
Utredning av en tillbyggnad av Kobjer pågår men är ej slutförd och ingår ej i underlaget för
lokalplanen. Under utredningsarbetet har rapporterats att huset är i sämre skick och att
renoveringar är nödvändiga. I lokalplanen har behovet på Lerbäck formulerats som ny förskola
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Lerbäcksområdet 8 avdelningar. Möjligheterna att uppfylla behovet kan delvis finns på Kobjers
förskola men ytterligare möjligheter måste utredas vidare.
Tomter Stångby
Barn- och skolnämnden har beställt utbyggnad av förskola på Drabantvägen. Inom planarbetet
på Stångby öster bevakas en ytterligare tomt för förskola.
Tomter Öresundsvägen
Översiktsplanering av Öresundsvägens utbyggnad pågår.
Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Förskola

Centrum torn
Stångby, Drabantvägen
Ny förskola Lerbäck
Ny förskola östra Stångby
Stormhatten ersättning

6 avdelningar
8 avdelningar
8 avdelningar
10 avdelningar

ht
ht
ht
ht
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3. Lsr
Lsr omfattar ett antal verksamheter inom Lunds kommun. Inom Lsr organisation finns särskola,
resursskola och Lunda välkomsten. Lsr är även stödfunktion åt de delar av särskolan som är
organiserad under skolenheter, förberedelseklasser och LIG-grupper. Som bilaga finns en
beskrivning av de lokaler som Lsr förfogar över samt de verksamheter som finns på skolor i Lunds
kommun. En lokalplan baserad på befolkningsutveckling är inte relevant för Lsrs verksamheter
eftersom att det inte finns några självklara samband mellan befolkningsutveckling och antal barn
i verksamheterna. Ett antal planeringsförutsättningar för särskola kan dock konstateras och
användas som styrning vid planerade projekt.







Tillgänglighetsaspekten ska göra att eleverna i grundsärskolan får samma möjligheter
som övriga elever
Enheter bör inte vara större än 40 elever
Behov av mindre enheter med ca 10 elever i anslutning till grundskola
Lokaler för fritidshem ska finnas
Samutnyttja PE-lokaler med grundskola

LSR har formulerat ett mål som tas med i lokalgruppens planering och det är att fler
särskoleenheter ska integreras i nybyggda skolor.
Sammanfattning av gruppdiskussion
I kommande projekt ska Lsrs verksamheter finnas med tidigt i planeringen. Vid en nybyggnation
är det rimligt att bygga även för exempelvis LIG-grupper och förberedelseklasser. Även för
särskola och resursskola som idag till vissa delar finns i lokaler som inte är ändamålsenliga bör
det vid nybyggnation kunna planeras in lokaler som utformas efter verksamhetens innehåll och
mål. Det är en god idé att hantera lokalplaneringen för Lsr utifrån planeringsförutsättningarna
som angetts ovan. De planeringsförutsättningar som presenterats upplevs som rimliga och fokus
bör läggs på tillgänglighetsaspekten. Målsättningen bör vara att fler särskoleenheter ska vara
integrerade i nybyggda skolor år 2021. Lsrs verksamheter bör inkluderas och bli en del i arbetet
med utformning av ett standardlokalprogram som pågår Lunds kommun. Förberedelseklasser ska
finnas över hela Lund eftersom att det är viktigt ur ett integrationsperspektiv.
Beslutade förändringar
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Grundsärskoleverksamhet åk 7-9 Lund öster
Flytt från Höjebro till Fåglasång
Stora enheter på Tunaskolan och Fågelskolan behöver minskas

Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
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Grundsärskoleverksamhet åk 7-9 Lund öster
Utredning med barn och skolförvaltningen öster inleds under 2017
Flytt från Höjebro till Fåglasång
Planering av flytt pågår och kommer genomföras så att hela verksamheten är utflyttad
sommaren 2017.
Stora enheter på Tunaskolan och Fågelskolan behöver minskas
En samlad lokalplan för särskola kommer upprättas under 2017.
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1. Bakgrund
Lunds kommun har infört en ny investeringsprocess som påverkar Barn- och skolnämnden Lund
stads lokalplanering. Den nya investeringsprocessen ställer krav på förändringar för nämndens
egen process kring lokaler. 2013-2015 togs det fram områdeslokalplaner för varje geografiskt
delområde i Lunds stad. Områdeslokalplanerna beskriver i detalj utvecklingen för respektive
delområde och vilka förändringar som ska genomföras i form av nya förskolor och skolor.
Områdeslokalplanernas utformning gör att uppdateringen av planeringen är svår och få
uppdateringar är gjorda sedan 2014-2015. Under våren 2016 påbörjades en diskussion kring
möjliga förändringar i den interna processen som bl.a. resulterat i en seminariedag som
nämnden genomförde 31 augusti 2016. Under dagen diskuterades både nämndens politiska
viljeinriktning för lokalplaneringen samt ”scenarion” för respektive skolområde. Nivån på
planeringen lyftes från delområden till skolområde. Den samlade dokumentationen av
seminariedagen utgör grunden för den planering som under hösten kommer att utredas i
lokalgruppen. Nämnden ska i december 2016 fastställa en lokalplan efter återrapport från
lokalgruppen. Därefter beslutar Kommunstyrelsen om investeringsram för BSN LS i kommande
EVP. En uppdatering av nämndens lokalplan kommer genomföras årligen enligt BSN LS
lokalplaneringsprocess.

Beskrivning av BSN LS lokalplaneringsprocess
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Barn- och skolnämnden Lunds stad är kommunens största beställare av lokaler och bedriver
verksamhet i ett stort lokalbestånd. Verksamheten är omfattande och det finns anledning till
etablering av en process som ger möjlighet till årlig uppdatering. Även i befolkningsprognosen
som utgör starten för lokalplaneringsprocessen sker årliga uppdateringar. För tillfället spelar
exempelvis invandringens storlek stor roll för befolkningsprognosen. Genom senaste årets
förändrade flyktingpolitik finns grund för avvikelser i kommande prognoser som gör att behovet
av skol- och förskolelokaler måste analyseras på nytt. I kommunens investeringsprocess är
nämnden beställare av behovslösningar. En sammanställning av nämndens behov av lokaler ska
utredas i lokalgruppen som återrapporterar förslag på behovslösningar. Nämnden har en central
roll som beställare när det gäller vilken inriktning lokalplaneringen ska ha. Grundfrågan som
nämnden svarar för är vilken viljeinriktning som ska vara styrande för utredningar i lokalgruppen.
För att konkretisera lokalplaneringen och ge nämnden ett underlag för diskussion togs till
seminariedagen fram scenarion för varje skolområde. Scenariot beskriver hur förändrade elevtal i
respektive område kan hanteras lokalmässigt fram till år 2021. De behovslösningar som redovisas
är i vissa fall redan beställda av nämnden och kommer genomföras under perioden och i andra
fall i behov av vidare utredningar. Utredningar och kommungemensam synkronisering av lokaler
görs enligt den nya investeringsprocessen i lokalgruppen.
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1.2 Viljeinriktning
Under nämndens seminariedag 160831 deltog politiker, skolområdeschefer, administrativa
chefer och kommunens lokalstrateg i gruppdiskussioner. Som underlag för diskussionen fanns ett
antal frågeställningar som formulerats av lokalplanerare. Deltagarna i grupperna uppmuntrades
dessutom att lyfta ytterligare synpunkter som inte ingick i diskussionsunderlaget. Samtalen
dokumenterades av administrativa cheferna och har sammanställts av lokalplanerare. Nedan
presenteras de områden som fick mest utrymme i diskussionen och ses som signifikanta för
kommande lokalplanering. För lokalgruppens arbete ska den samlade viljeinriktningen vara
styrande.
Integration
Att använda lokalplaneringen som ett verktyg för att uppnå ökad integration är ett tydligt
ställningstagande. Planeringen ska ha som utgångspunkt att blanda elever med olika bakgrund. I
de fall det är möjligt ska skolor och förskolor placeras så att de får barn och elever med en
blandad bakgrund. Det finns idag skolor som väljs bort av elever och det bör motverkas genom
att exempelvis stärka skolornas profil. Integration gynnar alla elever och blandningen av elever
är en tillgång för verksamheten som kan tillföra ett mervärde. Skolan och förskolan ska ses som
en aktiv aktör i samhällsutvecklingen.
Långsiktighet
Det är viktigt att etablera en långsiktighet i planeringen bl.a. genom bevakning av
nybyggnadsområden och att i tidiga skeden tillskapa lokaler och tomter för kommande
bebyggelse. Långsiktigheten ställer krav på flexibla lösningar över tid så att lokaler inte står
tomma innan befolkningen vuxit. Flexibiliteten kan handla om exempelvis samutnyttjande av
lokaler mellan skola och förskola eller andra verksamheter som har tillfälliga behov av lokaler. Att
tänka långsiktigt snarare än kring tillfälliga lösningar är angeläget om ett behov är identifierat
inom ett rimligt tidsperspektiv.
Paviljonger
Paviljonger ska ses som en nödlösning och undvikas i de fall det är möjligt. De paviljonger som
idag är placerade och som inte är en del i inomhusmiljöprojekt bör utredas. En plan för ersättning
och avveckling av paviljonger ska utformas i lokalgruppen. Samtidigt kan paviljonger vara ett
alternativ vid tillfälliga ökningar av elevunderlaget. I de fallen paviljonger övervägs ska nämnden
informeras om kostnader och hur de förhåller sig till mer långsiktiga lösningar. När paviljonger
etableras måste en planering för elever eller förskolebarnens utemiljö finnas. Lokaler i
paviljonger ska så långt det är möjligt motsvara standard i nyare skolbyggnader, både ur
pedagogiskt och fastighetsmässigt perspektiv.
Fritidshem
Fritidshem ska ses som en del i skolverksamheten för alla årskurser F-6. Skola och fritidshem ska
integreras i samma lokaler. Fritidshemmen ska inte ses som en separat verksamhet utan som ett
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komplement till skolundervisningen. Därför är planeringen av fritidshemmens del i skollokaler en
viktig del av kommande projekt.
Kvalité och vision
Lokalernas utformning och standard är en viktig faktor för att hålla hög kvalité i verksamheten.
Lokalerna påverkar alla som deltar i verksamheterna. Ett effektivt lokalutnyttjande innebär att
den totala ytan är tillräcklig men även att den är utformad på ett sätt som underlättar för
verksamheten att uppnå de mål som är satta genom gällande styrdokument. Det ska
understrykas att de pedagogiska resurserna är viktigast och lokalerna ska bidra till utveckling av
lärare och pedagogers arbete.
Ekonomi
En målsättning i lokalplaneringen ska vara att sänka kommunens lokalkostnader. Lunds kommun
har högre kostnader för lokaler än jämförbara kommuner. En metod är det arbete som pågår
med utformande av ett standardlokalprogram för grundskola vilket ger en modell för ett effektivt
lokalutnyttjande. Storleken på nya skolor är betydelsefull ur ett ekonomiskt perspektiv när det
gäller att utnyttja exempelvis personalresurser på bästa sätt. En redovisning av hur lokalerna för
7-9 på befintliga skolor används bör göras. Redovisningen ska också utreda om det finns
möjligheter till effektiviseringar om hemklassrum slopas. Den ekonomiska styrningen måste
hanteras på ett sätt så att den inte ger negativa effekter för verksamheten.
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2. Områdesplaner
Nedan följer en redogörelse för de gruppdiskussioner som genomfördes 160831 med BSN LS
ledamöter, skolområdeschefer, administrativa chefer och lokalstrateg. För respektive område
redovisas det scenario som utgjorde diskussionsunderlag i grupperna. I scenariot är varje box en
skola. Pilar och färg anger hur skolorna hänger ihop. En skola med årskurser F-3 har alltid en pil
vidare till en skola med högre årskurser. Det fria skolvalet gör att alla elever inte kommer följa
pilens väg men en planering måste redovisas där lokalernas kapacitet matchar
befolkningsutvecklingen. Som bilaga till den här skrivelsen finns bifogat de presentationer som
deltagare fick presenterat under seminariedagen. I presentationerna redogörs för
befolkningsutveckling, befintlig kapacitet samt behovet av paralleller uppdelat per stadie för
respektive område.
För varje område finns en sammanställning av vilka delar av scenariot som redan är beslutade.
Samt en sammanfattning av vad som är i behov av utredning i lokalgruppen. När det gäller
beslutade förändringar redovisas endast det som är beslutat av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige.
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2.1 LTÖ Linero – Råbylund, Tuna – Mårtens fälad, Östra torn –Brunnshög
Scenario 2021 för LTÖ

Sammanfattning av gruppdiskussion
I scenariot finns tre nav i Vikingaskolan, Östratornskolan och Tunaskolan. De tre skolorna har
äldre årskurser och tar emot elever från en eller flera skolor med yngre årskurser. På sikt föreslås
även ett nav inom utbyggnaden av Brunnshögsområdet. I yngre åldrar finns det stora vinster med
mindre enheter som ger barnen en trygg miljö som även är närmre hemmet. I äldre åldrar är
barnen mer rörliga och inte lika beroende av närheten till skolan. I årskurs F-3 finns det en
”överkapacitet” genom att Brunnshögsskolan byggs innan en stor del av utbyggnaden av
området är färdigställd. Skolan bör etableras och kan användas flexibelt innan behovet av en F-3
skola med 4 paralleller är utbyggt. I utbyggnaden av Råbylund finns flera möjliga skoltomter och
detaljplaner är under utformning. Enligt nuvarande prognos täcker den nya skolan på Råbylund
tillsammans med Mårtenskolan behoven fram till 2021 men tomter bör reserveras för
kommande etapper. Det ska säkerställas att antalet paralleller räcker på sikt för
Brunnshögsområdet inom år F-3. Befolkningsutvecklingen på Brunnshög är viktig att bevaka i
kommande planer. Planeringen med Vikingaskolan som nav för Mårtens fälad – Linero –
Råbylund är god utifrån en integrations aspekt. Flödet ger möjlighet till blandning av elever
mellan de tre områdena. I scenariot saknas dock en F-3 enhet inom Lineroområdet och elever
behöver där röra sig till Mårtenskolan eller Skola Råbylund. Östratornskolan ingår i tidigare
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planering som 4-9 skola och förändringen i organisationen har redan påbörjats. En beställning
finns även på en tillbyggnad av skolan som har utretts i lokalgruppen och utredning av hur
logistiken under byggtiden kan hanteras pågår.
Beslutade förändringar
Skola Brunnshög
Skola Råbylund
I behov av utredning
Mårtenskolan
Flygelskolan (omorganisation/ombyggnad)
Östratornskolan (om/nybyggnad)
Vikingaskolan (om/nybyggnad, omorganisation)
Tomt ny skola Råbylund
Tomt ny skola Brunnshög 4-9
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2.2 Centrum väster - Järnåkra - Klostergården
Scenario 2021 för Centrum väster - Järnåkra Klostergården

Sammanfattning av gruppdiskussion
Fågelskolan har läsåret 2016/17 inte fyllt sin kapacitet och det finns en viss marginal till
kapacitetens max i området. Samtidigt finns det en osäkerhet kring vad som händer genom
beslutet att bygga en ny gymnasieskola på Svaneskolans tomt med bibehållen grundskola.
Planering med hur en byggprocess ska hanteras pågår och innan den är beskriven är läget något
osäkert. Eftersom att områdets befolkningsutveckling är stabil finns ingen anledning till större
förändringar. Den ökning som finns i prognosen är till stor del i årskurs 7-9 där Fågelskolan har
utrymme. Det finns inga uppenbara hinder för att genomföra planeringen enligt scenariot.
Fågelskolan har för få elever och det bör utredas hur skolan ska kunna locka fler elever. Det
pågår redan ett arbete där skolan samverkar med Lunds universitet kring ett språkcafé vilket är
en typ av initiativ som nämnden vill ser mer av. Det är ett exempel på hur en skolas status kan
höjas. Fågelskolans kapacitet är även en möjlig hantering av behov som uppstår i Centrum torn
genom utbyggnaden av Öresundsvägen. I området finns även en tomt ”Stenkrossen” där
etablering av en skola är möjlig. Skolbehovet kring ”Stenkrossen” måste utredas under hösten
eftersom att detaljplaneprocessen påbörjas. Tomten bör bevakas i relation till kapaciteten i åk F6 främst inom delområdet Järnåkra – Klostergården.
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Beslutade förändringar
I behov av utredning
Lokalutnyttjande Fågelskolan
Skola tomt ”Stenkrossen”
Svaneskolan
Apelskolan
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2.3 Norra fäladen
Scenario 2021 för Norra fäladen

Sammanfattning av gruppdiskussion
Inom området är flera förändringar planerade. Den nya enheten Sagoeken är i slutfas av
planering inför byggstart. Inflyttning är i nuläget beräknad till höstterminen 2019. När Sagoeken
är färdigställd avvecklas Delfinskolans paviljonger och de klasserna tillsammans med klasserna på
Ladugårdsmarken kan flytta in på Sagoeken. Det ger utrymme för mer förskoleverksamhet på
Ladugårdsmarken. Sagoeken byggs som en flexibel enhet och har möjlighet att ta emot upp till 3
paralleller i årskurs F-3 om den enbart nyttjas för skolverksamhet. Byggnationen av Sagoeken
möjliggör en minskning av tillfälliga lösningar på området. Flera mindre enheter kan samlas ihop
till den nya flexibla enheten vilket ger vinster för verksamheten.
Gällande Lovisaskolans tomt så är utredning av fastighetens status inte färdig. Skolbyggnaderna
används idag delvis som flyktingboende. Lokalerna bedöms enligt befolkningsprognosen inte
vara nödvändiga som skollokaler. Förslag på hur Fäladskolan kan utvecklas och få kapacitet för
fem paralleller i årskurs 4-6 finns framtaget. Det kvarstår att utreda hur lokaler för LIG-gruppen
som finns på Fäladskolan kan tillskapas. Fäladsgården är centrum för samtliga skolor på området
och den enda skolan med årskurs 7-9. Även för Fäladsgården finns möjligheter till utveckling och
det bör utredas om några förändringar är nödvändiga när skolan tar emot fler elever. Skolan har
dock tidigare haft ett högre antal elever vilket gör att kapaciteten finns för 5 paralleller. Både
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Fäladskolan och Fäladsgården anges i scenariot som 5-6 paralleller vilket har sin grund i att
prognosen visar på viss variation mellan årskullarna. Något år kan det bli nödvändigt med en
extra klass på någon av enheterna.
Beslutade förändringar
Sagoeken
I behov av utredning
Lovisaskolan
Fäladskolan
Fäladsgården
Delfinskolan
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2.4 Centrum torn
Scenario 2021 för Centrum torn

Sammanfattning av gruppdiskussion
Centrum torn omfattar två större utbyggnadsområden, Öresundsvägen och Stångby. Detaljplaner
är under utformning för båda områdena och utredning av skolbehov pågår. Utbyggnaden ligger i
slutet och delvis utanför nuvarande prognosperiod och utvecklingen bör bevakas i kommande års
lokalplaner. Tomter för både skola och förskola i nybyggnadsområden ska utredas under hösten
2016. På Lerbäcksskolan planeras en tillbyggnad av kapacitet som berör utbyggnaden av
Öresundsvägen. Behov som genereras i Öresundsvägen kan även hanteras genom skolor i
angränsande områden. Fågelskolans outnyttjade kapacitet kan vara en del i hur tillkommande
behov kan mötas. Det är viktigt att utreda när i tid eventuella tillbyggnader behöver göras
eftersom att byggnationen kan komma snabbt när den väl startar. Gunnesboskolorna bör utredas
utifrån kapacitet i befintliga lokaler eftersom att det finns en trend där elever väljer bort dessa
skolor. Den ökning som ses i befolkningsprognosen sker till allra största delen i delområdena
Lerbäck – Stångby. Inom delområdet Gunnesbo – Nöbbelöv finns endast en marginell ökning av
antalet elever som inte bedöms påverka behovet av skollokaler.
13

Beslutade förändringar
I behov av utredning
Tomter Stångby
Tomter Öresundsvägen
Kapacitet Gunnesboskolor
Lerbäckskolan
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2.5 Lsr
För Lsr presenteras nedan en sammanfattning av den presentation som gjordes under BSN LS
seminariedag.
Lsr omfattar ett antal verksamheter inom Lunds kommun. Inom Lsr organisation finns särskola,
resursskola och Lunda välkomsten. Lsr är även stödfunktion åt de delar av särskolan som är
organiserad under skolenheter, förberedelseklasser och LIG-grupper. Som bilaga finns en
beskrivning av de lokaler som Lsr förfogar över samt de verksamheter som finns på skolor i Lunds
kommun. En lokalplan baserad på befolkningsutveckling är inte relevant för Lsrs verksamheter
eftersom att det inte finns några självklara samband mellan befolkningsutveckling och antal barn
i verksamheterna. Ett antal planeringsförutsättningar för särskola kan dock konstateras och
användas som styrning vid planerade projekt.
•
•
•
•
•

Tillgänglighetsaspekten ska göra att eleverna i grundsärskolan får samma möjligheter som
övriga elever
Enheter bör inte vara större än 40 elever
Behov av mindre enheter med ca 10 elever i anslutning till grundskola
Lokaler för fritidshem ska finnas
Samutnyttja PE-lokaler med grundskola

LSR har formulerat ett mål som tas med i lokalgruppens planering och det är att fler
särskoleenheter ska integreras i nybyggda skolor.
Sammanfattning av gruppdiskussion
I kommande projekt ska Lsrs verksamheter finnas med tidigt i planeringen. Vid en nybyggnation
är det rimligt att bygga även för exempelvis LIG-grupper och förberedelseklasser. Även för
särskola och resursskola som idag till vissa delar finns i lokaler som inte är ändamålsenliga bör
det vid nybyggnation kunna planeras in lokaler som utformas efter verksamhetens innehåll och
mål. Det är en god idé att hantera lokalplaneringen för Lsr utifrån planeringsförutsättningarna
som angetts ovan. De planeringsförutsättningar som presenterats upplevs som rimliga och fokus
bör läggs på tillgänglighetsaspekten. Målsättningen bör vara att fler särskoleenheter ska vara
integrerade i nybyggda skolor år 2021. Lsrs verksamheter bör inkluderas och bli en del i arbetet
med utformning av ett standardlokalprogram som pågår Lunds kommun. Förberedelseklasser ska
finnas över hela Lund eftersom att det är viktigt ur ett integrationsperspektiv.
Beslutade förändringar
I behov av utredning
Grundsärskoleverksamhet åk 7-9 Lund öster
Flytt från Höjebro till Fåglasång
Stora enheter på Tunaskolan och Fågelskolan behöver minskas
15

3. Förskola
Under BSN LS seminariedag var fokus på grundskolans lokalplan. De scenarion som utgjorde
diskussionsunderlag behandlade enbart befolkningsutveckling och kapaciteten inom grundskola.
De nämndsledamöter som deltog fick en kortare framställning av befolkningsutvecklingen inom
förskoleåldrar men det fanns inte utrymme för längre diskussioner kring förskolor. Det ska dock
understrykas att lokalplaneringen för skola och förskola hänger nära samman och i
utredningsskede beaktas möjligt samutnyttjande av lokaler. Nedan presenteras en mer utvecklad
beskrivning per område samt vilka behovslösningar som kommer utredas i lokalgruppen fram till
återrapportering till BSN LS i december. Som bilaga finns även underlag för resonemangen
nedan. Under seminariedagen 2017 planeras för en fördjupad diskussion kring nämndens
politiska viljeinriktning även för förskolans utveckling.
För att beskriva hur väl lokalerna utnyttjas har en avstämning gjorts för utfallet 2015. Antalet
inskrivna barn motsvarar för samtliga områden ca 90 % av lokalkapaciteten. I beräkningen av
kapacitet har avdelningsstorlek på 16,7 barn använts eftersom att det är planeringstalet i BSN LS
lokalprogram vid beställning av nya förskolor. Under våren stiger det antalet barn i verksamheten
eftersom att de barn som fyller sex år finns kvar fram till skolstart i augusti. Under våren ökar
antalet barn i verksamheten och behovet av lokaler är större vilket ibland leder till att tillfälliga
avdelningar öppnas. En ytterligare avstämning har gjorts mellan antalet placerade barn i relation
till utfallet av barn i ålder 1-5 år 2015. Beräkningen är gjord för att utreda hur många barn som
efterfrågar kommunal förskola i respektive område. Här fångas barn som finns i fristående
verksamheter eller ej börjat förskola upp. Slutsatsen är att ca 75 % av barn i ålder 1-5 år
efterfrågar kommunal förskola. Det innebär att en ökning i befolkningen genererar ett behov av
nya lokaler motsvarande 75 %.
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3.1 LTÖ
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Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 250 barn vilket
motsvarar 15 avdelningar förskola. Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom
området finns behov av 11 nya avdelningar. Ökningen är kraftig i slutet av prognosperioden
mellan 2018 och 2021 sker en ökning med ca 200 barn. Merparten av ökningen finns i områdets
södra delar och är kopplad till bostadsbyggande som sker på Råbylund. Ett antal
inomhusmiljöprojekt genomförs på LTÖ och några förskolor har rivits och ännu ej återuppbyggts.
I ett längre perspektiv måste tomter på Brunnshög bevakas för den stora utbyggnad av området
som ligger utanför nuvarande prognosperiod. I planarbetet av etapp 3 på Råbylundsutbyggnaden
finns en tomt där en ny förskola kan placeras.
Beslutade förändringar
Sofieberg
Solbjer
I behov av utredning
Ny förskola Råbylund
Tomter förskola Brunnshög
Tomter Linero, Tirfing, Runan
Vipeholm
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3.2 Centrum väster – Järnåkra klostergården

Centrum väster - Järnåkra - klostergården
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Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 115 barn vilket
motsvarar 7 avdelningar förskola. Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom
området finns behov av 5 nya avdelningar. Ökningen är i jämförelse med föregående års prognos
nedskriven men även förskjuten i tid. Den största ökningen sker mellan 2019 och 2021.
Skillnaden mellan delområdena är stor och för Järnåkra-Klostergården är antalet barn i
förskoleålder i princip oförändrat. Behovet av nya lokaler är således störst i Centrum väster. En
utbyggnad finns planerad nära Öresundsvägen i projektet Vildandens förskola.
Beslutade förändringar
Körsbärets förskola
Vildanden
I behov av utredning
Hardebergabanan detaljplan
Stenkrossen
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3.3 Norra Fäladen
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Befolkningsprognosen för Norra fäladen är nedskriven i förhållande till prognosen från 2015.
Antalet barn i åldern 1-5 år är stabilt över hela perioden. En ny flexibel enhet Sagoeken är
planerad för inflyttning under 2019. Eftersom att det inte finns behov av en ökad kapacitet bör
det utredas vilka mindre enheter som kan flyttas till Sagoekens nya lokaler. Rida ranka och Hans
och Greta är två mindre enheter som i tidigare planering diskuterats som möjliga att flytta in på
Sagoeken. Om Ladugårdsmarkens skolelever flyttas till Sagoeken går det att skapa en större
förskolenhet på Ladugårdsmarken.
Beslutade förändringar
Sagoeken
I behov av utredning
Ladugårdsmarken
Rida ranka
Hans och Greta
Backens förskola
Lovisaskolans tomt
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3.4 Centrum torn
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Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 200 barn vilket
motsvarar 12 avdelningar förskola. Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom
området finns behov av 9 nya avdelningar. Centrum torns delområden skiljer sig dock väsentligt
åt och i Gunnesbo – Nöbbelöv finns en minskning av antalet barn. Lerbäck – Stångby ökar ca 250
barn vilket motsvara 12 avdelningar. I planeringen finns förskoletomter både inom
utbyggnadsområden i Stångby och inom Öresundsvägen. Tillkommande kapacitet finns delvis på
Vildandens förskola som är placerad på gränsen mellan Centrum väster och Lerbäck. Kobjers
förskolas lokaler har delvis disponerats av fritidshemsverksamhet och förskolan ska utredas för
en utökning av antalet avdelningar.
Beslutade förändringar
I behov av utredning
Kobjer
Tomter Stångby
Tomter Öresundsvägen
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Tilläggsbeställning Södra Råbylund
Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av ny skola på Råbylund. Beställningen är
en utökning av tidigare beställning från barn- och skolnämnden samt en
ändrad placering i området enligt förslag från statsbyggnadskontoret.
Projektet bekostas inom kommunstyrelsens investeringsram.

Beslutsunderlag
Tilläggsbeställning Södra Råbylund 2017-03-15
Tilläggsbeställning Södra Råbylund Tjänsteskrivelse 2017-03-15
Bilaga 1 Lokalplan BSN 161214 v.2
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14 v.2
Komplettering Lokalprogram Råbylundshallen
Lokalprogram Råbylundshallen - 2014
Lokalprogram tilläggsbeställning Råbylund F-3

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn. Utökningen av den tidigare beställningen av ny
skola på Råbylund gör att fler barn kommer få en skola nära hemmet.
Skolans utformning görs enligt Lunds kommuns nya
standardlokalprogram för grundskolor. Lokalprogrammet är framtaget för
att ge elever trygga och ändamålsenliga lokaler.

Ärendet
Barn- och skolnämnd Lund stad beställde under 2013 en ny flexibel
enhet på Råbylundsområdet med plats för 200 barn och elever. Planering
av skolan har pågått sedan 2014 och under tiden har antalet bostäder som
planlagts i området ökat. När beslut fattades om en ny skola gjordes det
utifrån antagandet att ca 600 bostäder skulle byggas på
Råbylundsområdet. Idag planläggs ytterligare områden och närmare 2000
bostäder planeras. Det finns därför anledning att förändra den beställning
som barn- och skolnämnden gjorde 2013. Statsbyggnadskontoret har i
PM daterad 2016-12-15 lämnat förslag på flytt av skolan inom
planområdet. Ärendet innehåller en beställning av ny skola för upp till
360 elever med placering på den tomt statsbyggnad föreslagit. I
beställningen ingår även den idrottshall som ingick i det ursprungliga
projektet.
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Ett lokalprogram för den nya skolan har tagits fram med utgångspunkt i
det nya standardlokalprogrammet för Lunds kommun.
Standardlokalprogrammet är ännu inte formellt beslutat men är ett led i
att få fram ändamålsenliga och yteffektiva lokaler. Eventuella
förändringar som görs i standardlokalprogrammet efter barn- och
skolnämndens beslut kan påföras lokalprogrammet för den nya skolan.
Kommunen har haft kostnader för projektering av idrottshallen och så
långt det är möjligt så ska handlingar för hallen återanvändas med
placering på den nya tomten. Barn- och skolförvaltningen har inte sett
någon anledning att justera lokalprogram för idrottshallen.
Lokalprogrammet ska vara styrande för eventuella förändringar som
behöver göras för idrottshallen genom bytet av tomt.
Eftersom att statsbyggnadskontoret föreslår en byggnation av förskola på
den ursprungliga tomten kan de pengar som redan investerats i utemiljön
komma den nya verksamheten till del.

Ekonomi och Tidplan
Då bostadsbyggandet på Råbylundsområdet går i rask takt är
påskyndandet av ny skola viktig. Så snart beslut är fattade ska projektet
ges hög prioritet. Befolkningsprognosen visar på ett stort behov av
skollokaler i området. Behovet ökar varje år i prognosen. Skolkapaciteten
hanteras idag till stor del av Vikingaskolan och fristående verksamheter
på området. Projektet bör genomföras med färdigställande under 2019.
En kostnadsbedömning är gjord efter lokalprogrammets totalyta och
projektet beräknas kosta 105 mkr.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

hos kommunstyrelsen beställa skola Södra Råbylund enligt
beställningsskrivelse Tilläggsbeställning Södra Råbylund 2017-0315.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen

Gustav Svensson
Lokalplanerare
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Projektnamn: Tilläggsbeställning Södra Råbylund

1. Förvaltningens/Nämnden förslag till beslut
Ärendet Dnr BSL 2017/0139 var uppe i barn- och skolnämnden den 15/3-2017
och förslag till beslut är:
Att hos kommunstyrelsen beställa skola Södra Råbylund enligt
beställningsskrivelse Tilläggsbeställning Södra Råbylund 2017-03-15.

2. Behovsbeskrivning och syfte
Projektet ny skola på Södra Råbylund ska tillfredsställa det lokalbehov som
uppstått genom den utbyggnad av bostäder som pågår i området. Tätheten i
bostadsbyggnadet har ökats och i området planeras nu för knappt 2000
bostäder. Antalet bostäder är tredubblat sedan de första planerna för Råbylund
utformades. Bostadsbyggandet avspeglas i aktuell befolkningsprognos där det
finns en kraftig ökning av antalet boende i skolålder. Önskade effekter av
projektet är att kunna erbjuda en skola nära hemmet till elever på
Råbylundsområdet som ska börja förskoleklass. Projektet är en utökning av
tidigare beställning från barn- och skolnämnden.

3. Bakgrund och verksamhetsbeskrivning
Projektet är initierat till följd av diskussioner med statsbyggnadskontoret kring
ett ökat antal bostäder i detaljplanerna i Råbylundsområdet. Ytterligare grund
för projektet är det förslag på alternativ placering av skola på Råbylund som
tagits fram av statsbyggndadskontoret.
Det utökade bostadsbyggandet har gjort att en utökning av den planerade
skolan är nödvändig. Projektet är sedan tidigare beskrivet och upptaget i EVP.
Ytterligare investeringsmedel måste budgeteras för de tillkommande 100
eleverna i jämförelse med ursprungsbeställningen.
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4. Alternativ till investeringen
Alternativ till beställningen är att genomföra ursprunglig beställning av ny
flexibel enhet på Råbylund. I dialog med stadsbyggnadskontoret har det
alternativet avfärdats eftersom att det inte uppfyller behovet av skollokaler.
Effekten av att inte genomföra investeringen blir att utbyggnaden av området
södra Råbylund genomförs utan skola. I yngre åldrar är närheten till skolan en
viktig faktor för elever. Eleverna kan då tidigt ta sig själva till skolan och gå
eller cykla i sällskap av föräldrar.

5. Lösningsförslag och mål
En ny skolbyggnad ska uppföras enligt Lokalprogram tilläggsbeställning
Råbylund F-3. Lokalprogrammet är framtaget med utgångspunkt i Lunds
kommuns nya standardlokalprogram för grundskolan. Lokalprogrammet för
skolan på Råbylund generar ytor enligt nedan baserat på 360 elever.
Programyta – 2896 kvm
Programyta per elev - 8 kvm
BRA (programyta x 1,2) – 3475
BRA per elev – 9,7
Ytorna som genererats av det nya standardlokalprogrammet avviker endast
marginellt från exempelvis lokalprogrammet för den nya skolan som
projekteras på Brunnshögsområdet.

6. Avgränsningar
-

7. Förutsättningar
7.1. Tidsram
Enligt barn- och skolnämnden Lunds stads lokalplan ska projektet vara
genomfört hösttermninen 2018.
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7.2. Ekonomi, budget
Projektet är kostnadsberäknat till 105 mkr utifrån lokalprogrammets totalyta.
7.3. Finansiering
Projektet ska finansieras genom kommunens gemensamma investeringsplan.
7.4. Driftkostnad
Driftskosstnader är ej beräknade.
7.5. Följdinvestering
Inga kända följdivesteringar finns.
7.6. Energi och miljö
7.7. Övrigt
-
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8. Fastställande
Undertecknas av beställare/lokalplanerare.
Lund 2017-03-15
_______________________________________
Beställare
Gustav Svensson
Lokalplanerare
Barn- och skolförvaltningen Lunds stad
Lund[Ort]
2017-03-15
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Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Förskola

Norra Fäladen
Sagoeken
Ladugårdsmarken
Lovisaskolan

6 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar

LTÖ
Sofieberg
Solbjer
Ny förskola Linero, Runan
Ny förskola Råbylund
Ny förskola Vipeholm

5 avdelningar
5 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar

Centrum väster JK
Snickaren
Körsbäret
Vildanden
Hardebergabanan
Stenkrossen
Grynmalaren
Målarstugan
Magle

4 avdelningar
6 avdelningar
8 avdelningar
4 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
4 avdelningar

Centrum torn
Stångby, Drabantvägen
Ny förskola Lerbäck
Ny förskola östra Stångby
Stormhatten ersättning

6 avdelningar
8 avdelningar
8 avdelningar
10 avdelningar

ht
ht

x
x
x

ht

ht

x

x
x
x
x
x

vt
ht
ht
ht

ht

x
x
x
x
x
x
x

ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht

x

ht

x
x
x
x

ht
ht
ht

Grundskola
Norra Fäladen
Sagoeken
Fäladskolan + LIG
Fäladsgården
St Hansgården
LTÖ
Ny skola Råbylund
Ny skola Råbylund
Ny skola Brunnshög
Mårtenskolan
Flygelskolan
Vikingaskolan
Östratornskolan

200 elever
450 elever
540 elever

ht

x

ht
ht
ht

200 elever
100 elever
400 elever
350 elever
200 elever
750 elever
750 elever

x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad åk 4-6
Renovering åk 7-9
Ersättning fritidshem

x
x
x
x
x
x
x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad ny skola Råbylund
Ny skola, F-3
Ny skola, F-3, ersättning paviljonger
Tillbyggnad 200 elever F-3
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9

x

Ersätter Svaneskolan

x
x
x
x
x

Utökning, ersättning paviljonger
Ny skola 7-9
Ny skola F-3 300 elever, framtida behov

x
x

ht
ht
ht
ht
ht
ht

x
x
x

ht

Centrum väster JK
Svaneskolan
Centrum torn
Prästängshallen
Lerbäckshallen
Lerbäckskolan
Stångby centralskola
Ny skola östra Stångby

400 elever

ht

ht
400 elever
300 elever
300 elever

ht
ht
ht

Barn- och skolnämnd Lunds stad
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1. Inledning
Barn- och skolnämnden Lunds stads lokalplan är utarbetad enligt Lunds kommuns
investeringsprocess. Lokalplanen redogör för de lokalbehov som BSN har för förskola och skola
under perioden 2017-2022. Lokalplanen är inte ett beslut kring vilka projekt som ska genomföras
men utgör underlag för kommunstyrelsens beslut om investeringsram samt investeringsgruppens
utarbetande av investeringsplan för perioden. I senare skede måste respektive projekt som ryms
inom investeringsramen beställas av barn- och skolnämnden.
Barn- och skolnämnden har infört en ny intern lokalplaneringsprocess i syfte att gå i takt med
kommunens övergripande investeringsprocess och få möjlighet att årligen revidera planeringen
av lokalbeståndet. Processen genomförs enligt figuren nedan.
Beskrivning av BSN LS lokalplaneringsprocess

Centralt för planeringen är nämndens lokaldag där förvaltningens analys av befolkningsutveckling
och befintlig kapacitet diskuteras av nämndsledamöter och företrädare för verksamheten. Under
lokaldagen diskuteras även viljeinriktning för kommande lokalplanering. Ett antal fokusområden
och principer utifrån vad som framkommit i diskussionerna fastställs sedan av nämnden.
Barn- och skolnämnden Lunds stad är kommunens största beställare av lokaler och bedriver
verksamhet i ett stort lokalbestånd. Verksamheten är omfattande och det finns anledning till
etablering av en process som ger möjlighet till årlig uppdatering. Även i befolkningsprognosen
som utgör starten för lokalplaneringsprocessen sker årliga uppdateringar. För tillfället spelar
exempelvis invandringens storlek stor roll för befolkningsprognosen. Genom senaste årets
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förändrade flyktingpolitik finns grund för avvikelser i kommande prognoser som gör att behovet
av skol- och förskolelokaler måste analyseras på nytt. I kommunens investeringsprocess är
nämnden beställare av behovslösningar. Utifrån de scenarion och planeringsunderlag som
fastställdes av nämnden i oktober har behovslösningar utretts i lokalgruppen. Tidsättning av
behovslösningarna har diskuterats i lokalgruppen och presenteras i bilaga 1 i form av nämndens
samlade lokalplan.

1.2 Planeringsdirektiv
Nedan presenteras de områden som nämnden ser som viktiga för kommande lokalplanering. För
lokalgruppens arbete ska denna viljeinriktning vara styrande.
Integration
Att använda lokalplaneringen som ett verktyg för att uppnå ökad integration är ett tydligt
ställnings-tagande. Planeringen ska ha som utgångspunkt att undvika segregerade skolor. I de fall
det är möjligt ska skolor och förskolor placeras så att de får barn och elever från skilda miljöer.
Integration gynnar alla elever och blandning av elever från olika bostadsområden är en tillgång
för verksamheten som kan tillföra ett mervärde. Skolan och förskolan ska ses som en aktiv aktör i
samhällsutvecklingen. Skolstrukturen bör inte präglas av ett traditionellt tänkande kring skolspår.
Skolplaneringen bör i stället bedrivas så att det finns utrymme för fler föräldrar att utnyttja det
fria skolvalet och aktivt välja skola/förskola till sina barn. Integrationen främjas om fler familjer,
oavsett familjebakgrund, utnyttjar det fria skolvalet. Genom profilering kan skolor göras
attraktiva för målgrupper bortom närområdet.
Skolstorlek och skolvägar
Nybyggda skolor/förskolor bör inte byggas större än att de tillgodoser behoven i närområdet,
samt behoven hos de elever där skolskjuts är den enda rimliga lösningen. Om skolorna byggs
större än så ökar elevernas skolväg och elever måste skjutsas till skolan i en oönskad omfattning.
För att åstadkomma en god personalsituation, med vettig tjänstefördelning och med möjligheter
till kollegial samverkan, bör nybyggda skolor/förskolor inte heller byggas för små.
Långsiktighet
Det är viktigt att etablera en långsiktighet i planeringen bl.a. genom bevakning av
nybyggnadsområden och att i tidiga skeden tillskapa tomter och planberedskap för kommande
bebyggelse. Nya skolor/förskolor, samt nödvändiga resurser i form av t.ex. idrottslokaler, ska
byggas i så pass god tid att provisoriska lösningar (paviljonger eller långa elevförflyttningar)
undviks. Ett växande område ska få tillgång till skolor/förskolor i närområdet redan i början av
befolkningsökningen. En viss befolkningsökning kan inväntas av driftekonomiska skäl, men om
skolor byggs först när befolkningsunderlaget fyller skolan helt kommer många elever att berövas
möjligheten att gå i en skola nära hemmet. Långsiktigheten ställer krav på flexibla lösningar över
tid. Flexibiliteten kan handla om exempelvis samutnyttjande av lokaler mellan skola och förskola
eller andra verksamheter som har tillfälliga behov av lokaler. Näraliggande skolor bör, om det är
möjligt och lämpligt, samutnyttja specialsalar, idrottssalar och andra resurser. Att tänka
långsiktigt snarare än kring tillfälliga lösningar är angeläget när ett behov är identifierat inom ett
rimligt tidsperspektiv. S.k. flexibla enheter, där man redan vid byggnation förbereder för
ombyggnad, bör användas restriktivt, och endast i de situationer där man med mycket stor
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säkerhet kan förutse att den kommande behovsförändringen inte kan tillgodoses bättre på annat
sätt.
Paviljonger
Paviljonger ska ses som en nödlösning och undvikas i de fall det är möjligt. De paviljonger som
används idag bör utredas. En plan för ersättning och avveckling av paviljonger ska utformas.
Samtidigt kan paviljonger vara ett alternativ vid tillfälliga ökningar av elevunderlaget. I de fall
paviljonger övervägs ska nämnden informeras om kostnader och hur de förhåller sig till mer
långsiktiga lösningar. Även när paviljonger etableras måste elever och förskolebarn ges en
acceptabel utemiljö. Lokaler i paviljonger ska så långt möjligt motsvara standard i nyare
skolbyggnader, både ur pedagogiskt och inomhusmiljömässigt perspektiv.
Fritidshem
Fritidshem ska ses som en del i skolverksamheten för alla årskurser F-6. Skola och fritidshem bör
där-för lokalplaneras så att verksamheten kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt, samtidigt som
de idag tillgängliga lokalresurserna utnyttjas på bästa sätt. Fritidshemmen ska inte ses som en
separat verksamhet utan som ett komplement till skolundervisningen. Därför är planeringen av
fritidshemmens del i skollokaler en viktig del av kommande nybyggnadsprojekt.
Kvalité och vision
Lokalernas utformning och standard är en viktig faktor för att hålla hög kvalité i verksamheten.
Lokalerna påverkar alla som deltar i verksamheterna. Ett effektivt lokalutnyttjande innebär att
den totala ytan är tillräcklig men även att den är utformad på ett sätt som underlättar för
verksamheten att uppnå de mål som är satta genom gällande styrdokument. Det ska
understrykas att de pedagogiska resurserna är viktigast och lokalerna ska bidra till utveckling av
lärares och pedagogers arbete. Ett särskilt arbete med att ta fram standardlokalprogram pågår i
syfte att nya skollokaler ska bli både kostnadseffektiva och ändamålsenliga.
Ekonomi
En målsättning i lokalplaneringen ska vara att sänka kommunens lokalkostnader. Lunds kommun
har högre kostnader för lokaler än jämförbara kommuner. En metod är det arbete som pågår
med utformande av ett standardlokalprogram för grundskola vilket förväntas ge en modell för
ett effektivt lokalutnyttjande. Storleken på nya skolor är betydelsefull ur ett ekonomiskt
perspektiv när det gäller att utnyttja exempelvis personalresurser på bästa sätt. En utredning av
hur lokalerna för 7-9 på befintliga skolor används bör göras. Utredningen ska belysa om det finns
möjligheter till effektiviseringar om hemklassrum slopas. Den ekonomiska styrningen måste
hanteras på ett sätt så att den inte ger negativa effekter för verksamheten.
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2. Redovisning lokalbehov per skolområde
Nedan presenteras lokalplaneringen uppdelat på respektive skolområde. Grundskola och förskola
redovisas separat. Utgångspunkten för hela planeringen är de scenarion som tagits fram baserat
på skolområdenas befolkningsutveckling och befintligt lokalbestånd. Vidare har barn- och
skolnämndens viljeinriktning för lokalplaneringen använts som grund i utredningsskedet och
tidssättning av lokalplanen. Sett till hela lokalbeståndet så finns ett antal enheter som idag
befinner sig i olika former av tillfälliga lösningar som behöver nya lokaler. Utbyggnaden som
genomförs är inte enbart en ökning av kapaciteten utan också en ersättning av lokaler som av
andra anledningar inte bedöms som varaktiga över tid. I flera fall ligger kapaciteten högre än den
ökning som finns i befolkningsprognosen vilket har sin grund i flera större utbyggnadsområden
där antalet elever och barn kommer fortsätta att öka även utanför prognosperiod.

2.1 Grundskola
Dispositionen av texten kring varje område startar med en tabell över lokalbehoven redovisat i
form av antalet paralleller som befolkningsprognosen visar att området innehåller. Antalet barn i
varje åldersgrupp har delats med 25 för årkurserna F-3 och 30 för årskurserna 4-9. Här har även
en beräkning gjorts för i vilken utsträckning elever väljer friskolor eller skola i annan kommun.
Därefter redovisas det ursprungliga scenariot och lokaldagens diskussioner kring vad i scenariot
som behövde studeras vidare. Redovisning av de utredningsuppdrag som barn- och skolnämnden
fastställde i september sker under rubriken ”Redovisning av nämndens identifierade
utredningsuppdrag lokalgruppens utredningar Utifrån utredningsarbetets slutsatser presenteras
sedan ett reviderat scenario. Slutligen finns en tabell med en tidsättning av projekt för respektive
område.
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2.1.1 LTÖ Linero – Råbylund, Tuna – Mårtens fälad, Östra torn –Brunnshög
Lokalbehov
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

10,2

10,5

10,5

10,8

9,4

9,8

10,2

7

10,2

10,4

10,6

10,6

10,9

9,5

10,0

8

9,5

10,4

10,5

10,7

10,7

11,1

9,7

9

8,9

9,7

10,5

10,6

10,8

10,8

11,1

38,9

41,0

42,1

42,7

41,9

41,1

40,9

10

7,2

7,6

8,1

8,9

8,9

9,0

9,1

11

8,4

7,3

7,7

8,2

9,0

9,0

9,2

12

6,5

8,5

7,4

7,7

8,3

9,0

9,1

22,1

23,4

23,2

24,8

26,2

27,1

27,3

13

6,8

6,7

8,6

7,5

7,8

8,4

9,2

14

6,1

7,0

6,8

8,8

7,6

8,0

8,6

15

5,8

6,3

7,1

6,9

9,0

7,7

8,2

18,8

19,9

22,6

23,2

24,4

24,1

25,9

79,7

84,3

87,9

90,8

92,5

92,3

94,1

Summa

Tabellen visar behov utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn väljer
kommunal skola.
Föreslaget scenario
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Scenariot hanterar behovet under prognosperioden av 12 paralleller i årskurs F-3 och 10
paralleller i årskurs för årskurs 4-9.
Från planeringsunderlag
I scenariot finns tre nav i Vikingaskolan, Östratornskolan och Tunaskolan. De tre skolorna har
äldre årskurser och tar emot elever från en eller flera skolor med yngre årskurser. På sikt föreslås
även ett nav inom utbyggnaden av Brunnshögsområdet. I yngre åldrar finns det stora vinster med
mindre enheter som ger barnen en trygg miljö som även är närmre hemmet. I äldre åldrar är
barnen mer rörliga och inte lika beroende av närheten till skolan. I årskurs F-3 finns det en
”överkapacitet” genom att Brunnshögsskolan byggs innan en stor del av utbyggnaden av
området är färdigställd. Skolan bör etableras och kan användas flexibelt innan behovet av en F-3
skola med 4 paralleller är utbyggt. I utbyggnaden av Råbylund finns flera möjliga skoltomter och
detaljplaner är under utformning. Enligt nuvarande prognos täcker den nya skolan på Råbylund
tillsammans med Mårtenskolan behoven fram till 2021 men tomter bör reserveras för
kommande etapper. Det ska säkerställas att antalet paralleller räcker på sikt för
Brunnshögsområdet inom år F-3. Befolkningsutvecklingen på Brunnshög är viktig att bevaka i
kommande planer. Planeringen med Vikingaskolan som nav för Mårtens fälad – Linero –
Råbylund är god utifrån en integrations aspekt. Flödet ger möjlighet till blandning av elever
mellan de tre områdena. I scenariot saknas dock en F-3 enhet inom Lineroområdet och elever
behöver där röra sig till Mårtenskolan eller Skola Råbylund. Östratornskolan ingår i tidigare
planering som 4-9 skola och förändringen i organisationen har redan påbörjats. En beställning
finns även på en tillbyggnad av skolan som har utretts i lokalgruppen och utredning av hur
logistiken under byggtiden kan hanteras pågår.
Beslutade förändringar KS/KF
Skola Brunnshög
Skola Råbylund
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Mårtenskolan
Flygelskolan (omorganisation/ombyggnad)
Östratornskolan (om/nybyggnad)
Vikingaskolan (om/nybyggnad, omorganisation)
Tomt ny skola Råbylund
Tomt ny skola Brunnshög 4-9
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Mårtenskolan
För att placera Mårtenskolan med 350 elever på den plats den tidigare skolan låg behövs en
ökning av tillgänglig utemiljö vilket kräver detaljplaneändring. Idag får man bygga i ett plan och
fastigheten begränsas av prickmark. En skola med 350 barn kräver 10 500 m2 friyta om man
räknar en friyta på 30m2 per elev. Detaljplanändringen måste genomföras så att minst 6 000m2
blir tillgängliga. Då räcker ytan till ca 350 barn. I utformning av utemiljön bör lekvärdet beaktas.
Ingen alternativ placering av skolan har utretts.
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Flygelskolan (omorganisation/ombyggnad)
En mindre tillbyggnad av Flygelskolan är utredd och genomförbar så att skolan kan rymma 2
paralleller i årskurs F-3.
Östratornskolan (om/nybyggnad)
Två alternativ är utredda och har behandlats av Barn- och skolnämnden men inga beslut har
fattats. Möjligheterna att anpassa skolan till en enhet med 4 paralleller i årskurs 4-9 bedöms som
goda.
Vikingaskolan (om/nybyggnad, omorganisation)
Skolans äldre delar bedöms av serviceförvaltningen vara i dåligt skick och rekommendationen är
att riva de befintliga byggnaderna A, B, C, D, E, F samt bygga nytt. Köket i skolan är ett prioriterat
kök och kan inte tas ur drift men kan finnas på annan plats medan nya lokaler förbereds. Detta
bör utredas mer i detalj. Oavsett tillvägagångsätt krävs sannolikt en detaljplaneändring då tillåten
byggnadshöjd inom skolområdets detaljplan är begränsad till 7 m. En skola med 4 paralleller i
årskurs 4-9 kräver ytterligare utredning av den tillgängliga utemiljön. Rekommendation är att låta
pröva ärendet om intilliggande parker och lekvärdet på tomten överväger denna brist. Det är
också möjligt att ändra på detaljplanen och låta skolgården ta vissa delar av parken i anspråk,
detta måste också prövas. Genom utökningen av nya skolan på Råbylund till 3 paralleller finnas
anledning att utreda vidare om Vikingaskolan kan utökas till 5 paralleller.
Tomt ny skola Råbylund
Lokalgruppens förslag är att baserat på områdets behov planera för utbyggnad av förskola på
tomten. Förslaget finns ytterligare beskrivet under stycke 2.2.1.
Tomt ny skola Brunnshög 4-9
I senare etapper av Brunnshög bedöms behovet av en ytterligare skola i området finnas. Behovet
ligger inte inom nuvarande prognosperiod men bevakas i kommande lokalplaner.
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Reviderat scenario

Scenariot för LTÖ är reviderat genom att en ytterligare parallell har adderats på den nya skolan
på Råbylund. Befolkningsprognosen för Linero – Råbylund pekar brant uppåt och bedömningen
är att i ett längre perspektiv kommer behovet av en skola med tre paralleller finnas på Råbylund.
En förberedelse i form av större kök är redan beställd av nämnden för att möjliggöra en
tillbyggnad av skolan. Skoltomten som i det ursprungliga scenariot fanns inom Råbylundsområdet
är borttagen då den planeras som förskoletomt. Utanför prognosperioden finns fortfarande
ytterligare en skola inom Brunnshögsområdet. Den F-3-skola som byggs med inflytt 2019 på
Brunnshög är en strategisk placering kopplat till kommande byggnation och kan i en första fas till
viss del behöva användas som evakueringslokaler vid ombyggnation av Östratornskolan.
Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
LTÖ
Ny skola Råbylund
Ny skola Råbylund
Ny skola Brunnshög
Mårtenskolan
Flygelskolan
Vikingaskolan
Östratornskolan

200 elever
100 elever
400 elever
350 elever
200 elever
750 elever
750 elever

ht
ht
ht
ht
ht
ht

x
x
x

ht
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x
x
x
x
x
x
x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad ny skola Råbylund
Ny skola, F-3
Ny skola, F-3, ersättning paviljonger
Tillbyggnad 200 elever F-3
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9

Tabellen visar vilka år som behoven bör uppfyllas för att undvika tillfälliga lösningar.

2.1.2 Centrum väster – Järnåkra Klostergården
Lokalbehov
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

10,8

10,2

9,9

11,2

10,7

10,2

10,5

7

10,0

10,8

10,2

9,8

11,2

10,5

10,0

8

10,2

10,1

10,9

10,3

9,9

11,2

10,5

9

10,2

10,3

10,2

11,1

10,3

9,9

11,3

41,2

41,4

41,1

42,3

42,0

41,8

42,3

10

8,3

8,6

8,7

8,6

9,3

8,7

8,3

11

8,8

8,4

8,7

8,8

8,7

9,4

8,8

12

8,2

8,9

8,6

8,9

8,9

8,8

9,5

25,3

26,0

26,0

26,3

26,9

26,9

26,6

13

8,7

8,4

9,2

8,9

9,1

9,1

9,0

14

7,1

8,9

8,6

9,4

9,1

9,3

9,3

15

7,0

7,4

9,3

8,9

9,7

9,4

9,6

22,8

24,7

27,1

27,2

27,9

27,8

27,9

89,3

92,1

94,3

95,8

96,8

96,5

96,8

Summa

Tabellen visar behov utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn väljer
kommunal skola.

11

Föreslaget scenario

Scenariot hanterar behovet under prognosperioden av 12 paralleller i årskurs F-3 och 10
paralleller i årskurs för årskurs 4-9.
Från planeringsunderlag
Fågelskolan har läsåret 2016/17 inte fyllt sin kapacitet och det finns marginal till kapacitetens
max i området. Samtidigt finns det en osäkerhet kring vad som händer genom beslutet att bygga
en ny gymnasieskola på Svaneskolans tomt med bibehållen grundskola. Planering med hur en
byggprocess ska hanteras pågår och innan den är beskriven är läget något osäkert. Områdets
befolkningsutveckling är stabil och det finns ingen anledning till större förändringar. Den ökning
som finns i prognosen är till stor del i årskurs 7-9 där Fågelskolan har utrymme, och även
Järnåkraskolan har utrymme för en ökning av antalet elever. Det finns inga uppenbara hinder för
att genomföra planeringen enligt scenariot. Fågelskolan har för få elever och det bör utredas hur
skolan ska kunna locka fler elever. Det pågår redan ett arbete där skolan samverkar med Lunds
universitet kring ett språkcafé vilket är en typ av initiativ som bör kunna utvecklas vidare. Det är
ett exempel på hur en skolas status kan höjas. Fågelskolans kapacitet är även en möjlig hantering
av behov som uppstår i Centrum torn genom utbyggnaden av Öresundsvägen. Inom området
Öresundsvägen planeras ingen tomt för en 7-9 skola så kapaciteten måste finnas i angränsande
områden. Inom Centrum väster – Järnåkra Klostergården finns även en tomt ”Stenkrossen” där
etablering av en skola är möjlig. I detaljplanearbetet som pågår är utrymmet planerat för
förskoleverksamhet och i nämndens lokalplan är projektet upptaget som förskola. Bedömningen
är att behovet inte finns av ytterligare skollokaler på Stenkrossen.
Beslutade förändringar KS/KF
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Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Lokalutnyttjande Fågelskolan
Skola tomt ”Stenkrossen”
Svaneskolan
Apelskolan
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Lokalutnyttjande Fågelskolan
Kapaciteten på Fågelskolans 7-9 del har undersökts. Kultur och fritid har tidigare drivit en
fritidsgård i Fågelskolans lokaler men verksamheten har upphört och lokalen blir tillgänglig för
skolan. Genom mindre ombyggnationer kan skolans kapacitet höjas till 5-6 paralleller i årskurs 79. Kapaciteten kommer i ett längre perspektiv vara nödvändig för att hantera de behov som
uppstår genom utbyggnad av Öresundsvägen. För tillfället finns en överkapacitet på Fågelskolan
och ytterligare arbete behöver genom föras för att utnyttja lokalerna mer effektivt.
Skola tomt ”Stenkrossen”
Tomten planeras för förskoleverksamhet 8 avdelningar.
Svaneskolan
En ny gymnasieskola planeras på Svaneskolans tomt som ska rymmas bredvid en ny Svaneskola.
Planering av projektet är i tidigt skede men det är sannolikt att Svaneskolan under en byggtid på
2-3 år inte kommer kunna ha verksamhet på nuvarande plats.
Apelskolan
Utredning av Apelskolan är inte genomförd.
Reviderat scenario
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Scenariot för Centrum väster – Järnåkra Klostergården är endast reviderat genom borttagande av
Stenkrossen inte planeras för skola.
Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
Centrum väster JK
Svaneskolan

400 elever

ht

x

Ersätter Svaneskolan

Gällande lokalbehoven inom området finns ingen planerad utbyggnad förutom en ny Svaneskola.
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2.1.3 Norra fäladen
Lokalbehov
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

5,2

5,4

5,5

5,7

5,7

5,5

4,6

7

5,9

5,2

5,4

5,5

5,7

5,8

5,4

8

5,2

5,8

5,1

5,3

5,4

5,6

5,6

9

5,6

5,2

5,8

5,2

5,3

5,4

5,6

22,0

21,6

21,7

21,6

22,2

22,3

21,3

10

4,5

4,7

4,4

4,9

4,3

4,5

4,6

11

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

4,4

4,5

12

4,2

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

4,4

12,9

13,5

13,8

14,1

13,7

13,8

13,4

13

3,7

4,2

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

14

3,5

3,8

4,3

4,3

4,7

4,9

4,6

15

3,5

3,5

3,8

4,4

4,3

4,8

5,0

10,7

11,5

12,3

13,2

13,9

14,2

14,4

45,6

46,6

47,8

49,0

49,8

50,4

49,1

Summa

Tabellen visar behovet utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn
väljer kommunal skola.
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Föreslaget scenario

Scenariots utgångspunkt är att skapa större enheter med årskurs 4-6 och 7-9 som är
sammankopplade med mindre enheter för årskurs F-3. Scenariot hanterar behovet under
prognosperioden av 7 paralleller i årskurs F-3 och 6 paralleller i årskurs 4-9.
Ur planeringsunderlag
Inom området är flera förändringar planerade. Den nya enheten Sagoeken är i slutfas av
planering inför byggstart. Inflyttning är i nuläget beräknad till höstterminen 2019. Sagoeken
byggs som en flexibel enhet och har möjlighet att ta emot upp till 3 paralleller i årskurs F-3 om
den enbart nyttjas för skolverksamhet.
Förslag på hur Fäladskolan kan utvecklas och få kapacitet för fem paralleller i årskurs 4-6 finns
framtaget. Fäladsgården är centrum för samtliga skolor på området och den enda skolan med
årskurs 7-9. Även för Fäladsgården finns möjligheter till utveckling och det bör utredas vilka
förändringar som är nödvändiga i samband med det planerade inomhusmiljöprojektet. Skolan
har haft ett högre antal elever vilket gör att kapaciteten finns för 5 paralleller. Både Fäladskolan
och Fäladsgården anges i scenariot som 5-6 paralleller vilket har sin grund i att prognosen visar
på viss variation mellan årskullarna. Något år kan det bli nödvändigt med en extra klass på någon
av enheterna.
Beslutade förändringar KS/KF
Sagoeken
Fäladskolan (ombyggnad)
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Lovisaskolan (om/nybyggnad till förskola)
Fäladskolan (ombyggnad)
Fäladsgården (om/nybyggnad samt planerat underhåll)
16

Delfinskolan (avveckling)
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Lovisaskolan (om/nybyggnad)
Analys av befolkningsutvecklingen visar att det inte finns behov av skolverksamhet på
lovisaskolans tomt. Lokalgruppens förslag är att baserat på områdets behov planera för en
ersättning av paviljonger samt små enheter. Området har ett antal paviljong etableringar samt
mindre enheter där det föreligger att större underhållsbehov. Barn- och skolnämnden har
beställt 6 avdelningar förskola på Lovisaskolans tomt vilket beskrivs vidare under stycke 2.2.2.
Fäladskolan (ombyggnad)
Fäladsskolan anpassas för att kunna ta emot områdets elever i åk 4-6. Det finns behov av
planerat underhåll samt anpassning för att möta behovet av ändamålsenliga lokaler. En ny
idrottshall, om- och tillbyggnad av basrum och lokaler för bibliotek, praktisk-estetiska ämnen och
utökning av kökskapaciteten. Ombyggnationerna förväntas starta sommaren 2017.
Fäladsgården (om/nybyggnad samt planerat underhåll)
Fäladsgården är centrum för samtliga skolor på området och den enda skolan med årskurs 7-9.
På skolan föreligger det ett underhållbehov av ventilation, fasader och fönsterbröstningar. Det
bör utredas vilka förändringar samt anpassningar som är nödvändiga i samband med det
planerade underhållet.
Delfinskolan (avveckling)
Verksamheten flyttar till Sagoeken (Delfinskolan) HT 2019
Befintlig tomt tillhör AF-bostäder och måste lämnas 2020.
Reviderat scenario
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
Norra Fäladen
Sagoeken
Fäladskolan + LIG
Fäladsgården
St Hansgården

200 elever
450 elever
540 elever

ht

x

ht

x
x

ht
ht

x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad åk 4-6
Renovering åk 7-9
Ersättning fritidshem

Tabellen visar vilka år som behoven behöver uppfyllas för att undvika tillfälliga lösningar.
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2.1.4 Centrum Torn

Lokalbehov

Tabellen visar behovet utifrån befolkningsprognosen justerat för att 95 % av områdets barn
väljer kommunal skola.
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Föreslaget scenario

Scenariot hanterar områdets behov av 11 paralleller i årskurs F-3 samt 9 paraleller i årskurs 4-9.
Ur planeringsunderlag
Centrum torn omfattar två större utbyggnadsområden, Öresundsvägen och Stångby. Detaljplaner
är under utformning för båda områdena och utredning av skolbehov pågår. Utbyggnaden ligger i
slutet och delvis utanför nuvarande prognosperiod och utvecklingen bör bevakas i kommande års
lokalplaner. Tomter för både skola och förskola i nybyggnadsområden ska utredas under hösten
2016. Det är viktigt att i tid utreda byggnationen av Stångby Centralskola för att möta
befolkningsökningen i området samt frigöra kapacitet på Lerbäckskolan. Vilket kan möta en del
av behovet som genereras i Öresundsvägen. Fågelskolans outnyttjade kapacitet kan vara en del i
hur tillkommande behov kan mötas. Gunnesboskolorna bör utredas utifrån kapacitet i befintliga
lokaler eftersom att efterfrågan minskar. Den ökning som ses i befolkningsprognosen sker till
allra största delen i delområdena Lerbäck – Stångby. Vi behöver säkerställa att antalet räcker på
sikt för området. Befolkningsprognosen är viktig att bevaka.
Inom delområdet Gunnesbo – Nöbbelöv finns endast en marginell ökning av antalet elever som
inte bedöms påverka behovet av skollokaler.

Beslutade förändringar KS/KF
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Tomter Stångby
Tomter Öresundsvägen
Kapacitet Gunnesboskolor
Lerbäckskolan
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Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Tomter Stångby
Utredning av detaljplaner pågår. Utbyggnadstakten förväntas bli hög under den kommande
perioden och fram till 2024 byggs 750 nya bostäder i området. Elevunderlag under kommande år
finns för ytterligare F-3 kapacitet samt en ny skola för årskurs 7-9 i Stångby. En ny skola i Stångby
frigör kapacitet på Lerbäcksskolan där elever från Stångby idag går i årskurs 7-9. Kapaciteten på
Lerbäcksskolans kommer i ett längre perspektiv vara nödvändig för att hantera de behov som
uppstår genom utbyggnad av Öresundsvägen. Inom översiktsplanen för Öresundsvägen finns
ingen skola för årskurs 7-9 planerad.
Tomter Öresundsvägen
Utbyggnadstakten förväntas bli hög fram till 2029. Översiktsplanering pågår och två skoltomter
för årskurs F-6 med respektive ca 400 elever planeras. Öresundsvägens utbyggnad kommer ske i
två övergripande etapper och skolorna planeras en i Öresundsvägen öst och en i väst.
Diskussioner pågår om skollokaler kan användas av andra verksamheter under perioder
beroende på när skolbehovet kommer.
Kapacitet Gunnesboskolor
Kapaciteten är ej utredd. Utredning kommer genomföras under 2017.
Lerbäckskolan
Lerbäckskolans idrottslokaler räcker inte för elevernas undervisning. En ny hall med 3
salspositioner är beställd och förvantas vara färdig till höstterminen-2019. Skolan är i behov av
en tredje matsal samt ny byggnad för F-3 för 400 elever för att ersätta paviljonger. Lerbäckskolan
är också en tänkt kapacitet i årskurs 7-9 för elever från utbyggnaden av Öresundsvägen Behoven
kommer att bevakas under 2017.
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Reviderat scenario

Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
Centrum torn
Prästängshallen
Lerbäckshallen
Lerbäckskolan
Stångby centralskola
Ny skola östra Stångby

ht
400 elever
300 elever
300 elever

x
x
x
x
x

ht
ht
ht
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Utökning, ersättning paviljonger
Ny skola 7-9
Ny skola F-3 300 elever, framtida behov

2.2 Förskola
Nedan presenteras en beskrivning per område samt vilka behovslösningar som kommer utretts i
lokalgruppen. Som bilaga finns även underlag för resonemangen nedan. Nämndens viljeinriktning
har fått stort genomslag i lokalplanen. Genom nybyggnation kan mindre enheter lämnas vilket
ger en bättre ekonomi och större resurser tillgängliga för verksamheten. Inom
förskoleverksamheten finns ett antal enheter som befinner sig i tillfälliga lokaler och därför finns
ett stort antal projekt som ersätter tillfälliga lösningar.
För att beskriva hur väl lokalerna utnyttjas har en avstämning gjorts för utfallet i december 2015.
Antalet inskrivna barn motsvarar för samtliga områden ca 90 % av lokalkapaciteten. I
beräkningen av kapacitet har avdelningsstorlek på 16,7 barn använts eftersom att det är
planeringstalet i BSN LS lokalprogram vid beställning av nya förskolor. Vid starten av höstteminen
är antalet placerade barn i genomsnitt under den planerade avdelningsstorleken. Under våren
stiger det genomsnittliga antalet barn i verksamheten eftersom att de barn som fyller sex år finns
kvar fram till skolstart i augusti. I bilaga 2 befolkningsprognos förskola finns redovisning av
respektive områdes utveckling. Ett antagande har gjort att ca 75 % av barn i ålder 1-5 år kommer
efterfråga kommunal förskola.
2.2.1 LTÖ Linero – Råbylund, Tuna – Mårtens fälad, Östra torn –Brunnshög
Befolkningsutveckling

LTÖ
1 700
1 600
1 500
1 400
1 300
1 200
2015

2016

2017

2018

1-5 år2016

2019

2020

2021

1-5 år 2015

Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 250 barn vilket
motsvarar 15 avdelningar förskola. Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom
området finns behov av 11 nya avdelningar. Ökningen är kraftig i slutet av prognosperioden
mellan 2018 och 2021 sker en ökning med ca 200 barn. Merparten av ökningen finns i områdets
södra delar och är kopplad till bostadsbyggande som sker på Råbylund. Inom Råbylund finns
planerad utbyggnad av bostäder som ligger utanför prognosperioden vilket planeringen tagit
23

höjd för. I planarbetet av etapp 3 på Råbylundsutbyggnaden finns en tomt där en ny förskola kan
placeras. Ett antal inomhusmiljöprojekt genomförs på LTÖ. Några förskolor har rivits och är ännu
ej återuppbyggda. I ett längre perspektiv måste tomter på Brunnshög bevakas för den stora
utbyggnad av området som ligger utanför nuvarande prognosperiod.
Beslutade förändringar KS/KF
Sofieberg
Solbjer
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Ny förskola Råbylund
Tomter förskola Brunnshög
Tomter Linero, Tirfing, Runan
Vipeholm
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Ny förskola Råbylund
Ytterligare förskoletomt finns i etapp 3 av Råbylundsutbyggnaden.
Tomter förskola Brunnshög
Ytterligare tomter för utbyggnad av förskoleverksamhet finns i senare etapper av
Brunnshögsprojektet. Behovet bevakas av lokalgruppen i kommande planarbete.
Tirfing
Tomten Tirfing 1 uppmättes till 3 161 m². Den del som får bebyggas uppmättes till 1 006 m².
Detaljplanen tillåter endast en våning på denna tomt, med dessa förutsättningar motsvarar det
endast 3-4 avdelningar (50,1-66,8 barn).
Runan
Runan 1 & 2 är en relativt stor tomt som uppmättes till 8 367 m² varav 6 551 m² finns tillgänglig
för bebyggelse. Tomten tillåter en maximall byggnadshöjd om 5,5 m, vilket endast räcker till en
våning. Ifall man kan ändra detaljplanen och justera byggnadshöjden, skulle två våningar vara
möjligt. Ifall endast en våning är möjlig att bygga motsvarar det 9-12 avdelningar (150,3-200,4
barn). Ifall två våningar är möjliga att bygga motsvarar det 10-14 avdelningar (167-233,8 barn).
Vipeholm
Tomtens södra del får bebyggas, detta uppmättes till 1 670 m². Byggnaden får enligt
detaljplanen vara 2 våningar. Detaljplanen har inte vunnit laga kraft ännu utan är under
utredning. Med hänsyn till byggnad och utemiljö skulle det vara möjligt att förlägga 8-11
avdelningar (150,3-183,7 barn) hit.
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Förskola

LTÖ
Sofieberg
Solbjer
Ny förskola Linero, Runan
Ny förskola Råbylund
Ny förskola Vipeholm

5 avdelningar
5 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar

ht
vt
ht
ht
ht

x
x
x
x
x

Utbyggnaden av förskolelokaler i framförallt området Linero – Råbylund bör påskyndas. Området
har en kraftig befolkningsökning i åldrar 1-5 år och behovet av nya förskolor växer för varje år.
Utbyggnaden av södra Råbylund kommer under prognosperioden att genomföras och behovet av
att etablera en förskola i området är stort. I tidsättningen av projekt har utbyggnad på
Runantomten prioriterats utifrån den geografiska placeringen som är strategiskt viktig utifrån var
behoven uppstår. I andra hand har en ny förskola på södra Råbylund prioriterats.
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2.2.1 Centrum väster - Järnåkra Klostergården

Centrum väster - Järnåkra - klostergården
1 700
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1-5 år 2015

Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 115 barn vilket
motsvarar 7 avdelningar förskola. Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom
området finns behov av 5 nya avdelningar. Ökningen är i jämförelse med föregående års prognos
nedskriven men även förskjuten i tid. Den största ökningen sker mellan 2019 och 2021.
Skillnaden mellan delområdena är stor och för Järnåkra-Klostergården är antalet barn i
förskoleålder i princip oförändrat. Behovet av nya lokaler är således störst i Centrum väster. En
utbyggnad finns planerad nära Öresundsvägen i projektet Vildandens förskola.
Beslutade förändringar KS/KF
Körsbärets förskola
Vildanden
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Hardebergabanan detaljplan
Stenkrossen
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Hardebergabanan detaljplan
I detaljplanen för Hardebergabanan finns en planering för 4 avdelningar förskola. Avdelningarna
är inkluderade i lokalplanen.
Stenkrossen
På tomten Stenkrossen finns möjlighet att bygga 8 avdelningar förskola vilket lagts in i
lokalplanen.
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

4 avdelningar
6 avdelningar
8 avdelningar
4 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
4 avdelningar

ht

Kommentar

Förskola

Centrum väster JK
Snickaren
Körsbäret
Vildanden
Hardebergabanan
Stenkrossen
Grynmalaren
Målarstugan
Magle

x
x
x
x
x
x
x

ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht

x

Utökningen med 4 avdelningar kompletteras med att två nya avdelningar öppnas på Källbyängars
förskola årsskiftet 2016/2017. Ett detaljplanearbete pågår som berör det kvarter där nuvarande
Grynmalarens förskola finns. I arbetet föreslås en till/ombyggnad av det befintliga huset vilket
finns inlagt i planen. Målarstugan är sedan tidigare utflyttade i paviljonger som följd av ett
inomhusmiljöprojekt och det finns inlagt en ersättning av paviljongerna i planen.
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2.2.2 Norra fäladen

Norra fäladen
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1 000
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Befolkningsprognosen för Norra fäladen är nedskriven i förhållande till prognosen från 2015.
Antalet barn i åldern 1-5 år är stabilt över hela perioden. Mot slutet vänder kurvan uppåt men
ökningen bör rymmas inom befintlig kapacitet. Det finns dock ett behov att ersätta ett antal
tillfälliga samt externa och mindre enheter. För den planerade utbyggnaden av förskolelokaler
inom området planeras motsvarande avveckling.
Beslutade förändringar KS/KF
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Lovisaskolan
Ladugårdsmarken
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Lovisaskolan
Möjligheten att bygga till 3 avdelningar och anpassa det befintliga huset för tre
förskoleavdelningar har undersökts. Barn- och skolnämnden har beställt en förskola med 6
avdelningar på Lovisaskolans tomt. Projektet bör genomföras som en tillbyggnad med 3
avdelningar på den befintliga byggnaden.
Ladugårdsmarken
Byggnaden har undersökts utifrån hur många avdelningar förskola som kan inrymmas. En enkel
utredning genomförs för tillfället av serviceförvaltningen men ingår inte som underlag för
lokalplanen. Ombyggnationer behöver göras i suterrängplanet för att kunna bedriva verksamhet
där. Huset är generellt i behov av renoveringsarbeten.
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Förskola

Norra Fäladen
Sagoeken
Ladugårdsmarken
Lovisaskolan

6 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar

ht
ht

x
ht
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x
x

x
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2.2.3 Centrum Torn

Centrum torn
1 400
1 300
1 200
1 100
1 000
900
800
700
600
2015

2016

2017

2018

1-5 år2016

2019

2020

2021

1-5 år 2015

Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 200 barn vilket
motsvarar om 75 % efterfrågar kommunal förskola 9 avdelningar. Skillnaderna i delområdena är
stor. Området Lerbäck – Stångby har en kraftig tillväxt av antalet barn i området med ca 250
barn. Gunnesbo – Nöbbelöv visar på en minskning av antalet barn i området med 64 barn. Den
största befolkningsökningen sker mellan 2018 och 2021.
I delområdet Stångby har samtliga enheter tillfälliga bygglov. En utbyggnad av förskolelokaler är
planerad i Stångby och bör påskyndas samt även innefatta området Lerbäck. Även inom
delområdet Lerbäck pågår inomhusmiljöprojekt och det finns risk för att ytterligare någon enhet
måste ersättas på sikt.
Beslutade förändringar KS/KF
Stångby, Drabantvägen 6-8 avdelningar förskola.
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Kobjer
Tomter Stångby
Tomter Öresundsvägen
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Kobjer
Utredning av en tillbyggnad av Kobjer pågår men är ej slutförd och ingår ej i underlaget för
lokalplanen. Under utredningsarbetet har rapporterats att huset är i sämre skick och att
renoveringar är nödvändiga. I lokalplanen har behovet på Lerbäck formulerats som ny förskola
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Lerbäcksområdet 8 avdelningar. Möjligheterna att uppfylla behovet kan delvis finns på Kobjers
förskola men ytterligare möjligheter måste utredas vidare.
Tomter Stångby
Barn- och skolnämnden har beställt utbyggnad av förskola på Drabantvägen. Inom planarbetet
på Stångby öster bevakas en ytterligare tomt för förskola.
Tomter Öresundsvägen
Översiktsplanering av Öresundsvägens utbyggnad pågår.
Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Förskola

Centrum torn
Stångby, Drabantvägen
Ny förskola Lerbäck
Ny förskola östra Stångby
Stormhatten ersättning

6 avdelningar
8 avdelningar
8 avdelningar
10 avdelningar

ht
ht
ht
ht
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x
x
x
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3. Lsr
Lsr omfattar ett antal verksamheter inom Lunds kommun. Inom Lsr organisation finns särskola,
resursskola och Lunda välkomsten. Lsr är även stödfunktion åt de delar av särskolan som är
organiserad under skolenheter, förberedelseklasser och LIG-grupper. Som bilaga finns en
beskrivning av de lokaler som Lsr förfogar över samt de verksamheter som finns på skolor i Lunds
kommun. En lokalplan baserad på befolkningsutveckling är inte relevant för Lsrs verksamheter
eftersom att det inte finns några självklara samband mellan befolkningsutveckling och antal barn
i verksamheterna. Ett antal planeringsförutsättningar för särskola kan dock konstateras och
användas som styrning vid planerade projekt.







Tillgänglighetsaspekten ska göra att eleverna i grundsärskolan får samma möjligheter
som övriga elever
Enheter bör inte vara större än 40 elever
Behov av mindre enheter med ca 10 elever i anslutning till grundskola
Lokaler för fritidshem ska finnas
Samutnyttja PE-lokaler med grundskola

LSR har formulerat ett mål som tas med i lokalgruppens planering och det är att fler
särskoleenheter ska integreras i nybyggda skolor.
Sammanfattning av gruppdiskussion
I kommande projekt ska Lsrs verksamheter finnas med tidigt i planeringen. Vid en nybyggnation
är det rimligt att bygga även för exempelvis LIG-grupper och förberedelseklasser. Även för
särskola och resursskola som idag till vissa delar finns i lokaler som inte är ändamålsenliga bör
det vid nybyggnation kunna planeras in lokaler som utformas efter verksamhetens innehåll och
mål. Det är en god idé att hantera lokalplaneringen för Lsr utifrån planeringsförutsättningarna
som angetts ovan. De planeringsförutsättningar som presenterats upplevs som rimliga och fokus
bör läggs på tillgänglighetsaspekten. Målsättningen bör vara att fler särskoleenheter ska vara
integrerade i nybyggda skolor år 2021. Lsrs verksamheter bör inkluderas och bli en del i arbetet
med utformning av ett standardlokalprogram som pågår Lunds kommun. Förberedelseklasser ska
finnas över hela Lund eftersom att det är viktigt ur ett integrationsperspektiv.
Beslutade förändringar
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Grundsärskoleverksamhet åk 7-9 Lund öster
Flytt från Höjebro till Fåglasång
Stora enheter på Tunaskolan och Fågelskolan behöver minskas

Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
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Grundsärskoleverksamhet åk 7-9 Lund öster
Utredning med barn och skolförvaltningen öster inleds under 2017
Flytt från Höjebro till Fåglasång
Planering av flytt pågår och kommer genomföras så att hela verksamheten är utflyttad
sommaren 2017.
Stora enheter på Tunaskolan och Fågelskolan behöver minskas
En samlad lokalplan för särskola kommer upprättas under 2017.
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Lokalprogram Råbylundshallen
Kompletteringar:










Förråd i anslutning till teorisal/ (danslokal) för bättre flexibelt nyttjande av lokal.
Städförråd i anslutning till idrottshall för föreningar (grovstädning) och till skurmaskin
och med tillgång till vatten/vask och brunn.
Komplett IT-anslutning till idrottshall och teorisal för internt och extern användande
med uttag i idrottshall vid ”sekreterat placering” + i båda delarna (2-sals position) och
i teorisal.
Golv typ Unisport (LF upphandlat Idrottshallen, Bollhuset och håller nu på med
Vipeholmshallen).
Linjering för olika idrotter (kommer senare) men bör innehålla alla traditionella
inomhusidrotter; Handboll fullstor plan, 2 minihandbollsplaner, Innebandy, Volleyboll
fullstor + 4 träningsplaner, badminton banor 5 st, basketplan fullstor + mindre längs
med långsidorna). – Allt detta får vi in i Vipeholmshallen nu när Lundafastigheter
”lägger” nytt i sommar).
2 musikanläggningar och högtalare till dessa. En ljud och speaker anläggning som kan
nyttjas vid matcher och större arrangemang.
32- A – uttag
Takhöjd 8 meter

Magnus Malmborg
2014-06-09

Lokalprogram Råbylundshallen med utgångspunkt från Kultur – och fritidsförvaltningens
verksamhet:
-

Vardagar måndag – fredag
16.00 - 23.00
Lördag – söndag
08.00 - 20.00
Lovverksamhet
alla lov inkl. sommarlov
Arrangemang, både stora (ex Lundaspelen) och mindre typ ungdoms – SM (helg) i
någon idrott arrangemang där man har önskemål om ex, övernattning, entré och
kioskförsäljning mm.

Idrottshall
Spelplan 40 x 20 m. Hallen bör vara längd 43 m lång, 1,5 m på var sida, 24 m bred för att
säkra olika funktioner kring spelplanen. Se linjering olika idrotter nedan.(idrotter – behov).
Entré
Entrén visar kommunens idrottsambitioner och att de som besöker hallen är välkomna.
Därför viktigt att denna placeras rätt och att den syns på normalavstånd samt att besökande
känner sig trygga på platsen. Ingen tät växtlighet i anslutning till entrén. Entré via
omklädningsrum bör inte förekomma.
Idrotter - Behov
- Spelplaner (linjering) till de idrotter som är i behov:
- Handboll + mini handboll (man kan få in 3 planer). Minihandbollsmål.
- Innebandy (Innebandysarg (står på vagn) – ”kräver” förrådsutrymme i anslutning till
hallen.
- Basket – dels stor plan basket korgar i taket. Dels basketkorgar längs långväggen.
Minibasket.
- Volleyboll – dels stor plan, dels planer (4-5 st) för träning och skolidrott (uttag i golv
för volleybollstolpar)
- Badminton – går att få in 6 st badmintonbanor. (uttag i golv för badmintonstolpar)
- Gymnastik – gymnastikmaterial – (”kräver förråd till material)
- Motionsgymnastik (aerobics, Zumba, - typ Friskis & svettis)
- Dans
- Le parkour
- Klättervägg ?
- Musikanläggning/högtalaranläggning tillgänglig i anslutning till hallen(bör finnas två)
eftersom hallen kan delas för två verksamheter samtidigt.
- ”Handikappidrotter” typ rullstolsbasket, rullstolhandboll, m.fl. Innebär att det är bra
om hallen spelplan och omklädningsrum är byggd i markplan.
- Budosporte (judo, taekvendo, brottning, aikido mm)
Andra behov
Läktare
- I anslutning till hallen på så vis som Nyvångshallen och Tunahallen är byggda. Bra ha
läktare ”lågt” för undervisning/instruktioner för och efter lektion/idrottspass.

-

Läktare – handikappanpassad (ramp) – behöver ej hiss om läktare byggs som Nyvång.
Publikkapacitet 200-300 + stolar att placera ut runt spelplan (volleyboll, basket) –
kräver förråd).
In och utgångar till läktaren.
Läktare ska vara placerad på samma sida som entrén för att undvika att besökande
beträder spelplanen. Från läktaren ska man kunna se hela planen
Toaletter för publik, utövare, m.fl. i nära anslutning till idrottshallen
Fungera som samlingssal för skolverksamhet vid större skolarrangemang.
En tilltalande entré där det ska gå att kunna ha lite kioskförsäljning, entréförsäljning
vid arrangemang.

Tillfälliga ytor för försäljning
Det blir mer vanligt att föreningslivet – i samband med matcher/arrangemang – servar
publiken m fl med någon form av enkel förtäring. Ytor för detta bör skapas i anslutning till
entrén eller läktaren för undvikande av hinder i logistiken. Platsen bör förses med toalett +
handtvätt + el (minst 16 A).
Matchklocka
Ska vara synlig för publiken samtidigt som lagbänkarna och sekretariat ska kunna se den. Kan
eventuellt placeras på ena kortsidan.
Sekreterat (uttag, IT- uppkoppling, speaker mm). Mikrofoner och högtalare, headset mm så
man kan hålla föredrag/ uppvisning/instruktioner – allt flexibelt.
Klockor (dygnstiden) på båda sidor (kortväggen) är också ett stort behov.
Förråd
Förslag – stort förrådsutrymme (20-30 kvm) där man bygger in troaxburar så att respektive
förening får tillgång till ex 2 kvm/förening. Ev. en del större.
Förråd för större verksamhetsmaterial som ej ”får plats i hallen” – innebandysarg,
tjockmattor, minihandbollsmål, innebandy mål. (mycket av detta kan kombineras med
skolidrotten). En del kan placeras på vägg och en del i tak.
Städförråd för föreningsverksamheten i anslutning till idrottshall och omklädningsrum.
Omklädningsrum
8 omklädningsrum krävs för en stor idrottshall som är delbar och som också ska serva
kommande skol -och idrottsbehov när Råbylund har byggts ut med fler skolor och bostäder.
- Omklädningsrummen bör ha plats för ca 25-30 pers.
- Mellan två omklädningsrum – dörr – kan bli ett större vid arrangemang.
- Lärarrum/funktionärsrum i anslutning till hallen – fungerar som domar och
funktionärsrum. Behov – omklädning för 4 funktionärer, dusch, toalett, skåp för
kläder, bord, stolar.
- Skåp i anlutning till omklädningsrum eller i anslutning till hallen.
- Skoställ i anslutning till omklädningsrummen?
- I duschutrymmen bör det finnas duschbås/skärmväggar
Larm och Lås
- Kortläsare, taggar, portkod – kan ev. kopplas till K&F – bokningssystem (FRI-bokning)
- Larm

Tillgängligheten till Råbylundshallen skall vara optimal
- Hela bygganden ska vara bra skyltad med bra tydlig information.
- Det ska vara lätt att hitta till anläggningen (skyltning i kommunen bör förbättras)
- Stor skylt utomhus – Råbylundshallen
- bra och tillräckligt med cykelparkering
- bra bilparkering
kollektivtrafiken i anslutning till Råbylundshallen
- rörelsehindrade ska ha lätt att ta sig till och från hallen
Föreningsschema – typ av verksamhet, arrangemang och antal besök
I våra idrottshallar (40 x 20 m) Fäladshallen, Tuna hallen, Nyvångshallen m.fl. varierar
verksamheterna. Traditionellt kan man säga att det är framförallt bollsporter (lagidrotterna),
handboll, innebandy, volleyboll, basket (lite fotboll) och gymnastik (med många deltagare
samtidigt och mycket material) som håller till i stora idrottshallarna. Fördelen med att bygga
”större”, ändamålsenlig och flexibla idrottshallar innebär också att nyttjandegraden i våra
anläggningar blir bättre.
Ex Tunahallen (nationerna – studenterna) verksamhet till 23.00 – se bilaga föreningsschema
Tunahallen.
I en idrottshall 40 x 20 ligger snittet på antal besök/dag vardagar 16-22 på 120 och helgerna
400-500 besök (arrangemang) inkl. publik. Vid större arrangemang är det naturligtvis mycket
fler.

Allmänt
Kultur- och fritidsförvaltningen och kommunen står i begrepp att bygga ett antal framtida
idrottshallar/idrottssalar i en expansiv kommun. Bl a Lerbäckshallen, men titta också på 2
äldre idrottshallar i kommunen som fungerar alldeles utmärkt både för skolidrotten och
föreningsidrotten och det är Tunahallen och Nyvångshallen i Dalby. Undvik att ”uppfinna
hjulet” inför respektive byggnation. Låt kommande Lerbäckshallen, Tunahallen och
nyvångshallen stå som modell för kommande idrottshallar/salar.
Magnus Malmborg
2014-01-24

Barn-och skolnämnd Lunds stad

Lokalprogram
2017-03-15

Skolkontoret

Lokalprogram ny skola Råbylund

360

elever

Entré
Vindfång
Foajé
Toaletter, städ
Programyta

antal rum
1
1
10

pers rum

kvm rum tot kvm
20
20
50
50
2
20
90

Bibliotek
Bibliotek S
Programyta

antal rum
1

pers rum

kvm rum tot kvm
80
80
80

Matsal - Café
Matsal
Café
Scen
Kök
Programyta

antal rum
1
1
1
1

pers rum
100

Skolledning
Arbetsrum
Administration
Möte L
Möte M
Post, kopiering
Förråd
Vaktmästare
Pausrum
Pentry
Kapprum
Toaletter, städ
Hcpwc/personal
Programyta

antal rum
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

kvm rum tot kvm
140
140
65
20
20
130
335

pers rum
1
1
15
8

40

kvm rum tot kvm
15
30
10
40
30
30
15
15
10
10
10
10
10
10
70
70
15
15
10
10
2
6
5
5
251

årskurs F-3

samutnyttjas som mötesrum

Endast för 7‐9

1 (1)

Barn-och skolnämnd Lunds stad
Skolkontoret

Elevhälsa
Skolsköterska
Vilrum
Hcpwc
Kurator/
psykolog
SYV
Programyta

antal rum
1
1
1

Hemvist F-6
Groventré

antal rum
1

pers rum

15
15

15
15
65
823

pers rum kvm rum tot kvm 4 x 30 elever, 12-15 pedagoger
20
20

1
2
2
1
2

60
30
15
6
6

128
64
32
16
16

1
6
1

10
2
5
Tot

80
128
128
64
16
32
100
10
12
5
595
1785

1-4 rum eller öppen yta
kan ersättas med öppen yta/delas i flera rum
kan ersättas med öppen yta/delas i flera rum
kan ersättas med öppen gruppyta
samutnyttjas som mötesrum
samutnyttjas som lärmiljö

Speciallokaler enligt beräkning i standardlokalprogram
Musik
1
Verkstad
1
Musikrum
Musik och
rörelserum
Övningsrum
Förråd
Scen
Programyta

antal rum pers rum
1
2
1
1

2 (1)

kvm rum tot kvm
15
15
15
15
5
5

1
1

Kapprum
Hemklassrum L
Hemklassrum L
Grupprum M
Grupprum S
Arbetsrum
Fritidshub
Förråd
Toaletter, städ
Hcpwc/personal
En hemvist
3
Hemvister

Lokalprogram
2017-03-15

30
6

kvm rum
70
15
10
20

tot kvm 30 elever, 1 pedagoger
70
30
10
0
80

endast för årskurs 7-9
pallar och instrument
endast för årskurs 7-9, placeras i Hjärtat

Barn-och skolnämnd Lunds stad
Skolkontoret

Verkstad
Verkstad
Maskinrum
Förråd
Inspiration
Programyta
Total programyta
Programyta/elev
BRA
BRA/elev

antal rum pers rum
1
30
1
2
1

2896 kvm
8,0 kvm
3475
9,7 kvm

kvm rum
150
30
10
10

Lokalprogram
2017-03-15

tot kvm 30 elever, 2 pedagoger
150
30
20
10
210

3 (1)
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Barn- och skolnämnd Lund stad

Gustav Svensson
046-35 62 78
gustav.svensson@lund.se

Beställning fsk Råbylund
Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av 6 avdelningar förskola på
Råbylundsområdet. Behovet av förskoleutbyggnad är stort eftersom att
byggande av bostäder i området sker i hög takt. Förskolan placeras på
den tomt där det tidigare planerades en flexibel enhet. Projektets kostnad
uppskattas till 40 mkr.

Beslutsunderlag
Beställning fsk Råbylund Tjänsteskrivelse 2017-03-15
Beställning fsk Södra Råbylund 2017-03-15
PM skolplacering 2016-12-15
Bilaga 1 Lokalplan BSN 161214 v.2
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14 v.2
Lokalprogram ny fsk Råbylund 100 enhet

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn. Genom beslutet får fler barn tillgång till en
förskola nära hemmet. Den nya förskolans utformning görs med grund i
den senaste kunskapen om lärmiljöer för förskolebarn. Den nya
förskolans lokaler utgör en grund för en god verksamhet.

Ärendet
Ärendet innehåller beställning av en ny förskola med 6 avdelningar, ca
100 barn, med placering på Råbylund. Förskolan placeras enligt förslag i
PM från stadsbyggnadskontoret daterat 2016-12-15. För förskolan har ett
lokalprogram tagits fram med utgångspunkt i tidigare lokalprogram för
Körsbärets förskola.
Utbyggnadstakten på Råbylundsområdet är snabb och behovet av nya
förskoleavdelningar är stort. Befolkningen väntas enligt kommunens
befolkningsprognos växa med cirka 2 avdelningar per år under
kommande femårsperiod. I barn- och skolnämndens lokalplan är
projektet med ny förskola på Råbylund planerat för inflyttning 2020.
Eftersom att utbyggnaden på tomten Runan inte går att genomföra enligt
lokalplanen så bör ny förskola på Råbylund prioriteras tidsmässigt.
Projektet ska vara klart för inflyttning höstterminen 2019.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 55
22100 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2017-03-15

BSL 2017/0201

På tomten där förskolan planeras har markarbeten och planteringar till
viss del redan genomförts. Det arbete som redan är nedlagt och härrör till
tidigare planerad skola ska i så stor utsträckning som möjligt
återanvändas i den nya förskolans utemiljö.

Ekonomi
Projektet finansieras inom kommunstyrelsens investeringsram. Projektet
är beräknat till 40 mkr.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

hos kommunstyrelsen beställa ny förskola på Råbylundsområdet
enligt barn- och skolförvaltningens skrivelse Beställning fsk
Råbylund 2017-03-15.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen

Gustav Svensson
Lokalplanerare
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Skolkontoret
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Beställning av ny- eller
ombyggnad
Datum
2017-03-15

Version
1.0 2016-04-06
1.1 2016-04-20

Projektnamn: Fsk Södra Råbylund

1. Förvaltningens/Nämnden förslag till beslut
Ärendet Dnr BSL 2017/0201 var uppe i barn- och skolnämnden den 15/3-2017
och förslag till beslut är:
Att hos kommunstyrelsen beställa ny förskola på Södra Råbylund enligt
beställningsskrivelse Beställning fsk Råbylund 2017-03-15.

2. Behovsbeskrivning och syfte
Projektet är ett resultat av utbyggnadstakten på Råbylundsområdet som är
snabb och behovet av nya förskoleavdelningar är stort. Befolkningen väntas
enligt kommunens befolkningsprognos växa med cirka 2 avdelningar per år
under kommande femårsperiod. I barn- och skolnämndens lokalplan är
projektet med ny förskola på Råbylund planerat för inflyttning 2020. Eftersom
att utbyggnaden på tomten Runan inte går att genomföra enligt lokalplanen så
bör ny förskola på Råbylund prioriteras tidsmässigt. Projektet ska vara klart
för inflyttning höstterminen 2019.

3. Bakgrund och verksamhetsbeskrivning
Ärendet innehåller beställning av en ny förskola med 6 avdelningar, ca 100
barn, med placering på Råbylund. Förskolan placeras enligt förslag i PM från
stadsbyggnadskontoret daterat 2016-12-15. Verksamhetsbehovet är sedan
tidigare utrett och en tidigare beställning finns av förskolelokaler i en flexibel
enhet som beställdes av Barn- och skolnämnden under 2013. Investeringen är
därigenom upptagen i EVP men inte som eget projekt. Tomten är av
statsbyggnadskontoret bedömd som möjlig att rymma 6 avdelningar förskola.
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4. Alternativ till investeringen
Alternativ till beställningen är att genomföra ursprunglig beställning av ny
flexibel enhet på Råbylund. I dialog med stadsbyggnadskontoret har det
alternativet avfärdats eftersom att det inte uppfyller behovet av skollokaler.
Effekten av att inte genomföra investeringen blir att utbyggnaden av området
södra Råbylund genomförs utan utbyggnad av ytterligare förskolelokaler. Det
stora antalet bostäder på Råbylundsområdet kräver ytterligare förskolelokaler.

5. Lösningsförslag och mål
För förskolan har ett lokalprogram tagits fram med utgångspunkt i tidigare
lokalprogram för Körsbärets förskola. På tomten där förskolan planeras har
markarbeten och planteringar till viss del redan genomförts. Det arbete som
redan är nedlagt och härrör till tidigare planerad skola ska i så stor
utsträckning som möjligt återanvändas i den nya förskolans utemiljö.
LOA V samt LOA P är enligt lokalprogram 956 kvm ytterligare lokaler för
kommunikation mm samt teknik ger en bedömd BTA om ca 1 300 kvm. BRA
per barn blir inkl kök men exkl teknik cirka 10,7 kvm beräknat för 100 barn.

6. Avgränsningar
-

7. Förutsättningar
7.1. Tidsram
Enligt barn- och skolnämnden Lunds stads lokalplan ska projektet vara
genomfört hösttermninen 2020. Eftersom att behovet av nya förskolelokaler är
stort på Råbylund och även Linero ska projektet prioriteras och färdigställas
under 2019. Den justerade tidsplanen hör även samman med att utbyggnaden
på Runans tomt inte går att genomföra enligt plan.
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7.2. Ekonomi, budget
Jämförelser har gjorts med Körsbärets förskola och projektet är beräknat till
40 miljoner.
7.3. Finansiering
Projektet ska finansieras genom kommunens investeringsplan.
7.4. Driftkostnad
Driftskosstnader är ej beräknade.
7.5. Följdinvestering
Inga kända följdivesteringar finns.

7.6. Energi och miljö
7.7. Övrigt
-

8. Fastställande
Undertecknas av beställare/lokalplanerare.
Lund 2017-03-15
_______________________________________
Beställare
Gustav Svensson
Lokalplanerare
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Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Förskola

Norra Fäladen
Sagoeken
Ladugårdsmarken
Lovisaskolan

6 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar

LTÖ
Sofieberg
Solbjer
Ny förskola Linero, Runan
Ny förskola Råbylund
Ny förskola Vipeholm

5 avdelningar
5 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar

Centrum väster JK
Snickaren
Körsbäret
Vildanden
Hardebergabanan
Stenkrossen
Grynmalaren
Målarstugan
Magle

4 avdelningar
6 avdelningar
8 avdelningar
4 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
4 avdelningar

Centrum torn
Stångby, Drabantvägen
Ny förskola Lerbäck
Ny förskola östra Stångby
Stormhatten ersättning

6 avdelningar
8 avdelningar
8 avdelningar
10 avdelningar

ht
ht

x
x
x

ht

ht

x

x
x
x
x
x

vt
ht
ht
ht

ht

x
x
x
x
x
x
x

ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht

x

ht

x
x
x
x

ht
ht
ht

Grundskola
Norra Fäladen
Sagoeken
Fäladskolan + LIG
Fäladsgården
St Hansgården
LTÖ
Ny skola Råbylund
Ny skola Råbylund
Ny skola Brunnshög
Mårtenskolan
Flygelskolan
Vikingaskolan
Östratornskolan

200 elever
450 elever
540 elever

ht

x

ht
ht
ht

200 elever
100 elever
400 elever
350 elever
200 elever
750 elever
750 elever

x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad åk 4-6
Renovering åk 7-9
Ersättning fritidshem

x
x
x
x
x
x
x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad ny skola Råbylund
Ny skola, F-3
Ny skola, F-3, ersättning paviljonger
Tillbyggnad 200 elever F-3
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9

x

Ersätter Svaneskolan

x
x
x
x
x

Utökning, ersättning paviljonger
Ny skola 7-9
Ny skola F-3 300 elever, framtida behov

x
x

ht
ht
ht
ht
ht
ht

x
x
x

ht

Centrum väster JK
Svaneskolan
Centrum torn
Prästängshallen
Lerbäckshallen
Lerbäckskolan
Stångby centralskola
Ny skola östra Stångby

400 elever

ht

ht
400 elever
300 elever
300 elever

ht
ht
ht
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1. Inledning
Barn- och skolnämnden Lunds stads lokalplan är utarbetad enligt Lunds kommuns
investeringsprocess. Lokalplanen redogör för de lokalbehov som BSN har för förskola och skola
under perioden 2017-2022. Lokalplanen är inte ett beslut kring vilka projekt som ska genomföras
men utgör underlag för kommunstyrelsens beslut om investeringsram samt investeringsgruppens
utarbetande av investeringsplan för perioden. I senare skede måste respektive projekt som ryms
inom investeringsramen beställas av barn- och skolnämnden.
Barn- och skolnämnden har infört en ny intern lokalplaneringsprocess i syfte att gå i takt med
kommunens övergripande investeringsprocess och få möjlighet att årligen revidera planeringen
av lokalbeståndet. Processen genomförs enligt figuren nedan.
Beskrivning av BSN LS lokalplaneringsprocess

Centralt för planeringen är nämndens lokaldag där förvaltningens analys av befolkningsutveckling
och befintlig kapacitet diskuteras av nämndsledamöter och företrädare för verksamheten. Under
lokaldagen diskuteras även viljeinriktning för kommande lokalplanering. Ett antal fokusområden
och principer utifrån vad som framkommit i diskussionerna fastställs sedan av nämnden.
Barn- och skolnämnden Lunds stad är kommunens största beställare av lokaler och bedriver
verksamhet i ett stort lokalbestånd. Verksamheten är omfattande och det finns anledning till
etablering av en process som ger möjlighet till årlig uppdatering. Även i befolkningsprognosen
som utgör starten för lokalplaneringsprocessen sker årliga uppdateringar. För tillfället spelar
exempelvis invandringens storlek stor roll för befolkningsprognosen. Genom senaste årets
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förändrade flyktingpolitik finns grund för avvikelser i kommande prognoser som gör att behovet
av skol- och förskolelokaler måste analyseras på nytt. I kommunens investeringsprocess är
nämnden beställare av behovslösningar. Utifrån de scenarion och planeringsunderlag som
fastställdes av nämnden i oktober har behovslösningar utretts i lokalgruppen. Tidsättning av
behovslösningarna har diskuterats i lokalgruppen och presenteras i bilaga 1 i form av nämndens
samlade lokalplan.

1.2 Planeringsdirektiv
Nedan presenteras de områden som nämnden ser som viktiga för kommande lokalplanering. För
lokalgruppens arbete ska denna viljeinriktning vara styrande.
Integration
Att använda lokalplaneringen som ett verktyg för att uppnå ökad integration är ett tydligt
ställnings-tagande. Planeringen ska ha som utgångspunkt att undvika segregerade skolor. I de fall
det är möjligt ska skolor och förskolor placeras så att de får barn och elever från skilda miljöer.
Integration gynnar alla elever och blandning av elever från olika bostadsområden är en tillgång
för verksamheten som kan tillföra ett mervärde. Skolan och förskolan ska ses som en aktiv aktör i
samhällsutvecklingen. Skolstrukturen bör inte präglas av ett traditionellt tänkande kring skolspår.
Skolplaneringen bör i stället bedrivas så att det finns utrymme för fler föräldrar att utnyttja det
fria skolvalet och aktivt välja skola/förskola till sina barn. Integrationen främjas om fler familjer,
oavsett familjebakgrund, utnyttjar det fria skolvalet. Genom profilering kan skolor göras
attraktiva för målgrupper bortom närområdet.
Skolstorlek och skolvägar
Nybyggda skolor/förskolor bör inte byggas större än att de tillgodoser behoven i närområdet,
samt behoven hos de elever där skolskjuts är den enda rimliga lösningen. Om skolorna byggs
större än så ökar elevernas skolväg och elever måste skjutsas till skolan i en oönskad omfattning.
För att åstadkomma en god personalsituation, med vettig tjänstefördelning och med möjligheter
till kollegial samverkan, bör nybyggda skolor/förskolor inte heller byggas för små.
Långsiktighet
Det är viktigt att etablera en långsiktighet i planeringen bl.a. genom bevakning av
nybyggnadsområden och att i tidiga skeden tillskapa tomter och planberedskap för kommande
bebyggelse. Nya skolor/förskolor, samt nödvändiga resurser i form av t.ex. idrottslokaler, ska
byggas i så pass god tid att provisoriska lösningar (paviljonger eller långa elevförflyttningar)
undviks. Ett växande område ska få tillgång till skolor/förskolor i närområdet redan i början av
befolkningsökningen. En viss befolkningsökning kan inväntas av driftekonomiska skäl, men om
skolor byggs först när befolkningsunderlaget fyller skolan helt kommer många elever att berövas
möjligheten att gå i en skola nära hemmet. Långsiktigheten ställer krav på flexibla lösningar över
tid. Flexibiliteten kan handla om exempelvis samutnyttjande av lokaler mellan skola och förskola
eller andra verksamheter som har tillfälliga behov av lokaler. Näraliggande skolor bör, om det är
möjligt och lämpligt, samutnyttja specialsalar, idrottssalar och andra resurser. Att tänka
långsiktigt snarare än kring tillfälliga lösningar är angeläget när ett behov är identifierat inom ett
rimligt tidsperspektiv. S.k. flexibla enheter, där man redan vid byggnation förbereder för
ombyggnad, bör användas restriktivt, och endast i de situationer där man med mycket stor
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säkerhet kan förutse att den kommande behovsförändringen inte kan tillgodoses bättre på annat
sätt.
Paviljonger
Paviljonger ska ses som en nödlösning och undvikas i de fall det är möjligt. De paviljonger som
används idag bör utredas. En plan för ersättning och avveckling av paviljonger ska utformas.
Samtidigt kan paviljonger vara ett alternativ vid tillfälliga ökningar av elevunderlaget. I de fall
paviljonger övervägs ska nämnden informeras om kostnader och hur de förhåller sig till mer
långsiktiga lösningar. Även när paviljonger etableras måste elever och förskolebarn ges en
acceptabel utemiljö. Lokaler i paviljonger ska så långt möjligt motsvara standard i nyare
skolbyggnader, både ur pedagogiskt och inomhusmiljömässigt perspektiv.
Fritidshem
Fritidshem ska ses som en del i skolverksamheten för alla årskurser F-6. Skola och fritidshem bör
där-för lokalplaneras så att verksamheten kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt, samtidigt som
de idag tillgängliga lokalresurserna utnyttjas på bästa sätt. Fritidshemmen ska inte ses som en
separat verksamhet utan som ett komplement till skolundervisningen. Därför är planeringen av
fritidshemmens del i skollokaler en viktig del av kommande nybyggnadsprojekt.
Kvalité och vision
Lokalernas utformning och standard är en viktig faktor för att hålla hög kvalité i verksamheten.
Lokalerna påverkar alla som deltar i verksamheterna. Ett effektivt lokalutnyttjande innebär att
den totala ytan är tillräcklig men även att den är utformad på ett sätt som underlättar för
verksamheten att uppnå de mål som är satta genom gällande styrdokument. Det ska
understrykas att de pedagogiska resurserna är viktigast och lokalerna ska bidra till utveckling av
lärares och pedagogers arbete. Ett särskilt arbete med att ta fram standardlokalprogram pågår i
syfte att nya skollokaler ska bli både kostnadseffektiva och ändamålsenliga.
Ekonomi
En målsättning i lokalplaneringen ska vara att sänka kommunens lokalkostnader. Lunds kommun
har högre kostnader för lokaler än jämförbara kommuner. En metod är det arbete som pågår
med utformande av ett standardlokalprogram för grundskola vilket förväntas ge en modell för
ett effektivt lokalutnyttjande. Storleken på nya skolor är betydelsefull ur ett ekonomiskt
perspektiv när det gäller att utnyttja exempelvis personalresurser på bästa sätt. En utredning av
hur lokalerna för 7-9 på befintliga skolor används bör göras. Utredningen ska belysa om det finns
möjligheter till effektiviseringar om hemklassrum slopas. Den ekonomiska styrningen måste
hanteras på ett sätt så att den inte ger negativa effekter för verksamheten.
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2. Redovisning lokalbehov per skolområde
Nedan presenteras lokalplaneringen uppdelat på respektive skolområde. Grundskola och förskola
redovisas separat. Utgångspunkten för hela planeringen är de scenarion som tagits fram baserat
på skolområdenas befolkningsutveckling och befintligt lokalbestånd. Vidare har barn- och
skolnämndens viljeinriktning för lokalplaneringen använts som grund i utredningsskedet och
tidssättning av lokalplanen. Sett till hela lokalbeståndet så finns ett antal enheter som idag
befinner sig i olika former av tillfälliga lösningar som behöver nya lokaler. Utbyggnaden som
genomförs är inte enbart en ökning av kapaciteten utan också en ersättning av lokaler som av
andra anledningar inte bedöms som varaktiga över tid. I flera fall ligger kapaciteten högre än den
ökning som finns i befolkningsprognosen vilket har sin grund i flera större utbyggnadsområden
där antalet elever och barn kommer fortsätta att öka även utanför prognosperiod.

2.1 Grundskola
Dispositionen av texten kring varje område startar med en tabell över lokalbehoven redovisat i
form av antalet paralleller som befolkningsprognosen visar att området innehåller. Antalet barn i
varje åldersgrupp har delats med 25 för årkurserna F-3 och 30 för årskurserna 4-9. Här har även
en beräkning gjorts för i vilken utsträckning elever väljer friskolor eller skola i annan kommun.
Därefter redovisas det ursprungliga scenariot och lokaldagens diskussioner kring vad i scenariot
som behövde studeras vidare. Redovisning av de utredningsuppdrag som barn- och skolnämnden
fastställde i september sker under rubriken ”Redovisning av nämndens identifierade
utredningsuppdrag lokalgruppens utredningar Utifrån utredningsarbetets slutsatser presenteras
sedan ett reviderat scenario. Slutligen finns en tabell med en tidsättning av projekt för respektive
område.
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2.1.1 LTÖ Linero – Råbylund, Tuna – Mårtens fälad, Östra torn –Brunnshög
Lokalbehov
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

10,2

10,5

10,5

10,8

9,4

9,8

10,2

7

10,2

10,4

10,6

10,6

10,9

9,5

10,0

8

9,5

10,4

10,5

10,7

10,7

11,1

9,7

9

8,9

9,7

10,5

10,6

10,8

10,8

11,1

38,9

41,0

42,1

42,7

41,9

41,1

40,9

10

7,2

7,6

8,1

8,9

8,9

9,0

9,1

11

8,4

7,3

7,7

8,2

9,0

9,0

9,2

12

6,5

8,5

7,4

7,7

8,3

9,0

9,1

22,1

23,4

23,2

24,8

26,2

27,1

27,3

13

6,8

6,7

8,6

7,5

7,8

8,4

9,2

14

6,1

7,0

6,8

8,8

7,6

8,0

8,6

15

5,8

6,3

7,1

6,9

9,0

7,7

8,2

18,8

19,9

22,6

23,2

24,4

24,1

25,9

79,7

84,3

87,9

90,8

92,5

92,3

94,1

Summa

Tabellen visar behov utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn väljer
kommunal skola.
Föreslaget scenario
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Scenariot hanterar behovet under prognosperioden av 12 paralleller i årskurs F-3 och 10
paralleller i årskurs för årskurs 4-9.
Från planeringsunderlag
I scenariot finns tre nav i Vikingaskolan, Östratornskolan och Tunaskolan. De tre skolorna har
äldre årskurser och tar emot elever från en eller flera skolor med yngre årskurser. På sikt föreslås
även ett nav inom utbyggnaden av Brunnshögsområdet. I yngre åldrar finns det stora vinster med
mindre enheter som ger barnen en trygg miljö som även är närmre hemmet. I äldre åldrar är
barnen mer rörliga och inte lika beroende av närheten till skolan. I årskurs F-3 finns det en
”överkapacitet” genom att Brunnshögsskolan byggs innan en stor del av utbyggnaden av
området är färdigställd. Skolan bör etableras och kan användas flexibelt innan behovet av en F-3
skola med 4 paralleller är utbyggt. I utbyggnaden av Råbylund finns flera möjliga skoltomter och
detaljplaner är under utformning. Enligt nuvarande prognos täcker den nya skolan på Råbylund
tillsammans med Mårtenskolan behoven fram till 2021 men tomter bör reserveras för
kommande etapper. Det ska säkerställas att antalet paralleller räcker på sikt för
Brunnshögsområdet inom år F-3. Befolkningsutvecklingen på Brunnshög är viktig att bevaka i
kommande planer. Planeringen med Vikingaskolan som nav för Mårtens fälad – Linero –
Råbylund är god utifrån en integrations aspekt. Flödet ger möjlighet till blandning av elever
mellan de tre områdena. I scenariot saknas dock en F-3 enhet inom Lineroområdet och elever
behöver där röra sig till Mårtenskolan eller Skola Råbylund. Östratornskolan ingår i tidigare
planering som 4-9 skola och förändringen i organisationen har redan påbörjats. En beställning
finns även på en tillbyggnad av skolan som har utretts i lokalgruppen och utredning av hur
logistiken under byggtiden kan hanteras pågår.
Beslutade förändringar KS/KF
Skola Brunnshög
Skola Råbylund
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Mårtenskolan
Flygelskolan (omorganisation/ombyggnad)
Östratornskolan (om/nybyggnad)
Vikingaskolan (om/nybyggnad, omorganisation)
Tomt ny skola Råbylund
Tomt ny skola Brunnshög 4-9
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Mårtenskolan
För att placera Mårtenskolan med 350 elever på den plats den tidigare skolan låg behövs en
ökning av tillgänglig utemiljö vilket kräver detaljplaneändring. Idag får man bygga i ett plan och
fastigheten begränsas av prickmark. En skola med 350 barn kräver 10 500 m2 friyta om man
räknar en friyta på 30m2 per elev. Detaljplanändringen måste genomföras så att minst 6 000m2
blir tillgängliga. Då räcker ytan till ca 350 barn. I utformning av utemiljön bör lekvärdet beaktas.
Ingen alternativ placering av skolan har utretts.
8

Flygelskolan (omorganisation/ombyggnad)
En mindre tillbyggnad av Flygelskolan är utredd och genomförbar så att skolan kan rymma 2
paralleller i årskurs F-3.
Östratornskolan (om/nybyggnad)
Två alternativ är utredda och har behandlats av Barn- och skolnämnden men inga beslut har
fattats. Möjligheterna att anpassa skolan till en enhet med 4 paralleller i årskurs 4-9 bedöms som
goda.
Vikingaskolan (om/nybyggnad, omorganisation)
Skolans äldre delar bedöms av serviceförvaltningen vara i dåligt skick och rekommendationen är
att riva de befintliga byggnaderna A, B, C, D, E, F samt bygga nytt. Köket i skolan är ett prioriterat
kök och kan inte tas ur drift men kan finnas på annan plats medan nya lokaler förbereds. Detta
bör utredas mer i detalj. Oavsett tillvägagångsätt krävs sannolikt en detaljplaneändring då tillåten
byggnadshöjd inom skolområdets detaljplan är begränsad till 7 m. En skola med 4 paralleller i
årskurs 4-9 kräver ytterligare utredning av den tillgängliga utemiljön. Rekommendation är att låta
pröva ärendet om intilliggande parker och lekvärdet på tomten överväger denna brist. Det är
också möjligt att ändra på detaljplanen och låta skolgården ta vissa delar av parken i anspråk,
detta måste också prövas. Genom utökningen av nya skolan på Råbylund till 3 paralleller finnas
anledning att utreda vidare om Vikingaskolan kan utökas till 5 paralleller.
Tomt ny skola Råbylund
Lokalgruppens förslag är att baserat på områdets behov planera för utbyggnad av förskola på
tomten. Förslaget finns ytterligare beskrivet under stycke 2.2.1.
Tomt ny skola Brunnshög 4-9
I senare etapper av Brunnshög bedöms behovet av en ytterligare skola i området finnas. Behovet
ligger inte inom nuvarande prognosperiod men bevakas i kommande lokalplaner.
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Reviderat scenario

Scenariot för LTÖ är reviderat genom att en ytterligare parallell har adderats på den nya skolan
på Råbylund. Befolkningsprognosen för Linero – Råbylund pekar brant uppåt och bedömningen
är att i ett längre perspektiv kommer behovet av en skola med tre paralleller finnas på Råbylund.
En förberedelse i form av större kök är redan beställd av nämnden för att möjliggöra en
tillbyggnad av skolan. Skoltomten som i det ursprungliga scenariot fanns inom Råbylundsområdet
är borttagen då den planeras som förskoletomt. Utanför prognosperioden finns fortfarande
ytterligare en skola inom Brunnshögsområdet. Den F-3-skola som byggs med inflytt 2019 på
Brunnshög är en strategisk placering kopplat till kommande byggnation och kan i en första fas till
viss del behöva användas som evakueringslokaler vid ombyggnation av Östratornskolan.
Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
LTÖ
Ny skola Råbylund
Ny skola Råbylund
Ny skola Brunnshög
Mårtenskolan
Flygelskolan
Vikingaskolan
Östratornskolan

200 elever
100 elever
400 elever
350 elever
200 elever
750 elever
750 elever

ht
ht
ht
ht
ht
ht

x
x
x

ht
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x
x
x
x
x
x
x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad ny skola Råbylund
Ny skola, F-3
Ny skola, F-3, ersättning paviljonger
Tillbyggnad 200 elever F-3
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9

Tabellen visar vilka år som behoven bör uppfyllas för att undvika tillfälliga lösningar.

2.1.2 Centrum väster – Järnåkra Klostergården
Lokalbehov
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

10,8

10,2

9,9

11,2

10,7

10,2

10,5

7

10,0

10,8

10,2

9,8

11,2

10,5

10,0

8

10,2

10,1

10,9

10,3

9,9

11,2

10,5

9

10,2

10,3

10,2

11,1

10,3

9,9

11,3

41,2

41,4

41,1

42,3

42,0

41,8

42,3

10

8,3

8,6

8,7

8,6

9,3

8,7

8,3

11

8,8

8,4

8,7

8,8

8,7

9,4

8,8

12

8,2

8,9

8,6

8,9

8,9

8,8

9,5

25,3

26,0

26,0

26,3

26,9

26,9

26,6

13

8,7

8,4

9,2

8,9

9,1

9,1

9,0

14

7,1

8,9

8,6

9,4

9,1

9,3

9,3

15

7,0

7,4

9,3

8,9

9,7

9,4

9,6

22,8

24,7

27,1

27,2

27,9

27,8

27,9

89,3

92,1

94,3

95,8

96,8

96,5

96,8

Summa

Tabellen visar behov utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn väljer
kommunal skola.
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Föreslaget scenario

Scenariot hanterar behovet under prognosperioden av 12 paralleller i årskurs F-3 och 10
paralleller i årskurs för årskurs 4-9.
Från planeringsunderlag
Fågelskolan har läsåret 2016/17 inte fyllt sin kapacitet och det finns marginal till kapacitetens
max i området. Samtidigt finns det en osäkerhet kring vad som händer genom beslutet att bygga
en ny gymnasieskola på Svaneskolans tomt med bibehållen grundskola. Planering med hur en
byggprocess ska hanteras pågår och innan den är beskriven är läget något osäkert. Områdets
befolkningsutveckling är stabil och det finns ingen anledning till större förändringar. Den ökning
som finns i prognosen är till stor del i årskurs 7-9 där Fågelskolan har utrymme, och även
Järnåkraskolan har utrymme för en ökning av antalet elever. Det finns inga uppenbara hinder för
att genomföra planeringen enligt scenariot. Fågelskolan har för få elever och det bör utredas hur
skolan ska kunna locka fler elever. Det pågår redan ett arbete där skolan samverkar med Lunds
universitet kring ett språkcafé vilket är en typ av initiativ som bör kunna utvecklas vidare. Det är
ett exempel på hur en skolas status kan höjas. Fågelskolans kapacitet är även en möjlig hantering
av behov som uppstår i Centrum torn genom utbyggnaden av Öresundsvägen. Inom området
Öresundsvägen planeras ingen tomt för en 7-9 skola så kapaciteten måste finnas i angränsande
områden. Inom Centrum väster – Järnåkra Klostergården finns även en tomt ”Stenkrossen” där
etablering av en skola är möjlig. I detaljplanearbetet som pågår är utrymmet planerat för
förskoleverksamhet och i nämndens lokalplan är projektet upptaget som förskola. Bedömningen
är att behovet inte finns av ytterligare skollokaler på Stenkrossen.
Beslutade förändringar KS/KF
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Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Lokalutnyttjande Fågelskolan
Skola tomt ”Stenkrossen”
Svaneskolan
Apelskolan
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Lokalutnyttjande Fågelskolan
Kapaciteten på Fågelskolans 7-9 del har undersökts. Kultur och fritid har tidigare drivit en
fritidsgård i Fågelskolans lokaler men verksamheten har upphört och lokalen blir tillgänglig för
skolan. Genom mindre ombyggnationer kan skolans kapacitet höjas till 5-6 paralleller i årskurs 79. Kapaciteten kommer i ett längre perspektiv vara nödvändig för att hantera de behov som
uppstår genom utbyggnad av Öresundsvägen. För tillfället finns en överkapacitet på Fågelskolan
och ytterligare arbete behöver genom föras för att utnyttja lokalerna mer effektivt.
Skola tomt ”Stenkrossen”
Tomten planeras för förskoleverksamhet 8 avdelningar.
Svaneskolan
En ny gymnasieskola planeras på Svaneskolans tomt som ska rymmas bredvid en ny Svaneskola.
Planering av projektet är i tidigt skede men det är sannolikt att Svaneskolan under en byggtid på
2-3 år inte kommer kunna ha verksamhet på nuvarande plats.
Apelskolan
Utredning av Apelskolan är inte genomförd.
Reviderat scenario
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Scenariot för Centrum väster – Järnåkra Klostergården är endast reviderat genom borttagande av
Stenkrossen inte planeras för skola.
Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
Centrum väster JK
Svaneskolan

400 elever

ht

x

Ersätter Svaneskolan

Gällande lokalbehoven inom området finns ingen planerad utbyggnad förutom en ny Svaneskola.
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2.1.3 Norra fäladen
Lokalbehov
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

5,2

5,4

5,5

5,7

5,7

5,5

4,6

7

5,9

5,2

5,4

5,5

5,7

5,8

5,4

8

5,2

5,8

5,1

5,3

5,4

5,6

5,6

9

5,6

5,2

5,8

5,2

5,3

5,4

5,6

22,0

21,6

21,7

21,6

22,2

22,3

21,3

10

4,5

4,7

4,4

4,9

4,3

4,5

4,6

11

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

4,4

4,5

12

4,2

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

4,4

12,9

13,5

13,8

14,1

13,7

13,8

13,4

13

3,7

4,2

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

14

3,5

3,8

4,3

4,3

4,7

4,9

4,6

15

3,5

3,5

3,8

4,4

4,3

4,8

5,0

10,7

11,5

12,3

13,2

13,9

14,2

14,4

45,6

46,6

47,8

49,0

49,8

50,4

49,1

Summa

Tabellen visar behovet utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn
väljer kommunal skola.
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Föreslaget scenario

Scenariots utgångspunkt är att skapa större enheter med årskurs 4-6 och 7-9 som är
sammankopplade med mindre enheter för årskurs F-3. Scenariot hanterar behovet under
prognosperioden av 7 paralleller i årskurs F-3 och 6 paralleller i årskurs 4-9.
Ur planeringsunderlag
Inom området är flera förändringar planerade. Den nya enheten Sagoeken är i slutfas av
planering inför byggstart. Inflyttning är i nuläget beräknad till höstterminen 2019. Sagoeken
byggs som en flexibel enhet och har möjlighet att ta emot upp till 3 paralleller i årskurs F-3 om
den enbart nyttjas för skolverksamhet.
Förslag på hur Fäladskolan kan utvecklas och få kapacitet för fem paralleller i årskurs 4-6 finns
framtaget. Fäladsgården är centrum för samtliga skolor på området och den enda skolan med
årskurs 7-9. Även för Fäladsgården finns möjligheter till utveckling och det bör utredas vilka
förändringar som är nödvändiga i samband med det planerade inomhusmiljöprojektet. Skolan
har haft ett högre antal elever vilket gör att kapaciteten finns för 5 paralleller. Både Fäladskolan
och Fäladsgården anges i scenariot som 5-6 paralleller vilket har sin grund i att prognosen visar
på viss variation mellan årskullarna. Något år kan det bli nödvändigt med en extra klass på någon
av enheterna.
Beslutade förändringar KS/KF
Sagoeken
Fäladskolan (ombyggnad)
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Lovisaskolan (om/nybyggnad till förskola)
Fäladskolan (ombyggnad)
Fäladsgården (om/nybyggnad samt planerat underhåll)
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Delfinskolan (avveckling)
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Lovisaskolan (om/nybyggnad)
Analys av befolkningsutvecklingen visar att det inte finns behov av skolverksamhet på
lovisaskolans tomt. Lokalgruppens förslag är att baserat på områdets behov planera för en
ersättning av paviljonger samt små enheter. Området har ett antal paviljong etableringar samt
mindre enheter där det föreligger att större underhållsbehov. Barn- och skolnämnden har
beställt 6 avdelningar förskola på Lovisaskolans tomt vilket beskrivs vidare under stycke 2.2.2.
Fäladskolan (ombyggnad)
Fäladsskolan anpassas för att kunna ta emot områdets elever i åk 4-6. Det finns behov av
planerat underhåll samt anpassning för att möta behovet av ändamålsenliga lokaler. En ny
idrottshall, om- och tillbyggnad av basrum och lokaler för bibliotek, praktisk-estetiska ämnen och
utökning av kökskapaciteten. Ombyggnationerna förväntas starta sommaren 2017.
Fäladsgården (om/nybyggnad samt planerat underhåll)
Fäladsgården är centrum för samtliga skolor på området och den enda skolan med årskurs 7-9.
På skolan föreligger det ett underhållbehov av ventilation, fasader och fönsterbröstningar. Det
bör utredas vilka förändringar samt anpassningar som är nödvändiga i samband med det
planerade underhållet.
Delfinskolan (avveckling)
Verksamheten flyttar till Sagoeken (Delfinskolan) HT 2019
Befintlig tomt tillhör AF-bostäder och måste lämnas 2020.
Reviderat scenario
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
Norra Fäladen
Sagoeken
Fäladskolan + LIG
Fäladsgården
St Hansgården

200 elever
450 elever
540 elever

ht

x

ht

x
x

ht
ht

x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad åk 4-6
Renovering åk 7-9
Ersättning fritidshem

Tabellen visar vilka år som behoven behöver uppfyllas för att undvika tillfälliga lösningar.
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2.1.4 Centrum Torn

Lokalbehov

Tabellen visar behovet utifrån befolkningsprognosen justerat för att 95 % av områdets barn
väljer kommunal skola.
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Föreslaget scenario

Scenariot hanterar områdets behov av 11 paralleller i årskurs F-3 samt 9 paraleller i årskurs 4-9.
Ur planeringsunderlag
Centrum torn omfattar två större utbyggnadsområden, Öresundsvägen och Stångby. Detaljplaner
är under utformning för båda områdena och utredning av skolbehov pågår. Utbyggnaden ligger i
slutet och delvis utanför nuvarande prognosperiod och utvecklingen bör bevakas i kommande års
lokalplaner. Tomter för både skola och förskola i nybyggnadsområden ska utredas under hösten
2016. Det är viktigt att i tid utreda byggnationen av Stångby Centralskola för att möta
befolkningsökningen i området samt frigöra kapacitet på Lerbäckskolan. Vilket kan möta en del
av behovet som genereras i Öresundsvägen. Fågelskolans outnyttjade kapacitet kan vara en del i
hur tillkommande behov kan mötas. Gunnesboskolorna bör utredas utifrån kapacitet i befintliga
lokaler eftersom att efterfrågan minskar. Den ökning som ses i befolkningsprognosen sker till
allra största delen i delområdena Lerbäck – Stångby. Vi behöver säkerställa att antalet räcker på
sikt för området. Befolkningsprognosen är viktig att bevaka.
Inom delområdet Gunnesbo – Nöbbelöv finns endast en marginell ökning av antalet elever som
inte bedöms påverka behovet av skollokaler.

Beslutade förändringar KS/KF
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Tomter Stångby
Tomter Öresundsvägen
Kapacitet Gunnesboskolor
Lerbäckskolan
20

Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Tomter Stångby
Utredning av detaljplaner pågår. Utbyggnadstakten förväntas bli hög under den kommande
perioden och fram till 2024 byggs 750 nya bostäder i området. Elevunderlag under kommande år
finns för ytterligare F-3 kapacitet samt en ny skola för årskurs 7-9 i Stångby. En ny skola i Stångby
frigör kapacitet på Lerbäcksskolan där elever från Stångby idag går i årskurs 7-9. Kapaciteten på
Lerbäcksskolans kommer i ett längre perspektiv vara nödvändig för att hantera de behov som
uppstår genom utbyggnad av Öresundsvägen. Inom översiktsplanen för Öresundsvägen finns
ingen skola för årskurs 7-9 planerad.
Tomter Öresundsvägen
Utbyggnadstakten förväntas bli hög fram till 2029. Översiktsplanering pågår och två skoltomter
för årskurs F-6 med respektive ca 400 elever planeras. Öresundsvägens utbyggnad kommer ske i
två övergripande etapper och skolorna planeras en i Öresundsvägen öst och en i väst.
Diskussioner pågår om skollokaler kan användas av andra verksamheter under perioder
beroende på när skolbehovet kommer.
Kapacitet Gunnesboskolor
Kapaciteten är ej utredd. Utredning kommer genomföras under 2017.
Lerbäckskolan
Lerbäckskolans idrottslokaler räcker inte för elevernas undervisning. En ny hall med 3
salspositioner är beställd och förvantas vara färdig till höstterminen-2019. Skolan är i behov av
en tredje matsal samt ny byggnad för F-3 för 400 elever för att ersätta paviljonger. Lerbäckskolan
är också en tänkt kapacitet i årskurs 7-9 för elever från utbyggnaden av Öresundsvägen Behoven
kommer att bevakas under 2017.
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Reviderat scenario

Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
Centrum torn
Prästängshallen
Lerbäckshallen
Lerbäckskolan
Stångby centralskola
Ny skola östra Stångby

ht
400 elever
300 elever
300 elever

x
x
x
x
x

ht
ht
ht
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Utökning, ersättning paviljonger
Ny skola 7-9
Ny skola F-3 300 elever, framtida behov

2.2 Förskola
Nedan presenteras en beskrivning per område samt vilka behovslösningar som kommer utretts i
lokalgruppen. Som bilaga finns även underlag för resonemangen nedan. Nämndens viljeinriktning
har fått stort genomslag i lokalplanen. Genom nybyggnation kan mindre enheter lämnas vilket
ger en bättre ekonomi och större resurser tillgängliga för verksamheten. Inom
förskoleverksamheten finns ett antal enheter som befinner sig i tillfälliga lokaler och därför finns
ett stort antal projekt som ersätter tillfälliga lösningar.
För att beskriva hur väl lokalerna utnyttjas har en avstämning gjorts för utfallet i december 2015.
Antalet inskrivna barn motsvarar för samtliga områden ca 90 % av lokalkapaciteten. I
beräkningen av kapacitet har avdelningsstorlek på 16,7 barn använts eftersom att det är
planeringstalet i BSN LS lokalprogram vid beställning av nya förskolor. Vid starten av höstteminen
är antalet placerade barn i genomsnitt under den planerade avdelningsstorleken. Under våren
stiger det genomsnittliga antalet barn i verksamheten eftersom att de barn som fyller sex år finns
kvar fram till skolstart i augusti. I bilaga 2 befolkningsprognos förskola finns redovisning av
respektive områdes utveckling. Ett antagande har gjort att ca 75 % av barn i ålder 1-5 år kommer
efterfråga kommunal förskola.
2.2.1 LTÖ Linero – Råbylund, Tuna – Mårtens fälad, Östra torn –Brunnshög
Befolkningsutveckling

LTÖ
1 700
1 600
1 500
1 400
1 300
1 200
2015

2016

2017

2018

1-5 år2016

2019

2020

2021

1-5 år 2015

Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 250 barn vilket
motsvarar 15 avdelningar förskola. Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom
området finns behov av 11 nya avdelningar. Ökningen är kraftig i slutet av prognosperioden
mellan 2018 och 2021 sker en ökning med ca 200 barn. Merparten av ökningen finns i områdets
södra delar och är kopplad till bostadsbyggande som sker på Råbylund. Inom Råbylund finns
planerad utbyggnad av bostäder som ligger utanför prognosperioden vilket planeringen tagit
23

höjd för. I planarbetet av etapp 3 på Råbylundsutbyggnaden finns en tomt där en ny förskola kan
placeras. Ett antal inomhusmiljöprojekt genomförs på LTÖ. Några förskolor har rivits och är ännu
ej återuppbyggda. I ett längre perspektiv måste tomter på Brunnshög bevakas för den stora
utbyggnad av området som ligger utanför nuvarande prognosperiod.
Beslutade förändringar KS/KF
Sofieberg
Solbjer
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Ny förskola Råbylund
Tomter förskola Brunnshög
Tomter Linero, Tirfing, Runan
Vipeholm
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Ny förskola Råbylund
Ytterligare förskoletomt finns i etapp 3 av Råbylundsutbyggnaden.
Tomter förskola Brunnshög
Ytterligare tomter för utbyggnad av förskoleverksamhet finns i senare etapper av
Brunnshögsprojektet. Behovet bevakas av lokalgruppen i kommande planarbete.
Tirfing
Tomten Tirfing 1 uppmättes till 3 161 m². Den del som får bebyggas uppmättes till 1 006 m².
Detaljplanen tillåter endast en våning på denna tomt, med dessa förutsättningar motsvarar det
endast 3-4 avdelningar (50,1-66,8 barn).
Runan
Runan 1 & 2 är en relativt stor tomt som uppmättes till 8 367 m² varav 6 551 m² finns tillgänglig
för bebyggelse. Tomten tillåter en maximall byggnadshöjd om 5,5 m, vilket endast räcker till en
våning. Ifall man kan ändra detaljplanen och justera byggnadshöjden, skulle två våningar vara
möjligt. Ifall endast en våning är möjlig att bygga motsvarar det 9-12 avdelningar (150,3-200,4
barn). Ifall två våningar är möjliga att bygga motsvarar det 10-14 avdelningar (167-233,8 barn).
Vipeholm
Tomtens södra del får bebyggas, detta uppmättes till 1 670 m². Byggnaden får enligt
detaljplanen vara 2 våningar. Detaljplanen har inte vunnit laga kraft ännu utan är under
utredning. Med hänsyn till byggnad och utemiljö skulle det vara möjligt att förlägga 8-11
avdelningar (150,3-183,7 barn) hit.
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Förskola

LTÖ
Sofieberg
Solbjer
Ny förskola Linero, Runan
Ny förskola Råbylund
Ny förskola Vipeholm

5 avdelningar
5 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar

ht
vt
ht
ht
ht

x
x
x
x
x

Utbyggnaden av förskolelokaler i framförallt området Linero – Råbylund bör påskyndas. Området
har en kraftig befolkningsökning i åldrar 1-5 år och behovet av nya förskolor växer för varje år.
Utbyggnaden av södra Råbylund kommer under prognosperioden att genomföras och behovet av
att etablera en förskola i området är stort. I tidsättningen av projekt har utbyggnad på
Runantomten prioriterats utifrån den geografiska placeringen som är strategiskt viktig utifrån var
behoven uppstår. I andra hand har en ny förskola på södra Råbylund prioriterats.
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2.2.1 Centrum väster - Järnåkra Klostergården

Centrum väster - Järnåkra - klostergården
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Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 115 barn vilket
motsvarar 7 avdelningar förskola. Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom
området finns behov av 5 nya avdelningar. Ökningen är i jämförelse med föregående års prognos
nedskriven men även förskjuten i tid. Den största ökningen sker mellan 2019 och 2021.
Skillnaden mellan delområdena är stor och för Järnåkra-Klostergården är antalet barn i
förskoleålder i princip oförändrat. Behovet av nya lokaler är således störst i Centrum väster. En
utbyggnad finns planerad nära Öresundsvägen i projektet Vildandens förskola.
Beslutade förändringar KS/KF
Körsbärets förskola
Vildanden
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Hardebergabanan detaljplan
Stenkrossen
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Hardebergabanan detaljplan
I detaljplanen för Hardebergabanan finns en planering för 4 avdelningar förskola. Avdelningarna
är inkluderade i lokalplanen.
Stenkrossen
På tomten Stenkrossen finns möjlighet att bygga 8 avdelningar förskola vilket lagts in i
lokalplanen.
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

4 avdelningar
6 avdelningar
8 avdelningar
4 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
4 avdelningar

ht

Kommentar

Förskola

Centrum väster JK
Snickaren
Körsbäret
Vildanden
Hardebergabanan
Stenkrossen
Grynmalaren
Målarstugan
Magle

x
x
x
x
x
x
x

ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht

x

Utökningen med 4 avdelningar kompletteras med att två nya avdelningar öppnas på Källbyängars
förskola årsskiftet 2016/2017. Ett detaljplanearbete pågår som berör det kvarter där nuvarande
Grynmalarens förskola finns. I arbetet föreslås en till/ombyggnad av det befintliga huset vilket
finns inlagt i planen. Målarstugan är sedan tidigare utflyttade i paviljonger som följd av ett
inomhusmiljöprojekt och det finns inlagt en ersättning av paviljongerna i planen.
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2.2.2 Norra fäladen

Norra fäladen
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Befolkningsprognosen för Norra fäladen är nedskriven i förhållande till prognosen från 2015.
Antalet barn i åldern 1-5 år är stabilt över hela perioden. Mot slutet vänder kurvan uppåt men
ökningen bör rymmas inom befintlig kapacitet. Det finns dock ett behov att ersätta ett antal
tillfälliga samt externa och mindre enheter. För den planerade utbyggnaden av förskolelokaler
inom området planeras motsvarande avveckling.
Beslutade förändringar KS/KF
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Lovisaskolan
Ladugårdsmarken
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Lovisaskolan
Möjligheten att bygga till 3 avdelningar och anpassa det befintliga huset för tre
förskoleavdelningar har undersökts. Barn- och skolnämnden har beställt en förskola med 6
avdelningar på Lovisaskolans tomt. Projektet bör genomföras som en tillbyggnad med 3
avdelningar på den befintliga byggnaden.
Ladugårdsmarken
Byggnaden har undersökts utifrån hur många avdelningar förskola som kan inrymmas. En enkel
utredning genomförs för tillfället av serviceförvaltningen men ingår inte som underlag för
lokalplanen. Ombyggnationer behöver göras i suterrängplanet för att kunna bedriva verksamhet
där. Huset är generellt i behov av renoveringsarbeten.
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Förskola

Norra Fäladen
Sagoeken
Ladugårdsmarken
Lovisaskolan

6 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar

ht
ht

x
ht
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2.2.3 Centrum Torn

Centrum torn
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Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 200 barn vilket
motsvarar om 75 % efterfrågar kommunal förskola 9 avdelningar. Skillnaderna i delområdena är
stor. Området Lerbäck – Stångby har en kraftig tillväxt av antalet barn i området med ca 250
barn. Gunnesbo – Nöbbelöv visar på en minskning av antalet barn i området med 64 barn. Den
största befolkningsökningen sker mellan 2018 och 2021.
I delområdet Stångby har samtliga enheter tillfälliga bygglov. En utbyggnad av förskolelokaler är
planerad i Stångby och bör påskyndas samt även innefatta området Lerbäck. Även inom
delområdet Lerbäck pågår inomhusmiljöprojekt och det finns risk för att ytterligare någon enhet
måste ersättas på sikt.
Beslutade förändringar KS/KF
Stångby, Drabantvägen 6-8 avdelningar förskola.
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Kobjer
Tomter Stångby
Tomter Öresundsvägen
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Kobjer
Utredning av en tillbyggnad av Kobjer pågår men är ej slutförd och ingår ej i underlaget för
lokalplanen. Under utredningsarbetet har rapporterats att huset är i sämre skick och att
renoveringar är nödvändiga. I lokalplanen har behovet på Lerbäck formulerats som ny förskola
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Lerbäcksområdet 8 avdelningar. Möjligheterna att uppfylla behovet kan delvis finns på Kobjers
förskola men ytterligare möjligheter måste utredas vidare.
Tomter Stångby
Barn- och skolnämnden har beställt utbyggnad av förskola på Drabantvägen. Inom planarbetet
på Stångby öster bevakas en ytterligare tomt för förskola.
Tomter Öresundsvägen
Översiktsplanering av Öresundsvägens utbyggnad pågår.
Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Förskola

Centrum torn
Stångby, Drabantvägen
Ny förskola Lerbäck
Ny förskola östra Stångby
Stormhatten ersättning

6 avdelningar
8 avdelningar
8 avdelningar
10 avdelningar

ht
ht
ht
ht
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x
x
x
x

Kommentar

3. Lsr
Lsr omfattar ett antal verksamheter inom Lunds kommun. Inom Lsr organisation finns särskola,
resursskola och Lunda välkomsten. Lsr är även stödfunktion åt de delar av särskolan som är
organiserad under skolenheter, förberedelseklasser och LIG-grupper. Som bilaga finns en
beskrivning av de lokaler som Lsr förfogar över samt de verksamheter som finns på skolor i Lunds
kommun. En lokalplan baserad på befolkningsutveckling är inte relevant för Lsrs verksamheter
eftersom att det inte finns några självklara samband mellan befolkningsutveckling och antal barn
i verksamheterna. Ett antal planeringsförutsättningar för särskola kan dock konstateras och
användas som styrning vid planerade projekt.







Tillgänglighetsaspekten ska göra att eleverna i grundsärskolan får samma möjligheter
som övriga elever
Enheter bör inte vara större än 40 elever
Behov av mindre enheter med ca 10 elever i anslutning till grundskola
Lokaler för fritidshem ska finnas
Samutnyttja PE-lokaler med grundskola

LSR har formulerat ett mål som tas med i lokalgruppens planering och det är att fler
särskoleenheter ska integreras i nybyggda skolor.
Sammanfattning av gruppdiskussion
I kommande projekt ska Lsrs verksamheter finnas med tidigt i planeringen. Vid en nybyggnation
är det rimligt att bygga även för exempelvis LIG-grupper och förberedelseklasser. Även för
särskola och resursskola som idag till vissa delar finns i lokaler som inte är ändamålsenliga bör
det vid nybyggnation kunna planeras in lokaler som utformas efter verksamhetens innehåll och
mål. Det är en god idé att hantera lokalplaneringen för Lsr utifrån planeringsförutsättningarna
som angetts ovan. De planeringsförutsättningar som presenterats upplevs som rimliga och fokus
bör läggs på tillgänglighetsaspekten. Målsättningen bör vara att fler särskoleenheter ska vara
integrerade i nybyggda skolor år 2021. Lsrs verksamheter bör inkluderas och bli en del i arbetet
med utformning av ett standardlokalprogram som pågår Lunds kommun. Förberedelseklasser ska
finnas över hela Lund eftersom att det är viktigt ur ett integrationsperspektiv.
Beslutade förändringar
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Grundsärskoleverksamhet åk 7-9 Lund öster
Flytt från Höjebro till Fåglasång
Stora enheter på Tunaskolan och Fågelskolan behöver minskas

Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
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Grundsärskoleverksamhet åk 7-9 Lund öster
Utredning med barn och skolförvaltningen öster inleds under 2017
Flytt från Höjebro till Fåglasång
Planering av flytt pågår och kommer genomföras så att hela verksamheten är utflyttad
sommaren 2017.
Stora enheter på Tunaskolan och Fågelskolan behöver minskas
En samlad lokalplan för särskola kommer upprättas under 2017.
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Barn- och skolnämnd Lunds stad
Skolkontoret

Lokalprogram fsk, 100enhet
2015-06-16 rev 2017-03-15

Gustav Svensson
046-359 62 78
gustav.svensson@lund.se

Lokalprogram Råbylund förskola, 100 enhet
Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten består av pedagogisk verksamhet, lek och omsorg för barn i åldern
1-5(6) mellan kl 06.30 och 18.30. I lokalprogrammet beskrivs avdelningarnas storlek
som ca 17 barn med en personaltäthet om 2,75 per barngrupp. Antalet barn per
avdelning varierar beroende av barnens ålder och därför ska det planeras för att
gruppernas storlek kan variera med ca 2-3 barn per grupp.
Förskolan är uppdelad på två hemvister med ytor för lek och kreativitet. Varje
hemvist har en egen entré och tak för utesov. De båda hemvisterna knyts ihop med
ett stort kreativt torg med direkt utgång till en ute ateljé under tak. Förskolan har en
stor sammanhängande inhägnad utemiljö där ytan under ute sov och ute ateljé räknas
in. Förskolan har även behov av övrig yta med förråd för leksaksförvaring och
vagnförvaring och miljöhus. Personalytorna ska hänga ihop och kan placeras på
lämpligt ställe i byggnaden, det samma gäller ytor vid huvudentrén.

Underlag för ytberäkning
Lokalprogrammet gäller för en förskola för 100 barn i en enplansbyggnad exkl.
teknikutrymmen och trapphus. Beskriven lokalarea delas upp i verksamhetsyta
(LOA: V) och en personal och lokalvårdsyta (LOA: P). Det bör förtydligas att
tillagningskökets LOA:P är uppskattad och att aktuella lagkrav styr den faktiska
ytan. Miljöförvaltningens råd är att varje barn i förskolan behöver en yta inomhus
på minst vars 7,5 LOA:V. Dessa riktlinjer kommer ursprungligen från
Socialstyrelsen och erfarenheter från både verksamhet och tillsyn har visat att de
ännu är aktuella. Lokalarea = (LOA:V + LOA:P )
(750+ 206) = 956 kvm LOA (exkl. teknikutrymmen och trapphus + övrig yta)
Övrig yta:
□
□
□
□

Ute förråd, vagn och leksaker
Miljöhus
Tak för utesov 20 barn / ute ateljé med vask
Utemiljö (inkl ytan under alla tak)

yta (m2)

antal (st)

15
20
x
3600

2
1
3
1

Postadress

Besöksadress

Telefon vxl

Telefax

Webbplats

Box 4
221 00 LUND

Arkivgatan 5

046-35 50 00

046-35 83 66

www.lund.se

e-post

1 (2)

Lokalprogram fsk, 100enhet
2015-06-16

2 (2)

LOA:V
1 hemvist med 3 grupper:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Groventré, torkrum, skoställ, 1 wc
Kapprum för 60 barn och 9 vuxna
Kreativt torg
Restaurang med bullkök
Allrum
Lekrum
Skötrum med plats för 3 skötplatser samt 1 wc
Toalettpaket, 2 wc + 1 RWC/D
Förråd

yta (m2)

antal (st)

25
45
50
35
40
15
15
7,5
5

1
1
1
1
3
3
1
1
1

1 hemvist: 347,5 m2
2 hemvister: 695 m2
Gemensamt för två hemvister:
□
□

Gemensamt kreativt torg med två vaskar
Förråd

yta (m2)

antal (st)

50
5

1
1

Gemensamt: 55 m2
Totalt: 750 m2 LOA:V

LOA:P
Personal:
□
□
□
□
□
□
□

Personalrum med pentry
Vilrum / samtalsrum
Arbetsplatser 6st
Kopiering
RWC/D, omkl.
Städ/tvätt
Förråd

Personal:
Huvudentre:
□
□
□

Huvudentre
Wc
Expedition, två besöksplatser

yta (m2)

antal (st)

26
10
15
4
6
10
5

1
1
1
1
1
1
1

76 m2
yta (m2)

antal (st)

15
3
12

1
1
1

Huvudentre: 30 m2
Kök:
□

Tillagningskök, 350 (barn + personal)

Kök:

yta (m2)

antal (st)

ca 100-

1

100 m2
Totalt: 206 m2 LOA:P

PM – Förslag omlokalisering av skola F-3 och idrottshall Södra Råbylund
Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun 2016-12-15
Stadsbyggnadskontoret föreslår att placeringen av skola och idrottshall omlokaliseras till ett
mer strategiskt läge till de nya utbyggnadsområdena med närhet till huvudgator och
kollektivtrafik samt koppling till det genomgående parkstråket som sträcker sig ner mot
Råbysjön.
Behovet av förskola kan tillgodoses på del av kvarteret Guldåkern 1, för övrig del av kvarteret
kan nya bostäder tillkomma.
Den nya lokaliseringen för skola och idrottshall omfattar ca 15 400 kvm.

Översikt Södra Råbylund
Antal bostäder: Etapp I – ca 170st, Etapp II – ca 500st, Etapp III norr ca 540st, Etapp III söder ca 650st.

Planerad skola och idrottshall på kvarteret Guldåkern 1 uppfyller inte dagens ytbehov.
Skola och idrottshall planerades utifrån ett antagande i fördjupning av översiktsplanen från
2008 som angav ca 600 bostäder för Södra Råbylund.
Med en utbyggnad av kvarstående etapper med högre exploatering, inklusive område mellan
Sydöstravägen och Prästavägen uppskattas antalet bostäder i dagsläget till ca 1850.
Med hittills planerad placering av skola och idrottshall mellan befintlig och ny småhusbebyggelse orienterar sig verksamheten inte optimalt till den tätare bostadsbebyggelsen där de
övergripande gång- och cykelstråken är placerade.

Kvarteret Guldåkern 1 markerad med röd ring

Kent Ratcovich
planarkitekt

Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-03-15

1 (2)
Diarienummer

BSL 2017/0199

Barn- och skolnämnd Lund stad

Gustav Svensson
046-35 62 78
gustav.svensson@lund.se

Beställning Målarstugan
Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av Målarstugans förskola. Målarstugan är
idag evakuerad till följd av ett inomhusmiljöprojekt. En ny byggnad
beställs på samma plats som den tidigare. Den nya enheten byggs med
kök som kan leverera mat till Palettskolan. Beräknad kostnad för
projektet är 40 mkr.

Beslutsunderlag
Beställning Målarstugan 2017-03-15 Tjänsteskrivelse
Beställning Målarstugan 2017-03-15
Målarstugan utredningsutlåtande 170223
Bilaga 1 Lokalplan BSN 161214 v.2
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14 v.2
Lokalprogram Nya Målarestugan fsk 100 enhet

Barnets bästa
Ärendet påverkar barn. En förutsättning i barn- och skolnämndens
lokalplanering är att förskoleverksamheten ska finnas i välplanerade och
beständiga lokaler. Målarstugans verksamhet finns idag i tillfälliga
paviljonger. Ärendet tar hänsyn till barns bästa eftersom att det innehåller
nya lokaler för Målarstugan. Målsättningen är att de nya lokalerna ska
vara mer funktionella för verksamheten.

Ärendet
I barn- och skolnämndens lokalplan ingår ett projekt med nya lokaler för
Målarstugans förskola med färdigställande höstterminen 2019.
Målarstugans verksamhet är tillfälligt placerad i paviljonger och även
delvis inne i Palettskolans lokaler. Verksamheten flyttade ur sina tidigare
lokaler då de bedömdes vara i så dåligt skick att de inte skulle användas
på sikt. En bedömning har gjorts att fastigheten ska rivas och inte
renoveras. Målarstugans verksamhet är idag totalt fem avdelningar. Barnoch skolnämnden har beställt utredning och kalkyl av en ny byggnad på
den gamla tomten. Enligt beställningen omfattar projektet en ny förskola
med 6 avdelningar samt ett tillagningskök för 350 portioner
Ett lokalprogram för Målarstugans förskola är framtaget och är liknande
lokalprogrammet för Körsbärets förskola som inom kort kommer byggas

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 55
22100 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2017-03-15

BSL 2017/0199

vid Järnåkraskolan. Huset dimensioneras för 100 barn uppdelat på 6
avdelningar. Serviceförvaltningen har i sin utredning gjort flera
jämförelser med Körsbärets förskola då det är den senast planerade
förskolan i samma storlek.

Serviceförvaltningens utredning
BRA per barn för Målarstugan blir inkl kök men exkl teknik cirka 10,7
kvm beräknat för 100 barn.
Önskad friyta enligt lokalprogrammet är 3 600 kvm det vill säga cirka 36
kvm per barn. Resterande yta av fastigheten fördelas på ca 1200 kvm
byggnad.
Kostnadsbedömningen baseras på en jämförelse med Körsbärets förskola
som är upphandlad och under produktion inom kort. Med tanke på
marknadsläget – tydliga signaler från byggmarknaden att det är mycket
att göra – finns det en klar risk att kostnaden för Målarstugan blir högre
än Körsbärets. En kostnad för denna nybyggnation bedöms till cirka 40
milj kronor exkl moms.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

till kommunstyrelsen beställa ny förskola Målarstugan enligt barnoch skolförvaltningens skrivelse Beställning Målarstugan 2017-0315.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen

Gustav Svensson
Lokalplanerare

Barn- och skolförvaltning Lunds stad
Skolkontoret

hen

Beställning av ny- eller
ombyggnad
Datum
2017-03-15

Version
1.0 2016-04-06
1.1 2016-04-20

Projektnamn: Målarstugan
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1. Förvaltningens/Nämnden förslag till beslut
Ärendet Dnr BSL 2017/0199 var uppe i barn- och skolnämnden den 15/3-2017
och förslag till beslut är:
Att hos kommunstyrelsen beställa ny förskola Målarstugan enligt
beställningsskrivelse Beställning Målarstugan 2017-03-15.

2. Behovsbeskrivning och syfte
Målarstugan är idag evakuerad till följd av ett inomhusmiljöprojekt. Barn- och
skolnämnden Lund stad beställer ny byggnad som ska rymma den evakuerade
verksamheten. Det finns i nämnden en samsyn kring att paviljonger i
möjligaste mån ska undvikas till förmån för permanenta lösningar.
Bedömningen som är gjord är att det finns kvalitetsvinster men även på sikt
ekonomiska vinster med permanenta lösningar. Effekter av att projektet
genomförs är alltså en ökad kvalité i verksamheten och en minskad kostnad i
ett längre perspektiv. Projektet är uppkommet då serviceförvaltningen bedömt
att den tidigare Målarstugan är i så dåligt skicka att den bör rivas. Rivningen
är genomförd.

3. Bakgrund och verksamhetsbeskrivning
Projektet är initierat till följd av ett inomhusmiljöprojekt där bedömningen
gjordes av serviceförvaltningen att huset bör rivas. Antalet barn som förväntas
efterfråga förskola är i kommunens befolkningsprognos i princip oförändrat.
Behovet av Målarstugan kvarstår och projektet ingår i barn- och skolnämndens
lokalplan. Målarstugan har diskuterats i lokalgruppen vid ett flertal tillfällen.
Projektet är även upptaget i investeringsplanen. Utredning av en ny
Målarstuga har genomförts av serviceförvaltningen. Utredningen har gjorts
med beslutat lokalprogram som underlag. Jämförelser med Körsbärets
förskola som nyligen projekterats och upphandlats har även gjorts. Tomten har
undersökts och det konstateras att befintlig byggrätt är tillräcklig för den nya
byggnaden.
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4. Alternativ till investeringen
Alternativ till investeringen är att låta Målarstugans verksamhet finnas kvar i
den paviljonglösning som nu nyttjas. Barn- och skolnämnden har dock gjort
bedömningen att en permanent lösning är mer funktionell för verksamheten
men också mer fördelaktig ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv.

5. Lösningsförslag och mål
Serviceförvaltningens utredning
Underlag för framtagande av lösningsförslag:




Beställning av utredning och kalkyl för förskolan Målarstugan Dnr BSL 205-0325
Lokalprogram Nya Målarstugan fsk 100 enhet, 2015-06-16, upprättad av BSF Lunds
stad
Protokoll vid lokalplaneringsmöte 2017-01-26 där Gustav Svensson meddelade att
ovanstående är gällande underlag för en enkel utredning.

Målarstugans fsk är idag riven. Miljöinventering av marken har inte utförts.
Stadsplanen från 1968-03-22 anger att marken är avsedd för Allmänt ändamål.
Det finns restriktioner om vilka ytor som får bebyggas med en byggnadshöjd
om max 4,5 m. Fastigheten är totalt 5 373 kvm och ligger i direkt anslutning
till Palettskolan. Byggbar yta inom fastigheten är cirka 2 190 kvm. Den
tidigare byggnaden hade ett utbredningsområde om cirka 1 200 kvm då
inkluderades även en atriumgård.
Omfattningen av lokaler och friytor enligt lokalprogrammet motsvarar till
stora delar projektet Körsbärets förskola inom Järnåkrarna 1. Jämförelse har
därför gjorts i detta skede avseende byggnad och utemiljö.
LOA V samt LOA P enligt lokalprogram 956 kvm, kommunikation mm samt
teknik ger en bedömd BTA om ca 1 300 kvm. Körsbärets BTA är cirka 1 300
kvm så det är mycket snarlikt. Den gamla Målarstugans läge och utbredning,
motsvarar erforderlig yta för ny planerad byggnad. Inom Körsbäret finns ett
tillagningskök för 300 portioner och lokal-programmet för Målarstugan anger
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dito för 350 portioner. Skillnaden är att bedöma som marginell vad det gäller
köksutrustning.
BRA per barn för Målarstugan blir inkl kök men exkl teknik cirka 10,7 kvm
beräknat för 100 barn.
Önskad friyta enligt lokalprogrammet är 3 600 kvm det vill säga cirka 36 kvm
per barn. Resterande yta av fastigheten fördelas enligt nedan:
Byggnad – uppvärmd: ca 1 150 kvm
Byggnad – ouppvärmd: ca 50 kvm (miljöhus/förråd enligt program)
Parkering – cyklar: ca 30 kvm, 20 st
Parkering – bil/HKP: ca 240 kvm, 5+1 st
Angöring mm: ca 300 kvm vilket kan vara en trång sektor.
Även kostnadsbedömningen baseras på en jämförelse med Körsbärets förskola
som är upphandlad och under produktion inom kort. Med tanke på
marknadsläget – tydliga signaler från byggmarknaden att det är mycket att
göra – finns det en klar risk att kostnaden för Målarstugan blir högre än
Körsbärets. En kostnad för denna nybyggnation bedöms till cirka 40 milj
kronor exkl moms.
Gång- /cykelbana samt vaktmästarbostaden
Som en del av beställningen av utredningen angavs följande:
”Idag korsar cykelvägen till skolans huvudentré en leveranszon för lastbilar
och en ny dragning för GC-väg behöver tas fram. Även vaktmästare bostadens
vara berörs av utredningen. ” Vaktmästarbostaden har nyligen iordningsställts
och är i dag flyktingbostad med ett långvarigt avtal med socialförvaltningen.
Det finns idag en gång- och cykelbana från norr, Målarevägen. Denna delar
upp sig i två sträckningar varav den ena leder in på skolans område i
anslutning till där transporter till och från skolan sker. All trafik till och från
skolområdet sker via en mindre väg som mynnar på Maskinvägen i söder.
Eftersom skolområdet ligger omgärdat av parkmark, koloniområde samt
villabebyggelse finns det inte någon närmare anslutningsmöjlighet. Vill man
undvika cykelkörning inom området bör man sätta upp skyltar samt grindar
som tydliggör att det inte är tillåtet.
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6. Avgränsningar
-

7. Förutsättningar
7.1. Tidsram
Enligt barn- och skolnämnden Lunds stads lokalplan ska projektet vara
genomfört hösttermninen 2019.
7.2. Ekonomi, budget
Jämförelser har gjorts med Körsbärets förskola och projektet är beräknat till
40 miljoner.
7.3. Finansiering
Projektet ska finansieras genom kommunens gemensamma investeringsplan.

7.4. Driftkostnad
Driftskosstnader är ej beräknade.
7.5. Följdinvestering
Inga kända följdivesteringar finns.

7.6. Energi och miljö
7.7. Övrigt
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8. Fastställande
Undertecknas av beställare/lokalplanerare.
Lund 2017-03-15
_______________________________________
Beställare
Gustav Svensson
Lokalplanerare
Barn- och skolförvaltningen Lunds stad
Lund[Ort]
2017-03-15
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Gunilla Hansson
046-35 55 76

Lokalgruppen BSF Lunds stad

gunilla.hansson3@lund.se

Målarstugan – Enkel utredning av ny förskola
och utemiljö för 100 barn
Bakgrund
Underlag:
 Beställning av utredning och kalkyl för förskolan Målarstugan
Dnr BSL 205-0325
 Lokalprogram Nya Målarstugan fsk 100 enhet, 2015-06-16,
upprättad av BSF Lunds stad
 Protokoll vid lokalplaneringsmöte 2017-01-26 där Gustav
Svensson meddelade att ovanstående är gällande underlag för en
enkel utredning.
Målarstugans fsk är idag riven. Miljöinventering av marken har inte
utförts. Ny förskola med 6 avdelningar om ca 100 barn samt
tillagningskök för 350 portioner.

Fastigheten
Stadsplanen från 1968-03-22 anger att marken är avsedd för Allmänt
ändamål. Det finns restriktioner om vilka ytor som får bebyggas med en
byggnadshöjd om max 4,5 m.
Fastigheten är totalt 5 373 kvm och ligger i direkt anslutning till
Palettskolan. Infart sker via skolan,
Målarstugan är idag riven. Miljöinventering av marken har inte utförts.
Byggbar yta inom fastigheten är cirka 2 190 kvm. Den tidigare
byggnaden hade ett utbredningsområde om cirka 1 200 kvm då
inkluderades även en atriumgård.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

www.lund.se

serviceforvaltningen@lund.se

2017-02-23

Ny förskola med utemiljö – ytor och kalkyl
Omfattningen av lokaler och friytor enligt lokalprogrammet motsvarar
till stora delar projektet Körsbärets förskola inom Järnåkrarna 1.
Jämförelse har därför gjorts i detta skede avseende byggnad och utemiljö.
LOA V samt LOA P enligt lokalprogram 956 kvm, kommunikation mm
samt teknik ger en bedömd BTA om ca 1 300 kvm. Körsbärets BTA är
cirka 1 300 kvm så det är mycket snarlikt.

Den gamla Målarstugans läge och utbredning, motsvarar
erforderlig yta för ny planerad byggnad
Inom Körsbäret finns ett tillagningskök för 300 portioner, lokalprogrammet för Målarstugan anger dito för 350 portioner. Skillnaden är
att bedöma som marginell vad det gäller köksutrustning.
BRA per barn för Målarstugan blir inkl kök men exkl teknik cirka 10,7
kvm beräknat för 100 barn.
Önskad friyta enligt lokalprogrammet är 3 600 kvm det vill säga cirka 36
kvm per barn. Resterande yta av fastigheten fördelas enligt nedan:
Byggnad – uppvärmd:
ca 1 150 kvm
Byggnad – ouppvärmd: ca 50 kvm (miljöhus/förråd enligt program)
Parkering – cyklar:
ca 30 kvm, 20 st
Parkering – bil/HKP:
ca 240 kvm, 5+1 st
Angöring mm:
ca 300 kvm vilket kan vara en trång sektor.
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Även kostnadsbedömningen baseras på en jämförelse med Körsbärets
förskola som är upphandlad och under produktion inom kort. Med tanke
på marknadsläget – tydliga signaler från byggmarknaden att det är
mycket att göra – finns det en klar risk att kostnaden för Målarstugan blir
högre än Körsbärets. En kostnad för denna nybyggnation bedöms till
cirka 40 milj kronor exkl moms.

Övrigt – gång- /cykelbana samt vaktmästarbostaden
Som en del av beställningen av utredningen angavs följande:
Idag korsar cykelvägen till skolans huvudentré en leveranszon för
lastbilar och en ny dragning för GC-väg behöver tas fram. Även
vaktmästare bostadens vara berörs av utredningen.
Vaktmästarbostaden har nyligen iordningsställts och är i dag
flyktingbostad med ett långvarigt avtal med socialförvaltningen.
Det finns idag en gång- och cykelbana från norr, Målarevägen. Denna
delar upp sig i två sträckningar varav den ena leder in på skolans område
i anslutning till där transporter till och från skolan sker. All trafik till och
från skolområdet sker via en mindre väg som mynnar på Maskinvägen i
söder. Eftersom skolområdet ligger omgärdat av parkmark, koloniområde
samt villabebyggelse finns det inte någon närmare anslutningsmöjlighet.
Vill man undvika cykelkörning inom området bör man sätta upp skyltar
samt grindar som tydliggör att det inte är tillåtet.
Lundafastigheter

Gunilla Hansson
Projektledare
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Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Förskola

Norra Fäladen
Sagoeken
Ladugårdsmarken
Lovisaskolan

6 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar

LTÖ
Sofieberg
Solbjer
Ny förskola Linero, Runan
Ny förskola Råbylund
Ny förskola Vipeholm

5 avdelningar
5 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar

Centrum väster JK
Snickaren
Körsbäret
Vildanden
Hardebergabanan
Stenkrossen
Grynmalaren
Målarstugan
Magle

4 avdelningar
6 avdelningar
8 avdelningar
4 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
4 avdelningar

Centrum torn
Stångby, Drabantvägen
Ny förskola Lerbäck
Ny förskola östra Stångby
Stormhatten ersättning

6 avdelningar
8 avdelningar
8 avdelningar
10 avdelningar

ht
ht

x
x
x

ht

ht

x

x
x
x
x
x

vt
ht
ht
ht

ht

x
x
x
x
x
x
x

ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht

x

ht

x
x
x
x

ht
ht
ht

Grundskola
Norra Fäladen
Sagoeken
Fäladskolan + LIG
Fäladsgården
St Hansgården
LTÖ
Ny skola Råbylund
Ny skola Råbylund
Ny skola Brunnshög
Mårtenskolan
Flygelskolan
Vikingaskolan
Östratornskolan

200 elever
450 elever
540 elever

ht

x

ht
ht
ht

200 elever
100 elever
400 elever
350 elever
200 elever
750 elever
750 elever

x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad åk 4-6
Renovering åk 7-9
Ersättning fritidshem

x
x
x
x
x
x
x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad ny skola Råbylund
Ny skola, F-3
Ny skola, F-3, ersättning paviljonger
Tillbyggnad 200 elever F-3
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9

x

Ersätter Svaneskolan

x
x
x
x
x

Utökning, ersättning paviljonger
Ny skola 7-9
Ny skola F-3 300 elever, framtida behov

x
x

ht
ht
ht
ht
ht
ht

x
x
x

ht

Centrum väster JK
Svaneskolan
Centrum torn
Prästängshallen
Lerbäckshallen
Lerbäckskolan
Stångby centralskola
Ny skola östra Stångby

400 elever

ht

ht
400 elever
300 elever
300 elever

ht
ht
ht

Barn- och skolnämnd Lunds stad
Skolkontoret

Lokalprogram fsk, 100enhet
2015-06-16 rev 2017-03-15

Gustav Svensson
046-359 62 78
gustav.svensson@lund.se

Lokalprogram Målarestugan förskola, 100 enhet
Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten består av pedagogisk verksamhet, lek och omsorg för barn i åldern
1-5(6) mellan kl 06.30 och 18.30. I lokalprogrammet beskrivs avdelningarnas storlek
som ca 17 barn med en personaltäthet om 2,75 per barngrupp. Antalet barn per
avdelning varierar beroende av barnens ålder och därför ska det planeras för att
gruppernas storlek kan variera med ca 2-3 barn per grupp.
Förskolan är uppdelad på två hemvister med ytor för lek och kreativitet. Varje
hemvist har en egen entré och tak för utesov. De båda hemvisterna knyts ihop med
ett stort kreativt torg med direkt utgång till en ute ateljé under tak. Förskolan har en
stor sammanhängande inhägnad utemiljö där ytan under ute sov och ute ateljé räknas
in. Förskolan har även behov av övrig yta med förråd för leksaksförvaring och
vagnförvaring och miljöhus. Personalytorna ska hänga ihop och kan placeras på
lämpligt ställe i byggnaden, det samma gäller ytor vid huvudentrén. Köket placeras
så samutnyttjning mellan förkolan och Palettskolan är möjligt.

Underlag för ytberäkning
Lokalprogrammet gäller för en förskola för 100 barn i en enplansbyggnad exkl.
teknikutrymmen och trapphus. Beskriven lokalarea delas upp i verksamhetsyta
(LOA: V) och en personal och lokalvårdsyta (LOA: P). Det bör förtydligas att
tillagningskökets LOA:P är uppskattad och att aktuella lagkrav styr den faktiska
ytan. Miljöförvaltningens råd är att varje barn i förskolan behöver en yta inomhus
på minst vars 7,5 LOA:V. Dessa riktlinjer kommer ursprungligen från
Socialstyrelsen och erfarenheter från både verksamhet och tillsyn har visat att de
ännu är aktuella. Lokalarea = (LOA:V + LOA:P )
(750+ 206) = 956 kvm LOA (exkl. teknikutrymmen och trapphus + övrig yta)
Övrig yta:
□
□
□
□

Ute förråd, vagn och leksaker
Miljöhus
Tak för utesov 20 barn / ute ateljé med vask
Utemiljö (inkl ytan under alla tak)

yta (m2)

antal (st)

15
20
x
3600

2
1
3
1

Postadress

Besöksadress

Telefon vxl

Telefax

Webbplats

Box 4
221 00 LUND

Arkivgatan 5

046-35 50 00

046-35 83 66

www.lund.se

e-post
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Lokalprogram fsk, 100enhet
2015-06-16
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LOA:V
1 hemvist med 3 grupper:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Groventré, torkrum, skoställ, 1 wc
Kapprum för 60 barn och 9 vuxna
Kreativt torg
Restaurang med bullkök
Allrum
Lekrum
Skötrum med plats för 3 skötplatser samt 1 wc
Toalettpaket, 2 wc + 1 RWC/D
Förråd

yta (m2)

antal (st)

25
45
50
35
40
15
15
7,5
5

1
1
1
1
3
3
1
1
1

1 hemvist: 347,5 m2
2 hemvister: 695 m2
Gemensamt för två hemvister:
□
□

Gemensamt kreativt torg med två vaskar
Förråd

yta (m2)

antal (st)

50
5

1
1

Gemensamt: 55 m2
Totalt: 750 m2 LOA:V

LOA:P
Personal:
□
□
□
□
□
□
□

Personalrum med pentry
Vilrum / samtalsrum
Arbetsplatser 6st
Kopiering
RWC/D, omkl.
Städ/tvätt
Förråd

Personal:
Huvudentre:
□
□
□

Huvudentre
Wc
Expedition, två besöksplatser

yta (m2)

antal (st)

26
10
15
4
6
10
5

1
1
1
1
1
1
1

76 m2
yta (m2)

antal (st)

15
3
12

1
1
1

Huvudentre: 30 m2
Kök:
□

Tillagningskök, 350 (barn + personal)

Kök:

yta (m2)

antal (st)

ca 100-

1

100 m2
Totalt: 206 m2 LOA:P

Barn- och skolnämnd Lunds stad
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1. Inledning
Barn- och skolnämnden Lunds stads lokalplan är utarbetad enligt Lunds kommuns
investeringsprocess. Lokalplanen redogör för de lokalbehov som BSN har för förskola och skola
under perioden 2017-2022. Lokalplanen är inte ett beslut kring vilka projekt som ska genomföras
men utgör underlag för kommunstyrelsens beslut om investeringsram samt investeringsgruppens
utarbetande av investeringsplan för perioden. I senare skede måste respektive projekt som ryms
inom investeringsramen beställas av barn- och skolnämnden.
Barn- och skolnämnden har infört en ny intern lokalplaneringsprocess i syfte att gå i takt med
kommunens övergripande investeringsprocess och få möjlighet att årligen revidera planeringen
av lokalbeståndet. Processen genomförs enligt figuren nedan.
Beskrivning av BSN LS lokalplaneringsprocess

Centralt för planeringen är nämndens lokaldag där förvaltningens analys av befolkningsutveckling
och befintlig kapacitet diskuteras av nämndsledamöter och företrädare för verksamheten. Under
lokaldagen diskuteras även viljeinriktning för kommande lokalplanering. Ett antal fokusområden
och principer utifrån vad som framkommit i diskussionerna fastställs sedan av nämnden.
Barn- och skolnämnden Lunds stad är kommunens största beställare av lokaler och bedriver
verksamhet i ett stort lokalbestånd. Verksamheten är omfattande och det finns anledning till
etablering av en process som ger möjlighet till årlig uppdatering. Även i befolkningsprognosen
som utgör starten för lokalplaneringsprocessen sker årliga uppdateringar. För tillfället spelar
exempelvis invandringens storlek stor roll för befolkningsprognosen. Genom senaste årets
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förändrade flyktingpolitik finns grund för avvikelser i kommande prognoser som gör att behovet
av skol- och förskolelokaler måste analyseras på nytt. I kommunens investeringsprocess är
nämnden beställare av behovslösningar. Utifrån de scenarion och planeringsunderlag som
fastställdes av nämnden i oktober har behovslösningar utretts i lokalgruppen. Tidsättning av
behovslösningarna har diskuterats i lokalgruppen och presenteras i bilaga 1 i form av nämndens
samlade lokalplan.

1.2 Planeringsdirektiv
Nedan presenteras de områden som nämnden ser som viktiga för kommande lokalplanering. För
lokalgruppens arbete ska denna viljeinriktning vara styrande.
Integration
Att använda lokalplaneringen som ett verktyg för att uppnå ökad integration är ett tydligt
ställnings-tagande. Planeringen ska ha som utgångspunkt att undvika segregerade skolor. I de fall
det är möjligt ska skolor och förskolor placeras så att de får barn och elever från skilda miljöer.
Integration gynnar alla elever och blandning av elever från olika bostadsområden är en tillgång
för verksamheten som kan tillföra ett mervärde. Skolan och förskolan ska ses som en aktiv aktör i
samhällsutvecklingen. Skolstrukturen bör inte präglas av ett traditionellt tänkande kring skolspår.
Skolplaneringen bör i stället bedrivas så att det finns utrymme för fler föräldrar att utnyttja det
fria skolvalet och aktivt välja skola/förskola till sina barn. Integrationen främjas om fler familjer,
oavsett familjebakgrund, utnyttjar det fria skolvalet. Genom profilering kan skolor göras
attraktiva för målgrupper bortom närområdet.
Skolstorlek och skolvägar
Nybyggda skolor/förskolor bör inte byggas större än att de tillgodoser behoven i närområdet,
samt behoven hos de elever där skolskjuts är den enda rimliga lösningen. Om skolorna byggs
större än så ökar elevernas skolväg och elever måste skjutsas till skolan i en oönskad omfattning.
För att åstadkomma en god personalsituation, med vettig tjänstefördelning och med möjligheter
till kollegial samverkan, bör nybyggda skolor/förskolor inte heller byggas för små.
Långsiktighet
Det är viktigt att etablera en långsiktighet i planeringen bl.a. genom bevakning av
nybyggnadsområden och att i tidiga skeden tillskapa tomter och planberedskap för kommande
bebyggelse. Nya skolor/förskolor, samt nödvändiga resurser i form av t.ex. idrottslokaler, ska
byggas i så pass god tid att provisoriska lösningar (paviljonger eller långa elevförflyttningar)
undviks. Ett växande område ska få tillgång till skolor/förskolor i närområdet redan i början av
befolkningsökningen. En viss befolkningsökning kan inväntas av driftekonomiska skäl, men om
skolor byggs först när befolkningsunderlaget fyller skolan helt kommer många elever att berövas
möjligheten att gå i en skola nära hemmet. Långsiktigheten ställer krav på flexibla lösningar över
tid. Flexibiliteten kan handla om exempelvis samutnyttjande av lokaler mellan skola och förskola
eller andra verksamheter som har tillfälliga behov av lokaler. Näraliggande skolor bör, om det är
möjligt och lämpligt, samutnyttja specialsalar, idrottssalar och andra resurser. Att tänka
långsiktigt snarare än kring tillfälliga lösningar är angeläget när ett behov är identifierat inom ett
rimligt tidsperspektiv. S.k. flexibla enheter, där man redan vid byggnation förbereder för
ombyggnad, bör användas restriktivt, och endast i de situationer där man med mycket stor
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säkerhet kan förutse att den kommande behovsförändringen inte kan tillgodoses bättre på annat
sätt.
Paviljonger
Paviljonger ska ses som en nödlösning och undvikas i de fall det är möjligt. De paviljonger som
används idag bör utredas. En plan för ersättning och avveckling av paviljonger ska utformas.
Samtidigt kan paviljonger vara ett alternativ vid tillfälliga ökningar av elevunderlaget. I de fall
paviljonger övervägs ska nämnden informeras om kostnader och hur de förhåller sig till mer
långsiktiga lösningar. Även när paviljonger etableras måste elever och förskolebarn ges en
acceptabel utemiljö. Lokaler i paviljonger ska så långt möjligt motsvara standard i nyare
skolbyggnader, både ur pedagogiskt och inomhusmiljömässigt perspektiv.
Fritidshem
Fritidshem ska ses som en del i skolverksamheten för alla årskurser F-6. Skola och fritidshem bör
där-för lokalplaneras så att verksamheten kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt, samtidigt som
de idag tillgängliga lokalresurserna utnyttjas på bästa sätt. Fritidshemmen ska inte ses som en
separat verksamhet utan som ett komplement till skolundervisningen. Därför är planeringen av
fritidshemmens del i skollokaler en viktig del av kommande nybyggnadsprojekt.
Kvalité och vision
Lokalernas utformning och standard är en viktig faktor för att hålla hög kvalité i verksamheten.
Lokalerna påverkar alla som deltar i verksamheterna. Ett effektivt lokalutnyttjande innebär att
den totala ytan är tillräcklig men även att den är utformad på ett sätt som underlättar för
verksamheten att uppnå de mål som är satta genom gällande styrdokument. Det ska
understrykas att de pedagogiska resurserna är viktigast och lokalerna ska bidra till utveckling av
lärares och pedagogers arbete. Ett särskilt arbete med att ta fram standardlokalprogram pågår i
syfte att nya skollokaler ska bli både kostnadseffektiva och ändamålsenliga.
Ekonomi
En målsättning i lokalplaneringen ska vara att sänka kommunens lokalkostnader. Lunds kommun
har högre kostnader för lokaler än jämförbara kommuner. En metod är det arbete som pågår
med utformande av ett standardlokalprogram för grundskola vilket förväntas ge en modell för
ett effektivt lokalutnyttjande. Storleken på nya skolor är betydelsefull ur ett ekonomiskt
perspektiv när det gäller att utnyttja exempelvis personalresurser på bästa sätt. En utredning av
hur lokalerna för 7-9 på befintliga skolor används bör göras. Utredningen ska belysa om det finns
möjligheter till effektiviseringar om hemklassrum slopas. Den ekonomiska styrningen måste
hanteras på ett sätt så att den inte ger negativa effekter för verksamheten.
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2. Redovisning lokalbehov per skolområde
Nedan presenteras lokalplaneringen uppdelat på respektive skolområde. Grundskola och förskola
redovisas separat. Utgångspunkten för hela planeringen är de scenarion som tagits fram baserat
på skolområdenas befolkningsutveckling och befintligt lokalbestånd. Vidare har barn- och
skolnämndens viljeinriktning för lokalplaneringen använts som grund i utredningsskedet och
tidssättning av lokalplanen. Sett till hela lokalbeståndet så finns ett antal enheter som idag
befinner sig i olika former av tillfälliga lösningar som behöver nya lokaler. Utbyggnaden som
genomförs är inte enbart en ökning av kapaciteten utan också en ersättning av lokaler som av
andra anledningar inte bedöms som varaktiga över tid. I flera fall ligger kapaciteten högre än den
ökning som finns i befolkningsprognosen vilket har sin grund i flera större utbyggnadsområden
där antalet elever och barn kommer fortsätta att öka även utanför prognosperiod.

2.1 Grundskola
Dispositionen av texten kring varje område startar med en tabell över lokalbehoven redovisat i
form av antalet paralleller som befolkningsprognosen visar att området innehåller. Antalet barn i
varje åldersgrupp har delats med 25 för årkurserna F-3 och 30 för årskurserna 4-9. Här har även
en beräkning gjorts för i vilken utsträckning elever väljer friskolor eller skola i annan kommun.
Därefter redovisas det ursprungliga scenariot och lokaldagens diskussioner kring vad i scenariot
som behövde studeras vidare. Redovisning av de utredningsuppdrag som barn- och skolnämnden
fastställde i september sker under rubriken ”Redovisning av nämndens identifierade
utredningsuppdrag lokalgruppens utredningar Utifrån utredningsarbetets slutsatser presenteras
sedan ett reviderat scenario. Slutligen finns en tabell med en tidsättning av projekt för respektive
område.
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2.1.1 LTÖ Linero – Råbylund, Tuna – Mårtens fälad, Östra torn –Brunnshög
Lokalbehov
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

10,2

10,5

10,5

10,8

9,4

9,8

10,2

7

10,2

10,4

10,6

10,6

10,9

9,5

10,0

8

9,5

10,4

10,5

10,7

10,7

11,1

9,7

9

8,9

9,7

10,5

10,6

10,8

10,8

11,1

38,9

41,0

42,1

42,7

41,9

41,1

40,9

10

7,2

7,6

8,1

8,9

8,9

9,0

9,1

11

8,4

7,3

7,7

8,2

9,0

9,0

9,2

12

6,5

8,5

7,4

7,7

8,3

9,0

9,1

22,1

23,4

23,2

24,8

26,2

27,1

27,3

13

6,8

6,7

8,6

7,5

7,8

8,4

9,2

14

6,1

7,0

6,8

8,8

7,6

8,0

8,6

15

5,8

6,3

7,1

6,9

9,0

7,7

8,2

18,8

19,9

22,6

23,2

24,4

24,1

25,9

79,7

84,3

87,9

90,8

92,5

92,3

94,1

Summa

Tabellen visar behov utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn väljer
kommunal skola.
Föreslaget scenario
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Scenariot hanterar behovet under prognosperioden av 12 paralleller i årskurs F-3 och 10
paralleller i årskurs för årskurs 4-9.
Från planeringsunderlag
I scenariot finns tre nav i Vikingaskolan, Östratornskolan och Tunaskolan. De tre skolorna har
äldre årskurser och tar emot elever från en eller flera skolor med yngre årskurser. På sikt föreslås
även ett nav inom utbyggnaden av Brunnshögsområdet. I yngre åldrar finns det stora vinster med
mindre enheter som ger barnen en trygg miljö som även är närmre hemmet. I äldre åldrar är
barnen mer rörliga och inte lika beroende av närheten till skolan. I årskurs F-3 finns det en
”överkapacitet” genom att Brunnshögsskolan byggs innan en stor del av utbyggnaden av
området är färdigställd. Skolan bör etableras och kan användas flexibelt innan behovet av en F-3
skola med 4 paralleller är utbyggt. I utbyggnaden av Råbylund finns flera möjliga skoltomter och
detaljplaner är under utformning. Enligt nuvarande prognos täcker den nya skolan på Råbylund
tillsammans med Mårtenskolan behoven fram till 2021 men tomter bör reserveras för
kommande etapper. Det ska säkerställas att antalet paralleller räcker på sikt för
Brunnshögsområdet inom år F-3. Befolkningsutvecklingen på Brunnshög är viktig att bevaka i
kommande planer. Planeringen med Vikingaskolan som nav för Mårtens fälad – Linero –
Råbylund är god utifrån en integrations aspekt. Flödet ger möjlighet till blandning av elever
mellan de tre områdena. I scenariot saknas dock en F-3 enhet inom Lineroområdet och elever
behöver där röra sig till Mårtenskolan eller Skola Råbylund. Östratornskolan ingår i tidigare
planering som 4-9 skola och förändringen i organisationen har redan påbörjats. En beställning
finns även på en tillbyggnad av skolan som har utretts i lokalgruppen och utredning av hur
logistiken under byggtiden kan hanteras pågår.
Beslutade förändringar KS/KF
Skola Brunnshög
Skola Råbylund
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Mårtenskolan
Flygelskolan (omorganisation/ombyggnad)
Östratornskolan (om/nybyggnad)
Vikingaskolan (om/nybyggnad, omorganisation)
Tomt ny skola Råbylund
Tomt ny skola Brunnshög 4-9
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Mårtenskolan
För att placera Mårtenskolan med 350 elever på den plats den tidigare skolan låg behövs en
ökning av tillgänglig utemiljö vilket kräver detaljplaneändring. Idag får man bygga i ett plan och
fastigheten begränsas av prickmark. En skola med 350 barn kräver 10 500 m2 friyta om man
räknar en friyta på 30m2 per elev. Detaljplanändringen måste genomföras så att minst 6 000m2
blir tillgängliga. Då räcker ytan till ca 350 barn. I utformning av utemiljön bör lekvärdet beaktas.
Ingen alternativ placering av skolan har utretts.
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Flygelskolan (omorganisation/ombyggnad)
En mindre tillbyggnad av Flygelskolan är utredd och genomförbar så att skolan kan rymma 2
paralleller i årskurs F-3.
Östratornskolan (om/nybyggnad)
Två alternativ är utredda och har behandlats av Barn- och skolnämnden men inga beslut har
fattats. Möjligheterna att anpassa skolan till en enhet med 4 paralleller i årskurs 4-9 bedöms som
goda.
Vikingaskolan (om/nybyggnad, omorganisation)
Skolans äldre delar bedöms av serviceförvaltningen vara i dåligt skick och rekommendationen är
att riva de befintliga byggnaderna A, B, C, D, E, F samt bygga nytt. Köket i skolan är ett prioriterat
kök och kan inte tas ur drift men kan finnas på annan plats medan nya lokaler förbereds. Detta
bör utredas mer i detalj. Oavsett tillvägagångsätt krävs sannolikt en detaljplaneändring då tillåten
byggnadshöjd inom skolområdets detaljplan är begränsad till 7 m. En skola med 4 paralleller i
årskurs 4-9 kräver ytterligare utredning av den tillgängliga utemiljön. Rekommendation är att låta
pröva ärendet om intilliggande parker och lekvärdet på tomten överväger denna brist. Det är
också möjligt att ändra på detaljplanen och låta skolgården ta vissa delar av parken i anspråk,
detta måste också prövas. Genom utökningen av nya skolan på Råbylund till 3 paralleller finnas
anledning att utreda vidare om Vikingaskolan kan utökas till 5 paralleller.
Tomt ny skola Råbylund
Lokalgruppens förslag är att baserat på områdets behov planera för utbyggnad av förskola på
tomten. Förslaget finns ytterligare beskrivet under stycke 2.2.1.
Tomt ny skola Brunnshög 4-9
I senare etapper av Brunnshög bedöms behovet av en ytterligare skola i området finnas. Behovet
ligger inte inom nuvarande prognosperiod men bevakas i kommande lokalplaner.
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Reviderat scenario

Scenariot för LTÖ är reviderat genom att en ytterligare parallell har adderats på den nya skolan
på Råbylund. Befolkningsprognosen för Linero – Råbylund pekar brant uppåt och bedömningen
är att i ett längre perspektiv kommer behovet av en skola med tre paralleller finnas på Råbylund.
En förberedelse i form av större kök är redan beställd av nämnden för att möjliggöra en
tillbyggnad av skolan. Skoltomten som i det ursprungliga scenariot fanns inom Råbylundsområdet
är borttagen då den planeras som förskoletomt. Utanför prognosperioden finns fortfarande
ytterligare en skola inom Brunnshögsområdet. Den F-3-skola som byggs med inflytt 2019 på
Brunnshög är en strategisk placering kopplat till kommande byggnation och kan i en första fas till
viss del behöva användas som evakueringslokaler vid ombyggnation av Östratornskolan.
Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
LTÖ
Ny skola Råbylund
Ny skola Råbylund
Ny skola Brunnshög
Mårtenskolan
Flygelskolan
Vikingaskolan
Östratornskolan

200 elever
100 elever
400 elever
350 elever
200 elever
750 elever
750 elever

ht
ht
ht
ht
ht
ht

x
x
x

ht
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x
x
x
x
x
x
x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad ny skola Råbylund
Ny skola, F-3
Ny skola, F-3, ersättning paviljonger
Tillbyggnad 200 elever F-3
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9

Tabellen visar vilka år som behoven bör uppfyllas för att undvika tillfälliga lösningar.

2.1.2 Centrum väster – Järnåkra Klostergården
Lokalbehov
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

10,8

10,2

9,9

11,2

10,7

10,2

10,5

7

10,0

10,8

10,2

9,8

11,2

10,5

10,0

8

10,2

10,1

10,9

10,3

9,9

11,2

10,5

9

10,2

10,3

10,2

11,1

10,3

9,9

11,3

41,2

41,4

41,1

42,3

42,0

41,8

42,3

10

8,3

8,6

8,7

8,6

9,3

8,7

8,3

11

8,8

8,4

8,7

8,8

8,7

9,4

8,8

12

8,2

8,9

8,6

8,9

8,9

8,8

9,5

25,3

26,0

26,0

26,3

26,9

26,9

26,6

13

8,7

8,4

9,2

8,9

9,1

9,1

9,0

14

7,1

8,9

8,6

9,4

9,1

9,3

9,3

15

7,0

7,4

9,3

8,9

9,7

9,4

9,6

22,8

24,7

27,1

27,2

27,9

27,8

27,9

89,3

92,1

94,3

95,8

96,8

96,5

96,8

Summa

Tabellen visar behov utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn väljer
kommunal skola.
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Föreslaget scenario

Scenariot hanterar behovet under prognosperioden av 12 paralleller i årskurs F-3 och 10
paralleller i årskurs för årskurs 4-9.
Från planeringsunderlag
Fågelskolan har läsåret 2016/17 inte fyllt sin kapacitet och det finns marginal till kapacitetens
max i området. Samtidigt finns det en osäkerhet kring vad som händer genom beslutet att bygga
en ny gymnasieskola på Svaneskolans tomt med bibehållen grundskola. Planering med hur en
byggprocess ska hanteras pågår och innan den är beskriven är läget något osäkert. Områdets
befolkningsutveckling är stabil och det finns ingen anledning till större förändringar. Den ökning
som finns i prognosen är till stor del i årskurs 7-9 där Fågelskolan har utrymme, och även
Järnåkraskolan har utrymme för en ökning av antalet elever. Det finns inga uppenbara hinder för
att genomföra planeringen enligt scenariot. Fågelskolan har för få elever och det bör utredas hur
skolan ska kunna locka fler elever. Det pågår redan ett arbete där skolan samverkar med Lunds
universitet kring ett språkcafé vilket är en typ av initiativ som bör kunna utvecklas vidare. Det är
ett exempel på hur en skolas status kan höjas. Fågelskolans kapacitet är även en möjlig hantering
av behov som uppstår i Centrum torn genom utbyggnaden av Öresundsvägen. Inom området
Öresundsvägen planeras ingen tomt för en 7-9 skola så kapaciteten måste finnas i angränsande
områden. Inom Centrum väster – Järnåkra Klostergården finns även en tomt ”Stenkrossen” där
etablering av en skola är möjlig. I detaljplanearbetet som pågår är utrymmet planerat för
förskoleverksamhet och i nämndens lokalplan är projektet upptaget som förskola. Bedömningen
är att behovet inte finns av ytterligare skollokaler på Stenkrossen.
Beslutade förändringar KS/KF
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Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Lokalutnyttjande Fågelskolan
Skola tomt ”Stenkrossen”
Svaneskolan
Apelskolan
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Lokalutnyttjande Fågelskolan
Kapaciteten på Fågelskolans 7-9 del har undersökts. Kultur och fritid har tidigare drivit en
fritidsgård i Fågelskolans lokaler men verksamheten har upphört och lokalen blir tillgänglig för
skolan. Genom mindre ombyggnationer kan skolans kapacitet höjas till 5-6 paralleller i årskurs 79. Kapaciteten kommer i ett längre perspektiv vara nödvändig för att hantera de behov som
uppstår genom utbyggnad av Öresundsvägen. För tillfället finns en överkapacitet på Fågelskolan
och ytterligare arbete behöver genom föras för att utnyttja lokalerna mer effektivt.
Skola tomt ”Stenkrossen”
Tomten planeras för förskoleverksamhet 8 avdelningar.
Svaneskolan
En ny gymnasieskola planeras på Svaneskolans tomt som ska rymmas bredvid en ny Svaneskola.
Planering av projektet är i tidigt skede men det är sannolikt att Svaneskolan under en byggtid på
2-3 år inte kommer kunna ha verksamhet på nuvarande plats.
Apelskolan
Utredning av Apelskolan är inte genomförd.
Reviderat scenario
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Scenariot för Centrum väster – Järnåkra Klostergården är endast reviderat genom borttagande av
Stenkrossen inte planeras för skola.
Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
Centrum väster JK
Svaneskolan

400 elever

ht

x

Ersätter Svaneskolan

Gällande lokalbehoven inom området finns ingen planerad utbyggnad förutom en ny Svaneskola.
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2.1.3 Norra fäladen
Lokalbehov
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

5,2

5,4

5,5

5,7

5,7

5,5

4,6

7

5,9

5,2

5,4

5,5

5,7

5,8

5,4

8

5,2

5,8

5,1

5,3

5,4

5,6

5,6

9

5,6

5,2

5,8

5,2

5,3

5,4

5,6

22,0

21,6

21,7

21,6

22,2

22,3

21,3

10

4,5

4,7

4,4

4,9

4,3

4,5

4,6

11

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

4,4

4,5

12

4,2

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

4,4

12,9

13,5

13,8

14,1

13,7

13,8

13,4

13

3,7

4,2

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

14

3,5

3,8

4,3

4,3

4,7

4,9

4,6

15

3,5

3,5

3,8

4,4

4,3

4,8

5,0

10,7

11,5

12,3

13,2

13,9

14,2

14,4

45,6

46,6

47,8

49,0

49,8

50,4

49,1

Summa

Tabellen visar behovet utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn
väljer kommunal skola.
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Föreslaget scenario

Scenariots utgångspunkt är att skapa större enheter med årskurs 4-6 och 7-9 som är
sammankopplade med mindre enheter för årskurs F-3. Scenariot hanterar behovet under
prognosperioden av 7 paralleller i årskurs F-3 och 6 paralleller i årskurs 4-9.
Ur planeringsunderlag
Inom området är flera förändringar planerade. Den nya enheten Sagoeken är i slutfas av
planering inför byggstart. Inflyttning är i nuläget beräknad till höstterminen 2019. Sagoeken
byggs som en flexibel enhet och har möjlighet att ta emot upp till 3 paralleller i årskurs F-3 om
den enbart nyttjas för skolverksamhet.
Förslag på hur Fäladskolan kan utvecklas och få kapacitet för fem paralleller i årskurs 4-6 finns
framtaget. Fäladsgården är centrum för samtliga skolor på området och den enda skolan med
årskurs 7-9. Även för Fäladsgården finns möjligheter till utveckling och det bör utredas vilka
förändringar som är nödvändiga i samband med det planerade inomhusmiljöprojektet. Skolan
har haft ett högre antal elever vilket gör att kapaciteten finns för 5 paralleller. Både Fäladskolan
och Fäladsgården anges i scenariot som 5-6 paralleller vilket har sin grund i att prognosen visar
på viss variation mellan årskullarna. Något år kan det bli nödvändigt med en extra klass på någon
av enheterna.
Beslutade förändringar KS/KF
Sagoeken
Fäladskolan (ombyggnad)
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Lovisaskolan (om/nybyggnad till förskola)
Fäladskolan (ombyggnad)
Fäladsgården (om/nybyggnad samt planerat underhåll)
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Delfinskolan (avveckling)
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Lovisaskolan (om/nybyggnad)
Analys av befolkningsutvecklingen visar att det inte finns behov av skolverksamhet på
lovisaskolans tomt. Lokalgruppens förslag är att baserat på områdets behov planera för en
ersättning av paviljonger samt små enheter. Området har ett antal paviljong etableringar samt
mindre enheter där det föreligger att större underhållsbehov. Barn- och skolnämnden har
beställt 6 avdelningar förskola på Lovisaskolans tomt vilket beskrivs vidare under stycke 2.2.2.
Fäladskolan (ombyggnad)
Fäladsskolan anpassas för att kunna ta emot områdets elever i åk 4-6. Det finns behov av
planerat underhåll samt anpassning för att möta behovet av ändamålsenliga lokaler. En ny
idrottshall, om- och tillbyggnad av basrum och lokaler för bibliotek, praktisk-estetiska ämnen och
utökning av kökskapaciteten. Ombyggnationerna förväntas starta sommaren 2017.
Fäladsgården (om/nybyggnad samt planerat underhåll)
Fäladsgården är centrum för samtliga skolor på området och den enda skolan med årskurs 7-9.
På skolan föreligger det ett underhållbehov av ventilation, fasader och fönsterbröstningar. Det
bör utredas vilka förändringar samt anpassningar som är nödvändiga i samband med det
planerade underhållet.
Delfinskolan (avveckling)
Verksamheten flyttar till Sagoeken (Delfinskolan) HT 2019
Befintlig tomt tillhör AF-bostäder och måste lämnas 2020.
Reviderat scenario
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
Norra Fäladen
Sagoeken
Fäladskolan + LIG
Fäladsgården
St Hansgården

200 elever
450 elever
540 elever

ht

x

ht

x
x

ht
ht

x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad åk 4-6
Renovering åk 7-9
Ersättning fritidshem

Tabellen visar vilka år som behoven behöver uppfyllas för att undvika tillfälliga lösningar.

18

2.1.4 Centrum Torn

Lokalbehov

Tabellen visar behovet utifrån befolkningsprognosen justerat för att 95 % av områdets barn
väljer kommunal skola.
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Föreslaget scenario

Scenariot hanterar områdets behov av 11 paralleller i årskurs F-3 samt 9 paraleller i årskurs 4-9.
Ur planeringsunderlag
Centrum torn omfattar två större utbyggnadsområden, Öresundsvägen och Stångby. Detaljplaner
är under utformning för båda områdena och utredning av skolbehov pågår. Utbyggnaden ligger i
slutet och delvis utanför nuvarande prognosperiod och utvecklingen bör bevakas i kommande års
lokalplaner. Tomter för både skola och förskola i nybyggnadsområden ska utredas under hösten
2016. Det är viktigt att i tid utreda byggnationen av Stångby Centralskola för att möta
befolkningsökningen i området samt frigöra kapacitet på Lerbäckskolan. Vilket kan möta en del
av behovet som genereras i Öresundsvägen. Fågelskolans outnyttjade kapacitet kan vara en del i
hur tillkommande behov kan mötas. Gunnesboskolorna bör utredas utifrån kapacitet i befintliga
lokaler eftersom att efterfrågan minskar. Den ökning som ses i befolkningsprognosen sker till
allra största delen i delområdena Lerbäck – Stångby. Vi behöver säkerställa att antalet räcker på
sikt för området. Befolkningsprognosen är viktig att bevaka.
Inom delområdet Gunnesbo – Nöbbelöv finns endast en marginell ökning av antalet elever som
inte bedöms påverka behovet av skollokaler.

Beslutade förändringar KS/KF
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Tomter Stångby
Tomter Öresundsvägen
Kapacitet Gunnesboskolor
Lerbäckskolan
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Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Tomter Stångby
Utredning av detaljplaner pågår. Utbyggnadstakten förväntas bli hög under den kommande
perioden och fram till 2024 byggs 750 nya bostäder i området. Elevunderlag under kommande år
finns för ytterligare F-3 kapacitet samt en ny skola för årskurs 7-9 i Stångby. En ny skola i Stångby
frigör kapacitet på Lerbäcksskolan där elever från Stångby idag går i årskurs 7-9. Kapaciteten på
Lerbäcksskolans kommer i ett längre perspektiv vara nödvändig för att hantera de behov som
uppstår genom utbyggnad av Öresundsvägen. Inom översiktsplanen för Öresundsvägen finns
ingen skola för årskurs 7-9 planerad.
Tomter Öresundsvägen
Utbyggnadstakten förväntas bli hög fram till 2029. Översiktsplanering pågår och två skoltomter
för årskurs F-6 med respektive ca 400 elever planeras. Öresundsvägens utbyggnad kommer ske i
två övergripande etapper och skolorna planeras en i Öresundsvägen öst och en i väst.
Diskussioner pågår om skollokaler kan användas av andra verksamheter under perioder
beroende på när skolbehovet kommer.
Kapacitet Gunnesboskolor
Kapaciteten är ej utredd. Utredning kommer genomföras under 2017.
Lerbäckskolan
Lerbäckskolans idrottslokaler räcker inte för elevernas undervisning. En ny hall med 3
salspositioner är beställd och förvantas vara färdig till höstterminen-2019. Skolan är i behov av
en tredje matsal samt ny byggnad för F-3 för 400 elever för att ersätta paviljonger. Lerbäckskolan
är också en tänkt kapacitet i årskurs 7-9 för elever från utbyggnaden av Öresundsvägen Behoven
kommer att bevakas under 2017.
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Reviderat scenario

Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
Centrum torn
Prästängshallen
Lerbäckshallen
Lerbäckskolan
Stångby centralskola
Ny skola östra Stångby

ht
400 elever
300 elever
300 elever

x
x
x
x
x

ht
ht
ht
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Utökning, ersättning paviljonger
Ny skola 7-9
Ny skola F-3 300 elever, framtida behov

2.2 Förskola
Nedan presenteras en beskrivning per område samt vilka behovslösningar som kommer utretts i
lokalgruppen. Som bilaga finns även underlag för resonemangen nedan. Nämndens viljeinriktning
har fått stort genomslag i lokalplanen. Genom nybyggnation kan mindre enheter lämnas vilket
ger en bättre ekonomi och större resurser tillgängliga för verksamheten. Inom
förskoleverksamheten finns ett antal enheter som befinner sig i tillfälliga lokaler och därför finns
ett stort antal projekt som ersätter tillfälliga lösningar.
För att beskriva hur väl lokalerna utnyttjas har en avstämning gjorts för utfallet i december 2015.
Antalet inskrivna barn motsvarar för samtliga områden ca 90 % av lokalkapaciteten. I
beräkningen av kapacitet har avdelningsstorlek på 16,7 barn använts eftersom att det är
planeringstalet i BSN LS lokalprogram vid beställning av nya förskolor. Vid starten av höstteminen
är antalet placerade barn i genomsnitt under den planerade avdelningsstorleken. Under våren
stiger det genomsnittliga antalet barn i verksamheten eftersom att de barn som fyller sex år finns
kvar fram till skolstart i augusti. I bilaga 2 befolkningsprognos förskola finns redovisning av
respektive områdes utveckling. Ett antagande har gjort att ca 75 % av barn i ålder 1-5 år kommer
efterfråga kommunal förskola.
2.2.1 LTÖ Linero – Råbylund, Tuna – Mårtens fälad, Östra torn –Brunnshög
Befolkningsutveckling

LTÖ
1 700
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2016

2017
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1-5 år2016

2019

2020

2021

1-5 år 2015

Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 250 barn vilket
motsvarar 15 avdelningar förskola. Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom
området finns behov av 11 nya avdelningar. Ökningen är kraftig i slutet av prognosperioden
mellan 2018 och 2021 sker en ökning med ca 200 barn. Merparten av ökningen finns i områdets
södra delar och är kopplad till bostadsbyggande som sker på Råbylund. Inom Råbylund finns
planerad utbyggnad av bostäder som ligger utanför prognosperioden vilket planeringen tagit
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höjd för. I planarbetet av etapp 3 på Råbylundsutbyggnaden finns en tomt där en ny förskola kan
placeras. Ett antal inomhusmiljöprojekt genomförs på LTÖ. Några förskolor har rivits och är ännu
ej återuppbyggda. I ett längre perspektiv måste tomter på Brunnshög bevakas för den stora
utbyggnad av området som ligger utanför nuvarande prognosperiod.
Beslutade förändringar KS/KF
Sofieberg
Solbjer
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Ny förskola Råbylund
Tomter förskola Brunnshög
Tomter Linero, Tirfing, Runan
Vipeholm
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Ny förskola Råbylund
Ytterligare förskoletomt finns i etapp 3 av Råbylundsutbyggnaden.
Tomter förskola Brunnshög
Ytterligare tomter för utbyggnad av förskoleverksamhet finns i senare etapper av
Brunnshögsprojektet. Behovet bevakas av lokalgruppen i kommande planarbete.
Tirfing
Tomten Tirfing 1 uppmättes till 3 161 m². Den del som får bebyggas uppmättes till 1 006 m².
Detaljplanen tillåter endast en våning på denna tomt, med dessa förutsättningar motsvarar det
endast 3-4 avdelningar (50,1-66,8 barn).
Runan
Runan 1 & 2 är en relativt stor tomt som uppmättes till 8 367 m² varav 6 551 m² finns tillgänglig
för bebyggelse. Tomten tillåter en maximall byggnadshöjd om 5,5 m, vilket endast räcker till en
våning. Ifall man kan ändra detaljplanen och justera byggnadshöjden, skulle två våningar vara
möjligt. Ifall endast en våning är möjlig att bygga motsvarar det 9-12 avdelningar (150,3-200,4
barn). Ifall två våningar är möjliga att bygga motsvarar det 10-14 avdelningar (167-233,8 barn).
Vipeholm
Tomtens södra del får bebyggas, detta uppmättes till 1 670 m². Byggnaden får enligt
detaljplanen vara 2 våningar. Detaljplanen har inte vunnit laga kraft ännu utan är under
utredning. Med hänsyn till byggnad och utemiljö skulle det vara möjligt att förlägga 8-11
avdelningar (150,3-183,7 barn) hit.
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Förskola

LTÖ
Sofieberg
Solbjer
Ny förskola Linero, Runan
Ny förskola Råbylund
Ny förskola Vipeholm

5 avdelningar
5 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar

ht
vt
ht
ht
ht

x
x
x
x
x

Utbyggnaden av förskolelokaler i framförallt området Linero – Råbylund bör påskyndas. Området
har en kraftig befolkningsökning i åldrar 1-5 år och behovet av nya förskolor växer för varje år.
Utbyggnaden av södra Råbylund kommer under prognosperioden att genomföras och behovet av
att etablera en förskola i området är stort. I tidsättningen av projekt har utbyggnad på
Runantomten prioriterats utifrån den geografiska placeringen som är strategiskt viktig utifrån var
behoven uppstår. I andra hand har en ny förskola på södra Råbylund prioriterats.
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2.2.1 Centrum väster - Järnåkra Klostergården

Centrum väster - Järnåkra - klostergården
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Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 115 barn vilket
motsvarar 7 avdelningar förskola. Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom
området finns behov av 5 nya avdelningar. Ökningen är i jämförelse med föregående års prognos
nedskriven men även förskjuten i tid. Den största ökningen sker mellan 2019 och 2021.
Skillnaden mellan delområdena är stor och för Järnåkra-Klostergården är antalet barn i
förskoleålder i princip oförändrat. Behovet av nya lokaler är således störst i Centrum väster. En
utbyggnad finns planerad nära Öresundsvägen i projektet Vildandens förskola.
Beslutade förändringar KS/KF
Körsbärets förskola
Vildanden
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Hardebergabanan detaljplan
Stenkrossen
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Hardebergabanan detaljplan
I detaljplanen för Hardebergabanan finns en planering för 4 avdelningar förskola. Avdelningarna
är inkluderade i lokalplanen.
Stenkrossen
På tomten Stenkrossen finns möjlighet att bygga 8 avdelningar förskola vilket lagts in i
lokalplanen.
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

4 avdelningar
6 avdelningar
8 avdelningar
4 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
4 avdelningar

ht

Kommentar

Förskola

Centrum väster JK
Snickaren
Körsbäret
Vildanden
Hardebergabanan
Stenkrossen
Grynmalaren
Målarstugan
Magle

x
x
x
x
x
x
x

ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht

x

Utökningen med 4 avdelningar kompletteras med att två nya avdelningar öppnas på Källbyängars
förskola årsskiftet 2016/2017. Ett detaljplanearbete pågår som berör det kvarter där nuvarande
Grynmalarens förskola finns. I arbetet föreslås en till/ombyggnad av det befintliga huset vilket
finns inlagt i planen. Målarstugan är sedan tidigare utflyttade i paviljonger som följd av ett
inomhusmiljöprojekt och det finns inlagt en ersättning av paviljongerna i planen.
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2.2.2 Norra fäladen

Norra fäladen
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Befolkningsprognosen för Norra fäladen är nedskriven i förhållande till prognosen från 2015.
Antalet barn i åldern 1-5 år är stabilt över hela perioden. Mot slutet vänder kurvan uppåt men
ökningen bör rymmas inom befintlig kapacitet. Det finns dock ett behov att ersätta ett antal
tillfälliga samt externa och mindre enheter. För den planerade utbyggnaden av förskolelokaler
inom området planeras motsvarande avveckling.
Beslutade förändringar KS/KF
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Lovisaskolan
Ladugårdsmarken
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Lovisaskolan
Möjligheten att bygga till 3 avdelningar och anpassa det befintliga huset för tre
förskoleavdelningar har undersökts. Barn- och skolnämnden har beställt en förskola med 6
avdelningar på Lovisaskolans tomt. Projektet bör genomföras som en tillbyggnad med 3
avdelningar på den befintliga byggnaden.
Ladugårdsmarken
Byggnaden har undersökts utifrån hur många avdelningar förskola som kan inrymmas. En enkel
utredning genomförs för tillfället av serviceförvaltningen men ingår inte som underlag för
lokalplanen. Ombyggnationer behöver göras i suterrängplanet för att kunna bedriva verksamhet
där. Huset är generellt i behov av renoveringsarbeten.
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Förskola

Norra Fäladen
Sagoeken
Ladugårdsmarken
Lovisaskolan

6 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar

ht
ht

x
ht
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x
x

x

Kommentar

2.2.3 Centrum Torn

Centrum torn
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Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 200 barn vilket
motsvarar om 75 % efterfrågar kommunal förskola 9 avdelningar. Skillnaderna i delområdena är
stor. Området Lerbäck – Stångby har en kraftig tillväxt av antalet barn i området med ca 250
barn. Gunnesbo – Nöbbelöv visar på en minskning av antalet barn i området med 64 barn. Den
största befolkningsökningen sker mellan 2018 och 2021.
I delområdet Stångby har samtliga enheter tillfälliga bygglov. En utbyggnad av förskolelokaler är
planerad i Stångby och bör påskyndas samt även innefatta området Lerbäck. Även inom
delområdet Lerbäck pågår inomhusmiljöprojekt och det finns risk för att ytterligare någon enhet
måste ersättas på sikt.
Beslutade förändringar KS/KF
Stångby, Drabantvägen 6-8 avdelningar förskola.
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Kobjer
Tomter Stångby
Tomter Öresundsvägen
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Kobjer
Utredning av en tillbyggnad av Kobjer pågår men är ej slutförd och ingår ej i underlaget för
lokalplanen. Under utredningsarbetet har rapporterats att huset är i sämre skick och att
renoveringar är nödvändiga. I lokalplanen har behovet på Lerbäck formulerats som ny förskola
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Lerbäcksområdet 8 avdelningar. Möjligheterna att uppfylla behovet kan delvis finns på Kobjers
förskola men ytterligare möjligheter måste utredas vidare.
Tomter Stångby
Barn- och skolnämnden har beställt utbyggnad av förskola på Drabantvägen. Inom planarbetet
på Stångby öster bevakas en ytterligare tomt för förskola.
Tomter Öresundsvägen
Översiktsplanering av Öresundsvägens utbyggnad pågår.
Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Förskola

Centrum torn
Stångby, Drabantvägen
Ny förskola Lerbäck
Ny förskola östra Stångby
Stormhatten ersättning

6 avdelningar
8 avdelningar
8 avdelningar
10 avdelningar

ht
ht
ht
ht
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x
x
x
x

Kommentar

3. Lsr
Lsr omfattar ett antal verksamheter inom Lunds kommun. Inom Lsr organisation finns särskola,
resursskola och Lunda välkomsten. Lsr är även stödfunktion åt de delar av särskolan som är
organiserad under skolenheter, förberedelseklasser och LIG-grupper. Som bilaga finns en
beskrivning av de lokaler som Lsr förfogar över samt de verksamheter som finns på skolor i Lunds
kommun. En lokalplan baserad på befolkningsutveckling är inte relevant för Lsrs verksamheter
eftersom att det inte finns några självklara samband mellan befolkningsutveckling och antal barn
i verksamheterna. Ett antal planeringsförutsättningar för särskola kan dock konstateras och
användas som styrning vid planerade projekt.







Tillgänglighetsaspekten ska göra att eleverna i grundsärskolan får samma möjligheter
som övriga elever
Enheter bör inte vara större än 40 elever
Behov av mindre enheter med ca 10 elever i anslutning till grundskola
Lokaler för fritidshem ska finnas
Samutnyttja PE-lokaler med grundskola

LSR har formulerat ett mål som tas med i lokalgruppens planering och det är att fler
särskoleenheter ska integreras i nybyggda skolor.
Sammanfattning av gruppdiskussion
I kommande projekt ska Lsrs verksamheter finnas med tidigt i planeringen. Vid en nybyggnation
är det rimligt att bygga även för exempelvis LIG-grupper och förberedelseklasser. Även för
särskola och resursskola som idag till vissa delar finns i lokaler som inte är ändamålsenliga bör
det vid nybyggnation kunna planeras in lokaler som utformas efter verksamhetens innehåll och
mål. Det är en god idé att hantera lokalplaneringen för Lsr utifrån planeringsförutsättningarna
som angetts ovan. De planeringsförutsättningar som presenterats upplevs som rimliga och fokus
bör läggs på tillgänglighetsaspekten. Målsättningen bör vara att fler särskoleenheter ska vara
integrerade i nybyggda skolor år 2021. Lsrs verksamheter bör inkluderas och bli en del i arbetet
med utformning av ett standardlokalprogram som pågår Lunds kommun. Förberedelseklasser ska
finnas över hela Lund eftersom att det är viktigt ur ett integrationsperspektiv.
Beslutade förändringar
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Grundsärskoleverksamhet åk 7-9 Lund öster
Flytt från Höjebro till Fåglasång
Stora enheter på Tunaskolan och Fågelskolan behöver minskas

Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
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Grundsärskoleverksamhet åk 7-9 Lund öster
Utredning med barn och skolförvaltningen öster inleds under 2017
Flytt från Höjebro till Fåglasång
Planering av flytt pågår och kommer genomföras så att hela verksamheten är utflyttad
sommaren 2017.
Stora enheter på Tunaskolan och Fågelskolan behöver minskas
En samlad lokalplan för särskola kommer upprättas under 2017.
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Barn- och skolnämnd Lund stad

Sebastian Rånes
046 3594844
sebastian.ranes@lund.se

Uppsägning av lokaler 170315
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltningen har ett antal lokaler som ej är i drift på
respektive skolområde. Tidigare har det bedrivits permanent och tillfällig
verksamhet i lokalerna. Lokalerna är ej med i Lokalplanen för 20172022. Barn-och skolförvaltningens bedömning är att lokalbehovet från
och med ht 17 kan hanteras inom befintligt bestånd genom att bland
annat utnyttja våra förskolebussar, ta in ytterligare barn i våra förskolor
på vårarna och att i några fall erbjuda plats i förskola som ligger lite
längre bort från hemmet.

Beslutsunderlag
BSN tjänsteskrivelse 2017-02-21 uppsägning av lokaler
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022
Planeringsunderlag lokalplan 2017-2021
Översikt hyreskostneder per objekt.

Barnets bästa
I ärendet har hänsyn tagits till barns bästa genom att mindre lokaler som
från början inte var tänkta som pedagogiska miljöer avyttras. En planerad
utbyggnad enligt förvaltningens lokalplan kommer att främja kvalitén på
våra pedagogiska miljöer.

Ärendet
Barn- och skolförvaltningen har ett antal lokaler som ej är i drift där det
tidigare har bedrivits tillfällig eller permanent verksamhet. Ett antal av
lokalerna bedöms som svåra att bedriva pedagogisk verksamhet i samt
upplevs som resurskrävande personalmässigt. Lokalerna är ej med i
Lokalplanen för 2017-2022. Vår bedömning är att kommande lokalbehov
från och med ht 17 kan hanteras inom befintligt bestånd.
Uppsägningen av dessa lokaler kommer att medföra en viss
kapacitetsminskning. Lokalerna har företrädesvis använts som så kallade
”gummibandsavdelningar” som öppnar för förskoleverksamhet under
vårterminerna, då antalet barn i förskolan är högre än på höstarna. Det
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innebär å andra sidan att lokalerna ofta står oanvända under stora delar av
året och i vissa fall under flera år i rad.
Förvaltningen planerar för att hantera den kapacitetsminskning genom att
bättre använda befintliga förskolebussar som kopplas till avdelningar
under våren i syfte att då kunna totalt ta emot fler barn. Under
höstterminerna kan sedan bussarna användas som utflyktsbussar
alternativt kan en större förskola med en förskolebuss, stänga en
avdelning under hösten.
Fler exempel på åtgärder som behöver vidtas är att varje förskola behöver
ha en beredskap för att ta emot ytterligare något barn under
vårterminerna samt att avståndet till den förskola som vårdnadshavaren
erbjuds kan bli något längre än idag.
Uppsägningarna är samverkade med respektive skolområde.
Uppsägning innefattar följande lokaler:


Lilla Järnåkra paviljong, avslutas 2019-12-31



Lilltrollet, avslutas 2020-09-30



Lövsångaren, avslutas 2018-07-31



Bostället, avslutas 2017-08-31



Päronet, avslutas 2018-12-31



Pandan, avslutas 2020-09-30



Kulparskolan paviljong, avslutas 2019-08-31



Mötesplats Klostergården, avslutas 2017-08-31

Flera datum enligt gällande hyreskontrakt ligger något eller några år
framåt i tiden. Samtal pågår med serviceförvaltningen om att hitta
intressenter, både externt och internt, som skull vilja hyra dessa lokaler i
närtid.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att
att

säga upp hyresavtalen enligt tjänsteskrivelse 2017-02-21
uppsägningarna skall ske enligt de kontraktförutsättningar som
gäller

Mats Jönsson
Skoldirektör

Beslut expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen/Lundafastigheter

Sebastian Rånes
Lokalplanerare

Tjänsteskrivelse
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Administrativa chefer
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Egenskaper.Datum lika med 2017-02-15
Hyreskontrakt.Status lika med Alla aktiva
Hyreskontrakt.Debitering lika med Internt
Hyresgäst.Benämning lika med BARN OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD
Kontrakt
1025-L-02-01
1085-A1-01/14070
Internt
Internt
1510-A-01-02
1510-A-02-01
2569-A-01-01
2574-A-01-01
2802-A-01-01

Kontraktstyp
Lokalkontrakt
Lokalkontrakt
Internhyra
Internhyra
Lokalkontrakt
Lokalkontrakt
Lokalkontrakt
Lokalkontrakt
Lokalkontrakt

Fr.o.m.
Hyresgäst 1
2011-06-01 I01751
2014-08-05 I01751
I01751
I01751
2005-07-01 I01751
2003-05-01 I01751
2015-01-01 I01751
2015-01-01 I01751
2015-01-01 I01751

LUNDS STAD
Hyresgäst 1, Benämning
BARN OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD
BARN OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD
BARN OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD
BARN OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD
BARN OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD
BARN OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD
BARN OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD
BARN OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD
BARN OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD

Gällande kontraktsperiod, fr.o.m.
2017-01-01
2014-07-01
2016-07-01
2014-07-01
2016-10-01
2015-08-01
2015-01-01
2015-10-01
2015-10-01

Gällande kontraktsperiod, t.o.m.
2019-12-31
2019-07-30
2017-08-30
2017-08-30
2019-09-30
2018-07-31
2017-09-30
2020-09-30
2020-09-30

Förlängningstid
3
3
3
3
3
3
5
5
5

Enhet
År
År
År
År
År
År
År
År
År

Upps.tid (hyresgäst)
9
9
9
9
9
3
24
24
24

Kontraktsarea Årshyra, exkl. moms
115,00
224942,00
162,00
243000,00
400,00
280000,00
250,00
342000,00
228,60
443722,00
5,00
1751,00
167,00
230988,00
144,00
291742,00
202,00
356719,00
2414864,00
2414864

Kr/Kvm
1956,02
2125,42
2985,67
1941,04
350,20
1383,16
2025,99
1765,94

Fastighetsobjekttyp
GRUNDSKOLA 1-9
GRUNDSKOLA 1-9
FRITIDS
FÖRSKOLA
FÖRRÅDSLOKALER
FÖRRÅDSLOKALER
FÖRSKOLA
FÖRSKOLA
FÖRSKOLA

Område
SÖDER
NORR
CENTRUM
CENTRUM
VÄSTER
VÄSTER
CENTRUM

Objekt, Benämning
MELLANVÅNGSV 1
SOFIAV 7
BREDG 14
ÖRNV 90
ÖRNV 90
FLYGELVÄGEN 20
BRUNNSGATAN 18
STENMÄSTAREVÄGEN 7A-B

Objekt, Benämning
JÄRNÅKRASKOLAN
KULPARKSKOLAN
BOSTÄLLET
MÖTESPLATS KLOSTERGÅRDEN
LÖVSÅNGAREN - FH
LÖVSÅNGAREN - FH
FIOLEN FSK - FH
PANDAN FSK - FH
LILLTROLLET FSK - FH

Byggnad, Benämning
LILLA JÄRNÅKRA PAVILJONG
PAVILJONG
BOSTÄLLET
Klostergården
HUS A
HUS A
BYGGNAD A
FÖRSKOLA
BYGGNAD A

Objekt, BRA

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnäm
Verksamhet

Omfattning

2017

2018

2019

2020

2021

Förskola

Norra Fäladen
Sagoeken
Ladugårdsmarken
Lovisaskolan

6 avdelningar
7 avdelningar
6 avdelningar

LTÖ
Sofieberg
Solbjer
Ny förskola Linero, Runan
Ny förskola Råbylund
Ny förskola Vipeholm

5 avdelningar
5 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar

Centrum väster JK
Snickaren
Körsbäret
Vildanden
Hardebergabanan
Stenkrossen
Grynmalaren
Målarstugan
Magle

4 avdelningar
6 avdelningar
8 avdelningar
4 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
4 avdelningar

Centrum torn
Stångby, Drabantvägen
Ny förskola Lerbäck
Ny förskola östra Stångby
Stormhatten ersättning

6 avdelningar
8 avdelningar
8 avdelningar
10 avdelningar

ht
ht
ht

ht
vt
ht
ht
ht

ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht

ht
ht
ht
ht

Grundskola
Norra Fäladen
Sagoeken
Fäladskolan + LIG
Fäladsgården
St Hansgården
LTÖ
Ny skola Råbylund
Ny skola Råbylund
Ny skola Brunnshög
Flygelskolan

200 elever
450 elever
540 elever

ht
ht
ht
ht

200 elever
100 elever
400 elever
200 elever

ht
ht
ht
ht

Mårtenskolan
Östratornskolan
Vikingaskolan

350 elever
750 elever
750 elever

ht
ht
ht

Centrum väster JK
Svaneskolan
Centrum torn
Prästängshallen
Lerbäckshallen
Lerbäckskolan
Stångby centralskola
Ny skola östra Stångby

400 elever

ht
400 elever
300 elever
300 elever

ht
ht
ht

rn- och skolnämnd Lund stad
2022

Beställd BSN datum

300-enhet flexibel 2016-01-07
Saknas
100-enhet 2015-11-03

2015-09-09
100-enhet 2015-11-02
Saknas
200-enhet flexibel 2013-12-13
Saknas

Saknas
6 avdelningar 2014-09-24
6 avdelningar 2014-03-10
4 avdelningar 2015-01-21
Utredning av 300-enhet flexibel 2015-01-21
Utökning 2 avdelningar 2014-12-08
Utredning av ny 6 avdelningar 2015-06-17
Om/tillbyggnad 4 avdelningar 2016-06-08

6 avdelningar 2015-09-23
Saknas
Saknas
Saknas

300-enhet flexibel 2016-02-04
Idrottshall, estiska lok, anpass 4-6, 2016-02-04
Renovering 5 paralleller 2015-06-17
Saknas

Projektering av 200-enhet 2-positions idrottshall 2013-11-28
300-enhet 2-positions idrottshall 2016-03-30
Saknas

350-enhet 2016-08-31
PE-hus beställt 2016-02-04
Saknas

ht

Saknas

2015-05-22
2016-10-12
Saknas
Saknas
Saknas

Beställd KS datum

När ska BSN beställa?

300/400 enhet 2016-04-06
Saknas
Saknas

Beställd
Ht 2017
Ht 2018

Inhyrning
Inhyrning
Saknas
200-enhet flexibel 2015-02-04
Saknas

Beställd
Beställd
Vt 2017
Ht 2017
Ht 2018

Inhyrning
6 avdelningar 2016-08-10
8 avdelningar 2016-06-30
Inhyrning
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas

Beställd
Beställd
Beställd
Beställd
Ht 2017
Beställd
Vt 2017
Beställd

Saknas
Saknas
Saknas
Saknas

Beställd
Vt 2018
Vt 2018
Ht 2017

300/400 enhet 2016-04-06
2016-08-10
Saknas
Saknas

Beställd
Beställd
Beställd
Vt 2017

Enligt beslut BSN 2015-03-04

Beställd

2016
Saknas

Beställd
Vt 2017

Saknas
Saknas
Saknas

Beställd
Beställd PE-hus
Vt 2017

Saknas

???

2015-11-04
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas

Beställd
Beställd
Ht 2017
Vt 2017
-
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1. Inledning
Barn- och skolnämnden Lunds stads lokalplan är utarbetad enligt Lunds kommuns
investeringsprocess. Lokalplanen redogör för de lokalbehov som BSN har för förskola och skola
under perioden 2017-2022. Lokalplanen är inte ett beslut kring vilka projekt som ska genomföras
men utgör underlag för kommunstyrelsens beslut om investeringsram samt investeringsgruppens
utarbetande av investeringsplan för perioden. I senare skede måste respektive projekt som ryms
inom investeringsramen beställas av barn- och skolnämnden.
Barn- och skolnämnden har infört en ny intern lokalplaneringsprocess i syfte att gå i takt med
kommunens övergripande investeringsprocess och få möjlighet att årligen revidera planeringen
av lokalbeståndet. Processen genomförs enligt figuren nedan.
Beskrivning av BSN LS lokalplaneringsprocess

Centralt för planeringen är nämndens lokaldag där förvaltningens analys av befolkningsutveckling
och befintlig kapacitet diskuteras av nämndsledamöter och företrädare för verksamheten. Under
lokaldagen diskuteras även viljeinriktning för kommande lokalplanering. Ett antal fokusområden
och principer utifrån vad som framkommit i diskussionerna fastställs sedan av nämnden.
Barn- och skolnämnden Lunds stad är kommunens största beställare av lokaler och bedriver
verksamhet i ett stort lokalbestånd. Verksamheten är omfattande och det finns anledning till
etablering av en process som ger möjlighet till årlig uppdatering. Även i befolkningsprognosen
som utgör starten för lokalplaneringsprocessen sker årliga uppdateringar. För tillfället spelar
exempelvis invandringens storlek stor roll för befolkningsprognosen. Genom senaste årets
3

förändrade flyktingpolitik finns grund för avvikelser i kommande prognoser som gör att behovet
av skol- och förskolelokaler måste analyseras på nytt. I kommunens investeringsprocess är
nämnden beställare av behovslösningar. Utifrån de scenarion och planeringsunderlag som
fastställdes av nämnden i oktober har behovslösningar utretts i lokalgruppen. Tidsättning av
behovslösningarna har diskuterats i lokalgruppen och presenteras i bilaga 1 i form av nämndens
samlade lokalplan.

1.2 Planeringsdirektiv
Nedan presenteras de områden som nämnden ser som viktiga för kommande lokalplanering. För
lokalgruppens arbete ska denna viljeinriktning vara styrande.
Integration
Att använda lokalplaneringen som ett verktyg för att uppnå ökad integration är ett tydligt
ställnings-tagande. Planeringen ska ha som utgångspunkt att undvika segregerade skolor. I de fall
det är möjligt ska skolor och förskolor placeras så att de får barn och elever från skilda miljöer.
Integration gynnar alla elever och blandning av elever från olika bostadsområden är en tillgång
för verksamheten som kan tillföra ett mervärde. Skolan och förskolan ska ses som en aktiv aktör i
samhällsutvecklingen. Skolstrukturen bör inte präglas av ett traditionellt tänkande kring skolspår.
Skolplaneringen bör i stället bedrivas så att det finns utrymme för fler föräldrar att utnyttja det
fria skolvalet och aktivt välja skola/förskola till sina barn. Integrationen främjas om fler familjer,
oavsett familjebakgrund, utnyttjar det fria skolvalet. Genom profilering kan skolor göras
attraktiva för målgrupper bortom närområdet.
Skolstorlek och skolvägar
Nybyggda skolor/förskolor bör inte byggas större än att de tillgodoser behoven i närområdet,
samt behoven hos de elever där skolskjuts är den enda rimliga lösningen. Om skolorna byggs
större än så ökar elevernas skolväg och elever måste skjutsas till skolan i en oönskad omfattning.
För att åstadkomma en god personalsituation, med vettig tjänstefördelning och med möjligheter
till kollegial samverkan, bör nybyggda skolor/förskolor inte heller byggas för små.
Långsiktighet
Det är viktigt att etablera en långsiktighet i planeringen bl.a. genom bevakning av
nybyggnadsområden och att i tidiga skeden tillskapa tomter och planberedskap för kommande
bebyggelse. Nya skolor/förskolor, samt nödvändiga resurser i form av t.ex. idrottslokaler, ska
byggas i så pass god tid att provisoriska lösningar (paviljonger eller långa elevförflyttningar)
undviks. Ett växande område ska få tillgång till skolor/förskolor i närområdet redan i början av
befolkningsökningen. En viss befolkningsökning kan inväntas av driftekonomiska skäl, men om
skolor byggs först när befolkningsunderlaget fyller skolan helt kommer många elever att berövas
möjligheten att gå i en skola nära hemmet. Långsiktigheten ställer krav på flexibla lösningar över
tid. Flexibiliteten kan handla om exempelvis samutnyttjande av lokaler mellan skola och förskola
eller andra verksamheter som har tillfälliga behov av lokaler. Näraliggande skolor bör, om det är
möjligt och lämpligt, samutnyttja specialsalar, idrottssalar och andra resurser. Att tänka
långsiktigt snarare än kring tillfälliga lösningar är angeläget när ett behov är identifierat inom ett
rimligt tidsperspektiv. S.k. flexibla enheter, där man redan vid byggnation förbereder för
ombyggnad, bör användas restriktivt, och endast i de situationer där man med mycket stor
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säkerhet kan förutse att den kommande behovsförändringen inte kan tillgodoses bättre på annat
sätt.
Paviljonger
Paviljonger ska ses som en nödlösning och undvikas i de fall det är möjligt. De paviljonger som
används idag bör utredas. En plan för ersättning och avveckling av paviljonger ska utformas.
Samtidigt kan paviljonger vara ett alternativ vid tillfälliga ökningar av elevunderlaget. I de fall
paviljonger övervägs ska nämnden informeras om kostnader och hur de förhåller sig till mer
långsiktiga lösningar. Även när paviljonger etableras måste elever och förskolebarn ges en
acceptabel utemiljö. Lokaler i paviljonger ska så långt möjligt motsvara standard i nyare
skolbyggnader, både ur pedagogiskt och inomhusmiljömässigt perspektiv.
Fritidshem
Fritidshem ska ses som en del i skolverksamheten för alla årskurser F-6. Skola och fritidshem bör
där-för lokalplaneras så att verksamheten kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt, samtidigt som
de idag tillgängliga lokalresurserna utnyttjas på bästa sätt. Fritidshemmen ska inte ses som en
separat verksamhet utan som ett komplement till skolundervisningen. Därför är planeringen av
fritidshemmens del i skollokaler en viktig del av kommande nybyggnadsprojekt.
Kvalité och vision
Lokalernas utformning och standard är en viktig faktor för att hålla hög kvalité i verksamheten.
Lokalerna påverkar alla som deltar i verksamheterna. Ett effektivt lokalutnyttjande innebär att
den totala ytan är tillräcklig men även att den är utformad på ett sätt som underlättar för
verksamheten att uppnå de mål som är satta genom gällande styrdokument. Det ska
understrykas att de pedagogiska resurserna är viktigast och lokalerna ska bidra till utveckling av
lärares och pedagogers arbete. Ett särskilt arbete med att ta fram standardlokalprogram pågår i
syfte att nya skollokaler ska bli både kostnadseffektiva och ändamålsenliga.
Ekonomi
En målsättning i lokalplaneringen ska vara att sänka kommunens lokalkostnader. Lunds kommun
har högre kostnader för lokaler än jämförbara kommuner. En metod är det arbete som pågår
med utformande av ett standardlokalprogram för grundskola vilket förväntas ge en modell för
ett effektivt lokalutnyttjande. Storleken på nya skolor är betydelsefull ur ett ekonomiskt
perspektiv när det gäller att utnyttja exempelvis personalresurser på bästa sätt. En utredning av
hur lokalerna för 7-9 på befintliga skolor används bör göras. Utredningen ska belysa om det finns
möjligheter till effektiviseringar om hemklassrum slopas. Den ekonomiska styrningen måste
hanteras på ett sätt så att den inte ger negativa effekter för verksamheten.
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2. Redovisning lokalbehov per skolområde
Nedan presenteras lokalplaneringen uppdelat på respektive skolområde. Grundskola och förskola
redovisas separat. Utgångspunkten för hela planeringen är de scenarion som tagits fram baserat
på skolområdenas befolkningsutveckling och befintligt lokalbestånd. Vidare har barn- och
skolnämndens viljeinriktning för lokalplaneringen använts som grund i utredningsskedet och
tidssättning av lokalplanen. Sett till hela lokalbeståndet så finns ett antal enheter som idag
befinner sig i olika former av tillfälliga lösningar som behöver nya lokaler. Utbyggnaden som
genomförs är inte enbart en ökning av kapaciteten utan också en ersättning av lokaler som av
andra anledningar inte bedöms som varaktiga över tid. I flera fall ligger kapaciteten högre än den
ökning som finns i befolkningsprognosen vilket har sin grund i flera större utbyggnadsområden
där antalet elever och barn kommer fortsätta att öka även utanför prognosperiod.

2.1 Grundskola
Dispositionen av texten kring varje område startar med en tabell över lokalbehoven redovisat i
form av antalet paralleller som befolkningsprognosen visar att området innehåller. Antalet barn i
varje åldersgrupp har delats med 25 för årkurserna F-3 och 30 för årskurserna 4-9. Här har även
en beräkning gjorts för i vilken utsträckning elever väljer friskolor eller skola i annan kommun.
Därefter redovisas det ursprungliga scenariot och lokaldagens diskussioner kring vad i scenariot
som behövde studeras vidare. Redovisning av de utredningsuppdrag som barn- och skolnämnden
fastställde i september sker under rubriken ”Redovisning av nämndens identifierade
utredningsuppdrag lokalgruppens utredningar Utifrån utredningsarbetets slutsatser presenteras
sedan ett reviderat scenario. Slutligen finns en tabell med en tidsättning av projekt för respektive
område.
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2.1.1 LTÖ Linero – Råbylund, Tuna – Mårtens fälad, Östra torn –Brunnshög
Lokalbehov
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

10,2

10,5

10,5

10,8

9,4

9,8

10,2

7

10,2

10,4

10,6

10,6

10,9

9,5

10,0

8

9,5

10,4

10,5

10,7

10,7

11,1

9,7

9

8,9

9,7

10,5

10,6

10,8

10,8

11,1

38,9

41,0

42,1

42,7

41,9

41,1

40,9

10

7,2

7,6

8,1

8,9

8,9

9,0

9,1

11

8,4

7,3

7,7

8,2

9,0

9,0

9,2

12

6,5

8,5

7,4

7,7

8,3

9,0

9,1

22,1

23,4

23,2

24,8

26,2

27,1

27,3

13

6,8

6,7

8,6

7,5

7,8

8,4

9,2

14

6,1

7,0

6,8

8,8

7,6

8,0

8,6

15

5,8

6,3

7,1

6,9

9,0

7,7

8,2

18,8

19,9

22,6

23,2

24,4

24,1

25,9

79,7

84,3

87,9

90,8

92,5

92,3

94,1

Summa

Tabellen visar behov utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn väljer
kommunal skola.
Föreslaget scenario
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Scenariot hanterar behovet under prognosperioden av 12 paralleller i årskurs F-3 och 10
paralleller i årskurs för årskurs 4-9.
Från planeringsunderlag
I scenariot finns tre nav i Vikingaskolan, Östratornskolan och Tunaskolan. De tre skolorna har
äldre årskurser och tar emot elever från en eller flera skolor med yngre årskurser. På sikt föreslås
även ett nav inom utbyggnaden av Brunnshögsområdet. I yngre åldrar finns det stora vinster med
mindre enheter som ger barnen en trygg miljö som även är närmre hemmet. I äldre åldrar är
barnen mer rörliga och inte lika beroende av närheten till skolan. I årskurs F-3 finns det en
”överkapacitet” genom att Brunnshögsskolan byggs innan en stor del av utbyggnaden av
området är färdigställd. Skolan bör etableras och kan användas flexibelt innan behovet av en F-3
skola med 4 paralleller är utbyggt. I utbyggnaden av Råbylund finns flera möjliga skoltomter och
detaljplaner är under utformning. Enligt nuvarande prognos täcker den nya skolan på Råbylund
tillsammans med Mårtenskolan behoven fram till 2021 men tomter bör reserveras för
kommande etapper. Det ska säkerställas att antalet paralleller räcker på sikt för
Brunnshögsområdet inom år F-3. Befolkningsutvecklingen på Brunnshög är viktig att bevaka i
kommande planer. Planeringen med Vikingaskolan som nav för Mårtens fälad – Linero –
Råbylund är god utifrån en integrations aspekt. Flödet ger möjlighet till blandning av elever
mellan de tre områdena. I scenariot saknas dock en F-3 enhet inom Lineroområdet och elever
behöver där röra sig till Mårtenskolan eller Skola Råbylund. Östratornskolan ingår i tidigare
planering som 4-9 skola och förändringen i organisationen har redan påbörjats. En beställning
finns även på en tillbyggnad av skolan som har utretts i lokalgruppen och utredning av hur
logistiken under byggtiden kan hanteras pågår.
Beslutade förändringar KS/KF
Skola Brunnshög
Skola Råbylund
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Mårtenskolan
Flygelskolan (omorganisation/ombyggnad)
Östratornskolan (om/nybyggnad)
Vikingaskolan (om/nybyggnad, omorganisation)
Tomt ny skola Råbylund
Tomt ny skola Brunnshög 4-9
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Mårtenskolan
För att placera Mårtenskolan med 350 elever på den plats den tidigare skolan låg behövs en
ökning av tillgänglig utemiljö vilket kräver detaljplaneändring. Idag får man bygga i ett plan och
fastigheten begränsas av prickmark. En skola med 350 barn kräver 10 500 m2 friyta om man
räknar en friyta på 30m2 per elev. Detaljplanändringen måste genomföras så att minst 6 000m2
blir tillgängliga. Då räcker ytan till ca 350 barn. I utformning av utemiljön bör lekvärdet beaktas.
Ingen alternativ placering av skolan har utretts.
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Flygelskolan (omorganisation/ombyggnad)
En mindre tillbyggnad av Flygelskolan är utredd och genomförbar så att skolan kan rymma 2
paralleller i årskurs F-3.
Östratornskolan (om/nybyggnad)
Två alternativ är utredda och har behandlats av Barn- och skolnämnden men inga beslut har
fattats. Möjligheterna att anpassa skolan till en enhet med 4 paralleller i årskurs 4-9 bedöms som
goda.
Vikingaskolan (om/nybyggnad, omorganisation)
Skolans äldre delar bedöms av serviceförvaltningen vara i dåligt skick och rekommendationen är
att riva de befintliga byggnaderna A, B, C, D, E, F samt bygga nytt. Köket i skolan är ett prioriterat
kök och kan inte tas ur drift men kan finnas på annan plats medan nya lokaler förbereds. Detta
bör utredas mer i detalj. Oavsett tillvägagångsätt krävs sannolikt en detaljplaneändring då tillåten
byggnadshöjd inom skolområdets detaljplan är begränsad till 7 m. En skola med 4 paralleller i
årskurs 4-9 kräver ytterligare utredning av den tillgängliga utemiljön. Rekommendation är att låta
pröva ärendet om intilliggande parker och lekvärdet på tomten överväger denna brist. Det är
också möjligt att ändra på detaljplanen och låta skolgården ta vissa delar av parken i anspråk,
detta måste också prövas. Genom utökningen av nya skolan på Råbylund till 3 paralleller finnas
anledning att utreda vidare om Vikingaskolan kan utökas till 5 paralleller.
Tomt ny skola Råbylund
Lokalgruppens förslag är att baserat på områdets behov planera för utbyggnad av förskola på
tomten. Förslaget finns ytterligare beskrivet under stycke 2.2.1.
Tomt ny skola Brunnshög 4-9
I senare etapper av Brunnshög bedöms behovet av en ytterligare skola i området finnas. Behovet
ligger inte inom nuvarande prognosperiod men bevakas i kommande lokalplaner.
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Reviderat scenario

Scenariot för LTÖ är reviderat genom att en ytterligare parallell har adderats på den nya skolan
på Råbylund. Befolkningsprognosen för Linero – Råbylund pekar brant uppåt och bedömningen
är att i ett längre perspektiv kommer behovet av en skola med tre paralleller finnas på Råbylund.
En förberedelse i form av större kök är redan beställd av nämnden för att möjliggöra en
tillbyggnad av skolan. Skoltomten som i det ursprungliga scenariot fanns inom Råbylundsområdet
är borttagen då den planeras som förskoletomt. Utanför prognosperioden finns fortfarande
ytterligare en skola inom Brunnshögsområdet. Den F-3-skola som byggs med inflytt 2019 på
Brunnshög är en strategisk placering kopplat till kommande byggnation och kan i en första fas till
viss del behöva användas som evakueringslokaler vid ombyggnation av Östratornskolan.
Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
LTÖ
Ny skola Råbylund
Ny skola Råbylund
Ny skola Brunnshög
Mårtenskolan
Flygelskolan
Vikingaskolan
Östratornskolan

200 elever
100 elever
400 elever
350 elever
200 elever
750 elever
750 elever

ht
ht
ht
ht
ht
ht

x
x
x

ht

10

x
x
x
x
x
x
x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad ny skola Råbylund
Ny skola, F-3
Ny skola, F-3, ersättning paviljonger
Tillbyggnad 200 elever F-3
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9
Om/nybyggnad för 750 elever 4-9

Tabellen visar vilka år som behoven bör uppfyllas för att undvika tillfälliga lösningar.

2.1.2 Centrum väster – Järnåkra Klostergården
Lokalbehov
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

10,8

10,2

9,9

11,2

10,7

10,2

10,5

7

10,0

10,8

10,2

9,8

11,2

10,5

10,0

8

10,2

10,1

10,9

10,3

9,9

11,2

10,5

9

10,2

10,3

10,2

11,1

10,3

9,9

11,3

41,2

41,4

41,1

42,3

42,0

41,8

42,3

10

8,3

8,6

8,7

8,6

9,3

8,7

8,3

11

8,8

8,4

8,7

8,8

8,7

9,4

8,8

12

8,2

8,9

8,6

8,9

8,9

8,8

9,5

25,3

26,0

26,0

26,3

26,9

26,9

26,6

13

8,7

8,4

9,2

8,9

9,1

9,1

9,0

14

7,1

8,9

8,6

9,4

9,1

9,3

9,3

15

7,0

7,4

9,3

8,9

9,7

9,4

9,6

22,8

24,7

27,1

27,2

27,9

27,8

27,9

89,3

92,1

94,3

95,8

96,8

96,5

96,8

Summa

Tabellen visar behov utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn väljer
kommunal skola.
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Föreslaget scenario

Scenariot hanterar behovet under prognosperioden av 12 paralleller i årskurs F-3 och 10
paralleller i årskurs för årskurs 4-9.
Från planeringsunderlag
Fågelskolan har läsåret 2016/17 inte fyllt sin kapacitet och det finns marginal till kapacitetens
max i området. Samtidigt finns det en osäkerhet kring vad som händer genom beslutet att bygga
en ny gymnasieskola på Svaneskolans tomt med bibehållen grundskola. Planering med hur en
byggprocess ska hanteras pågår och innan den är beskriven är läget något osäkert. Områdets
befolkningsutveckling är stabil och det finns ingen anledning till större förändringar. Den ökning
som finns i prognosen är till stor del i årskurs 7-9 där Fågelskolan har utrymme, och även
Järnåkraskolan har utrymme för en ökning av antalet elever. Det finns inga uppenbara hinder för
att genomföra planeringen enligt scenariot. Fågelskolan har för få elever och det bör utredas hur
skolan ska kunna locka fler elever. Det pågår redan ett arbete där skolan samverkar med Lunds
universitet kring ett språkcafé vilket är en typ av initiativ som bör kunna utvecklas vidare. Det är
ett exempel på hur en skolas status kan höjas. Fågelskolans kapacitet är även en möjlig hantering
av behov som uppstår i Centrum torn genom utbyggnaden av Öresundsvägen. Inom området
Öresundsvägen planeras ingen tomt för en 7-9 skola så kapaciteten måste finnas i angränsande
områden. Inom Centrum väster – Järnåkra Klostergården finns även en tomt ”Stenkrossen” där
etablering av en skola är möjlig. I detaljplanearbetet som pågår är utrymmet planerat för
förskoleverksamhet och i nämndens lokalplan är projektet upptaget som förskola. Bedömningen
är att behovet inte finns av ytterligare skollokaler på Stenkrossen.
Beslutade förändringar KS/KF
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Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Lokalutnyttjande Fågelskolan
Skola tomt ”Stenkrossen”
Svaneskolan
Apelskolan
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Lokalutnyttjande Fågelskolan
Kapaciteten på Fågelskolans 7-9 del har undersökts. Kultur och fritid har tidigare drivit en
fritidsgård i Fågelskolans lokaler men verksamheten har upphört och lokalen blir tillgänglig för
skolan. Genom mindre ombyggnationer kan skolans kapacitet höjas till 5-6 paralleller i årskurs 79. Kapaciteten kommer i ett längre perspektiv vara nödvändig för att hantera de behov som
uppstår genom utbyggnad av Öresundsvägen. För tillfället finns en överkapacitet på Fågelskolan
och ytterligare arbete behöver genom föras för att utnyttja lokalerna mer effektivt.
Skola tomt ”Stenkrossen”
Tomten planeras för förskoleverksamhet 8 avdelningar.
Svaneskolan
En ny gymnasieskola planeras på Svaneskolans tomt som ska rymmas bredvid en ny Svaneskola.
Planering av projektet är i tidigt skede men det är sannolikt att Svaneskolan under en byggtid på
2-3 år inte kommer kunna ha verksamhet på nuvarande plats.
Apelskolan
Utredning av Apelskolan är inte genomförd.
Reviderat scenario
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Scenariot för Centrum väster – Järnåkra Klostergården är endast reviderat genom borttagande av
Stenkrossen inte planeras för skola.
Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
Centrum väster JK
Svaneskolan

400 elever

ht

x

Ersätter Svaneskolan

Gällande lokalbehoven inom området finns ingen planerad utbyggnad förutom en ny Svaneskola.
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2.1.3 Norra fäladen
Lokalbehov
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

5,2

5,4

5,5

5,7

5,7

5,5

4,6

7

5,9

5,2

5,4

5,5

5,7

5,8

5,4

8

5,2

5,8

5,1

5,3

5,4

5,6

5,6

9

5,6

5,2

5,8

5,2

5,3

5,4

5,6

22,0

21,6

21,7

21,6

22,2

22,3

21,3

10

4,5

4,7

4,4

4,9

4,3

4,5

4,6

11

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

4,4

4,5

12

4,2

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

4,4

12,9

13,5

13,8

14,1

13,7

13,8

13,4

13

3,7

4,2

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

14

3,5

3,8

4,3

4,3

4,7

4,9

4,6

15

3,5

3,5

3,8

4,4

4,3

4,8

5,0

10,7

11,5

12,3

13,2

13,9

14,2

14,4

45,6

46,6

47,8

49,0

49,8

50,4

49,1

Summa

Tabellen visar behovet utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn
väljer kommunal skola.
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Föreslaget scenario

Scenariots utgångspunkt är att skapa större enheter med årskurs 4-6 och 7-9 som är
sammankopplade med mindre enheter för årskurs F-3. Scenariot hanterar behovet under
prognosperioden av 7 paralleller i årskurs F-3 och 6 paralleller i årskurs 4-9.
Ur planeringsunderlag
Inom området är flera förändringar planerade. Den nya enheten Sagoeken är i slutfas av
planering inför byggstart. Inflyttning är i nuläget beräknad till höstterminen 2019. Sagoeken
byggs som en flexibel enhet och har möjlighet att ta emot upp till 3 paralleller i årskurs F-3 om
den enbart nyttjas för skolverksamhet.
Förslag på hur Fäladskolan kan utvecklas och få kapacitet för fem paralleller i årskurs 4-6 finns
framtaget. Fäladsgården är centrum för samtliga skolor på området och den enda skolan med
årskurs 7-9. Även för Fäladsgården finns möjligheter till utveckling och det bör utredas vilka
förändringar som är nödvändiga i samband med det planerade inomhusmiljöprojektet. Skolan
har haft ett högre antal elever vilket gör att kapaciteten finns för 5 paralleller. Både Fäladskolan
och Fäladsgården anges i scenariot som 5-6 paralleller vilket har sin grund i att prognosen visar
på viss variation mellan årskullarna. Något år kan det bli nödvändigt med en extra klass på någon
av enheterna.
Beslutade förändringar KS/KF
Sagoeken
Fäladskolan (ombyggnad)
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Lovisaskolan (om/nybyggnad till förskola)
Fäladskolan (ombyggnad)
Fäladsgården (om/nybyggnad samt planerat underhåll)
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Delfinskolan (avveckling)
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Lovisaskolan (om/nybyggnad)
Analys av befolkningsutvecklingen visar att det inte finns behov av skolverksamhet på
lovisaskolans tomt. Lokalgruppens förslag är att baserat på områdets behov planera för en
ersättning av paviljonger samt små enheter. Området har ett antal paviljong etableringar samt
mindre enheter där det föreligger att större underhållsbehov. Barn- och skolnämnden har
beställt 6 avdelningar förskola på Lovisaskolans tomt vilket beskrivs vidare under stycke 2.2.2.
Fäladskolan (ombyggnad)
Fäladsskolan anpassas för att kunna ta emot områdets elever i åk 4-6. Det finns behov av
planerat underhåll samt anpassning för att möta behovet av ändamålsenliga lokaler. En ny
idrottshall, om- och tillbyggnad av basrum och lokaler för bibliotek, praktisk-estetiska ämnen och
utökning av kökskapaciteten. Ombyggnationerna förväntas starta sommaren 2017.
Fäladsgården (om/nybyggnad samt planerat underhåll)
Fäladsgården är centrum för samtliga skolor på området och den enda skolan med årskurs 7-9.
På skolan föreligger det ett underhållbehov av ventilation, fasader och fönsterbröstningar. Det
bör utredas vilka förändringar samt anpassningar som är nödvändiga i samband med det
planerade underhållet.
Delfinskolan (avveckling)
Verksamheten flyttar till Sagoeken (Delfinskolan) HT 2019
Befintlig tomt tillhör AF-bostäder och måste lämnas 2020.
Reviderat scenario
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
Norra Fäladen
Sagoeken
Fäladskolan + LIG
Fäladsgården
St Hansgården

200 elever
450 elever
540 elever

ht

x

ht

x
x

ht
ht

x

Ny skola, F-3
Tillbyggnad åk 4-6
Renovering åk 7-9
Ersättning fritidshem

Tabellen visar vilka år som behoven behöver uppfyllas för att undvika tillfälliga lösningar.
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2.1.4 Centrum Torn

Lokalbehov

Tabellen visar behovet utifrån befolkningsprognosen justerat för att 95 % av områdets barn
väljer kommunal skola.
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Föreslaget scenario

Scenariot hanterar områdets behov av 11 paralleller i årskurs F-3 samt 9 paraleller i årskurs 4-9.
Ur planeringsunderlag
Centrum torn omfattar två större utbyggnadsområden, Öresundsvägen och Stångby. Detaljplaner
är under utformning för båda områdena och utredning av skolbehov pågår. Utbyggnaden ligger i
slutet och delvis utanför nuvarande prognosperiod och utvecklingen bör bevakas i kommande års
lokalplaner. Tomter för både skola och förskola i nybyggnadsområden ska utredas under hösten
2016. Det är viktigt att i tid utreda byggnationen av Stångby Centralskola för att möta
befolkningsökningen i området samt frigöra kapacitet på Lerbäckskolan. Vilket kan möta en del
av behovet som genereras i Öresundsvägen. Fågelskolans outnyttjade kapacitet kan vara en del i
hur tillkommande behov kan mötas. Gunnesboskolorna bör utredas utifrån kapacitet i befintliga
lokaler eftersom att efterfrågan minskar. Den ökning som ses i befolkningsprognosen sker till
allra största delen i delområdena Lerbäck – Stångby. Vi behöver säkerställa att antalet räcker på
sikt för området. Befolkningsprognosen är viktig att bevaka.
Inom delområdet Gunnesbo – Nöbbelöv finns endast en marginell ökning av antalet elever som
inte bedöms påverka behovet av skollokaler.

Beslutade förändringar KS/KF
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Tomter Stångby
Tomter Öresundsvägen
Kapacitet Gunnesboskolor
Lerbäckskolan
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Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Tomter Stångby
Utredning av detaljplaner pågår. Utbyggnadstakten förväntas bli hög under den kommande
perioden och fram till 2024 byggs 750 nya bostäder i området. Elevunderlag under kommande år
finns för ytterligare F-3 kapacitet samt en ny skola för årskurs 7-9 i Stångby. En ny skola i Stångby
frigör kapacitet på Lerbäcksskolan där elever från Stångby idag går i årskurs 7-9. Kapaciteten på
Lerbäcksskolans kommer i ett längre perspektiv vara nödvändig för att hantera de behov som
uppstår genom utbyggnad av Öresundsvägen. Inom översiktsplanen för Öresundsvägen finns
ingen skola för årskurs 7-9 planerad.
Tomter Öresundsvägen
Utbyggnadstakten förväntas bli hög fram till 2029. Översiktsplanering pågår och två skoltomter
för årskurs F-6 med respektive ca 400 elever planeras. Öresundsvägens utbyggnad kommer ske i
två övergripande etapper och skolorna planeras en i Öresundsvägen öst och en i väst.
Diskussioner pågår om skollokaler kan användas av andra verksamheter under perioder
beroende på när skolbehovet kommer.
Kapacitet Gunnesboskolor
Kapaciteten är ej utredd. Utredning kommer genomföras under 2017.
Lerbäckskolan
Lerbäckskolans idrottslokaler räcker inte för elevernas undervisning. En ny hall med 3
salspositioner är beställd och förvantas vara färdig till höstterminen-2019. Skolan är i behov av
en tredje matsal samt ny byggnad för F-3 för 400 elever för att ersätta paviljonger. Lerbäckskolan
är också en tänkt kapacitet i årskurs 7-9 för elever från utbyggnaden av Öresundsvägen Behoven
kommer att bevakas under 2017.
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Reviderat scenario

Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
Centrum torn
Prästängshallen
Lerbäckshallen
Lerbäckskolan
Stångby centralskola
Ny skola östra Stångby

ht
400 elever
300 elever
300 elever

x
x
x
x
x

ht
ht
ht
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Utökning, ersättning paviljonger
Ny skola 7-9
Ny skola F-3 300 elever, framtida behov

2.2 Förskola
Nedan presenteras en beskrivning per område samt vilka behovslösningar som kommer utretts i
lokalgruppen. Som bilaga finns även underlag för resonemangen nedan. Nämndens viljeinriktning
har fått stort genomslag i lokalplanen. Genom nybyggnation kan mindre enheter lämnas vilket
ger en bättre ekonomi och större resurser tillgängliga för verksamheten. Inom
förskoleverksamheten finns ett antal enheter som befinner sig i tillfälliga lokaler och därför finns
ett stort antal projekt som ersätter tillfälliga lösningar.
För att beskriva hur väl lokalerna utnyttjas har en avstämning gjorts för utfallet i december 2015.
Antalet inskrivna barn motsvarar för samtliga områden ca 90 % av lokalkapaciteten. I
beräkningen av kapacitet har avdelningsstorlek på 16,7 barn använts eftersom att det är
planeringstalet i BSN LS lokalprogram vid beställning av nya förskolor. Vid starten av höstteminen
är antalet placerade barn i genomsnitt under den planerade avdelningsstorleken. Under våren
stiger det genomsnittliga antalet barn i verksamheten eftersom att de barn som fyller sex år finns
kvar fram till skolstart i augusti. I bilaga 2 befolkningsprognos förskola finns redovisning av
respektive områdes utveckling. Ett antagande har gjort att ca 75 % av barn i ålder 1-5 år kommer
efterfråga kommunal förskola.
2.2.1 LTÖ Linero – Råbylund, Tuna – Mårtens fälad, Östra torn –Brunnshög
Befolkningsutveckling

LTÖ
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Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 250 barn vilket
motsvarar 15 avdelningar förskola. Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom
området finns behov av 11 nya avdelningar. Ökningen är kraftig i slutet av prognosperioden
mellan 2018 och 2021 sker en ökning med ca 200 barn. Merparten av ökningen finns i områdets
södra delar och är kopplad till bostadsbyggande som sker på Råbylund. Inom Råbylund finns
planerad utbyggnad av bostäder som ligger utanför prognosperioden vilket planeringen tagit
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höjd för. I planarbetet av etapp 3 på Råbylundsutbyggnaden finns en tomt där en ny förskola kan
placeras. Ett antal inomhusmiljöprojekt genomförs på LTÖ. Några förskolor har rivits och är ännu
ej återuppbyggda. I ett längre perspektiv måste tomter på Brunnshög bevakas för den stora
utbyggnad av området som ligger utanför nuvarande prognosperiod.
Beslutade förändringar KS/KF
Sofieberg
Solbjer
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Ny förskola Råbylund
Tomter förskola Brunnshög
Tomter Linero, Tirfing, Runan
Vipeholm
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Ny förskola Råbylund
Ytterligare förskoletomt finns i etapp 3 av Råbylundsutbyggnaden.
Tomter förskola Brunnshög
Ytterligare tomter för utbyggnad av förskoleverksamhet finns i senare etapper av
Brunnshögsprojektet. Behovet bevakas av lokalgruppen i kommande planarbete.
Tirfing
Tomten Tirfing 1 uppmättes till 3 161 m². Den del som får bebyggas uppmättes till 1 006 m².
Detaljplanen tillåter endast en våning på denna tomt, med dessa förutsättningar motsvarar det
endast 3-4 avdelningar (50,1-66,8 barn).
Runan
Runan 1 & 2 är en relativt stor tomt som uppmättes till 8 367 m² varav 6 551 m² finns tillgänglig
för bebyggelse. Tomten tillåter en maximall byggnadshöjd om 5,5 m, vilket endast räcker till en
våning. Ifall man kan ändra detaljplanen och justera byggnadshöjden, skulle två våningar vara
möjligt. Ifall endast en våning är möjlig att bygga motsvarar det 9-12 avdelningar (150,3-200,4
barn). Ifall två våningar är möjliga att bygga motsvarar det 10-14 avdelningar (167-233,8 barn).
Vipeholm
Tomtens södra del får bebyggas, detta uppmättes till 1 670 m². Byggnaden får enligt
detaljplanen vara 2 våningar. Detaljplanen har inte vunnit laga kraft ännu utan är under
utredning. Med hänsyn till byggnad och utemiljö skulle det vara möjligt att förlägga 8-11
avdelningar (150,3-183,7 barn) hit.
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Förskola

LTÖ
Sofieberg
Solbjer
Ny förskola Linero, Runan
Ny förskola Råbylund
Ny förskola Vipeholm

5 avdelningar
5 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar

ht
vt
ht
ht
ht

x
x
x
x
x

Utbyggnaden av förskolelokaler i framförallt området Linero – Råbylund bör påskyndas. Området
har en kraftig befolkningsökning i åldrar 1-5 år och behovet av nya förskolor växer för varje år.
Utbyggnaden av södra Råbylund kommer under prognosperioden att genomföras och behovet av
att etablera en förskola i området är stort. I tidsättningen av projekt har utbyggnad på
Runantomten prioriterats utifrån den geografiska placeringen som är strategiskt viktig utifrån var
behoven uppstår. I andra hand har en ny förskola på södra Råbylund prioriterats.
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2.2.1 Centrum väster - Järnåkra Klostergården

Centrum väster - Järnåkra - klostergården
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Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 115 barn vilket
motsvarar 7 avdelningar förskola. Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom
området finns behov av 5 nya avdelningar. Ökningen är i jämförelse med föregående års prognos
nedskriven men även förskjuten i tid. Den största ökningen sker mellan 2019 och 2021.
Skillnaden mellan delområdena är stor och för Järnåkra-Klostergården är antalet barn i
förskoleålder i princip oförändrat. Behovet av nya lokaler är således störst i Centrum väster. En
utbyggnad finns planerad nära Öresundsvägen i projektet Vildandens förskola.
Beslutade förändringar KS/KF
Körsbärets förskola
Vildanden
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Hardebergabanan detaljplan
Stenkrossen
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Hardebergabanan detaljplan
I detaljplanen för Hardebergabanan finns en planering för 4 avdelningar förskola. Avdelningarna
är inkluderade i lokalplanen.
Stenkrossen
På tomten Stenkrossen finns möjlighet att bygga 8 avdelningar förskola vilket lagts in i
lokalplanen.
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

4 avdelningar
6 avdelningar
8 avdelningar
4 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
4 avdelningar

ht

Kommentar

Förskola

Centrum väster JK
Snickaren
Körsbäret
Vildanden
Hardebergabanan
Stenkrossen
Grynmalaren
Målarstugan
Magle

x
x
x
x
x
x
x

ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht

x

Utökningen med 4 avdelningar kompletteras med att två nya avdelningar öppnas på Källbyängars
förskola årsskiftet 2016/2017. Ett detaljplanearbete pågår som berör det kvarter där nuvarande
Grynmalarens förskola finns. I arbetet föreslås en till/ombyggnad av det befintliga huset vilket
finns inlagt i planen. Målarstugan är sedan tidigare utflyttade i paviljonger som följd av ett
inomhusmiljöprojekt och det finns inlagt en ersättning av paviljongerna i planen.
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2.2.2 Norra fäladen

Norra fäladen
1 100
1 000
900
800
700
600
2015

2016

2017

2018

1-5 år2016

2019

2020

2021

1-5 år 2015

Befolkningsprognosen för Norra fäladen är nedskriven i förhållande till prognosen från 2015.
Antalet barn i åldern 1-5 år är stabilt över hela perioden. Mot slutet vänder kurvan uppåt men
ökningen bör rymmas inom befintlig kapacitet. Det finns dock ett behov att ersätta ett antal
tillfälliga samt externa och mindre enheter. För den planerade utbyggnaden av förskolelokaler
inom området planeras motsvarande avveckling.
Beslutade förändringar KS/KF
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Lovisaskolan
Ladugårdsmarken
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Lovisaskolan
Möjligheten att bygga till 3 avdelningar och anpassa det befintliga huset för tre
förskoleavdelningar har undersökts. Barn- och skolnämnden har beställt en förskola med 6
avdelningar på Lovisaskolans tomt. Projektet bör genomföras som en tillbyggnad med 3
avdelningar på den befintliga byggnaden.
Ladugårdsmarken
Byggnaden har undersökts utifrån hur många avdelningar förskola som kan inrymmas. En enkel
utredning genomförs för tillfället av serviceförvaltningen men ingår inte som underlag för
lokalplanen. Ombyggnationer behöver göras i suterrängplanet för att kunna bedriva verksamhet
där. Huset är generellt i behov av renoveringsarbeten.
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Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Förskola

Norra Fäladen
Sagoeken
Ladugårdsmarken
Lovisaskolan

6 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar

ht
ht

x
ht
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x
x

x

Kommentar

2.2.3 Centrum Torn

Centrum torn
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Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 200 barn vilket
motsvarar om 75 % efterfrågar kommunal förskola 9 avdelningar. Skillnaderna i delområdena är
stor. Området Lerbäck – Stångby har en kraftig tillväxt av antalet barn i området med ca 250
barn. Gunnesbo – Nöbbelöv visar på en minskning av antalet barn i området med 64 barn. Den
största befolkningsökningen sker mellan 2018 och 2021.
I delområdet Stångby har samtliga enheter tillfälliga bygglov. En utbyggnad av förskolelokaler är
planerad i Stångby och bör påskyndas samt även innefatta området Lerbäck. Även inom
delområdet Lerbäck pågår inomhusmiljöprojekt och det finns risk för att ytterligare någon enhet
måste ersättas på sikt.
Beslutade förändringar KS/KF
Stångby, Drabantvägen 6-8 avdelningar förskola.
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Kobjer
Tomter Stångby
Tomter Öresundsvägen
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Kobjer
Utredning av en tillbyggnad av Kobjer pågår men är ej slutförd och ingår ej i underlaget för
lokalplanen. Under utredningsarbetet har rapporterats att huset är i sämre skick och att
renoveringar är nödvändiga. I lokalplanen har behovet på Lerbäck formulerats som ny förskola
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Lerbäcksområdet 8 avdelningar. Möjligheterna att uppfylla behovet kan delvis finns på Kobjers
förskola men ytterligare möjligheter måste utredas vidare.
Tomter Stångby
Barn- och skolnämnden har beställt utbyggnad av förskola på Drabantvägen. Inom planarbetet
på Stångby öster bevakas en ytterligare tomt för förskola.
Tomter Öresundsvägen
Översiktsplanering av Öresundsvägens utbyggnad pågår.
Tidsättning av projekt

Sammanställning lokalbehov 2017-2022 Barn- och skolnämnd Lund stad
Verksamhet

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Förskola

Centrum torn
Stångby, Drabantvägen
Ny förskola Lerbäck
Ny förskola östra Stångby
Stormhatten ersättning

6 avdelningar
8 avdelningar
8 avdelningar
10 avdelningar

ht
ht
ht
ht
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x
x
x
x

Kommentar

3. Lsr
Lsr omfattar ett antal verksamheter inom Lunds kommun. Inom Lsr organisation finns särskola,
resursskola och Lunda välkomsten. Lsr är även stödfunktion åt de delar av särskolan som är
organiserad under skolenheter, förberedelseklasser och LIG-grupper. Som bilaga finns en
beskrivning av de lokaler som Lsr förfogar över samt de verksamheter som finns på skolor i Lunds
kommun. En lokalplan baserad på befolkningsutveckling är inte relevant för Lsrs verksamheter
eftersom att det inte finns några självklara samband mellan befolkningsutveckling och antal barn
i verksamheterna. Ett antal planeringsförutsättningar för särskola kan dock konstateras och
användas som styrning vid planerade projekt.







Tillgänglighetsaspekten ska göra att eleverna i grundsärskolan får samma möjligheter
som övriga elever
Enheter bör inte vara större än 40 elever
Behov av mindre enheter med ca 10 elever i anslutning till grundskola
Lokaler för fritidshem ska finnas
Samutnyttja PE-lokaler med grundskola

LSR har formulerat ett mål som tas med i lokalgruppens planering och det är att fler
särskoleenheter ska integreras i nybyggda skolor.
Sammanfattning av gruppdiskussion
I kommande projekt ska Lsrs verksamheter finnas med tidigt i planeringen. Vid en nybyggnation
är det rimligt att bygga även för exempelvis LIG-grupper och förberedelseklasser. Även för
särskola och resursskola som idag till vissa delar finns i lokaler som inte är ändamålsenliga bör
det vid nybyggnation kunna planeras in lokaler som utformas efter verksamhetens innehåll och
mål. Det är en god idé att hantera lokalplaneringen för Lsr utifrån planeringsförutsättningarna
som angetts ovan. De planeringsförutsättningar som presenterats upplevs som rimliga och fokus
bör läggs på tillgänglighetsaspekten. Målsättningen bör vara att fler särskoleenheter ska vara
integrerade i nybyggda skolor år 2021. Lsrs verksamheter bör inkluderas och bli en del i arbetet
med utformning av ett standardlokalprogram som pågår Lunds kommun. Förberedelseklasser ska
finnas över hela Lund eftersom att det är viktigt ur ett integrationsperspektiv.
Beslutade förändringar
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Grundsärskoleverksamhet åk 7-9 Lund öster
Flytt från Höjebro till Fåglasång
Stora enheter på Tunaskolan och Fågelskolan behöver minskas

Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
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Grundsärskoleverksamhet åk 7-9 Lund öster
Utredning med barn och skolförvaltningen öster inleds under 2017
Flytt från Höjebro till Fåglasång
Planering av flytt pågår och kommer genomföras så att hela verksamheten är utflyttad
sommaren 2017.
Stora enheter på Tunaskolan och Fågelskolan behöver minskas
En samlad lokalplan för särskola kommer upprättas under 2017.
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
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Diarienummer
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Barn- och skolnämnd Lund stad
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Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala
Brunnshög Parkkvarteren) i Lund, Lunds
kommun – Samrådshandling Tjänsteskrivelse
2017-01-13
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har 2016-03-03 på Tekniska nämndens (TN)
uppdrag begärt planläggning av del av Östra Torn 27:2, Centrala
Brunnshög enligt beslut i TN 2016-02-17. Planens syfte är att planlägga
kommunal mark för framför allt bostäder men även centrumverksamhet,
kontor m m och den centralt belägna stadsdelsparken samt utöka den nya
skolan i områdets skolgård. Planområdet kan innehålla ca 650 bostäder,
ca 3 000 m2 centrumverksamhet (totalt ca 71 000 m2 BTA), 5 000 m2
skolgård och 3,8 ha park.

Beslutsunderlag
Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög
Parkkvarteren) i Lund, Lunds kommun – Samrådshandling
Tjänsteskrivelse 2017-01-13
BN Underrättelse-Samråd 2017-01-05 Dpl för del av Östra Torn 27_2
(Parkkvarteren) - Nämnder.pdf
BN Planbeskrivning 2016-12-02 Dpl för del av Östra Torn 27_2
(Parkkvarteren).pdf
BN Detaljplanekarta med planbestämmelser 2016-12-02 Dpl för del av
Östra Torn 27_2 (Parkkvarteren).pdf
BN Illustration 2016-12-02 Dpl för del av Östra Torn 27_2
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BN Beslut 2016-12-15 § 229 Dpl för del av Östra Torn 27_2
(Parkkvarteren).pdf
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Barnets bästa
I ärendet har hänsyn tagits till barns bästa genom att utemiljön för den
nya skolan som finns inom området utökas. En utökning av utemiljön
främjar kvalité och det utrymme som eleverna får för verksamheter
utomhus. Kontakten med en cykeltunnel för elever som kommer från
bostadsområden söder om skolan är viktig för elevernas säkerhet.

Ärendet
Tekniska förvaltningen har 2016-03-03 på Tekniska nämndens (TN)
uppdrag begärt planläggning av del av Östra Torn 27:2, Centrala
Brunnshög enligt beslut i TN 2016-02-17. Planens syfte är att planlägga
kommunal mark för framför allt bostäder men även centrumverksamhet,
kontor m m och den centralt belägna stadsdelsparken samt utöka
skolgård.
Det aktuella området är ca 8,8 ha och är en del av den stora kommunala
fastigheten Östra Torn 27:2 och är belägen norr om Solbjersvägen,
mellan det kommande handelskvarteret och den redan planlagda
skoltomten samt intill spårvägen och hållplats Centrala Brunnshög.
Då byggnation av spårvägen snart startar, är det viktigt att hållplatsnära
lägen exploateras i tidiga skeden. Efterfrågan på bostäder i området
bedöms som stor. Planen innefattar sju kvarter som innehåller byggrätter
för bostäder, centrumverksamhet och parkeringshus. Det centrala
kvarteret ges en flexibel användning för olika möjliga lösningar och ska
bli föremål för en markanvisningstävling.
En volymstudie har tagits fram för planområdet. Planområdet kan
innehålla ca 650 bostäder, ca 3 000 m2 centrumverksamhet (totalt ca 71
000 m2 BTA), 5 000 m2 skolgård och 3,8 ha park. Täthetsberäkningarna
som gjorts 2014 i Dispositionsplanen har nu skruvats upp. Tätheten inom
planområdet har ökat från exploateringstal ca 1,3 till exploateringstal 1,8.

Barn- och skolförvaltningens synpunkter
-Att utökningen av skolgården innefattas i planen är
positivt. Det ger möjlighet för tillskapande av en god
utemiljö för skolans elever.
-De barn och elever som genereras genom bostadsbyggande
motsvarande ca 650 bostäder kan beredas plats i skola och
förskola i redan planerade förskole- och skolenheter på
området.
-De ytterligare grönområden som nu planläggs ses som ett
stort värde för skolans verksamhet.
-Trygghet och säkerhet är en viktig fråga för skolan och de
lösningar som beskrivs i samrådshandlingen både kring
GC-vägar och bullerskydd bedöms som rimliga. Som också
beskrivs får skolan via cykeltunneln söder om skolan en
direkt koppling till Solbjersparken.

Tjänsteskrivelse
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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
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva
om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska
allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kommer
att hanteras med standardförfarande. Under samråd och granskning ges
möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med
synpunkter.
Bild på framsidan:
Planområdets byggnadsvolymer. Vy från nordost med centrala Lund i bakgrunden.
Illustration: Brunnshögskontoret och Stadsbyggnadskontoret i Lund
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INLEDNING
Sammanfattning
Planens syfte är att planlägga kommunal mark för framför allt bostäder men även
centrumverksamhet, kontor m m och den centralt belägna stadsdelsparken samt
utöka skolgård. Det aktuella området är ca 8,8 ha och är en del av den stora
kommunala fastigheten Östra Torn 27:2 och är belägen norr om Solbjersvägen,
mellan det kommande handelskvarteret och den redan planlagda skoltomten samt
intill spårvägen och hållplats Centrala Brunnshög.
En volymstudie har tagits fram för planområdet. Planområdet kan innehålla ca 650
bostäder, ca 2 500 m2 centrumverksamhet (totalt ca 68 000 m2 BTA), 5 000 m2 skolgård
och 3,8 ha park.

Volymstudie och bebyggelsestruktur. Vy från nordost. Illustration: Brunnshögsprojektet och
Stadsbyggnadskontoret i Lund

Planområdet är uppdelat i fem områden. Ett av dem är den ovala parken och
ett är en utökning av skolkvarteret. Resterande delas upp av gator och gröna
gång- och cykelpassager så att sju mindre kvarter bildas.
Det centrala kvarteret intar en särställning med sitt särskilt exponerade läge
mellan spårvagnshållplatsen och parken. Detta kvarter ska anvisas med en
markanvisningstävling.
I storkvarterens inre grupperas radhus i max 3 våningar. Kring ytterkanterna
placeras flerfamiljshus med 4 till 7 våningar. De höga kanterna avskärmar
gårdarna från buller och de lägre byggnaderna i kvarterens inre ökar tätheten
och gör att gårdarna förblir öppna och ljusa. Öppningar och förskjutningar
mellan byggnader och varierande hushöjder ska anpassas så att
mikroklimatet blir gott.
Konsekvenserna av planförslaget blir att fler bostäder byggs, tryggheten
ökar i och med att fler människor kommer att röra sig i området och ytor för
rekreation förstärks och utökas. Barns bästa har beaktats och planen
erbjuder olika lekmiljöer, utökad skolgård och rekreation. Jordbruksmark
tas i anspråk. De biologiska värdena ökas i och med att grönstråk och
stadsdelsparken anläggs och att fördröjningsmagasin anordnas.
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PLANDATA
Planområdets area: ca 8,8 ha
Kvartersmark: 3,0 ha
Allmän plats - Park: 3,8 ha
Allmän plats - Gata, cykelväg och gröna passager: 1,7 ha
2
Byggrätt totalt (byggrätt ovan mark): ca 68 000 m BTA
Exploateringstal: 1,8
Antal bostäder: ca 650
2
Bostäder: ca 57 000 m BTA
2
Centrumverksamhet: ca 2 500 m BTA
2
Parkeringsgarage (P-hus): ca 8 500 m BTA 340 bilplatser
Behov av antal bil-/cykelparkering inklusive angränsande skolas bilparkering enligt
dagens p-norm: totalt 550 bilplatser / 2 000 cykelplatser
2
Skolgård utökas: 5 000 m

Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med planbestämmelser
• Illustration
• Planbeskrivning (denna handling)
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret):
• Dispositionsplan för Centrala Brunnshög, godkänd 2015-04-20
• PM Trafikalstringsberäkning biltrafik Centrala Brunnshög 2016,
2016-08-02
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen. SFS 2010:900
Standardförfarande tillämpas då förslaget till detaljplan är förenligt med
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och inte bedöms vara
av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Vidare
bedöms förslaget till detaljplan inte medföra betydande miljöpåverkan.
Medverkande
Planarkitekt: Astrid Avenberg Rosell
Biträdande planhandläggare: Christian Wilke
Planchef: Ole Kasimir
Trafikplanerare: Anna Andersson
Landskapsarkitekt: Nina Lindegaard
Gatuingenjör: Anna Kanschat
Bygglovsarkitekt: Pia Laike
Lantmätare: Viola Lindgren
VA-ingenjör: Cornelia Wallner
Renhållning: Ingela Holmgren Holm
Brunnshögsprojektet har gjort volymstudier och tagit fram förslag på
bebyggelse.
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Plansökande
Tekniska förvaltningen har 2016-03-03 på Tekniska nämndens (TN) uppdrag begärt
planläggning av del av Östra Torn 27:2 enligt beslut i TN 2016-02-17.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer

Utsnitt ur formell plankarta fördjupning av översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög,
antagen 2013-12-19.

En fördjupning av översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög antogs av
kommunfullmäktige 2013-12-19. Detaljplanen följer översiktsplanen.

Dispositionsplan för Centrala Brunnshög
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Dispositionsplan för Centrala Brunnshög
Ett program inom Brunnshögsprojektet, Dispositionsplan för centrala
Brunnshög, godkänd 2015-04-20 av den politiska styrgruppen, ger
detaljerade anvisningar för hur planområdet ska disponeras. Detaljplanen
följer Dispositionsplanen.
Detaljplaner
Området är inte tidigare planlagt förutom en smal remsa i väster som ingår i
detaljplanen för spårvägen samt parkremsan sydöst om skolan.
Detaljplanerna för spårvägen vann laga kraft 2015-10-22.
Detaljplan för skola/förskola, ansluter och ligger mellan planområdets två
delar. Den vann laga kraft 2014-09-16.

Plankarta, ur gällande plan för skolan P92, PÄ 35/2011i

Väster om planområdet ansluter detaljplan för handelskvarter med ICAbutik, vårdcentral, apotek, bibliotek, café m m samt bostäder, PÄ 07/2016.
Föreliggande plan tas fram parallellt med denna plan.
Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet
Området berörs inte men ligger nära området som innefattar Fågelsång Linnebjär- Kungsmarken. Inom detta område finns rekreationsområde,
naturreservat och Natura 2000-område.
Dagvattenstrategi
Fördjupning av översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög innehåller en
dagvattenstrategi som sedan utvecklats i Dispositionsplanen för Centrala
Brunnshög. En dagvattenanalys har gjorts av Tyréns, Dimensionerings- &
översvämningsanalys Brunnshög 2014-10-08 och en översiktlig höjdsättning
har tagits fram av InfraC 2014-10-02 för Brunnshög som visar
dagvattenflöden och fördröjningsbehov.
Höjdsättningen för Brunnshög inom planområdet har utgått från de befintliga
höjderna på Odarslövsvägen, Utmarksvägen, Solbjersvägen samt den
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existerande förplanteringen. Spårvägen med dess lutningskrav är också en
styrande faktor för höjdsättningen. Övriga styrande parametrar är hållbara
lutningar för gator och dagvattenstråk så att spårväg och byggnader inte
översvämmas vid kraftiga regn.
Plandata och markägoförhållanden
Planområdet omfattar del av fastigheten Östra Torn 27:2. Fastigheten ägs av
kommunen.
Befintlig landskapsbild och markanvändning
Marken har tidigare använts för jordbruksändamål men är nu delvis omschaktad av de arkeologiska utgrävningarna.

Planområdets markanvändning. Flygbild med skiss på struktur samt gräns för
planområdet markerat

Planområdet har de senaste åren skötts som blomsteråker. En del av
förplanteringen från 2001 ingår samt del av gång- och cykelväg.
Planområdet saknar bebyggelse.

Dagens blomsteråker med förplanteringen i bakgrunden. Utsiktstornet står ungefär vid
läget för spårvagnshållplatsen.

Historik
Marken har varit åkermark under mycket lång tid. Den har i huvudsak
tillhört Tornäs gård, som låg strax öster om planområdet men som numera
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är riven. En mindre del har tillhört en av gårdarna i Östra Torns by. Det
finns bara en svag fördjupning i åkern som spår av den gamla ägogränsen
mellan gårdarnas åkrar.
Kulturmiljö
Arkeologi
Det fanns fornlämningar i planområdet. Arkeologiska undersökningar är
gjorda, fynden omhändertagna och slutredovisning utförd. Inom området
hittades spår av 6 000 år gamla boplatser samt fynd av pollen och sädeskorn
från tidig bondestenålder. Inom området, inom det som ska bli
stadsdelspark, fanns även spår efter en gård med lång kontinuitet och gravar
från järnåldern.
Service
Östra Tornskolan (F–9 klasser), Svenshögskolan (F–5 klasser) och
Ladugårdsmarken (F–3 klasser) är närmaste skolor. De ligger på ca 2,5-3
km gångavstånd. Toppens Förskola är den närmsta förskolan på ca 1,5 km
gångavstånd.
En ny skola är planerad, och beslutad i skolnämnden, intill planområdet för
årskurs F-3 samt förskola, storlek ca 400 elever.
Strax söder om planområdet på Uardavägen finns en livsmedelsbutik och
ännu längre söderut på Spelmansvägen finns ytterligare en närlivsbutik.
Inom cirka 1,5 till 2 km finns två större dagligvarubutiker dels på
Magistratsvägen och dels på Sparta. Inom Ideon och Pålsjö företagsområde
och på Sparta finns det ett bredare serviceutbud med bl.a. banker,
restauranger, frisörer samt hälso- och sjukvårdsverksamheter.
Trafik
Planområdet är beläget norr om Solbjersvägen och öster om det planerade
spårvägsområdet för spårväg Lund C-ESS. Solbjersvägen är idag en
huvudgata med ca 7000 fordon/dygn.
Planområdet ligger cirka 500-700 meter från hållplats Brunnshög V som
trafikeras av regionbusslinje 169 (Lund C – Lund Brunnshög – Malmö) och
ca 650-800 meter från hållplats Höjdpunkten som trafikeras av
stadsbusslinje 20 (Lund C – ESS). Båda linjerna erbjuder hög turtäthet
under vardagarna.
Natur
Topografi
Planområdet ligger högt i terrängen på vattendelaren mellan Kävligeåns och
Höje ås avrinningsområden. Det har sin högsta punkt mitt på den västra
gränsen, där spårvagnshållplatsen kommer att ligga, och lutar åt nordost
men har även en svag lutning söderut från höjden. Den östra separata delen
av planområdet är plan förutom området närmast Solbjersvägen som
innehåller en cykelväg med kraftiga slänter ner mot en cykeltunnel.
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Kartbild över planområdets topografi

Natur, park och vegetation
En förplantering som är ca 15 år gammal sträcker sig i nord/sydlig riktning
genom hela området, övrig mark är jordbruksmark. En ridväg följer
förplanteringen och går mellan de båda skogsridåerna.

Flygbild från söder med gång- och cykeltunneln och hela förplanteringen centralt i bilden.

Geotekniska förhållanden
Översiktlig geoteknisk undersökning är utförd 1993 av K-konsult. Under det
mullhaltiga ytlagret, ca 0,2-0,5 m utgörs de dominerande jordarterna av
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lermorän med varierande inslag av sand-silt-lera. Jordlagren i området är
genomgående mycket täta och grundvattenytan tar tid att mäta.
Undersökningen visar små geotekniska problem och planarbetet kan ur
geoteknisk synpunkt utföras med stor frihet.
Markradon
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon, på gränsen till
högriskområde. (Normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark
>50 kBq/m3.)
Biotopskyddad mark
Området berörs inte av biotopskydd men omedelbart norr om planområdet
finns en märgelgrav som berörs av skyddet.
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.
Teknisk försörjning
Befintliga ledningar i anslutning till planområdet redovisas i kartbild nedan.
Befintliga vatten-(blå), spillvatten-(röda) och dagvattenledningar(gröna)
ligger i Solbjervägen. Fjärrvärme finns framdraget till bostadsområdet i
kvarteret Solfångaren (kraftiga röda). Ett elledningsstråk (mörkblå) följer
norr om Solbjersvägen. Elledningsstråket ligger delvis på mark som
kommer att bli kvartersmark.

Kartbild av ledningar inom och i anslutning till planområdet.
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PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Planens syfte är att planlägga kommunal mark för framför allt bostäder men
även centrumverksamhet samt den centralt belägna stadsdelsparken och att
utöka skolgården. Det aktuella området är totalt ca 8,8 ha och är en del av
den stora kommunala fastigheten Östra Torn 27:2 och är belägen norr om
Solbjersvägen intill spårvägen och hållplats Centrala Brunnshög.
Området ligger direkt öster om det kommande handelskvarteret och kring
den redan planlagda skoltomten. Då byggnation av spårvägen snart startar,
är det viktigt att hållplatsnära lägen exploateras i tidiga skeden. Efterfrågan
på bostäder i området bedöms som stor.
•
•
•
•

Planförslaget innefattar:
Sju stadskvarter med bostäder, centrumverksamhet samt parkeringshus
Stadsdelspark – Nobelparken – oval park som upptar ca 3,8 ha av
planområdet och erbjuder rekreation för hela stadsdelen Brunnshög.
Lokalgator, gång- och cykelvägar, gröna passager och
dagvattenfördröjning
Utökning av skoltomten

Bebyggelsevolymer i Centrala Brunnshög. Illustration: Brunnshögsprojektet /SBK

Brunnshögsprojektet har tittat på hur den fortsatta planläggningen av
Centrala Brunnshög bör fortskrida. En volymstudie har tagits fram för
planområdet. Planområdet kan innehålla ca 650 bostäder, ca 2 500 m2
kontor eller centrumverksamhet (totalt ca 68 000 m2 BTA) och 3,8 ha park.
Tätheten inom planområdets har beräknats bli hög, med ett exploateringstal
på 1,8, stadsdelsparken oräknad. Exploateringstalet är i Dispositionsplanen
beräknad till ca 1,3 nära spårvagnshållplatsen och i medeltal cirka 1,0 för
hela Centrala Brunnshög. Tätheten har sedan Dispositionsplanen godkändes
ökat, planförslaget föreslår en ökning till exploateringstal 1,8.
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Övergripande karaktär och disposition
Brunnshögs centrum – viktig nod och målpunkt i stadsdelen
Attraktionspunkter skapas på flera platser med koncentration kring
spårvagnshållplatserna, torget och parken.

Centrumetablering vid spårvagnshållplatsen och målpunkter/attraktionspunkter i Centrala Brunnshög,
ur Dispositionsplan för Centrala Brunnshög.

Strukturbildande element ur Dispositionsplan för Centrala Brunnshög

Planområdet berörs av flertalet strukturbildande element. Nobelparken,
stadsdelstorget, spårvägsgatan, alléerna, inre gröna miljöer och
Solbjersvägen ingår i eller tangerar planområdet. Karaktäristiskt för detta
planområde blir den ovala parken, Nobelparken, och de trädplanterade
lokalgatorna, alléerna, och gröna gång- och cykelstråken som strålar ut från
parken.
Planområdet ligger i vid spårvagnshållplatsen Brunnshögs centrum. Det är
stadsbebyggelse som ska byggas inom planområdet. Blandstadskvarter med
stadsmässiga byggnader för bostäder och service.
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Det centrala kvarteret, kvarteret mellan parken och spårvagnshållplatsen,
föreslås kunna innehålla olika alternativa funktioner. Detta kvarter har ett
strategiskt och exponerat läge och ska anvisas med en
markanvisningstävling.

Lägesförutsättningar och vilka verksamheter och karaktärer de kan ge, ur Dispositionsplan för
Centrala Brunnshög.

Parken ska kantas av byggnader som följer dess form med böjda fasader. I
de övriga kvarteren ska bostäder kunna byggas med olika höjd och storlek
för att ge en tät och variationsrik bebyggelse. Ett parkeringshus placeras i
södra kanten av planområdet. Det ska delvis kläs med bostadsbebyggelse.
Brunnshögstorget angränsar till planområdet, det ska bli ett stadsdelstorg
kantat av byggnader med bostäder, kontor, allmänna funktioner och handel.
I kvartershörnen mot Brunnshögsgatan, spårvagnshållplatsen och
Brunnshögstorget placeras lokaler för service i de nedre våningarna.
Markanvändning och gestaltning
Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är 1,8.
Exploateringstalet är den totala bruttoarean 68 000 m2 BTA inom föreslagen
kvartersmark samt halva omgivande gata.
Planområdet ska i huvudsak innehålla bostäder. Sammanlagt kan planen
innehålla ca 68 000 m2 BTA ovan mark, inklusive parkeringshus ca 8 570 m2
BTA. Det beräknas innehålla ca 650 bostäder, 2 500 m2 centrumverksamhet,
5 000 m2 skolgård och 3,8 ha park.
Planområdet är uppdelat i fem områden. Ett av dem är den ovala parken och
ett är en utökning av skolkvarteret. Resterande delas upp av gröna gång- och
cykelpassager så att sju mindre kvarter bildas. Det centrala kvarteret intar en
särställning med sitt särskilt exponerade läge intill spårvagnshållplatsen.
Storkvarteren grupperas i Norra kvarteren och Södra kvarteren. Kring
storkvarerens ytterkanter placeras flerfamiljshus med 4 till 7 våningar. I
storkvarterens inre grupperas radhus i max 3 våningar. De höga kanterna
avskärmar gårdarna från buller och de lägre byggnaderna i kvarterens inre
gör att gårdarna blir ljusa. Öppningar och förskjutningar mellan byggnader
och varierande hushöjder ska anpassas så att mikroklimatet blir gott.
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Illustrationsplan

Volymstudie och bebyggelsestruktur. Vy från sydost. Illustration: Brunnshögsprojektet

Fem av bostadskvarteren kommer att innehålla en blandning av
flerfamiljshus och radhus. Ett kvarter kommer att huvudsakligen innehålla
parkeringshus med en kant av bostäder mot gatan.
Det centrala kvarteret i planen har en mycket flexibel användning med
planbestämmelser som gör det möjligt att utnyttja kvarteret på många olika
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SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2016-12-02

1281K-P198
PÄ 08/2016

sätt och bygga olika centrumverksamheter, kontor, hotell eller
gymnasieskola samt bostäder.

Flygperspektiv. Illustration: Brunnshögsprojektet
Bebyggelsen kring Nobelparken, med sina böjda fasader, kommer att vara
mycket betydelsefulla för områdets karaktär. Det är viktigt att dessa
byggnader både delas in horisontellt och vertikalt för att byggnaderna ska
upplevas varierade, vänliga och med en god skala.
Bostadskvarteren i söder och norr, med tre- till sexvåningsbyggnader kring samlande
gröna passager, ska innehålla olika boendeformer med olika upplåtelseformer. Det ska
finnas möjlighet till lokaler även i det södra kvarterets hörnhus mot korsningen
Solbjersvägen och spårvägsgatan. Bottenvåningarna i de södra byggnaderna ska göras
så höga att de senare kan inrymma lokaler även om de byggs som bostäder i början.

Vy längs Nobelparken. Illustration Brunnshögsprojektet
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Vy från parken mot gatan som leder till ICA vid torget. Illustration: Brunnshögsprojektet

Vy in i den gröna passagen från öster. Illustration Brunnshögsprojektet

Platsbildningar, grönstruktur och vattenområden
Planområdets bostadskvarter delas av lokalgator, gång- och cykelväg samt
gröna passager. De gröna passagerna har planbestämmelsen TORG för att
det ska vara möjligt att undantagsvis angöra med fordon för tillgänglighet
med särskilt tillstånd. Det ska vara en grön miljö, minst 25% planterad, samt
sittplatser inom TORG-ytan som kompletterar de relativt små och skuggiga
bostadsgårdarna. De gröna stråken ska hänga ihop med angränsande
kvarters grönstråk visuellt och tillsammans bilda ett nät genom
storkvarteren.

Grönstrukturen ur Dispositionsplan för Centrala Brunnshög. Grönska ur förplanteringen
integreras i största möjliga mån.
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I det centrala kvarteret liksom i övriga bostadskvarter finns möjlighet till
takträdgårdar eller terrasser som kan göras i flera höjder.
Bostadsgårdarna i de andra kvarteren ligger i marknivå och kan nås via de
gröna passagerna. Bostadsgårdarna ska innehålla gemensamma uteplatser,
cykelparkering och lekmiljöer framförallt för de yngre barnen. Friytan på
bostädernas gårdar är i genomsnitt 22 m2 per bostad. Den lilla friytan
kompenseras av närheten till stadsdelsparken och skolans friytor. Friytan på
bostadsgårdar är viktig men att ge parken och skolan stora ytor har
prioriterats för stadsdelen.
Lek för äldre barn hänvisas till stadsdelsparken som kommer att ligga
mindre än 100 meter från alla bostäder inom planen.
Längs Solbjersvägen ska det finnas plats för en mycket kompakt
dagvattenfördröjningslösning i en stadsmässig kanal som kan utformas mer
eller mindre grön och planterad.
Nobelparken
Den existerande förplanteringen från 2001 utgör en stomme som byggs på
med ny vegetation, för att skapa rumslighet i den ca 3,8 ha stora parken.
Förutom detta formstarka element i öster skapas ett annat element, vallen
som avslut i väster. Det är tänkt att dagvattnet ska rinna längs med vallen för
att sedan ansluta till dagvattendammen i norr. Parken ska även kunna
rymma vatten vid skyfall. Vattnet når parken via gatorna, och i
förlängningen av gatorna, via släpp i vallen.
Parken som är en stadsdelspark bör kunna tillgodose olika upplevelser för
de nya stadsdelsborna som kommer att vistas här. Följande fyra grupper av
värdeord inrymmer känslor och upplevelser som en parkbesökare kan
förväntas att få i en så pass stor park.
Rofylldhet
Parken ska ge återhämtning, ostördhet, stillhet, vila, inre lugn, reflektion och
vara vacker. Detta kan uppnås genom att parken är städad, har varierad
rumslighet, utsikt, blomsterprakt, sittplatser, vatten och skydd mot väder och
vind.
Rörelse
Parkens innehåll ska också främja att vara på väg, känna glädje, träning,
motion, energi, lekfullhet och spontanitet. Detta kan uppnås genom att
motionsytor anläggs, att det finns vatten, klätterträd, lekmiljöer, slingor,
öppna ytor och träningsredskap. Spontanidrott ska kunna utövas i
stadsdelsparken.
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Stadsdelsparken – Nobelparken. Illustration Tekniska förvaltningen Lund.

Gemenskap
Parken ska ge besökaren upplevelser av kulturhistoria, möjlighet att
betrakta, synas, mötas, känna spontanitet, tillhörighet och engagemang.
Detta kan uppnås genom att parken innehåller odlingsytor, historiska spår,
sittplatser, evenemangsplatser, samlingspunkter och uppehållsytor med
lokal förankring.
Naturkänsla
Parken ska vara varierad och visa årstidsväxlingar, innehålla grönska,
vildhet och ge möjlighet till återhämtning och reflektion. Detta kan uppnås
genom att parken innehåller ett yvigt trädskikt, rumsskapande vegetation,
artrikedom, djurliv, vatten, blommor och naturmaterial.
Parken kommer att utvecklas etappvis. Initialt är den anlagd som en
naturpark och extensivt skött för att sedan utvecklas mot en finpark med allt
intensivare skötsel och större innehåll.
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Bostadsbebyggelse
Beräknat antal lägenheter inom planområdet är ca 650 och beräknad
byggnation ca 57 000 m2 BTA. Bostäderna i planförslaget är uppdelade på
flera kvarter. Det finns möjlighet till bostäder men också andra
verksamheter i blandstadskvarteret centralt i planen. Detta kvarter ligger
strategiskt och exponerat mellan spårvagnshållplatsen och parken. Norr och
söder om detta kvarter planeras för sammansatta storkvarter med bostäder.
Kvarteren ska innehålla flerbostadshus med möjlighet till lägenheter av
varierande storlek samt radhus. Flerbostadshus kring kanterna ut mot
gatorna och radhus inne på gården med entréer från de gröna passagerna.
Alla bostäder ska ha tillgång till bostadsgård.
Målet med föreslagna planbestämmelser för det centrala kvarteret är att det
ska vara möjligt att utlysa en markanvisningstävling för det. Läget skapar
förutsättningar för en profilbyggnad som är med och bildar torg- och
parkmiljöer, och som visuellt även kan bli ett riktmärke i olika skalor. Läget
vid centrala Brunnshögs hållplats ger en grund för väldigt god koppling till
resten av staden.
Byggnaden närmar sig flera rum (torg-, park- och gaturum) som måste
hanteras varsamt, som gestaltar den mänskliga skalan och intimiteten som
eftersträvas i stadsdelens publika rum. Hög exploatering får inte
kompromissa dessa möten.
Sättet att hantera sin omgivning och arkitektoniska kvalitéer är de
huvudsakliga bedömningsgrunderna för tävlingen och det vinnande
förslaget kommer att ge en riktning åt kommande exploatering på
Brunnshög. Fria ramar ges vad gäller byggnadsvolymer. Tomten storlek och
dess omgivning och förutsättningar ger en tänkbar bebyggelse i storleken
8 000 m2 BTA med en möjlig utveckling till högre täthet om det vinnande
tävlingsförslaget visar en attraktiv lösning på det.
Det centrala kvarteret har 1,0 meter förgårdsmark åt norr, väster och söder
och 2,0 meter åt öster. Fasader mot öster och väster ska följa
förgårdsmarken. Det ska vara tre till fem våningar, eller 13 - 16 meter hög
fasad mot spårvagnshållplats och mot parken. Fasaderna mot norr och söder
behöver bara huvudsakligen följa förgårdslinjen. Våningar över 13 - 16
meter ska vara indragna minst 4 meter för att hantera vind och ge en
hanterbar, upplevd skala. Kvarteret har en mycket flexibel användning med
planbestämmelser som gör det möjligt att utnyttja kvarteret på många olika
sätt och bygga olika centrumverksamheter, kontor, hotell, bostäder,
gymnasieskola eller vård.
Mot Nobelparken är förgårdsmarken 2,0 meter i det centrala kvarteret och i
de södra kvarteren. I de norra kvartren är förgårdsmarken mot Nobelparken
3,0 meter för att möjliggöra uteplatser som gör dessa fasader levande.
Övriga kvarter har varierad förgårdsmark, 1,0 meter till 3,0 meter
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förgårdsmark förekommer. Förgårdsmark saknas på vissa ställen mot de
inre stråken. Det förutsätts att, där så är möjligt, cykelparkering ordnas på
en del av förgårdsmarken. Huvudbyggnader ska i huvudsak placeras i
förgårdslinjen.
Komplementbyggnader är tillåtna på bostadsgårdarna med några få
undantag där luftigheten har prioriterats.

Bostäder mot parken. Illustration: Brunnshögsprojektet, SBK i Lund.
De bostadsbyggnader som har fasader mot parken regleras med både högsta
totalhöjd i meter över nollplanet och högsta byggnadshöjd. Det innebär att
de två översta våningarna ska vara indragna.
Övriga byggnader regleras med högsta byggnadshöjd som därmed medger
brutet tak eller indragen övre våning och därmed extra ytor för bostäder. För
en del av kvarteret gäller att våning över 4 våningar eller över 13 meter ska
vara indragen minst 2,5 meter och frontespis får undantagsvis uppföras.
Detta skapar förutsättningar för variation och förhoppningsvis fasader och
tak med olika utformning. Genomgående bostadsentréer gäller många
flerbostadshus för att underlätta för tillgänglighetslösningar. Bottenvåning
ska i huvudsak ges sådan höjd att lokaler kan inredas i hörnhusen mot
spårvagnsgatan.
Balkonger får maximalt kraga ut 1,0 meter utanför fasad mot allmän plats.
Radhus som bestämmelse gäller för byggrätter inne i kvarteren i flera
kvarter. Dessa byggrätter är ganska fria och förgårdsmarken är inte bestämd.
Därmed kan tillgängligheten lösas på flera olika sätt.
Bostadbebyggelsen som ska klä parkeringshuset blir enkelsidiga och bör
innehålla små lägenheter på maximalt 35 m2, t ex studentbostäder.
Bottenvåningen kan med fördel innehålla mer publika delar av bostadshuset
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med tvättstuga, rum för cykelreparationer, gemensamhetslokal m m.
Parkeringshuset regleras med högsta byggnadshöjd för att
bostadbebyggelsen intill ska höja sig ovan parkeringshuset och dominera
över detta. I byggrätten för bostäder är en port för in- och utfart
tillparkeringshuset tillåten.
Kommersiell service
Centrumverksamhet ska finnas i minst 50 % av bottenvåningen i det
centrala kvarteret. Föreslagen planbestämmelse innebär att kommersiell
service ska finnas i minst halva bottenvåningen och att centrumverksamhet
är tillåten i hela kvarteret, liksom kontor, hotell, gymnasieskola och vård. I
det södra kvarteret kan kommersiell service inrymmas i bottenvåningen i
hörnhusen mot spårvägsgatan.
I handelskvarteret i angränsande detaljplan planeras livsmedelsbutik,
apotek, gym samt café och restaurang.
Allmän service
Intill planområdet finns detaljplan för en skola/förskola för 300 elever. Beslut är
taget i skolnämnden och kommunstyrelsen att skolan ska rymma 400 elever.
En F-3-skola i 2-3 våningar och idrottshall (handbollshall för seriespel) ska
byggas snarast möjligt. Inflyttning förhoppningsvis under 2019.
För att skolan i angränsande kvarter ska kunna ta emot 400 elever behövs en
större skolgård. För att göra en utökning möjlig ingår knappt 0,8 ha söder om
skolkvarteret som en extra del i planområdet. Denna del av planen möjliggöra en
ny dragning av cykelvägen och en förstoring av skoltomten. Skoltomten utökas
med ca 5 000 m2.
Föreslagen planbestämmelse innebär att skolgården kan inkludera en större del av
förplanteringen mot Solbjersvägen. Förplanteringen ska bevaras inom skolans
område. Inom område betecknat med n gäller utökad lovplikt för trädfällning.
Cykelvägens område förskjuts åt sydost.

Placering av skolor och förskolor kring planområdet, Dispositionsplan för Centrala Brunnshög.

Ytterligare kommunal service såsom, fler skolor och förskolor, som i framtiden
kan försörja planområdet, planeras att ligga kring planområdet enligt skiss ovan.
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Allmän service i form av vårdcentral, barnavårdscentral, vårdboende och bibliotek
planeras i handelskvarteret intill Brunnshögstorget väster om planområdet.
Trafik
Gatuutformning
Principen för gatunätet enligt dispositionsplanen för centrala Brunnhög är
att skapa en tydlig hierarki i stadsdelen där 5 gatutypologier råder. I typ 1
har fotgängaren maximal prioritering och i typ 5 tillåts lägre prioritet till
förmån för biltrafikens framkomlighet.
Väster om planområdet går Brunnshögsgatan med spårväg Lund C – ESS
som huvudperson. Det är ett starkt genomgående stråk för spårväg, cykel
och gång men är också ett viktigt rumsligt stråk som går som en ryggrad
genom Kunskapsstråket. Eftersom parkeringsanläggningarna i området
knyts till andra gator finns ingen anledning för bilar att trafikera
Brunnshögsgatan. Ur framkomlighets- och trygghetssynpunkt föreslås
separata cykelfält längs gatan söder om hållplatsen, även fast
biltrafikmängderna prognostiseras som relativt låga (<1000 f/d). Hastighet
föreslås till 30-40 km/h.

Brunnshögsgatan söder om hållplatsen

Vid spårvägshållsplatsen och vidare norrut föreslås behörighetstrafik. Då
biltrafiken bedöms bli mycket begränsad kan cykling ske med god
framkomlighet och trygghet i blandtrafik på båda sidor spårvägen. Vid
hållplatsen är sektionen bred med zon för grönska och cykelparkering.
Denna zon försvinner norr om hållplatsen. Hastighet föreslås till 20-30
km/h.
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Brunnshögsgatan vid hållplatsen

Öster om planområdet, längs Nobelparken, föreslås en gata enligt
gatutypologi 3 där cyklister och bilister delar utrymme men fotgängare ges
egen gångbana. Samma typ föreslås även för de öst-västliga gatorna norr
och i mitten av planområdet. Gatan innehåller en zon för grönska som på
lämpliga ställen även kan nyttjas för UWS-kärl. Gatorna dimensioneras för
hastigheterna 20-30 km/h för att medge attraktiva cykelstråk. Biltrafiken
bedöms bli begränsad (<500 f/d) och föreslås ges begränsad framkomlighet
i form av sidoförskjutningar och avsmalningar av körbanan på lämpliga
platser.

Gata längs Nobelparken

Principen cykelfartsgata kan vara lämplig här. Dock föreslås egen cykelbana
från skolan öster om planområdet vidare norrut fram till det öst-västliga
cykelstråket som föreslås i planområdets norra del. Detta för att skapa säker
skolväg.
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Parkering
För att cykeln ska bli riktigt attraktivt krävs att mycket god cykelparkering
anordnas inom planområdet. Cykelparkering i olika former med bra
kopplingar ska erbjudas såväl boende som besökare och anställda. Inom
planområdet ska det därför exempelvis kunna erbjudas både kort- och
långtidsparkering för såväl traditionella cyklar, elcyklar som lastcyklar.
Parkeringsstrategin i dispositionsplanen för centrala Brunnshög innebär
bilparkering i gemensamma anläggningar vilka kopplas till huvudgatorna i
områdets ytterkanter. Planområdet innehåller en större parkeringsanläggning
i södra delen med kapacitet på ca 340 bilplatser. Parkeringsanläggningen
inom aktuellt planområde ska även tillhandahålla parkering för skolan öster
om planområdet.
Parkeringsanläggningen har in-/utfart mot lokalgatan öster om planområdet.
Parkeringsplatser för bilister med funktionsnedsättning ska kunna erbjudas
inom 25 meter från tillgänglig entré.
Uppskattningsvis kommer fullt utbyggt planområde att få ett beräknat
parkeringsbehov på cirka 400-500 bilplatser (förutsatt att bostäderna ansluts
till bilpool) och cirka 2000 cykelplatser. Parkeringsbehovet kan tillgodoses
genom den föreslagna parkeringsanläggningen samt genom parkeringsköp i
kommunala parkeringsanläggningar. För Brunnshög finns en särskild
parkeringsnorm framtagen där parkeringstalen för bil och cykel framgår i
tabellen nedan.

Flerbostadshus
Kontor
Handel
Skola

Bil
bpl/1000
kvm BTA
8
12
20
5

Cykel
cpl/1000
kvm BTA
30
20
30
30

Störningsskydd
En preliminär bullerberäkning genomförd av Ramböll visar på bullernivåer
mellan Leq 48-62 dBA och Lmax 68-81 dBA där högst ljudnivå generellt
uppnås i planområdets södra del (Solbjersvägens influensområde). En slutlig
bullerutredning för bostadsbebyggelsen kommer att tas fram till
granskningshandling.
Störningsskydd för bostäderna
I bostäder där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 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 utföras med uteplats eller gemensam uteplats i anslutning till bostad åt
tyst eller ljuddämpad sida som klarar maximal ljudnivå 70 dBA.
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Bullerförordningen ger att i de lägen där bullernivåer överstiger 55 dBA Leq
behöver lägenheter som är större än 35 m2 göras genomgående. Minst
hälften av bostadsrummen ska ha tillgång till en sida med bullernivåer på
högst 55 dBA Leq utanför fasad.
Avsteg från bullerförordningens 4§ p.1 (SFS 2015:216) att minst hälften av
bostadsrummen ska vändas mot ljuddämpad sida för de lägenheter som
utsätts för mer än 55 dBA Leq bör kunna tillåtas i 15% av de lägenheter
som har denna exponering (gäller framförallt hörnlägen). Dessa akustiskt
enkelsidiga lägenheter ska trots avsteget ha en mycket god ljudmiljö i
bostaden, vilket kan uppnås med en högre ljudklass än Boverkets byggregler
föreskriver, tex ljudklass B enligt SS 25267.
Byggnadernas placering är den viktigaste åtgärden för att skydda mot
trafikbuller. Fasader och fönster måste dimensioneras för att skydda mot
buller längs Solbjervägen och spårvägsgatan (Brunnshögsgatan). Fasader
ska utformas så att Leq < 55 dBA generellt innehålls på ljuddämpad sida.
Utformning av fasader med bullerdämpande effekter:
• Snedställda eller veckade fasader, Leq minskar med ca 3 dBA
beroende på utformning, Lmax påverkas endast marginellt.
• Täta balkongräcken med höjden minst 1,1 m i kombination med
ljudabsorbenter på undersida balkongtak, Leq och Lmax minskar
upp till ca 3 dBA beroende på utformning. Störst dämpning vid de
övre våningsplanen.
• Inglasade balkonger, dubbla glasfasader, loftgångar med springor
eller bullerskärmning utanför fönster, Leq / Lmax utanför fönster
kan minska med minst 10 dBA beroende på utformning. Åtgärder på
balkonger har endast effekt på ljudnivån till rum innanför balkong,
medan dubbla glasfasader eller loftgångar påverkar ljudnivån
generellt.
Sovrum ska om möjligt lokaliseras mot gårdssidan så att möjlighet finns att
öppna ett fönster. Det är lämpligt att ta in friskluft från gårdssidan för att
minska risk för att föroreningar från trafiken tas in i bostadsluften. För att
gårdssidan ska bli tyst är det viktigt att till exempel ventilationsaggregat inte
ger buller på gårdssidan.
Störningsskydd för skolans miljö
I planarbetet med skolan, detaljplan för del av Östra Torn 27:2, laga kraft
2014-09-19, har en bullerutredning tagits fram av Ramböll som ger
information om behoven av bullerskydd. Bullerutredningen visar att
bullerskyddande åtgärder krävs i skolans södra del mot Solbjersvägen. För
att uppnå riktvärdena föreslås bullerskärm med höjden 2-3 meter placeras i
södra delen av skoltomten. Bilden nedan redovisar vilka höjder
bullerskärmar med ytvikt på 15 kg/m2 beräknas behöva vara för att, utifrån
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prognostiserad trafikmängd, uppnå tillräcklig bullerdämpning av skolans
utomhusmiljö. Även föreliggande planförslag utgår ifrån denna utredning.
Plankartan redovisar var bullerskydd ska anordnas. Bullerdämpningen kan uppnås
med bullerplank. Istället för att följa skoltomten kan detta föreslås en placering så
nära ljudkällan Solbjersvägen som möjligt för effektivt bullerskydd. Detta
bullerplank/skyddsräcke ska följa gatan hela vägen även över tunneln för att
skydda skolgården.

Ljudutbredning för Solbjersvägen och lokalgata med bullerskärm – Ekvivalentnivå
vägtrafik 2 meter ovan mark, hämtad ur Ljudutredning, Ramböll, 2013-04-29 för
detaljplanen för skolan (PÄ 35/2011i).

Marklov
Inom område betecknat med ”n” gäller, i enlighet med 4 kap 15 § PBL,
utökad lovplikt för trädfällning.
Teknisk försörjning
Befintliga ledningar finns i och längs Solbjersvägen.
Energiförsörjning
Fjärrvärme i området kan eventuellt bli med lågtempererat vatten. Initialt
planeras för vanlig fjärrvärme.
Vatten-, spill- och dagvattenhantering
Området ligger inom verksamhetsområde för VA.
Planområdet är beläget så att dag- och spillvatten kommer att ledas både åt
norr och söder. Vattendelaren ligger i övre delen av det södra storkvarteret.
Anslutningsmöjlighet till befintliga vatten, spill- och dagvattenledningar
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finns i Solbjersvägen för den södra delen och vid Utmarksvägen i höjd med
befintlig dagvattendamm för den norra delen. Det befintliga nätet vid
Utmarksvägen är idag inte i drift utan sista etappen kommer att byggas
under 2017-2018.
Nya ledningar kommer att byggas ut inom planområdet. För att den norra
delen av planområdet ska kunna anslutas till det befintliga nätet måste även
ledningar byggas ut mellan planområdet och befintlig ledningar vid damm
vid Utmarksvägen.
Områdets norra del avvattnas till dikningsföretaget Odarslöv-Puggängarna
av år 1945. Innan anslutning till dikningsföretaget ska dagvattnet fördröjas
till det flöde som dikningsföretaget är dimensionerat för, 1,3 l/s ha.
En dimensionerings- & översvämningsanalys för Brunnshög är gjord
(Tyréns 2014-09-08) för att optimera placering och dimensionering av
fördröjningsdammar i Brunnshög. En stor våtmark kommer att anläggas i
Kunskapsparken, nordost om aktuellt planområde, precis innan anslutningen
till dikningsföretaget. Utöver denna våtmark krävs ett antal mindre dammar
varav en ska vara placerad i stadsdelsparken som tillhör denna detaljplan.
Dammen ska rymma 1500 m3 dagvatten och utflödet från denna damm ska
vara 40 l/s ha. Resterande fördröjning som krävs från planområdet kommer
att ske i Kunskapsparkens våtmark.
Områdets södra del avvattnas till befintligt ledningssystem i Solbjersvägen
som går vidare till dammar vid Neversvägen. Det finns begränsad kapacitet
i detta system vilket innebär att dagvattnet från planområdets södra del
måste fördröjas till 20 l/s ha. Ett öppet fördröjningsmagasin kommer att
anläggas i planområdets sydöstra hörn dit dagvattnet ska ledas innan det
släpps vidare. Magasinet ska rymma 250 m3 dagvatten.
För att minimera avrinningen av dagvatten bör planområdet göras så grönt
som möjligt och de hårdgjorda ytorna minimeras.
Skyfall
Det är viktigt att området planeras för hantering av det vatten som vid ett
skyfall inte kan tas omhand i ledningsnätet. Planeringen bör ske så att vatten
vid skyfall kan avledas på markytan utan att skador på bebyggelse och
viktig infrastruktur uppstår. Höjdsättningen ska göras så att vattnet styrs ut
från kvarteren och så att inte innestängda områden med lågpunkter skapas.
El, tele och bredband
Nätstation ska inrymmas i parkeringshuset. Det kan bli aktuellt att förlägga
nätstation även i det centrala kvarteret samt i det nordligaste kvarteret.
Renhållning
Avfallshantering för bostäder kan ske med sopsug. Placeringen av
huvudledningar för sopsug och ledningar för fjärrvärme inom planen ska
följa större gator. Sopinkast till sopsug ska placeras på kvartersmark.
28 (40)

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2016-12-02

1281K-P198
PÄ 08/2016

Principskiss och bild på ett exempel på
sopsugsanläggning. Den här typen av
sopsugsanläggning har en räckvidd av 1,5 km och förväntas hålla i 50 år.

Den centrala anläggningen som tar emot soporna som kommer med sopsug
placeras väster om det aktuella planområdet mitt för infarten till ICAs pgarage och inlastning. Denna anläggning kommer att vara provisorisk i
väntan på den permanenta anläggningen i ett annat läge. 12-meters lastbilar
kommer att hämta vid den provisoriska sopsugsstationen.
För de sopfraktioner som inte omfattas av sopsugssystemet bör
sopsorteringsstationer anläggas. Det kan ske med ett underjordiskt system.
UWS-kärl kan placeras på allmän plats för alla fastigheter och bör ägas av
Renhållningsverket. Ledningarna ska inte ligga under planteringszoner.
Lämpliga platser är i den centrala lokalgatan Upptäcktsgatan och i
lokalgatan längst i norr. Här kan renhållningsfordonen komma fram.
Höjdsättning/topografi
En översiktlig höjdsättningsutredning är utförd för hela centrala Brunnshög av InfraC ,
revidering 2014-10-02. Höjdsättningen har detaljstuderats vidare av InfraC under
september 2016 och resulterat i att föreslagna höjder justerats något inom planområdet.

Principerna för lokal höjdsättning i kvarter. Gården ska höjdsättas högre än omgivande gator.
Det ger tillgänglighet från gården och naturlig avrinning.

Topografin kommer att ändras på grund av spårvägens höjdsättning. Planområdets
nordöstra del kommer att sänkas flera meter. Det kommer troligen inte att bli massbalans
inom planområdet utan överskottsmassor.

29 (40)

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2016-12-02

1281K-P198
PÄ 08/2016

Förflyttning av jordmassor inom Brunnshög. Massbalans eftersträvas. Illustration: InfraC.

Planområdet ligger inom normalriskområde för radon, på gränsen till högriskområde.

Räddning
Området är beläget inom normal insatstid. Brandposter kommer att byggas
ut i samband med att det kommunala va-nätet anläggs.
I de fall träd förhindrar tillgängligheten för räddningstjänsten krävs att
byggnaderna dimensioneras för utrymning utan räddningstjänstens
medverkan. Det innebär att trapphusen ska uppfylla lägst klass TR2,
alternativt att ytterligare en oberoende utrymningsväg ska anordnas.
Utrymningsfrågan behandlas även i samband med bygglov och anmälan.
GENOMFÖRANDE
Organisatoriska åtgärder
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).
Huvudmannaskap för allmänna platser
Kommunen är huvudman för allmänna platser.
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Avtal
Markanvisning sker enligt kommunens markpolicy genom
jämförelseförfarande, markanvisningstävling eller direktanvisning.
Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om:
Brunnshögsgatan längs spårvägen, lokalgator kring kvarteren och
stadsdelsparken, stadsdelsparken, gröna stråk med gårdsgator mellan
kvarteren samt dagvattenfördröjning i stadsdelsparken och längs
Solbjersvägen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utbyggnad av gator med trädplanteringar – kommunen ansvarar och bekostar
utbyggnad av cykelväg vid cykeltunnel samt flytt av elledningar – kommunen
ansvara och bekostar
utbyggnad av stadsdelspark med öppna gräsytor och dagvattenfördröjning
nyanläggning av gröna stråk med gårdsgator mellan kvarteren samt
dagvattenfördröjning – kommunen ansvarar och bekostar
utbyggnad av VA nät - VA SYD ansvarar – exploatören betalar
anslutningsavgifter enligt gällande taxa
brandvattenförsörjning – brandvatten ordnas i samråd med VA SYD
energiförsörjningsledningar/nätstationer – Kraftringen ansvarar och avtalar
med exploatören.
tele och bredbandskablar – Telia Sonera ansvarar och avtalar med exploatör
utbyggnad av sopsug och underjordiskt avfallssystem UWS –
Renhållningsverket ansvarar och exploatören bekostar en del enligt
köpekontrakt.

Utbyggnad av gemensamma anläggningar
Det är möjligt att kvarteren delas upp i flera mindre fastigheter. Planförslaget kan
eventuellt innebära att gemensamma gångvägar och angöringsvägar mellan fastigheterna
behövs (för fordon för personer med rörelsehinder).
Kostnad för framtagande av detaljplan
Detaljplanen bekostas genom planavgift som tas ut i samband med
bygglovsprövningen.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildningsåtgärder
Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheten Östra Torn
27:2 framgår av tabell och karta nedan. Mark inom planområdet är utlagd
som kvartersmark för bostads-, kontors-, skol- och parkeringsändamål,
centrumverksamhet samt allmän platsmark. All mark som utgörs av allmän
plats är redan överförd till den kommunägda fastigheten Östra Torn 27:2.
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Fastighetsbildning
Avstyckning från Östra Torn 27:2 för att bilda fastigheter är enligt
kartskissen nedan markerad som fig. 1-9.
När detaljplanen genomförts genom avstyckning kommer Östra Torn 27:2
att ha genomgått följande förändring och nya fastigheter ha bildats enligt
tabell och kartskiss, se nedan.

Tabell över fastighetsrättsliga åtgärder
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Kartbild över fastighetsrättsliga åtgärder

Rättigheter
De eventuella avtalsrättigheter som berör styckningslotterna, fortsätter att
gälla oförändrat. Rätt att lägga ner underjordiska ledningar och inrätta
transformatorstationer inom kvartermark regleras med avtalsservitut.
Fastighetsindelningsbestämmelser
Några bestämmelser om fastighetsindelning bedöms inte behövas för att
detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av
detaljplan.
Ansökan om fastighetsbildning
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos lantmäterimyndigheten i
Lund ansöka om erforderlig fastighetsbildning.
Konsekvenser av planens genomförande för fastighetsägare
och andra berörda
Östra Torn 27:2 (Lunds kommun)
Fastighetsägaren ansöker om lantmäteriförrättning vilket medför
förrättningskostnader. Alternativt kan köparna till styckningslotterna 1-9
ansöka om lantmäteriförrättning.
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KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser
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.
Påverkan på riksintressen
Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra någon
betydande påverkan på riksintresset.
Miljökvalitetsnormer
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.
Planområdets norra del ingår i avrinningsområdet för Kävlingeån.
Kävlingeån har otillfredsställande ekologisk status med kravet att uppnå god
ekologisk status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver)
är bedömd som god, men tillräckliga analyser saknas. Avrinningsområdet
präglas av jordbruksmark, endast 3 % av avrinningsområdet är tätort.
Problemen i Kävlingeån kan till stor del härledas till intensivt jordbruk. Då
bostadsytor och parker inte bedöms medverka till ökade
föroreningsbelastningar och trafiken planeras att bli låg inom området
bedöms inte genomförandet av detaljplanens kvartersmark och lokalgator
påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna. Dammen inom
stadsdelsparken samt Kunskapsparken med utbyggnad av våtmarker
kommer att bidra till att vattenkvalitén förbättras.
Planområdets södra del ingår i avrinningsområdet för Höje å. Den
ekologiska statusen för Höje å är dålig. Målet är att uppnå god ekologisk
status 2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är
bedömd som god. Då bostadsytor och parker inte bedöms medverka till
ökade föroreningsbelastningar och trafiken planeras att bli låg inom området
bedöms inte genomförandet av detaljplanens kvartersmark och lokalgator
medföra någon risk för överskidande av miljökvalitetsnormer. De större
gatorna kring området kan bidra till viss förorening. Då dagvattnet först leds
till nytt magasin där utformningen kan göras så att viss rening uppnås och
sedan befintliga dammar vid Neversvägen anses vattnet genomgå den rening
och fördröjning som krävs.
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Naturmiljö och biologisk mångfald
Förplanteringen tas tillvara i Stadsdelsparken. De biologiska värdena ökas i
och med att grönstråk och stadsdelsparken anläggs och att
fördröjningsmagasin anordnas.
Mark och grundläggning
Det blir relativt stora jordomflyttningar i området och troligen ett överskott
på jordmassor.
Markradon
Planområdet ligger sannolikt inom normalriskområde. Vid normalriskmark
ska byggnader utföras radonskyddade. Vid högriskmark ska byggnader
utföras radonsäkrade.
Hushållning med naturresurser – Brukningsvärd jordbruksmark
Marken inom planområdet består av före detta åker och öppen schaktad
mark efter den arkeologiska utgrävningen. Genomförande av planförslaget
berör värdefull åkermark (klass 9 och 10). Värdefull jordbruksmark
försvinner. Den ökade biologiska mångfalden i stadsdelsparken och
grönstråken kompenserar i viss mån för denna skada. Det kan gå att bevara
befintlig åker inom del av stadsdelsparken.

Jord- och skogsklassificering Skåne (Lst M,) utdrag ur Länsstyrelsens WebbGIS.

Landskapsbild
Det öppna landskapet ersätts av ett stadslandskap med bebyggelse, gator och
parker.
Arkeologi
Det fanns fornlämningar i planområdet. Arkeologiska undersökningar är
gjorda, fynden omhändertagna och slutredovisning utförd.
Påträffas ytterligare fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i
enlighet med 2 kap 10§ kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas.
Solförhållanden
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats. Sommarsolståndet 20
juni kl. 10, 12 och 16, vår- och höstdagjämning 20 mars/20 september
kl.10,12 och 16 samt vintersolståndet 20 december klockan 10, 12 och 14.
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Sommarsolståndet 20 juni

Klockan 8
12
16
Vår- och höstdagjämning, 20 mars och 20 september

19

Klockan 8
Vintersolståndet 20 december

12

16

Klockan 10

12

14

Solstudie. Illustration: Brunnshögsprojektet
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Solstudierna visar att stadsdelsparken har mest sol och att många
byggnaders lägre våningar, gator och gårdar blir ganska skuggade med
denna exploateringsgrad. Begränsningen till max trevåningshus i kvarterens
inre gör att solen når in i kvarteren och gårdarna blir soliga och varma nog
att vistas på under sommarhalvåret. Trots relativt höga hus mot parken når
solen marken i parken under en stor del av dagen och året.
Vindförhållanden
En översiktlig vindstudie har gjorts för Centrala Brunnshög. Den visar att
den förhärskande vindriktningen är västlig.
V

Vindros

Ett års simulering,
alla vindriktningar

Krav för torg/hållplatser

Krav för sittplatser/lekplatser

Det finns några gathörn i planområdets norra hörn (markerad med en ring på
vindkartorna ovan) som är för blåsiga för att stå stilla och vänta på hållplats
t ex. När det gäller sittplatser och lekplatser är det för blåsigt i de flesta
gaturum och i parken men lugnt på gårdarna. En mer detaljerad utredning
kan eventuellt göras senare i planprocessen som även tar hänsyn till
vegetation och detaljutformning av byggnaderna.
Befintlig teknisk försörjning
Befintlig teknisk infrastruktur kan fortsätta byggas ut utan större
förändringar av befintliga nät om fördröjning av dagvatten sker enligt
dagvattenstrategierna.
Trafik - Tredjedelsmålet
Lunds kommun har satt upp ett planeringsmål för stadsdelen Brunnshög där
högst en tredjedel av alla resor till och från området får ske med bil. Målet
anses idag vara ett mycket ambitiöst mål. Planen ska därför ge exceptionellt
goda förutsättningar för hållbart resande.
I kvarteret väster om området planeras för handel- och servicefunktioner
som kommer att innebära att de boende inom planområdet får gångavstånd
till god service inklusive en vårdcentral.
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Spårväg Lund C – ESS, med planerad trafikering 2019, är lokaliserad väster
om planområdet och framtida hållplats ligger 0-200 meter från planområdets
norra del. Planområdet kommer därmed ha en förstklassig kollektivtrafik i
direkt närhet. Inom gångavstånd (ca 500-700 meter) erbjuds god turtäthet
med regionbuss till Malmö.
Längs spårväg Lund C – ESS kommer cykelvägar att etableras där cyklisten
ges god framkomlighet och en gen väg in till centrala delarna av Lund samt
till de största arbetsplatserna i kommunen. Det är även mycket troligt att
hyrcykelsystemet kommer att ha en station vid spårvägshållsplatsen.
Planområdet har mycket god koppling till E22 vilket innebär mycket god
biltillgänglighet. För att nå tredjedelsmålet krävs därför att den fysiska
strukturen inom planområdet gynnar gång och cykling med mycket goda
lösningar både i stort och i detalj. Ett stort ansvar vilar på fastighetsägaren
att på alla sätt uppmuntra till hållbart resande.
Hälsa och säkerhet
Riktvärden för trafikbuller, enligt regeringens proposition 1996/97:53,
ligger till grund för planeringen. Utifrån prognostiserad trafikutveckling har
bullerförhållandena beräknats.
Det har tagits fram en prognos för trafikutvecklingen. Planområdet bedöms
ge upphov till en trafikalstring på 3500 fordon/dygn och cirka 3500 rörelser
med gång och cykel. Biltrafiken bedöms till största del trafikera lokalgatan
Marie Curies allé invid skolan i sydvästra delen av planområdet.
Buller i stadsdelsparken kan begränsas genom parkens topografi med låga
vallar längs gatan och konkava gräsytor för lek och rekreation i parkens
inre.
Balanseringsprincipen
Förplanteringen med rekreationsvärde kan behållas enligt planförslaget.
Enligt Balanseringsprincipen, beslutad av kommunstyrelsen 2015-02-04 är
balansering begränsad till att omfatta park-, natur- och rekreationsvärden på
kommunal mark, och inte kompensation för åkermarkens odlingsvärde.
Sociala konsekvenser
Konsekvenserna av planförslaget blir att fler bostäder byggs, tryggheten
ökar i och med att fler människor kommer att röra sig i området och ytor för
rekreation förstärks och utökas.
God bebyggd miljö
Planförslaget medverkar till god bebyggd miljö genom att ge förutsättningar
för en tät, grön och levande stadsmiljö i mänsklig skala med verksamheter
och service. Det skapas en urban struktur av platsbildningar, stråk och gator
som sammanflätas med den gröna strukturen. Det ska finnas en stor
blandning av bostadstyper, lägenheter av olika storlek och radhus samt
möjlighet till olika upplåtelseformer. Förslagets struktur bygger vidare på
strukturen som finns planlagd i Södra Brunnshög.
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Tillgång till rekreativ miljö
Detaljplanen tillför rekreativ mark i och med att stadsdelsparken och
cykelstråk ingår i planen. Avståndet från bostäderna till stadsdelsparken
varierar mellan 0 – 100 meter. Stråken genom och mellan bostadskvarteren
samt bostadsgårdarna behöver vara gröna för att alla ska ha tillgång till
grönska i vardagen.
Befolkning och service
Beroende på hur snabbt området exploateras, lägenhetsstorlekar och
upplåtelseformer kommer befolkningen att bli blandad men det kan bli en
stor andel barnfamiljer i början.
Behov av förskolor och skolor har beräknats för hela Centrala Brunnshög.
Det finns en detaljplan för skola/förskola och idrottshall som angränsar till
planområdet. Här planeras för en skola för 400 elever. Ytterligare förskolor
ska säkerställas i framtida detaljplaner och ska så långt det är möjligt
utnyttja fördelarna med att ligga i anslutning till den uppvuxna vegetationen
i förplanteringen.
Befolkningens behov av kommersiell service och annan offentlig service
kommer att kunna tillfredsställas i angränsande kvarter väster om
planområdet samt inom planområdet. I den angränsande planen pågår
planarbete för en dagligvaruhandel, vårdcentral, bibliotek samt
stadsdelstorg. I det centrala kvarteret mitt i planområdet vid
spårvagnshållplatsen planeras för centrumverksamhet i bottenvåningen med
lokaler för kommersiell service.
Barnperspektivet
Barn berörs av planeringen av Centrala Brunnshög eftersom många barn
kommer bo och vistas i området i framtiden. I dagsläget är Centrala
Brunnshög ett område med begränsat intresse för denna grupp. En del barn
följer dock med sina föräldrar på promenader i förplanteringen eller till den
tillfälliga stadsodlingen sydöst om planområdet.
Barnets bästa har beaktats i framtagandet av planen. Området är planerat för
tät bebyggelse med blandade stadskvarter. Stadsdelsparken, Solbjersparken
och Kunskapsparken erbjuder barn rekreationsmiljöer. Närheten till
Kungsmarken ger tillgång till naturupplevelser och naturlek på nära håll.
Den gröna strukturen med stadsdelsparken skapar en inre lugnare och
lekfullare miljö där barn kan röra sig fritt. Inne i kvarteren finns
mötesplatser och intima gaturum som kan användas av barnen. Det är
viktigt att platserna anpassas till de små. En varierad bebyggelse med olika
ägande- och bostadsformer ger möjlighet för familjer med olika möjligheter,
behov och intresse att bosätta sig i området.
En ny skola för årskurserna F – 3 är på gång att byggas söder om
stadsdelsparken. Närheten till förskolor, skolor, natur och service skapar
goda förutsättningar för barn att gå och cykla i vardagen.
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Barnets bästa har även beaktats genom att skolgården förstoras i och med
denna detaljplan. Den nya utvidgade skolgården ligger mycket nära intill
den planskilda korsningen med cykeltunnel under Solbjersvägen som
förbinder Södra Brunnshög med Centrala Brunnshög. Skolvägen blir
bekvämt kort för de barn som bor i området och kan gå på denna skola.
Skolgårdens koppling till cykeltunneln gör också att skolans verksamhet har
god tillgänglighet till Solbjersparken (Kojskogen) söder om Solbjersvägen.
Det finns en inneboende konflikt mellan tillgänglighet med bil och
kollektivtrafik och mindre barns möjlighet att röra sig fritt och säkert i ett
område. Genom att merparten av trafiken stannar i p-hus i närheten av
huvudgatorna kommer trafikbelastningen att vara låg i större delar av
området. Det är dock viktigt att dessa inre gator utformas så motordrivna
fordon naturligt rör sig långsamt så att de inte utgör en säkerhetsrisk för de
barn som rör sig i stadsdelen.
Barn har inte blivit hörda i arbetet med detaljplanen. I processen som
föregått dispositionsplanen har det dock funnits en dialog med barn om
deras visioner om sitt framtida boende i skolor och som aktivitet i Sommar
Lund 2013.
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
Bostäder placeras med fördel vid grönska och torgbildningar. Det ska finnas
bostäder i alla byggnader som vetter mot spårvagnshållplatsen för att ge
trygghet till hållplatserna på kvällar och nätter, även om det är lokaler i
bottenvåningarna. Det ska finnas bostäder längs de viktigaste cykelstråken
med inte alltför långa uppehåll. Att ha bostadsentréer inom synhåll, ca 25
meter, ökar känslan av trygghet. Mot Solbjersvägen bör det finnas inslag av
bostäder för att göra denna huvudgata trygg på kvällar och nätter.
Det behövs bullerskydd mellan Solbjersvägen och skolans tomt vilket gör
att den visuella kontakten mellan gata och skolgård bryts. Cykeltunneln
söder om skolan kommer att upplevas tryggare om det finns en god kontakt
mellan cykelväg och skolgård. Det är gynnsamt att skolgården sänkts mot
cykelvägen och cykeltunneln.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND
Ole Kasimir
Planchef

Astrid Avenberg Rosell
planarkitekt
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-12-15

§ 229

Detaljplan för del av Östra Torn 27:2
(Centrala Brunnshög Parkkvarteren).
Samråd

Dnr BN 2016/0500

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har 2016-03-03 på Tekniska nämndens (TN)
uppdrag begärt planläggning av del av Östra Torn 27:2, Centrala
Brunnshög enligt beslut i TN 2016-02-17. Planens syfte är att planlägga
kommunal mark för framför allt bostäder men även centrumverksamhet,
kontor m m och den centralt belägna stadsdelsparken samt utöka
skolgård.
Planen innefattar sju kvarter som innehåller byggrätter för bostäder,
centrumverksamhet och parkeringshus. Det centrala kvarteret ges en
flexibel användning och ska bli föremål för en markanvisningstävling.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte
kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap. 34 § plan- och
bygglagen.

Beslutsunderlag
PÄ 08/2016
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-12-02
Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2016-12-02
Illustration, upprättad 2016-12-02
Planbeskrivning, upprättad 2016-12-02

Yrkanden
Ulf Nymark (MP), Mia Honeth (L), ordföranden Björn Abelson
(S), Helmut Moser (V), Dimitrios Afentouis (KD), Lena Gustafsson (M)
och Bernt Bertilsson (C) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög
Parkkvarteren) i Lund, Lunds kommun för samråd

Reservationer
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation ges in, se
protokollsbilaga 1 till beslutspunkt 2016-12-15 § 229.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-12-15

Protokollsanteckningar
Följande avger anteckningar som godkänns av ordföranden för
anteckning i protokollet.
Ulf Nymark (MP). ”Den förlegade P-normen för Brunnshög är inte
anpassad till målsättningarna för trafiken. Antalet p-platser skulle kunna
sänkas till ett betydligt lägre antal med hänsyn till det utomordentligt
goda kollektivtrafikläget.” Helmut Moser (V) instämmer i den
anteckningen.
Jan Annerstedt (FNL). ”Kollektivtrafiken för Brunnshög är en viktig del
av stadsutvecklingen. Medför varierat stadsliv för alla som bor, arbetar
och besöker området. Beklagligt att man inte valt laddningsbara,
utsläppsfria elbussar.”

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-15

BN 2016/0212

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Diamanten , Plan 1, Kristallen, Brotorget 1, 2016-12-15 klockan
17.00–20.20

Ledamöter

Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP)
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare

Alexander Wallin (M), ersättare för Klas Svanberg (M)

Ersättare

Fredrik Fexner (S)
Astrid Åkesson (S)
Johan Helgeson (MP)
Mattias Brage (L)
Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL)
Per Johnsson (C)
Erik Ahlm (FI)

Övriga

Katarina Öberg Magnusson, sekreterare
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Ole Kasimir, planchef
Jonas Andreasson, lantmäterichef/ stadsingenjör
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Vesna Vasiljkovic, översiktsplanarkitekt
Daniel Mathiasson, översiktsplanarkitekt
Ulrika Thulin, planarkitekt
Klara Bengtsson, planarkitekt
Christoffer Karlsson, trafikplanerare
Astrid Avenberg Rosell, planarkitekt
Jenny Lindström, samordnare/ planarkitekt
Birgitta Mitchell, biträdande stadsarkitekt
Henrik Borg, stadsantikvarie
Justina Bacinska, tillsynshandläggare

Justerare

Mohsen Abtin (S)

Justerare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-15

BN 2016/0212

§ 214-237

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, den 19 december
2016 kl. 10.00
Underskrifter
Sekreterare

Katarina Öberg Magnusson

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Mohsen Abtin (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-12-15

Paragrafer

§ 214-237

Datum då anslaget sätts upp

2016-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Byggnadsnämndens kansli, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Öberg Magnusson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-01-11
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Byggnadsnämnden i Lund

Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög
Parkkvarteren) i Lund – samråd
Brunnshög
PÄ08/2016
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har 2016-03-03 på Tekniska nämndens (TN)
uppdrag begärt planläggning av del av Östra Torn 27:2, Centrala Brunnshög
enligt beslut i TN 2016-02-17. Planens syfte är att planlägga kommunal
mark för framför allt bostäder men även centrumverksamhet, kontor m m
och den centralt belägna stadsdelsparken samt utöka skolgård.
Planen innefattar sju kvarter som innehåller byggrätter för bostäder,
centrumverksamhet och parkeringshus. Det centrala kvarteret ges en flexibel
användning och ska bli föremål för en markanvisningstävling.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och
bygglagen.
Beslutsunderlag
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-12-02 (denna handling)
 Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2016-12-02
 Illustration, upprättad 2016-12-02
 Planbeskrivning, upprättad 2016-12-02
Barnets bästa
Barn berörs av planeringen av Centrala Brunnshög eftersom många barn
kommer bo och vistas i området i framtiden. Barnets bästa har beaktats. Den
gröna strukturen med stadsdelsparken och de gröna passagerna mellan
kvarteren skapar en inre lugnare och lekfullare miljö där även små barn kan
röra sig fritt. Stadsdelsparken, Solbjersparken, Kunskapsparken och
Kungsmarken erbjuder barn rekreationsmiljöer, naturlek och
naturupplevelser. I planen ingår att utöka skolgården för planerad skola,
utökningen har hög kvalitet och innehåller skog (förplanteringen). Barn som
kommer att bo i planområdet behöver inte passera spårvägen eller
huvudgator för att gå till den nya skolan. Trafikbelastningen kommer att
vara låg i större delen av planområdet. Det finns en inneboende konflikt
mellan tillgänglighet med bil och kollektivtrafik och mindre barns möjlighet
att röra sig fritt och säkert i ett område.
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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Ärendet
Tekniska förvaltningen har 2016-03-03 på Tekniska nämndens (TN)
uppdrag begärt planläggning av del av Östra Torn 27:2, Centrala Brunnshög
enligt beslut i TN 2016-02-17. Planens syfte är att planlägga kommunal
mark för framför allt bostäder men även centrumverksamhet, kontor m m
och den centralt belägna stadsdelsparken samt utöka skolgård.
Det aktuella området är ca 8,8 ha och är en del av den stora kommunala
fastigheten Östra Torn 27:2 och är belägen norr om Solbjersvägen, mellan
det kommande handelskvarteret och den redan planlagda skoltomten samt
intill spårvägen och hållplats Centrala Brunnshög.
Då byggnation av spårvägen snart startar, är det viktigt att hållplatsnära
lägen exploateras i tidiga skeden. Efterfrågan på bostäder i området bedöms
som stor. Planen innefattar sju kvarter som innehåller byggrätter för
bostäder, centrumverksamhet och parkeringshus. Det centrala kvarteret ges
en flexibel användning för olika möjliga lösningar och ska bli föremål för en
markanvisningstävling.
En volymstudie har tagits fram för planområdet. Planområdet kan innehålla
ca 650 bostäder, ca 3 000 m2 centrumverksamhet (totalt ca 71 000 m2 BTA),
5 000 m2 skolgård och 3,8 ha park. Täthetsberäkningarna som gjorts 2014 i
Dispositionsplanen har nu skruvats upp. Tätheten inom planområdet har
ökat från exploateringstal ca 1,3 till exploateringstal 1,8.
Konsekvenserna av planförslaget blir att fler bostäder byggs, tryggheten
ökar i och med att fler människor kommer att röra sig i området och ytor för
rekreation förstärks och utökas. Barns bästa har beaktats och planen
erbjuder olika lekmiljöer, utökad skolgård och rekreation.
Jordbruksmark tas i anspråk. De biologiska värdena ökas i och med att
grönstråk och stadsdelsparken anläggs och att fördröjningsmagasin
anordnas.
Sammantagande är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
att skicka ut detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög
Parkkvarteren) i Lund, Lunds kommun för samråd
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ole Kasimir
planchef
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Astrid Avenberg Rosell
planarkitekt
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Byggnadsnämnden i Lund

Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög
Parkkvarteren) i Lund – samråd
Brunnshög
PÄ08/2016
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har 2016-03-03 på Tekniska nämndens (TN)
uppdrag begärt planläggning av del av Östra Torn 27:2, Centrala Brunnshög
enligt beslut i TN 2016-02-17. Planens syfte är att planlägga kommunal
mark för framför allt bostäder men även centrumverksamhet, kontor m m
och den centralt belägna stadsdelsparken samt utöka skolgård.
Planen innefattar sju kvarter som innehåller byggrätter för bostäder,
centrumverksamhet och parkeringshus. Det centrala kvarteret ges en flexibel
användning och ska bli föremål för en markanvisningstävling.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och
bygglagen.
Beslutsunderlag
• Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-12-02 (denna handling)
• Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2016-12-02
• Illustration, upprättad 2016-12-02
• Planbeskrivning, upprättad 2016-12-02
Barnets bästa
Barn berörs av planeringen av Centrala Brunnshög eftersom många barn
kommer bo och vistas i området i framtiden. Barnets bästa har beaktats. Den
gröna strukturen med stadsdelsparken och de gröna passagerna mellan
kvarteren skapar en inre lugnare och lekfullare miljö där även små barn kan
röra sig fritt. Stadsdelsparken, Solbjersparken, Kunskapsparken och
Kungsmarken erbjuder barn rekreationsmiljöer, naturlek och
naturupplevelser. I planen ingår att utöka skolgården för planerad skola,
utökningen har hög kvalitet och innehåller skog (förplanteringen). Barn som
kommer att bo i planområdet behöver inte passera spårvägen eller
huvudgator för att gå till den nya skolan. Trafikbelastningen kommer att
vara låg i större delen av planområdet. Det finns en inneboende konflikt
mellan tillgänglighet med bil och kollektivtrafik och mindre barns möjlighet
att röra sig fritt och säkert i ett område.
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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Ärendet
Tekniska förvaltningen har 2016-03-03 på Tekniska nämndens (TN)
uppdrag begärt planläggning av del av Östra Torn 27:2, Centrala Brunnshög
enligt beslut i TN 2016-02-17. Planens syfte är att planlägga kommunal
mark för framför allt bostäder men även centrumverksamhet, kontor m m
och den centralt belägna stadsdelsparken samt utöka skolgård.
Det aktuella området är ca 8,8 ha och är en del av den stora kommunala
fastigheten Östra Torn 27:2 och är belägen norr om Solbjersvägen, mellan
det kommande handelskvarteret och den redan planlagda skoltomten samt
intill spårvägen och hållplats Centrala Brunnshög.
Då byggnation av spårvägen snart startar, är det viktigt att hållplatsnära
lägen exploateras i tidiga skeden. Efterfrågan på bostäder i området bedöms
som stor. Planen innefattar sju kvarter som innehåller byggrätter för
bostäder, centrumverksamhet och parkeringshus. Det centrala kvarteret ges
en flexibel användning för olika möjliga lösningar och ska bli föremål för en
markanvisningstävling.
En volymstudie har tagits fram för planområdet. Planområdet kan innehålla
ca 650 bostäder, ca 3 000 m2 centrumverksamhet (totalt ca 71 000 m2 BTA),
5 000 m2 skolgård och 3,8 ha park. Täthetsberäkningarna som gjorts 2014 i
Dispositionsplanen har nu skruvats upp. Tätheten inom planområdet har
ökat från exploateringstal ca 1,3 till exploateringstal 1,8.
Konsekvenserna av planförslaget blir att fler bostäder byggs, tryggheten
ökar i och med att fler människor kommer att röra sig i området och ytor för
rekreation förstärks och utökas. Barns bästa har beaktats och planen
erbjuder olika lekmiljöer, utökad skolgård och rekreation.
Jordbruksmark tas i anspråk. De biologiska värdena ökas i och med att
grönstråk och stadsdelsparken anläggs och att fördröjningsmagasin
anordnas.
Sammantagande är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
att skicka ut detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög
Parkkvarteren) i Lund, Lunds kommun för samråd
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ole Kasimir
planchef
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Astrid Avenberg Rosell
planarkitekt

Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-02-17
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Emma Möller
046-3599248
emma.moller@lund.se

Yttrande över: Aktualisering av LundaEko II
Sammanfattning
Delmål och ansvarsfrågor har setts över vid aktualiseringen av LundaEko
II. En förändring av LundaEko II behövs för att bättre följa nuvarande
ledningsprocess och målstruktur i Lunds kommun.
Barn- och skolnämnd Lunds stad har dessutom ett tydligt miljöuppdrag
inskrivet i skollag och läroplan. I läroplanen för skolan är
miljöperspektivet ett av de övergripande perspektiven för grundskolan.
Det betyder att undervisningen i olika ämnen ska planeras utifrån ett
miljöperspektiv. Efter avslutad grundskola är målet att samtliga elever
har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar
utveckling samt förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön,
hälsan och samhället.
Att årligen följa ett antal miljöindikatorer som sedan kan ligga till grund
för nämndernas utvecklingsmål kan vara ett bättre sätt att följa
kommunens övriga ledningsprocess och minska antalet mål.
För Barn- och skolnämnd Lunds stad kan aktualiseringen av LundaEko II
innebära kännbara ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Yttrande över ”Aktualisering av
LundaEko II” den 17 februari 2017 dnr BSL 2017/0020.
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 13 december
2016, § 45 dnr KS 2016/0488.
Aktualiserad LundaEko II remissversion den 27 december 2016.
Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2016 § 154.

Barnets bästa
Ärendet berör barn genom att LundaEko II har som utgångspunkt att
lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen
är lösta.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se
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Ärendet
Aktualiseringen av LundaEko II har inneburit att ansvarsfördelningen
tydliggjorts och att målstrukturen setts över. Omfattningen är 8
prioriterade områden och antalet delmål har minskat från 42 till 37.
Styrelser och nämnder ges möjlighet att lämna synpunkter på följande:


Innehåll och formulering av delmål som har ändrats



Ansvarsfördelning för delmål



Ekonomiska konsekvenser

Barn- och skolförvaltning Lunds stads förslag till
yttrande:
Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen har setts över. Nämnder med samordningsansvar
har angetts vilket är ett förtydligande. Alla nämnder och styrelser har
gemensamt ansvar för 15 delmål.
Barn- och skolnämnd Lunds stad ansvarar för verksamheter som styrs av
skollag och läroplan. I både skollag och läroplan finns det redan ett
tydligt miljöuppdrag inskrivet som alla förskolor och skolor måste arbeta
efter. Barn- och skolnämnd Lunds stad har inte behov av ett
måldokument som LundaEko II eftersom miljöarbetet redan styrs av
skollag och läroplan. I läroplanen för grundskolan är miljöperspektivet
ett av de övergripande perspektiven. Det betyder att undervisningen i
olika ämnen ska planeras utifrån ett miljöperspektiv. Miljöarbetet är
tydligt formulerat i läroplanen i syfte att våra barn och unga ska utveckla
ansvarstagande för den miljö de själva direkt kan påverka och få ett
personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.
Undervisningen ska även belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt
att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Efter
avslutad grundskola är målet att samtliga elever har fått kunskaper om
förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling samt
förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön, hälsan och
samhället.
Exempel på hur miljöperspektivet arbetas in i ämnena är:


Ekologisk mat beaktas kontinuerligt i undervisningen på alla
enheter.



Information ges om ekomatssatsningen i syfte att öka elevernas
valkompetens i samband med livsmedel.



Förskolor och skolorna arbetar även på olika sätt med att öka barn
och elevers medvetenhet om matens inverkan på miljön.



Skolorna arbetar t.ex. med miljömärkning, närproducerad mat,
metoder att minska matsvinnet, transporter av livsmedel och djur
samt livsmedelsproduktionens negativa betydelse för övergödning
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av sjöar och hav.
Under de senaste åren har förändringar skett i kommunens
ledningsprocess och målstrultur. KF har tagit beslut om fokusområden
och nämnder beslutar om utvecklingsmål. Syftet har varit att få färre mål
och att rollfördelningen mellan de politiska nivåerna ska bli tydligare. De
många målen i LundaEko II skapar en stor obalans i kommunens
ledningsprocess. Det vore bättre om LundaEko II samordnas med
ledningsprocessen. Istället för dagens styrning med många detaljerade
mål borde nämnderna få besluta om utvecklingsmål för miljöarbetet i
samma ordning som för övriga utvecklingsmål. Däremot är det viktigt att
årligen följa ett antal miljöindikatorer för hela kommunen. Denna
uppföljning bör sedan ligga till grund för hur nämndernas utvecklingsmål
kan formuleras.
Ekonomiska konsekvenser
Aktualiseringen av LundaEko II kan få kännbara ekonomiska
konsekvenser för barn- och skolnämnd Lunds stad. I LundaEko II
föreslås bl.a. att år 2020 ska 100 % av inköpskostnaden för livsmedel
avse ekologisk mat. Vidare ska det enligt målet ”Minskad
kemikaliebelastning” inte förekomma miljö- och hälsofarliga ämnen i
Lunds kommuns verksamheter som rör barn- och unga, tex i
byggnadsmaterial så som plastmattor. Detta är positivt men kan i
förlängningen bli kostsamt för barn- och skolnämnd Lunds stad.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott i
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse, Yttrande över:
Aktualisering av LundaEko II”, 2017-02-17.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Emma Möller
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Kommunkontoret
Strategisk utvecklingsavdelning

LundaEko II
2016-12-21

Jon Andersson
046-35 58 40

Samtliga nämnder och styrelser

Jon.andersson@lund.se

Följebrev remiss: Aktualisering av
LundaEko II
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade vid sitt
sammanträde den 13 december 2016 att remittera aktualiserad LundaEko
II till samtliga nämnder och styrelser.
I LundaEko II står att kommunstyrelsen ska göra en aktualisering av
delmålen 2016. Aktualiseringen har gjorts med utgångspunkt från de
beslut som kommunfullmäktige fattade i samband med utvärderingen av
programmet.
Styrelser och nämnder ges möjlighet att lämna synpunkter på följande:


Innehåll och formulering av delmål som har ändrats



Ansvarsfördelning för delmål



Ekonomiska konsekvenser

Synpunkter på delmålen lämnas förslagsvis i tabellform (se förslag s 2)
för att underlätta hantering av inkomna svar. Svar lämnas senast den 31
mars 2017.
Indikatorerna beslutas inte av kommunfullmäktige men bilagan skickas
med i remissen för information.
Om ni önskar mer information så får ni gärna bjuda in oss till
ledningsgruppsmöten eller andra lämpliga forum.

Med vänliga hälsningar
Jon Andersson
chef miljöstrategiska enheten

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

Box 41
221 00 Lund

Kyrkogatan 11

046-35 50 00

www.lund.se
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Lunds kommuns program för
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Beställare: Kommunfullmäktige
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Inledning
Lunds kommun har ambitiösa mål i sitt arbete för en bättre miljö och en hållbar utveckling.
Ett exempel är Lunds mål om att halvera mängden utsläpp av växthusgaser i kommunen
senast 2020, jämfört med 1990 års nivåer. För att kommunens ska lyckas med detta krävs
beslutsamhet, kunskap och mod att fatta rätt beslut.
Lunds program för ekologisk hållbar utveckling 2014-2020 – LundaEko II omfattar Lunds
kommun som geografiskt område och ingår i kommunens samlade miljömålsarbete.
LundaEko II anger vad som ska prioriteras i miljöarbetet, både för det geografiska området
Lunds kommun och inom den kommunala organisationen. LundaEko II fokuserar på den
ekologiska dimensionen av begreppet hållbar utveckling samtidigt som det beaktar sociala
och ekonomiska aspekter.
LundaEko II är ett av Lunds kommuns viktigaste styrdokument för politiker och tjänstemän i
arbetet för en hållbar utveckling.
LundaEko II bygger, liksom föregångaren LundaEko, på de nationella miljökvalitetsmålen.
Utifrån dessa mål har Lunds kommun formulerat åtta prioriterade områden för sitt
miljöarbete:









Engagera flera
Hållbar konsumtion
Minskad kemikaliebelastning
Minskad klimatpåverkan
Klimatanpassning
Hållbar stadsutveckling
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Friskt vatten och frisk luft

LundaEko II ersätter tidigare miljöprogram och är en fortsättning på LundaEko I (Lunds
program för ekologisk hållbar utveckling 2006-2012), som i sin tur var en fortsättning på
Lunds första Agenda 21-dokument från 1997 och Lunds miljöprogram från 1990.
Många förtroendevalda och tjänstemän i Lunds kommun har deltagit i processen att ta fram
förslaget till LundaEko II. Revideringsarbetet inleddes med en miljöbedömning, därefter
prioriterade en bred politisk referensgrupp vilka områden Lund bör arbeta med. Detta har
sammanfattats i utgångspunkterna för LundaEko II. Tjänstemän från förvaltningar och bolag i
Lunds kommun har därefter arbetat fram förslag till mål, delmål och indikatorer.
Under 2015-2016 utvärderades LundaEko II för att granska måluppfyllnad samt för att
bedöma hur långt nämnder och styrelser, inom Lunds kommun, har kommit i arbetet med att
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genomföra åtgärder. Utvärderingen ligger till grund för denna aktualiserade version av
LundaEko II.
I den aktualiserade versionen av LundaEko II har de globala målen för hållbar utveckling
beaktats.
Läsanvisning för LundaEko II
Utgångspunkter

Utgångspunkterna i LundaEko II utgör grunden för Lunds kommuns arbete för en ekologiskt
hållbar utveckling. Utgångspunkterna riktar sig både till Lunds kommun som organisation och
till alla som bor och verkar i Lunds kommun.
Prioriterade områden

LundaEko II har åtta prioriterade områden. Varje område innehåller introduktionstext, mål,
delmål.
Mål och delmål

Inom varje prioriterat område finns ett mål. Målet är övergripande och vänder sig till
kommunen som organisation samt till alla som bor och verkar i kommunen.
För respektive prioriterat område finns delmål som har sin utgångspunkt i det övergripande
målet.
Ett mål (nummer 4) och två av delmålen (nummer 4.3, 6.3) är sedan tidigare antagna av
kommunfullmäktige, men ingår i LundaEko II för att skapa en helhet.
Ansvar

För respektive delmål anges vilka nämnder och styrelser som ansvarar för arbetet med att
uppnå delmålen.
Huvudansvarig nämnd eller styrelse markeras med fetstil och resterande angivna nämnder och
styrelser är delansvariga för uppnå delmålet.
Huvudansvaret innebär att angiven nämnd eller styrelse har ett övergripande
samordningsansvar för att leda, driva, och utveckla arbetet med delmålet. I de fall där flera
nämnder eller styrelser är huvudansvariga har de ett gemensamt ansvar att samordna arbetet
med delmålet.
Delansvaret innebär att angiven nämnd eller styrelse är ansvarig för att ta fram och
genomföra åtgärder inom ramen för sin verksamhet, delta i det kommungemensamma arbetet,
samt att årligen rapportera sitt genomförda arbete i kommunens IT-ledningsstöd.
Relaterade dokument

Relaterade dokument anger vilka kommunala beslut, styrdokument och liknande som berör
området.
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Faktarutor

Faktarutorna anger en kort beskrivning eller definition av olika begrepp.
Bilaga

I bilagan till LundaEko II finns indikatorer för de prioriterade områdena. Indikatorerna antas
inte av kommunfullmäktige (KF) och kommer under programtiden att uppdateras vid behov.
De globala målen för hållbar utveckling 2030
Vid FN:s toppmöte i slutet av september år 2015 antogs de 17 globala målen för hållbar
utveckling. Begreppet hållbar utveckling utgörs av tre dimensioner; den ekologiska, den
sociala och den ekonomiska, och grundar sig på Brundtlandkommissionens (1987) definition:
”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
De globala målen för hållbar utveckling syftar till att utrota extrem fattigdom, minska
ojämlikheter och orättvisor i världen samt att möta det globala klimathotet.
I illustrationen av de globala hållbarhetsmålen nedan visar det understa lagret (basen) den
ekologiska hållbarheten, vilket utgör fundamentet för de två andra dimensionerna (illustration
1). De ekonomiska och sociala dimensionerna är beroende av den ekologiska, vilket kan
beskrivas som att ”planeten sätter ramarna”. Den ekologiska dimensionen innefattar bland
annat drickbart vatten, ett stabilt klimat, produktiv jord- och skogsmark och marint liv och
fungerar livsuppehållande för mänskligheten. Åtskilliga globala studier visar att dessa
livsuppehållande funktioner är hotade på ett oroande sätt. Högre upp i illustrationen finner vi
den sociala och så småningom den ekonomiska dimensionen. Även om den ekologiska
dimensionen är avgörande, så begränsar den inte vår möjlighet till innovation, välstånd och
framgång – så länge vi håller oss inom ”planetens gränser”.
LundaEko II fokuserar på den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling samtidigt som
arbetet med att ta fram mål och delmål har beaktat sociala och ekonomiska aspekter.
I samband med aktualiseringen av LundaEko II, hösten 2016, har de globala mål som berör
programmet tagits i beaktan. LundaEko II överensstämmer väl med de globala målområdena;







6. Rent vatten och sanitet
7. Hållbar energi för alla
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringen samt
15. Ekosystem och biologisk mångfald

LundaEko II tangerar även målområdena


3. Hälsa och välbefinnande, genom det prioriterade områdena Minskad
kemikaliebelastning och Friskt vatten och frisk luft,
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8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, genom etiska krav i offentlig
upphandling under det prioriterade området Hållbar konsumtion,
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, genom bland annat kravställande i
offentlig upphandling, under det prioriterade området Hållbar konsumtion, samt
genom det prioriterade området Hållbar stadsutveckling, med fokus på innovation och
hållbar infrastruktur,
14. Hav och marina resurser, genom det prioriterade områdena Friskt vatten och frisk
luft samt Minskad kemikaliebelastning.

Illustration 1: FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling 2030.

6

LundaEkoprocessen - genomförande
LundaEkoprocessen är den interna process, i Lunds kommuns organisation, som säkerställer
att LundaEko II genomförs på ett effektivt sätt. Processen består av en huvudprocess,
stödprocesser och delprocesser för att nå våra uppsatta mål och delmål i LundaEko II (se
illustration 2).

Illustration 2. Schematisk bild över LundaEkoprocessen (temporär layout).

Lunds kommuns nämnder och styrelser är ansvariga för att genomföra LundaEko II.
Kommunens nämnder och styrelser ska beakta LundaEko II:s mål och delmål i den strategioch planeringsprocess som resulterar i en ekonomi- och verksamhetsplan (EVP). På detta sätt
integreras miljöfrågorna i verksamhetens planering, och kostnaderna för att uppnå målen i
LundaEko II kopplas till den interna budgetprocessen (illustration 3).
Miljöledningssystemet på kommunens förvaltningar och bolag utgör en stödprocess till
LundaEko II och till nämnders och styrelsers ekonomi och verksamhetsplanering (illustration
2). Miljöledningen är ett viktigt verktyg för att arbeta med åtgärder för att uppnå LundaEko
II:s mål samt för att arbeta med andra handlingsplaner inom kommunen till exempel
energiplanen, avfallsplanen, grönprogram, LundaKem (Lunds kemikalieplan), LundaMaTs III
(Lunds strategi för ett Hållbart transportsystem), klimatanpassningsplanen samt Lunds vatten.
De prioriterade områdena i LundaEko II (1-8) utgör viktiga delprocesser, med
handlingsplaner, för att nå mål och delmål i LundaEko II (illustration 2).
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Två andra viktiga stödprocesser för att arbeta effektivt med LundaEko II är kommunens ITledningsstöd, där arbetet följs upp och utvärderas, samt kommunikation och dialog
(illustration 2).

Illustration 3: Kommunens interna ledningsprocess för EVP (Ekonomi- och verksamhetsplan) 2018-2020. Bilden
visar när under året moment i LundaEkoprocessen ska ske.

Dialog och kommunikation
För att arbetet med LundaEko II ska bli framgångsrikt behövs dialog inom och mellan
förvaltningar och bolag, samt med externa aktörer och kommuninvånare. Dialogen är
kommunens ansvar och syftar till att ge både kunskap och motivation. En
kommunikationsplan för LundaEko II, med tillhörande förslag på insatser och åtgärder, togs
fram av kommunkontoret under 2015. Åtgärdsdelen ska uppdateras och följas upp årligen.
Uppföljning och utvärdering
LundaEko II ska följas upp av kommunstyrelsen som har det kommunövergipande ansvaret
för programmet. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna LundaEko II-uppföljningen
med annan miljöuppföljning i kommunen. Uppföljningen sker genom inrapportering av de
indikatorer som finns i bilagan till LundaEko II, genom uppföljning av styr- och
åtgärdsdokument, samt genom nämndernas årsanalyser. Indikatorerna ska årligen redovisas i
januari till kommunstyrelsen av angiven nämnd och styrelse (illustration 3). Redovisningen
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sker via kommunens interna IT-ledningsstöd. Indikatorerna kommer under programtiden att
uppdateras vid behov.
LundaEko II:s måluppfyllnad, och miljöläget i Lund, redovisas i en årlig miljöredovisning.
Miljöredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige i samband med kommunens
årsredovisning. Två gånger under programperioden, 2015 och 2018, lämnar kommunstyrelsen
en fördjupad utvärdering till kommunfullmäktige av mål och delmål samt en utvärdering av
hur långt nämnder och styrelser kommit med arbetet att genomföra åtgärder i
handlingsplanerna. Kommunfullmäktige ska ta ställning till utvecklingen av LundaEko II, och
till eventuella behov av ytterligare åtgärder eller förändringar. År 2020 ska en extern revision
av programmet genomföras.
Giltighet och revidering
LundaEko II gäller till och med 2020. År 2016 ska kommunstyrelsen göra en aktualisering av
delmålen. Eventuella ändringar ska antas av kommunfullmäktige. I övrigt kan delmålen
revideras vid behov under programmets giltighetstid. Alla sådana revideringar ska antas av
kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser och prioriteringar
Att skapa ett hållbart samhälle medför kostnader, oavsett vilken vägs som väljs. Forskning
och erfarenheter visar att ett förebyggande, proaktivt arbete ger de lägsta kostnaderna, inte
bara monetärt utan även ekologiskt och socialt.
Samhällsekonomiska kostnadsberäkningar för miljöförstöring har gjorts i många olika
sammanhang. En av de mest kända är Stern-rapporten1 från år 2006. Enligt rapporten skulle
det kosta en procent av världens BNP att bromsa växthuseffekten fram till år 2050 om man
minskar koldioxidutsläppen i tid. Om klimatförändringarna inte bromsas och vi till exempel
får en femgradig ökning av medeltemperaturen till år 2100 skulle kostnaderna för
konsekvenserna av detta bli upp till 20 procent av BNP.
Länsstyrelsen i Skåne län gjorde år 2011 en beräkning av kostnaden för utsläpp av koldioxid
från transporter i Skåne, vilket år 2011 uppgick till 3,6 miljarder kronor2. Enligt en beräkning,
utförd av kemikalieinspektionen år 2012 uppgår samhällskostnaden för benbrott, till följd av
kadmium på åkermark och i mat, till 4,2 miljarder kronor per år3.
Att arbeta framsynt och proaktivt för en hållbar utveckling är därför ekonomiskt fördelaktigt
och gör Lund till en attraktiv kommun att bo och verka i.
1

Stern, N. The Economics of Climate Change – the Stern Review, 2006

Jendteg Stefan Länsstyrelsen Skåne. Gjord utifrån RUS databas och Trafikverkets Samhällsekonomiska
principer och kalkylvärden för transportsektorn - ASEK 5. Kapitel 11: Luftföroreningar, kostnader och
emissionsfaktorer. Trafikverket 2012
3 Kemikalieinspektionen 2012. Samhällsekonomisk kostnad för frakturer orsakade av kadmiumintag via maten.
2
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Utgångspunkter för LundaEko II
LundaEkos utgångspunkter utgör grunden för Lunds kommuns arbete för en hållbar
utveckling.
LundaEko II utgår från Lunds kommuns vision 2025, med Brundtlandkommissionens
(1987) definition av hållbar utveckling4:
”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
LundaEko II har följande utgångspunkter:
Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska ges möjlighet att medverka till att:
- lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta
- uppnå de svenska miljökvalitetsmålen
- sluta kretsloppen
- utvecklingen utanför kommunens och Sveriges gränser blir hållbar
- föra dialog och samarbeta kring hållbarhetsfrågor.
Alla nämnder och styrelser i Lunds kommun ska:
- ta hänsyn till miljön i alla beslut
- ständigt utveckla och förbättra sitt miljöarbete genom sina ledningssystem
- arbeta för att skapa god livskvalitet med tillgång till gröna miljöer
- vara förebilder inom områdena hållbar stadsutveckling, förnybar energi, naturvård,
hushållning av resurser, minimering av skadliga ämnen samt ett miljöanpassat
transportsystem
- ha ansvar för att inom sina respektive områden genomföra, följa upp och kommunicera
LundaEko med alla som bor och verkar i kommunen
- bidra med kunskap för att alla som bor och verkar i kommunen ska kunna välja hållbara
alternativ.

4

The United Nations World Commission on Environment and Development. 1987. Our common future.
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Prioriterade områden
Engagera flera
För att genomföra LundaEko II:s mål behöver alla som bor och verkar i kommunen engagera
sig och agera för en hållbar utveckling. Detta prioriterade område skiljer sig i förhållande till
de andra prioriterade områdena, eftersom det utgör en stödprocess till samtliga områden av
LundaEko II. I praktiken innebär det att kommunikation, dialog och samarbeten ska grunda
sig på behov identifierade i LundaEko II:s prioriterade områden.
För att engagera arbetar kommunen med informations- och kunskapsspridning, dialog,
samverkan samt attityd- och beteendefrågor. Barn och unga nås bland annat via Naturskolan
och Ungdomsforum för Agenda 21 (UFO) och genom skolornas och förskolornas
kontinuerliga hållbarhetsarbete. Olika utskick, utställningar och evenemang om hållbar
utveckling genomförs regelbundet för att nå Lundaborna.
Beteendeförändringar som kan leda till en mer hållbar utveckling tar tid att uppnå och kräver
kontinuitet och beslutsamhet. Arbetet med att engagera politiker, tjänstemän och
kommuninvånare att göra hållbara val behöver intensifieras.

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

Ursprungligt delmål

Aktualiserat delmål

Ansvar

1.1 Lunds kommun ska bidra
med kunskap, information,
goda exempel och verktyg för
att göra det enkelt att välja
hållbara alternativ.

1.1 Lunds kommun ska,
utifrån samtliga prioriterade
områden i LundaEko II, bidra
med kunskap, information,
goda exempel och verktyg
för att göra det enkelt att
välja hållbara alternativ.

Kommunstyrelsen,
Alla nämnder och
styrelser

Kommentar
Redaktionell förändring.
Engagera flera är en
viktig stödprocess för att
arbeta med samtliga
prioriterade områden i
LundaEko. Kunskaps-,
utbildnings-, och
informationsåtgärder är
kritiska för ett
framgångsrikt
miljöarbete. Mot denna
bakgrund har delmålet
omformulerats för att
bättre avspegla hur
viktigt det är med
kommunikationsinsatser
inom samtliga
prioriterade områden i
LundaEko.
Ansvaret har
förtydligats.
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1.2 Lunds kommun ska öka
och utveckla samarbetet och
dialogen kring hållbar
utveckling inom organisationen
samt med företag, universitet,
organisationer och
medborgare.

1.2 Lunds kommun ska,
utifrån samtliga prioriterade
områden i LundaEko II, öka
kunskapen samt utveckla
samarbetet och dialogen
kring hållbar utveckling inom
organisationen samt med
företag, universitet,
organisationer och
medborgare.

Kommunstyrelsen,
Alla nämnder och
styrelser

Redaktionell förändring.
Engagera flera är en
viktig stödprocess för att
arbeta med samtliga
prioriterade områden i
LundaEko. Kunskaps-,
utbildnings-, och
informationsåtgärder är
kritiska för ett
framgångsrikt
miljöarbete. Mot denna
bakgrund har delmålet
omformulerats för att
bättre avspegla hur
viktigt det är med
kommunikationsinsatser
inom samtliga
prioriterade områden i
LundaEko.
Ansvaret har
förtydligats.

1.3 2020 ska Lunds kommuns
betygsindex för hur nöjda
medborgarna är med
kommunens miljöarbete vara
minst 75 i SCB:s
medborgarundersökning.

Delmålet stryks

1.4 Andelen grundskolor och
förskolor med utmärkelser för
lärande för hållbar utveckling
(se faktaruta) ska öka till 70
procent 2016 och till 100
procent 2020.

1.3 Andelen grundskolor och
förskolor med utmärkelser för
lärande för hållbar utveckling
(se faktaruta) ska öka till 100
procent 2020.

Kommunstyrelsen,
Alla nämnder och
styrelser

Delmålet stryks

Barn- och
Skolnämnderna

Redaktionell förändring.

Omformuleras till
indikator för det
övergripande målet (se
bilaga indikatorer).

Utgången tidsfrist tas
bort.

Faktaruta
Uttrycket Lärande för hållbar utveckling avser skolor som är certifierade enligt Grön flagg eller
Skola för hållbar utveckling eller motsvarande certifieringssystem.
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Hållbar konsumtion
Att konsumera hållbart innebär att visa omsorg om de konsekvenser som inköp av en vara
eller tjänst får för miljön, ekonomin och sociala förhållanden, både lokalt och globalt. En stor
andel av de varor vi konsumerar i Sverige försämrar miljön i de länder där produktionen och
råvaruutvinningen sker. Konsumtionen i Lund ger globala avtryck – till exempel kommer
hälften av utsläppen av växthusgaser från en genomsnittlig Lundabo från konsumtion.
Under de senaste åren har cirkulär ekonomi dykt upp som ett nytt begrepp i samhället. Den
växande befolkningen och ökad ekonomisk aktivitet förbrukar jordens resurser allt snabbare.
Under 2016 så inföll den s.k. ”Earth Overshoot Day” den 8 augusti, vilket innebär att vi på sju
månader har förbrukat jordens årsproduktion av ekologiska resurser. Som det är idag skulle vi
behöva drygt 1,6 jordklot för att matcha människans konsumtion- och om alla skulle leva som
oss i Sverige skulle vi behöva 3,7 planeter. För att komma åt detta behöver vi en ekonomi som
bygger på kretslopp – en cirkulär ekonomi med cirkulära flöden. Förändringar måste göras på
flera områden. Vi behöver produktdesign som tar större miljöhänsyn, nya företags- och
marknadsmodeller, nya finansieringsmetoder och sätt att omvandla avfall till resurser. Vi
behöver också nya konsumentbeteenden och vi måste bryta sambandet mellan ekonomisk
tillväxt och negativ miljöpåverkan.
Att minska konsumtionen, ställa miljökrav vid upphandling och att välja miljöcertifierade
alternativ vid inköp är olika sätt att få konsumtionens negativa miljöpåverkan att bli mindre.
Att köpa in ekologisk mat är ett exempel där Lunds kommun flera år i rad har varit bäst i
landet. Kommunen kan, förutom miljökrav, även ställa krav på social och etisk hänsyn i sina
upphandlingar och därigenom bidra till bättre sociala och ekonomiska förutsättningar för de
som tillverkar de produkter vi köper. Lund är en diplomerad Fairtrade City, vilket innebär att
kommunen tillsammans med den ideella sektorn och det lokala näringslivet arbetar för en mer
hållbar konsumtion. År 2015 utsåg den nationella organisationen Fairtrade Sverige, Lund till
årets Fairtrade City.
Ett annat sätt att minska negativ miljöpåverkan från konsumtion är att minska
avfallsmängderna. Genom att förebygga uppkomsten av avfall, exempelvis genom att
återanvända mer, välja produkter som håller länge och går att reparera samt välja produkter
med mindre förpackningsmaterial kan den totala miljöpåverkan från konsumtionen minska.
Att minska matsvinn är en viktig del i detta arbete och ett område där kommunen genom sina
tillagningskök och skolverksamhet kan spela en viktig roll.
Vi behöver utveckla arbetet med att uppnå en hållbar konsumtion. Ett verktyg i detta är att i
högre grad använda ett livscykelperspektiv, det vill säga att beakta den totala miljöpåverkan
under en produkts livscykel, från råvaruutvinning till avfall.
Mål
2. Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till en mer hållbar konsumtion.
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Ursprungligt delmål

Aktualiserat delmål

3.1 Lunds kommun ska verka
för att sluta kretsloppet av
näringsämnen utan att riskera
att öka halterna av miljö- och
hälsoskadliga ämnen i
jordbruksmarken.

2.1 Lunds kommun ska verka
för cirkulära flöden (se
faktaruta) i slutna resurssnåla
och giftfria kretslopp.

Ansvar
Kommunstyrelsen
Renhållningsstyrelsen
Servicenämnden
Teknisk nämnden

Kommentar
EU-kommissionen,
nordiska ministerrådet
och den svenska
regeringen pratar alla
om den cirkulära
ekonomin. Bland annat
tillsattes en utredning
om cirkulär ekonomi
2016. Jordens resurser
förbrukas allt snabbare.
Vi behöver en ekonomi
som bygger på
kretslopp – en cirkulär
ekonomi (cirkulära
flöden).
Det ursprungliga målet
låg i det prioriterade
området om minskad
kemikaliebelastning
men har efter det har
”breddats” flyttat till
Hållbar konsumtion.

2.1 Vid alla upphandlingar av
varor, produkter och tjänster,
ska Lunds kommun ställa
krav, lägst enligt
Miljöstyrningsrådets kriterier,
BASTA: s kriterier, TCOmärkningen, Svanen, Bra
Miljöval, EU-Ecolable eller
motsvarande.

2.2 Vid alla Lunds kommuns
upphandlingar av varor,
produkter och tjänster ska det
finnas upphandlingskrav lägst
enligt
upphandlingsmyndighetens
kriterier eller motsvarande (se
faktaruta).

Kommunstyrelsen,
Alla nämnder och
styrelser

Redaktionell förändring.

2.2 Vid alla upphandlingar ska
Lunds kommun ställa krav på
att varor, produkter och
tjänster ska innehålla så lite
som möjligt av miljö- och
hälsofarliga ämnen (se
faktaruta).

2.3 Varor, produkter och
tjänster som upphandlas och
köps ska innehålla, eller ge
upphov till, så lite som möjligt
av miljö- och hälsofarliga
ämnen och mikroplaster.

Kommunstyrelsen,
Alla nämnder och
styrelser

Tillägg av ”att varor inte
ska innehålla eller ge
upphov till
mikroplaster”.
Mikroplaster är ett
problem som fått
mycket uppmärksamhet
de senaste åren.
Källorna till
mikroplasten är flera.
De finns i produkter där
de i flera fall inte har
någon egentlig funktion
utan fungerar som
utfyllnad, exempelvis i
tvålar. Andra källor är
från trafiken genom
väg- och däckslitage,
från konstgräsplaner,
men även från tvätt av
syntetfiber och som
ingrediens i olika
hygienprodukter.
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Ansvaret har
förtydligats.

Reningsverken kan inte
ta hand om alla
mikroplastpartiklar och
de hamnar till slut i
vattendrag, sjöar och i
havet. Mikroplasten
innehåller i sig
kemikalier samt
absorberar miljö- och
hälsoskadliga ämnen
och fungerar som en
bärare för dessa.
Mikroplaster äts av
fiskar, skaldjur, maskar,
djurplankton, musslor
och andra mindre djur.
En risk är att ämnena
på och i plasten tar sig
in i fettvävnaden på
djuret och transporteras
uppåt i näringskedjan,
där människan står
högst upp. Problemet
med mikroplaster är ett
globalt problem.
Åtgärder behövs på
flera områden och
nivåer i samhället där
kommunen har en viktig
roll. Utfasning av
produkter med tillsatser
av mikroplast kan göras
b.la genom att ställa
krav i upphandlingen.
Ansvaret har
förtydligats.
2.3 Vid alla Lunds kommuns
upphandlingar där det
föreligger risk för brott mot
grundläggande arbetsvillkor
och mänskliga rättigheter i
leverantörskedjan ska sociala
och etiska krav ställas och
följas upp.

2.4 Vid alla Lunds kommuns
upphandlingar där det
föreligger risk för brott mot
grundläggande arbetsvillkor
och mänskliga rättigheter i
leverantörskedjan ska sociala
och etiska krav ställas och
följas upp.

Kommunstyrelsen,
Alla nämnder och
styrelser

Ingen förändring.

2.4 2016 ska minst 70 procent
av inköpskostnaden för
livsmedel gälla ekologisk mat.
År 2020 ska andelen vara 100
procent.

2.5 År 2020 ska 100 % av
inköpskostanden för
livsmedel gälla ekologisk mat.

Servicenämnden, Alla
nämnder och styrelser

Strykning av målvärdet
för 2016, i övrigt ingen
förändring.

Ansvaret har
förtydligats.

Ansvaret har
förtydligats.

År 2016 ska 100 procent av
inköpskostnaden för
mejeriprodukter, frukt,
grönsaker, nötkött (i första
hand naturbeteskött),
lammkött (i första hand
naturbeteskött), kaffe och te
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gälla ekologiskt märkt och 100
procent av inköpt fisk ska vara
MSC-märkt. Dessutom ska 70
procent av potatisen vara
ekologiskt odlad.
2013 var 48,7 procent av alla
livsmedelsinköp ekologiska
2.5 2016 ska 100 procent av
kaffe, te, banan, kakaopulver,
drickchoklad för automat,
fotbollar, vitpeppar och
svartpeppar vara
rättvisemärkta.

2.6 Lunds kommun ska
kontinuerligt öka andelen
upphandlade och inköpta
produkter som är
etiskt/rättvisemärkta.

Kommunstyrelsen,
Alla nämnder och
styrelser

2013 var inköpen av rättvist
handlade varor:

Nytt mål för arbetet
med mänskliga
rättigheter och etisk
upphandling. Ansvaret
har förtydligats.
Målvärden i delmålet
har omarbetas till
indikatorer (se bilagan).
Ansvaret har
förtydligats.

Kaffe 89 procent
Te 55 procent
Bananer 52 procent
Kakao 64 procent
Svartpeppar 60 procent
Vitpeppar 79 procent
Fotbollar 7 procent
2.6 Den totala mängden
hushållsavfall (se faktaruta)
ska minska med 2 procent per
år från år 2013 till 2020.

2.7 År 2020 har den totala
mängden avfall (se faktaruta)
minskat genom årlig
minskning med 2 procent
sedan 2013.

Renhållningsstyrelse
n, Alla nämnder och
styrelser

2.8 Andelen utsorterat avfall
ur restavfallet (se faktaruta)
ska öka till 65 procent 2020

Renhållningsstyrelse
n, Alla nämnder och
styrelser

Ansvaret har
förtydligats.

2013 var den totala mängden
hushållsavfall 24457 ton.
2.7 Andelen utsorterat avfall
(se faktaruta) ur
hushållsavfallet ska öka till 55
procent till 2016 och till 65
procent 2020.

Redaktionell förändring
så att den stämmer
överens med målet i
avfallsplanen.

Ingen förändring.
Ansvaret har
förtydligats.

2013 var andelen utsorterat
avfall 48 procent.

Relaterade dokument





Lunds kommuns riktlinjer för upphandling, kommunstyrelsen 2012-10-03 § 289
Riktlinjer för samhälleliga mål, kommunstyrelsen, 2013-03-06 § 83
Renhållningsordning innehållande avfallsplan och renhållningsföreskrifter för Lunds
kommun, kommunfullmäktige, 2016-06-15
Kostpolicy för Lunds kommun, kommunfullmäktige, 2014-08-28
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Faktaruta
Med upphandlingsmyndighetens kriterier eller motsvarande menas till exempel BASTA
(verktyg för hållbart byggande), Byggvarubedömningen (verktyg för hållbart byggande),
Sundahus (verktyg för hållbart byggande), Svanen (officiellt miljömärke i Norden), Bra
miljöval (Naturskyddsföreningens miljömärkning), Eu Ecolable eller Eu-blomman, TCOCertified (internationell hållbarhetscertifiering för IT-produkter) eller motsvarande.
Upphandlingsmyndigheten är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig
upphandling. Upphandlingsmyndigheten utvecklar, informerar om och erbjuder drivande
konkreta kriterier för hållbarhetskrav anpassade för användning i offentlig upphandling.
Kraven finns i olika nivåer med tillhörande motiv och förslag till verifikat. Se mer på
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/.
Med miljö- och hälsofarliga ämnen menas i detta program: utfasningsämnen, prioriterade
riskminskningsämnen, SVHC-ämnen och ämnen som finns uppförda på SIN-listan som
hormonstörande. Kemikalieinspektionen delar in kemiska ämnen i utfasningsämnen och
prioriterade riskminskningsämnen utifrån ämnenas egenskaper. Utfasningsämnen är ämnen
med egenskaper som till exempel cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska.
Prioriterade riskminskningsämnen har också allvarliga egenskaper, till exempel
allergiframkallande.
SVHC (Substances of Very High Concern) är ämnen upptagna på kandidatförteckningen som
är del av EU:s gemensamma kemikalielagstiftning REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals).
SIN- (Substitute It Now) listan är en förteckning över särskilt farliga ämnen som är utvalda
utifrån kriterierna för särskilt farliga ämnen (SVHC) i den europeiska lagstiftningen REACH.
SIN-listan innehåller (2014) 47 hormonstörande ämnen. Bakom listan står det Internationella
Kemikaliesekretariatet, ChemSec. Se mer på http://chemsec.org/.
Mikroplast- och nanoplast är små plastpartiklar i miljön. Mikroplasterna är klassificerade i
primära mikroplaster som tillverkas och används i material och produkter samt sekundära
mikroplaster som är fragment av plast från större material och produkter.
Med Avfall menas det totala hushållsavfallet (enligt avfall Sveriges definition). Se mer på
http://www.avfallsverige.se/
Restavfall är det som blir över när du har källsorterat. Ju bättre du sorterar
desto mindre restavfall.
Cirkulära flöden, för att lyckas i en cirkulär ekonomi måste linjära flöden av material och
energi bli cirkulära, det vill säga använt material måste i mycket större utsträckning återgå i
kretsloppet och användas i nya produkter och material.

17

Minskad kemikaliebelastning
Miljö- och hälsoskadliga ämnen finns i stort sett i allting omkring oss i vardagen – i mat, kläder,
möbler, byggmaterial, elektronik, hygienprodukter och leksaker. De kemiska ämnena har
bidragit till en ökad välfärd men en del har också orsakat allvarliga skador på människa och
miljö. Osäkerheten är stor kring vad som händer när ämnena blandas i våra kroppar och vilken
skada de kan ställa till med längre fram i livet.

De senaste 50 åren har kemikalieproduktionen i världen ökat kraftigt. I dag finns det runt 145
000 kemikalier registrerade i världen. Allt mer forskning pekar på att kemikalier som tidigare
ansetts riskfria kan ge långsiktiga hälsoeffekter och stora samhällsekonomiska kostnader.
Ett plastproblem som det har pratats mycket om de senaste åren är mikroplaster.
Mikroplasterna kommer bland annat från trafiken genom väg- och däckslitage, från
konstgräsplaner, men även från tvätt av syntetfiber och som ingrediens i olika
hygienprodukter. Reningsverken kan inte ta hand om alla plastpartiklar och de hamnar till slut
i vattendrag, sjöar och i havet. Mikroplasten innehåller i sig kemikalier samt absorberar miljöoch hälsoskadliga ämnen och fungerar som en bärare av dessa. Mikroplaster äts av fiskar,
skaldjur, maskar, djurplankton, musslor och andra mindre djur. En risk är att ämnena på och i
plasten tar sig in i fettvävnaden på djuret och transporteras uppåt i näringskedjan, där
människan står högst upp.
Eftersom barn och ungdomars kroppar inte är färdigutvecklade är de extra känsliga för att utsättas
för miljö- och hälsoskadliga ämnen. Små barn utsätts också för mer kemikalier. De utforskar
världen med munnen, och eftersom de har tunnare och ömtåligare hud löper de större risk att ta
upp skadliga kemikalier den vägen. Dessutom äter och dricker de mer i förhållande till sin vikt
och får därmed i sig mer av till exempel bekämpningsmedelsrester. Genom arbete i förskolor och
skolor, lokaler för fritidsaktiviteter, vid byggande, upphandling och inköp kan kommunen arbeta
med åtgärder för att minska exponeringen för miljö- och hälsoskadliga ämnen. Detta arbeta har
inletts under 2015-2016, och ska konkretiseras i kommunens kemikalieplan LundaKem.
Kemikalieplanen ska arbetas fram under 2017.
Bygg och anläggning är ett områden där vi behöver fokusera våra insatser. Kommunen bygger
och förvaltar förskolor, skolor, bostäder och lokaler samt bygger och förvaltar anläggningar så
som parker, fotbollsplaner, och vägar. Kommunen har därmed en stor möjlighet att påverka och
minska Lundabornas exponering.

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

Aktualiserat delmål

3.1 Lunds kommun ska verka
för att sluta kretsloppet av
näringsämnen utan att riskera
att öka halterna av miljö- och
hälsoskadliga ämnen i
jordbruksmarken

Delmålet omformuleras och
flyttas. Se delmål 2.1: Lunds
kommun ska verka för
cirkulära flöden i slutna
resurssnåla och giftfria
kretslopp.
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Ansvar

Kommentar
Målet flyttas till Hållbar
konsumtion.
Anledningen till
aktualiseringen av
delmålet är att mycket
har hänt de senaste
åren vad gäller cirkulära
flöden/ekonomi, vilket

kräver en större bredd
på arbetet. Cirkulär
ekonomi är i fokus både
på svensk nivå och på
EU nivå. Delmålet
omformuleras för att
även sätta fokus på
cirkulär ekonomi i Lunds
kommun.
Jordbruksmarken blir
även fortsättningsvis
viktig att arbeta med
under det
omformulerade
delmålet, men arbetet
breddas till att även
innefatta cirkulära flöden
inom andra områden
som bygg, livsmedel,
möbler, IT, etc.
Nytt delmål

3.1 Utsläpp, emissioner och
urlakning av miljö - och
hälsofarliga ämnen (se
faktaruta) inklusive
mikroplaster från byggnader
och anläggningar i Lunds
kommun ska minska.

Kommunstyrelsen,
Miljönämnden, Barnoch Skolnämnderna,
Utbildningsnämnden,
Servicenämnden,
Kultur- och
fritidsnämnden, Lunds
Kommuns Fastighets
AB

3.5 Samtliga förskolor och
skolor i Lunds kommun ska
senast 2015 ha inventerats
med avseende på produkters
och materials innehåll av miljöoch hälsofarliga ämnen.

3.2 Det ska inte förekomma
miljö- och hälsofarliga ämnen
(se faktaruta) i Lunds
kommuns verksamheter som
rör barn och unga.

Kommunstyrelsen,
Miljönämnden, Barnoch Skolnämnderna,
Utbildningsnämnden,
Servicenämnden,
Kultur- och
fritidsnämnden, Lunds
Kommuns Fastighets
AB

Ett åtgärdsprogram baserat på
inventeringen ska vara
framtaget 2016.

Bygg och anläggning är
ett område där det finns
mycket miljö- och
hälsofarliga ämnen, och
därmed behöver ökat
fokus. Kommunen
bygger och förvaltar
förskolor, skolor,
bostäder och lokaler
samt bygger och
förvaltar anläggningar
så som parker,
fotbollsplaner, och
vägar. Kommunen har
därmed en stor
möjlighet att påverka
och minska
Lundabornas
exponering.
Arbetet med att fasa ut
miljö och hälsofarliga
ämnen har påbörjats
men mycket kvarstår.
Att fokusera på våra
barn och ungdomar är
viktigt och ett nytt mål
krävs för att fortsätta
arbetet som redan
inletts.
Åtgärdsprogrammet,
som det ursprungliga
målet syftade till,
arbetas in i
kemikalieplanen
(Lundakem) som ska tas
fram under 2017.
Ansvaret har
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förtydligats.
3.2 Lunds kommun ska öka
kunskapen om material och
varors innehåll av miljö- och
hälsofarliga ämnen (se
faktaruta) som kan påverka
hälsa och miljö.

Delmålet stryks

Kommunstyrelsen
Miljönämnden

Delmålet stryks

3.4 Öka andelen ekologiskt
odlad jordbruksmark i Lunds
kommun.

3.3 Öka andelen ekologiskt
odlad jordbruksmark i Lunds
kommun.

Tekniska nämnden,
Kommunstyrelsen

Ingen förändring

3.3 Avloppsslam från
reningsverk ska inte spridas på
kommunens egna åkermarker
och kommunen ska verka för
att avloppsreningsslam inte
sprids på åkermark i
kommunen.

3.4 Avloppsslam från
reningsverk ska inte spridas
på kommunens egna
åkermarker och kommunen
ska verka för att
avloppsreningsslam inte
sprids på åkermark i
kommunen.

Miljönämnden,
Tekniska nämnden,
Ägarnämnd Lund i VASyd

Ingen förändring

Att öka kunskapen ryms
under det prioriterade
område Engagera flera
som är en stödprocess
till samtliga områden i
LundaEko.

Ansvaret har
förtydligats.

Relaterade dokument


Lunds kemikalieplan LundaKem, under framtagande

Faktaruta
Med miljö- och hälsofarliga ämnen menas i detta program: utfasningsämnen, prioriterade
riskminskningsämnen, SVHC-ämnen och ämnen som finns uppförda på SIN-listan som
hormonstörande.
Kemikalieinspektionen delar in kemiska ämnen i utfasningsämnen och prioriterade
riskminskningsämnen utifrån ämnenas egenskaper. Utfasningsämnen är ämnen med
egenskaper som till exempel cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska. Prioriterade
riskminskningsämnen har också allvarliga egenskaper, till exempel allergiframkallande.
SVHC (Substances of Very High Concern) är ämnen upptagna på kandidatförteckningen som
är del av EU:s gemensamma kemikalielagstiftning REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals).
SIN- (Substitute It Now) listan är en förteckning över särskilt farliga ämnen som är utvalda
utifrån kriterierna för särskilt farliga ämnen (SVHC) i den europeiska lagstiftningen REACH.
SIN-listan innehåller (2014) 47 hormonstörande ämnen. Bakom listan står det Internationella
Kemikaliesekretariatet, ChemSec.
Mikroplast- och nanoplast är små plastpartiklar i miljön. Mikroplasterna är klassificerade i
primära mikroplaster som tillverkas och används i material och produkter samt sekundära
mikroplaster som är fragment av plast från större material och produkter.
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Minsta möjliga klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska enligt FN:s ramkonvention för klimatförändringar
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte leder till
negativa konsekvenser. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar
utveckling inte äventyras.
Lunds kommun arbetar med att minska utsläppen av växthusgaser och har höga ambitioner
för detta, vilket framgår av kommunens klimatmål. Klimatmålet omfattar utsläpp från bland
annat trafik och energisektorn.
Lund har länge arbetat med att minska utsläppen. Exempelvis är arbetet inom ramen för
programmet Strategi för ett Hållbart transportsystem i Lunds kommun (LundaMaTs)
framgångsrikt och väl känt även utanför kommunens gränser. Stora insatser har gjorts för att
ersätta fossil naturgas och olja i fjärrvärmeproduktionen. Såväl kommuninvånare som
kommuntjänstemän kan vända sig till kommunens energirådgivare och energistrateg för att få
råd om hur man kan minska energianvändningen och utsläppen.
Ungefär hälften av utsläppen av växthusgaser kommer från vår konsumtion av varor och
tjänster. Förutom att minska utsläppen från exempelvis trafiken och energisektorn, vilket följs
upp inom ramen för klimatmålet, behöver vi därför även minska vår negativa påverkan på
klimatet från konsumtionen. Klimatpåverkan från konsumtion är svårare att följa upp, än
exempelvis utsläpp från trafiken, men Lunds kommun måste ändå arbeta aktivt för att minska
dessa utsläpp.
Mål
4. Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 2020
jämfört med 1990 och vara nära noll 2050.

Ursprungligt delmål

Aktualiserat delmål

Ansvar

Kommentar

Nytt mål

4.1 Utsläppen av
växthusgaser i Lunds
kommun ska minska med
minst 80 procent till 2030
jämfört med 1990.

Kommunstyrelsen,
alla nämnder och
styrelser

Vi måste ha ett mål till
2030 eftersom Lund
skrivit under
Borgmästaravtalet. Ett
etappmål är viktigt för att
konkretisera arbetet och
motivera framtagande
av åtgärder.

Nytt mål

4.2 Utsläppen av
växthusgaser som uppstår
vid produktion av varor och
tjänster, som Lunds kommun
köper, ska minska till 2020.

Kommunstyrelsen,
alla nämnder och
styrelser

Förutom att minska
utsläppen från
exempelvis trafiken och
energisektorn, vilket
drivs inom ramen för
klimatmålet (scope 1
och 2 enligt GHGprotokollet), behöver vi
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även minska vår
negativa påverkan på
klimatet från
konsumtionen (scope 3
enligt GHG-protokollet).
En stor andel av de
varor vi konsumerar i
Sverige försämrar miljön
i de länder där
produktionen och
råvaruutvinningen sker.
Konsumtionen i Lund
ger globala avtryck – till
exempel kommer mer
än hälften av utsläppen
av växthusgaser från en
genomsnittlig Lundabo
från konsumtion. Som
det är idag skulle vi
behöva drygt 1,6 jordklot
för att matcha
människans
konsumtion- och om alla
skulle leva som oss i
Sverige skulle vi behöva
drygt 3,7 planeter. Det
första steget i detta mål
är att börja beräkna
kommunens
klimatpåverkan från
”scope 3”.
4.1 Den kommunala
organisationen ska vara
fossilbränslefri senast 2020.

4.3 Den kommunala
organisationen ska vara
fossilbränslefri senast 2020.

Kommunstyrelsen,
Servicenämnden, alla
nämnder och styrelser

Ingen förändring.

4.2 Primärenergianvändningen
per kvadratmeter i Lunds
kommuns lokaler och bostäder
ska minska till 2020 jämfört
med 2013.

4.4
Primärenergianvändningen
(se faktaruta) per
kvadratmeter i Lunds
kommuns lokaler och
bostäder ska minska med 45
procent till 2020 jämfört med
2013

Kommunstyrelsen,
Servicenämnden,
Lunds Kommuns
Fastighets AB,
Kraftringen AB

Vi har nu statistik som
gör att vi kan kvantifiera
målet.

4.3 Den lokala produktionen av
el, värme och drivmedel från
förnybara källor ska öka med 1
TWh till år 2020 jämfört med
2013.

4.5 Den lokala produktionen
av el, värme och drivmedel
från förnybara källor ska öka
med 700 GWh till år 2020
jämfört med 2013.

Kommunstyrelsen,
Kraftringen AB,
Servicenämnden,
Lunds Kommuns
Fastighets AB,
Kommunstyrelsen,
Lunds Kommuns
Parkerings AB

Målet måste sänkas på
grund av att
Örtoftaverket blev
mindre än planerat.

2013 var den lokala
produktionen av el, värme och
drivmedel i Lunds kommun
672 GWh.
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Ansvaret har förtydligats

Ansvaret har
förtydligats.

Ansvaret har
förtydligats.

4.4 Till 2016 ska
biogasproduktionen öka till 80
GWh/år varav 50 GWh/ år ska
genereras av avfall och
restprodukter.

Delmålet stryks

Delmålet stryks
eftersom det inte blir
någon biogasanläggning
i Dalby innan 2020.
Arbetet för att främja
biogas fortsätter, men
ingår som en del i
delmål 4.5.

4.5 Senast 2016 ska Lunds
kommun utreda om
kommunen investerar medel,
direkt eller indirekt, i
fossilbränslebolag samt i
sådana fall upphöra med detta
senast år 2020.

4.6 Lunds kommun ska
senast 2017 ha avvecklat
sina investeringar i företag
som ägnar sig åt
prospektering, exploatering,
utvinning eller vidareförädling
av fossila energikällor.

Kommunstyrelsen

En utredning är gjord
som visar att kommunen
har vissa investeringar i
fossilbränslebolag, men
att det handlar om
relativt lite medel. Att
avyttra dessa bör enligt
ekonomiavdelningen gå
relativt fort och enkelt,
varför målåret är satt till
2017.

Relaterade dokument











Beslut om klimatmål, kommunfullmäktige 2010-08-26 §173
Beslut om att den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri 2020,
kommunstyrelsen, 2010-01-13 § 19
Lunds strategi för Hållbart transportsystem (LundaMaTs III), Kommunfullmäktige
2014-06
Energiplanen
Översiktsplanen, ÖP
Energieffektiviseringsstrategin, kommunstyrelsen 2011-04-06 § 142
Fordonsriktlinjer, Kommunstyrelsen, 2016-04-06
Handlingsplan för fossilbränslefrihet, Kommunstyrelsen, 2016-04-06 §135
Cykelstrategi 2013-2017

Faktaruta

Primärenergi är den energimängd som totalt går åt för att producera en energienhet, från
utvinning av energiråvara till levererad nyttighet.
Ett exempel: När man pratar om energiförbrukning idag så pratar man oftast om den energi
som används inuti ett hus. Med detta perspektiv tar man inte hänsyn till vilken typ av energi
som används i huset och vilken mängd energi som krävts för att producera och distribuera den
energin, alltså vad som hände innan energin nådde huset. Genom att använda sig av
primärenergibegreppet får man större möjligheter att utvärdera om en förändring i
energianvändning verkligen leder till minskad miljö- och klimatpåverkan totalt sett.

23

Klimatanpassning
Även om vi arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser förändras klimatet redan nu och
kommer att fortsätta att göra det under lång tid framöver. Klimatscenarier som tagits fram av
Rossby Centre på SMHI pekar mot en ökning av årsmedeltemperaturen i Skåne med upp till
fem grader till år 2100. Årsmedelnederbörden förväntas öka med ungefär 20 procent och
antalet tillfällen med extrem nederbörd förväntas också öka. Scenarierna visar att vi kommer
att få torrare somrar med tätare värmeböljor samt ökad nederbörd under höst, vinter och vår.
Klimatanpassning är därför en självklar del i klimatarbetet och de beslut som tas i närtid kan
påverka klimatrelaterade risker under lång tid framåt. Klimatanpassningsåtgärder bör
integreras kontinuerligt i planering. Detta kan öka ett områdes attraktivitet på fler sätt samt
minska risker för framtida klimatrelaterade skador. Multifunktionellgrönstruktur i bebyggelse
kan till exempel mildra värmeeffekter, hantera dagvatten, skapa sociala mötesplatser och
rekreationsmöjligheter, och bli en startpunkt for investeringar och uppgradering av eftersatta
områden.
Lund har ett pågående arbete med vattenrelaterade frågor, Lunds vatten, med bland annat en
plan om hur översvämningar vid skyfall ska hanteras. Inför arbetet med ny översiktsplan, är
ett av kunskapsdokumenten, PM Klimatanpassning. Det belyser svårigheter, nödvändigheten
och möjligheten att i den fysiska planeringen mildra och förebygga effekterna av ett förändrat
klimat.
Lund deltar aktivt i Klimatsamverkan Skåne, ett samarbete mellan Region Skåne,
Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Syftet är att arbeta gemensamt med
klimatfrågor i Skåne. Inom det arbetet har en vetenskaplig rapport tagits fram, Klimatsäkrat
Skåne, som belyser allvaret med klimatförändringar och visar på möjligheter genom
samverkan mellan politiska nivåer, minskad sektorisering, en öppen och transparent
beslutsprocess som hanterar de målkonflikter som uppstår, och engagemang och deltagande
från individer, beslutsfattare, forskning, näringsliv och civilsamhälle.
Mål
5. Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till ett samhälle som är väl anpassat till
pågående och förväntade klimatförändringar, och där negativa konsekvenser för människor,
samhälle och miljö kan undvikas.

Ursprungligt delmål

Aktualiserat delmål

Ansvar

Kommentar

5.1 Lunds kommun ska ta fram
en klimatanpassningsplan som
hanterar
förvaltningsövergripande
klimatanpassningsfrågor
senast 2016.

5.1 Lunds kommun ska ta
fram en
klimatanpassningsplan som
hanterar
förvaltningsövergripande
klimatanpassningsfrågor
senast 2017.

Kommunstyrelsen,
Alla nämnder och
styrelser

Delmålet löper ut 2016
och behöver
aktualiseras.
Kommunstyrelsen ska
under 2017 ta fram en
förvaltningsövergripande
klimatanpassningsplan.
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Nytt delmål

5.2 Klimatanpassning ska
integreras i kommunens
processer och planering i alla
berörda verksamheter.

Kommunstyrelsen,
Alla nämnder och
styrelser.

Integrering
(mainstreaming) av
klimatanpassning är ett
begrepp som innebär att
hänsyn till
klimatanpassning
arbetas in i
verksamhetens ordinarie
arbete och planering.
Klimatanpassning
integreras således i
redan befintliga
processer, istället för att
nya separata processer
skapas. Synergieffekter
mellan
hållbarhetsdimensionern
a ska beaktas i arbetet.

5.2 Lunds kommun ska ta fram
en översvämningskartering för
kommunen senast 2015.

Delmålet stryks

Byggnadsnämnden,
Kommunstyrelsen

En
översvämningskartering
finns framtagen och
delmålet är således
uppfyllt. Fortsatt arbete
med
översvämningsfrågor
sker inom det nya
delmålet 5.2.

5.3 Lunds kommun ska senast
2016 ha undersökt sina
fastigheter med avseende på
risker för fukt och mögel samt
tagit fram en åtgärdsplan för
att åtgärda brister och
förebygga risker.

Delmålet stryks

Servicenämnden

Arbetet med fukt och
mögel i Lunds kommuns
fastigheter bör
formuleras i konkreta
åtgärder och indikatorer
under det nya delmålet
5.2. Processen att ta
fram åtgärder är
påbörjad.
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Hållbar stadsutveckling
Lund är en expansiv kommun i en växande region och står inför en omfattande
utveckling av nya verksamheter och ny bebyggelse. Detta är särskilt påtagligt inom
kunskapsstråket från Lund C, genom universitetet och sjukhusområdet, IdéonPålsjöområdet upp till Brunnshög med bland annat forskningsanläggningarna Max IV
och ESS. För att skapa hållbara stads- by- och tätortsmiljöer som upplevs som attraktiva
av de människor som bor och verkar här behöver vi kombinera expansionen med en
hållbar stadsutveckling. Det arbete som bedrivs inom Brunnshögsprojektet är ett gott
exempel som bör tas tillvara som en idégenerator.
Hållbar stadsutveckling är ett mångfacetterat begrepp och bygger på Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling. Hållbar stadsutveckling handlar om att
planera, bygga, underhålla och hitta nya innovativa lösningar för by-, stads- och
tätortsmiljöer, samtidigt som de livsuppehållande funktionerna bibehålls. I arbetet med
hållbar stadsutveckling är det viktigt att stödja positiva ekonomiska, sociala och
miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och
landsbygdsområden. Samhällsplanering är ett viktigt redskap i detta arbete. Genom en
planering med människan i centrum skapar vi miljöer som genererar ett rikt socialt liv,
exempelvis genom att skapa platser för lek, möten mellan människor, motion,
stadsodling och andra aktiviteter. Parker och gröna inslag i stadsmiljön är viktiga för att
bidra med ekosystemtjänster som rekreationsvärden, renare luft, fördröjning av
dagvatten, bättre hälsa och ett mer behagligt lokalklimat. En av kommunens strategier
sedan länge är att bibehålla en kompakt stad med ett levande centrum. Det gör det
lättare att gå, cykla och använda kollektivtrafik, vilket minskar biltrafiken. Lunds
kommun har länge arbetat framgångsrikt för ett hållbart transportsystem inom ramen för
programmet Strategi för ett Hållbart transportsystem i Lunds kommun (LundaMaTs).
I kommunens översiktsplan och detaljplanering prövas markens lämplighet för
bebyggelse och annan markanvändning. Lunds kommuns översiktsplan har, liksom
LundaEko, sin utgångspunkt i Bruntlandkommissionens definition av hållbar utveckling
Mål
6. Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med
människan i centrum, genom att:






skapa stads- och tätortsmiljöer med blandade funktioner som genererar ett rikt socialt
liv
skapa förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i stads- och
tätortsmiljöer
skapa ett transportsystem med ett tillgängligt och attraktivt nätverk för gång-, cykeloch kollektivtrafik med minskad yta för biltransporter.
skapa förutsättningar för hållbara energisystem, hållbar resursanvändning och hållbar
hantering av avfall och återvinning
skapa energi- och resurseffektiva byggnader med hänsyn till sociala aspekter
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Ursprungligt delmål

Aktualiserat delmål

Ansvar

Kommentar

6.1 Lunds kommun ska testa
nya metoder för tvärdisciplinärt
samarbete i syfte att skapa en
hållbar stadsutveckling.

6.1 Lunds kommun ska testa
spjutspetsprojekt, nya
metoder och tvärdisciplinärt
samarbete i syfte att skapa
en hållbar stadsutveckling.

Byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden,
Kommunstyrelsen,
LKF, Servicenämnden,
Renhållningsstyrelsen,
Kraftringen AB

Redaktionell förändring.

6.2 Senast 2015 leder Lunds
kommun, i några utvalda
utvecklingsområden nya
spjutspetsprojekt utifrån målet
om hållbar stadsutveckling.

Delmålet stryks

Byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden,
Kommunstyrelsen

Delmålet stryks.

Nytt delmål

6.2 Lunds kommun ska
främja positiva ekonomiska,
sociala och miljömässiga
kopplingar mellan
stadsområden, stadsnära
områden och
landsbygdsområden.

Byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden,
Kommunstyrelsen

Det nya målet bygger på
FN:s globala mål för
hållbar utveckling 2030.
Kopplingen mellan stad
och landsbygd är viktig.

6.3 Senast 2015 uppmuntrar
Lunds kommun byggherrar till
att delta i dialog och projekt för
att pröva nya lösningar utifrån
målet om hållbar
stadsutveckling. Lösningarna
bör ha olika angreppsätt och
testa olika aspekter av
byggandet.

Delmålet stryks

Byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden,
Kommunstyrelsen,

Delmålet stryks.

6.4 2016 ska minst 30 procent
av nybyggnationen i Lunds
kommun, som geografiskt
område ske enligt Miljöklass A
avseende energi i
Miljöbyggprogram Syd eller
motsvarande5.

Delmålet stryks

Servicenämnden,
Lunds Kommuns
Fastighets AB,
Byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden

Delmålet stryks.

6.5 Kommunen ska vara
restriktiv mot annan
markanvändning på
brukningsvärd jordbruksmark
än för jordbruksändamål. Den
bästa åkermarken, klass 8-10,
undantas så långt möjligt från
exploatering.

6.3 Kommunen ska vara
restriktiv mot annan
markanvändning på
brukningsvärd jordbruksmark
än för jordbruksändamål.
Den bästa åkermarken, klass
8-10, undantas så långt
möjligt från exploatering.

Kommunstyrelsen,
Byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden

Ingen förändring.

6.6 Lunds kommun ska sträva
efter att inte överskrida
riksdagens riktvärden för
trafikbuller (se faktaruta
nedan).

6.4 Lunds kommun ska
arbeta förebyggande för att
minska antalet lundabor som
utsätts för hälsoskadligt
buller vid bostadsbyggande,
boende- och
rekreationsmiljöer.

Miljönämnden,
Tekniska nämnden,
Byggnadsnämnden

Mindre omformulering
av delmålet som höjer
ambitionsnivån.

Ansvaret har
förtydligats.

Utgången tidsfrist.
Ingår i delmål 6.1
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Utgången tidsfrist.

Utgången tidsfrist.
Miljöbyggprogram syd
finns inte längre.

Ansvaret har
förtydligats. Tekniska
nämnden läggs till som
ansvarig

6.7 För att minska
exponeringen för UV strålning
ska åtgärder vidtas vid
utformning, underhåll och
renovering av allmänna
platser, lekplatser, skol- och
förskolegårdar

6.5 Lunds kommun ska
sträva efter att begränsa
exponeringen för skadlig
strålning (se faktaruta) så att
människors hälsa och den
biologiska mångfalden inte
påverkas negativt.

Kommunstyrelsen
Servicenämnden,
Tekniska nämnden,
Lunds Kommuns
Fastighets AB, Barnoch Skolnämnderna,
Utbildningsnämnden,
Byggnadsnämnden
Miljönämnden

Relaterade dokument








Lunds strategi för Hållbart transportsystem (LundaMaTs III), Kommunfullmäktige
2014-06
Energiplanen
Utbyggnads- och boendestrategi 2025
Åtgärdsprogram mot buller
Grönstruktur-och naturvårdsprogram för Lunds kommun (2006), kommunfullmäktige
2006-03-30. Kommer ersättas med Lunds grönprogram när det är antaget.
Översiktsplanen, ÖP

Faktaruta

Strålning. I människans naturliga miljö har det alltid funnits strålning. Strålningen kommer
från rymden, från solen och från naturligt radioaktiva ämnen i marken och i vår egen kropp.
Strålning kan vara till nytta, men den kan också vara skadlig. För att de skadliga effekterna av
strålning på människa och miljö ska vara så små som möjligt ska all verksamhet med strålning
vara berättigad. Det betyder att strålningen måste göra mer nytta än skada, och att stråldoserna
ska begränsas så långt som det är möjligt och rimligt. Några källor till potentiellt farlig
strålning är bland annat, UV-ljus, radioaktiva utsläpp, transporter av radioaktivt material,
radon i byggnader, och elektromagnetiska fält samt radiovågsexponering från mobiltelefoni.
Se mer på www.miljomalen.se.
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Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
En livskraftig, rik natur med stor biologisk mångfald och väl fungerande ekosystemtjänster
utgör förutsättningen för en långsiktigt hållbar utveckling. Ekosystemtjänster är de olika
nyttor som naturen förser oss människor med, som exempelvis vattenrening, pollinering och
möjlighet till rekreation.
Den biologiska mångfalden och de naturens nyttor som ekosystemtjänsterna ger behöver
skyddas, bevaras och utvecklas i Lunds kommun. Detta gäller såväl i tätorter som på
landsbygden. Det är också viktigt med en väl fungerande grön infrastruktur för att skapa
sammanhang i landskapet.
Lunds kommun arbetar aktivt med att bevara och utveckla de gröna värdena. Detta sker
framförallt inom arbetet med Lunds kommuns grönstruktur- och naturvårdsprogram6.
Programmet utgör underlag för det operativa grönstruktur- och naturvårdsarbete i kommunen.
Mål
7. Skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar biologisk
mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en god tillgänglighet och förutsättningar för
rekreation, friluftsliv och natur- och kulturupplevelser.

Ursprungligt delmål

Aktualiserat delmål

Ansvar

Kommentar

7.1 Lunds kommun ska
tillgodose alla
kommuninvånares behov av
och rätt till gröna miljöer.

7.1 Lunds kommun ska
tillgodose alla
kommuninvånares behov av
och rätt till gröna miljöer.

Byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden,
Servicenämnden

Ingen förändring.

7.2 Lunds kommun ska öka
kunskapen om biologisk
mångfald och
ekosystemtjänster bland alla
som bor och verkar i
kommunen.

Delmålet stryks

Kommunstyrelsen,
Tekniska nämnden,
Utbildningsnämnden,
Skolnämnden

Delmålet stryks

7.6 Lunds kommun ska göra
en inventering av
ekosystemtjänster i stadsmiljö
och landsbygdsmiljö senast
2016 vilken ska utgöra
underlag för åtgärder för hur
ekosystemtjänster ska
skyddas och utvecklas i
kommunen. Åtgärder ska
finnas framtagna senast 2018.

7.2 Lunds kommun ska
skydda, sköta och utveckla
ekosystemtjänster i
tätortsmiljö och på
landsbygden.

Kommunstyrelsen,
Tekniska nämnden,
Byggnadsnämnden

Målet har formulerats
om då den ursprungliga
formuleringen inte var
genomförbar. Det finns
alltför många tolkningar
av vad begreppet
inventering omfattar.
Kunskapsläget
angående
ekosystemtjänster och
hur kommuner kan
arbeta med dessa har
förändrats sedan den

Ansvaret har
förtydligats.

Att öka kunskapen ryms
under det prioriterade
område Engagera flera
som är en stödprocess
till samtliga områden i
LundaEko II.

. Lunds kommuns grönstruktur- och naturvårdsprogram kommer att ersättas med Lunds grönprogram.

6
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ursprungliga
målformuleringen togs
fram ca 2012. Utifrån
detta har en mer
operativ målformulering
tagits fram.
7.3 Lunds kommuns ska
fortsatt verka för att fler
lämpliga naturområden ska få
skydd i form av naturreservat,
biotopskydd eller
motsvarande.

7.3 Lunds kommuns ska
verka för att fler lämpliga
naturområden ska få skydd i
form av naturreservat,
biotopskydd (se faktaruta)
eller motsvarande.

Tekniska nämnden

Redaktionell förändring.

7.5 Lunds kommun ska arbeta
för att skydda, bevara och
utveckla spridningsvägar för
olika arter i syfte att stärka den
biologiska mångfalden i
stadsmiljön och på
landsbygden.

7.4 Lunds kommun ska
skydda, bevara och utveckla
grön infrastruktur och
spridning av olika arter i syfte
att stärka den biologiska
mångfalden i stadsmiljö och
på landsbygd. Lunds
kommun ska motverka
spridning av invasiva arter.

Byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden,
Kommunstyrelsen

Målformuleringen har
ändrats något och de
invasiva arterna har
lagts till.

7.4 Lunds kommun ska verka
för att täktverksamhet inte
etableras eller utvidgas inom
kommunen om det hotar de
områden som utpekats som
värdefull natur i Lunds
kommuns grönstruktur- och
naturvårdsprogram eller i
Länsstyrelsens
naturvårdsprogram.

7.5 Lunds kommun ska verka
för att täktverksamhet inte
etableras eller utvidgas inom
kommunen om det hotar de
områden som utpekats som
värdefull natur i Lunds
kommuns grönstruktur- och
naturvårdsprogram7 eller i
Länsstyrelsens
naturvårdsprogram.

Byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden,
Miljönämnden

Ingen förändring.
Ansvaret har
förtydligats.

Relaterade dokument




7

Grönstruktur-och naturvårdsprogram för Lunds kommun (2006) ,
Kommunfullmäktige, 2006-03-30 § 46. Kommer ersättas med Lunds grönprogram när
det är antaget.
Översiktsplanen, ÖP

Lunds kommuns grönstruktur- och naturvårdsprogram kommer att ersättas med Lunds grönprogram.
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Faktaruta
Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt
välbefinnande. Det handlar om vanliga produkter som spannmål, kaffebönor och träråvara samt
tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. Vi människor får nyttan antingen
direkt, som när växter producerar syre. Eller genom en insats, som när vi bedriver jordbruk som ger
livsmedel.
Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd som kan användas för att skydda små
mark- och vattenområden (biotoper) som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla
livsmiljöer för hotade djur eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. Det finns
två former av biotopskyddsområden. Den ena utgörs av biotoper som är generellt skyddade
som biotopskyddsområden i hela landet, och den andra av biotoper som länsstyrelsen,
kommunen eller Skogsstyrelsen i det enskilda fallet får besluta ska utgöra ett
biotopskyddsområde. Lagstiftning kring biotopskyddsområden finns i miljöbalken.

31

Friskt vatten och frisk luft
Målet enligt EU:s ramdirektiv för vatten är att samtliga ytvatten och grundvatten inom
unionen till ett angivet målår (nuvarande 2027) ska ha uppnått god kemisk, ekologisk och
kvantitativ status.
Enligt Vatten Information System Sverige (VISS) uppnår inga av de sju sjöar och vattendrag,
som man tar upp, god ekologisk eller kemisk status. För samtliga 14 grundvattenförekomster i
VISS anges att den kemiska och kvantitativa statusen bedöms vara god, men mycket få
faktiska mätningar har gjorts.
Lunds kommun har del i ansvaret för att kommunens yt- och grundvatten uppnår målen enligt
EU:s vattendirektiv. Arbetet med detta behöver koordineras och förstärkas, och många
åtgärder behöver tas fram och genomföras för att uppnå delmålen i LundaEko II. För att
underlätta detta har kommunen tillsammans med VA SYD (kommunalförbund som är
huvudman för dricksvattendistributionen) inlett arbetet kring fem gemensamma planer som
getts samlingsnamnet Lunds Vatten. I arbetet deltar också Sydvatten AB (kommunalägt bolag
som producerar drickvatten) samt Höje å och Kävlingeåns vattenvårdsförbund. De fem
planerna är följande, VA-utbyggnadsplan, Dagvattenplan, Vattenförsörjningsplan,
Översvämningsplan och Sjö- och vattendragsplan.
Luftkvaliteten i Lunds kommun är idag i jämförelse med många andra städer relativt god, det
har dock inte alltid varit så. En gång i tiden hade Lund exempelvis problem med höga
blyhalter längs vissa gator. Lunds kommun har för avsikt att nå de regionala målen för halter
av särskilt utpekade luftföroreningar där målen är satta så att halterna inte ska överskrida
lågrisknivåerna för cancer eller riktvärden för skydd mot olika sjukdomar. Dessa riktvärden
gäller också påverkan på växter, djur, material och kulturföremål.
Mål
8. Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera skadliga utsläpp till luft och
vatten samt säkra en långsiktigt hållbar och trygg dricksvattenförsörjning.

Ursprungligt delmål

Aktualiserat delmål

Ansvar

Kommentar

8.2 Ytvattenförekomster i
Lunds kommun ska ha god
ekologisk status och god
kemisk status enligt beslutade
miljökvalitetsnormer och
tidpunkter.

8.1 Ytvattenförekomster i
Lunds kommun ska ha god
ekologisk status och god
kemisk status enligt
beslutade
miljökvalitetsnormer och
tidpunkter8.

Kommunstyrelsen,
Miljönämnden,
Tekniska nämnden,
Byggnadsnämnden,
VA SYD, Sydvatten

Ingen förändring.

Miljökvalitetsnormer fastställda i föreskrift 08FS 2009:81, Länsstyrelsen Kalmar län (Vattenmyndigheten i
Södra Östersjöns vattendistrikt)
8
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8.3 Grundvatten i Lunds
kommun ska ha god kemisk
och kvantitativ status enligt
beslutade miljökvalitetsnormer
och tidpunkter.

8.2 Grundvatten i Lunds
kommun ska ha god kemisk
och kvantitativ status enligt
beslutade
miljökvalitetsnormer och
tidpunkter 9.

Kommunstyrelsen,
Miljönämnden,
Tekniska nämnden,
Byggnadsnämnden,
VA SYD, Sydvatten

Ingen förändring.

8.4 Senast år 2016 ska Lunds
kommuns yt- och
grundvattenförekomster, med
betydelse för nuvarande och
framtida dricksvattenförsörjning, ha ett långsiktigt
skydd och översyn av
befintliga skyddsområden ska
göras

8.3 Senast år 2018 ska
Lunds kommuns yt- och
grundvattenförekomster, med
betydelse för nuvarande och
framtida dricksvattenförsörjning, ha ett långsiktigt
skydd och översyn av
befintliga skyddsområden
ska göras10.

Kommunstyrelsen,
Miljönämnden,
Tekniska nämnden,
Byggnadsnämnden,

Årtalet på målet har
ändrats..

8.5 En vattenplan*, med
åtgärder som beskriver hur
Lunds kommun ska uppnå god
ekologisk, kemisk och
kvantitativ status i yt- och
grundvatten enligt beslutade
miljökvalitetsnormer samt
säkra en långsiktigt hållbar
dricksvattenförsörjning ska tas
fram senast 2016.

Delmålet stryks

Kommunstyrelsen,
Miljönämnden,
Tekniska nämnden,
Byggnadsnämnden,

.

Ansvaret har
förtydligats.

VA SYD, Sydvatten

VA SYD, Sydvatten

Arbetet med åtgärder för
att nå delmålen i
LundaEko II arbetas
fram inom ramen för
Lunds vatten (VAutbyggnadsplan,
Dagvattenplan,
Vattenförsörjningsplan,
Översvämningsplan och
Sjö- och
vattendragsplan).

*Enligt Havs- och
vattenmyndighetens
definitioner i rapporten
”Vägledning för kommunal VAplanering”
8.1 De regionala målen för
halterna av partiklar (PM 10
och PM 2,5), bensen,
kvävedioxid och marknära
ozon ska inte överskridas.

8.4 De regionala målen för
halterna av partiklar (PM 10
och PM 2,5), bensen,
kvävedioxid och marknära
ozon ska inte överskridas (se
faktaruta).

Miljönämnden,
Tekniska nämnden,
Byggnadsnämnden,
Servicenämnden,
Lunds kommunala
fastighets AB,
Kraftringen AB

Ansvaret har
förtydligats.

Relaterade dokument





Grönstruktur-och naturvårdsprogram för Lunds kommun (2006),
Kommunfullmäktige, 2006-03-30 § 46. Kommer ersättas med Lunds grönprogram när
det är antaget.
Översiktsplanen, ÖP
Lunds vatten bestående av VA-utbyggnadsplan, Dagvattenplan,
Vattenförsörjningsplan, Översvämningsplan och Sjö- och vattendragsplan.

Miljökvalitetsnormer fastställda i föreskrift 08FS 2009:81, Länsstyrelsen Kalmar län (Vattenmyndigheten i
Södra Östersjöns vattendistrikt).
10 Åtgärdsprogram södra östersjöns vattendistrikt 2009-2015. Vattenmyndigheten i södra östersjön.
9
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Faktaruta
Ytvattenförekomster enligt definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2) är en
ytvattenförekomst "en avgränsad och betydande ytvattenförekomst som till exempel en sjö, ett
magasin, en å, flod eller kanal, ett vatten i övergångszon eller en kustvattensträcka." En
vattenförekomst är också, enligt Vattendirektivet, den minsta storheten för beskrivning och
bedömning av vatten. Se mer på https://viss.lansstyrelsen.se/.
Regionala mål för halterna av partiklar:
- Bensen: 1 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde.
- Partiklar (PM2,5) 10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25
mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.
- Partiklar (PM10) 15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30
mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.
- Marknära ozon 70 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett åttatimmarmedelvärde
eller 80 mikrogram per kubikmeter luft räknat som ett timmedelvärde.
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Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (5)
Diarienummer

2016-12-02

KS 2016/0488

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Jon Andersson
040-355840
jon.andersson@lund.se

Aktualisering av delmål i LundaEko II
Sammanfattning
I LundaEko II står att kommunstyrelsen ska göra en aktualisering av
delmålen 2016. Ändringar ska antas av kommunfullmäktige. I
programmet ingår det också att utvärdera programmet 2015 och 2018. I
samband med den första utvärderingen gav kommunfullmäktige i
uppdrag till kommunstyrelsen att göra vissa förändringar i LundaEko II
för att tydliggöra ansvarsfördelning och målstruktur.
Aktualiseringen har gjorts med utgångspunkt från de resultat som
framkom i utvärderingen av programmet samt de beslut som
kommunfullmäktige har fattat.
Ansvarsfördelningen har tydliggjorts och målstrukturen har setts över för
delmålen. Inaktuella mål har tagits bort eller ändrats och några nya mål
har tillkommit för att möta nya utmaningar inom miljöområdet som
uppkommit sedan LundaEko II antogs 2014. Totalt har antalet mål
minskat från 42 till 37.

Beslutsunderlag
KSMHU Tjänsteskrivelse, aktualisering av LundaEko den 6 december
2016
Aktualiserad LundaEko II – remissversion den 7 december 2016
Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2016 §154
Kommunfullmäktiges beslut 2014-05-22 §95
Bilaga, Indikatorer för uppföljning av LundaEko II

Barnets bästa
Ärendet berör barn genom att LundaEko II, precis som de nationella
miljömålen, har som utgångspunkt att lämna över ett samhälle till nästa
generation där de stora miljöproblemen är lösta. LundaEko II utgår från
Lunds kommuns vision 2025 och Brundtlandkommissionens (1987)
definition av hållbar utveckling: ”En hållbar utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stadshuset, Kyrkogatan 11

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (5)
Diarienummer

2016-12-02

KS 2016/0488

Ärendet
Bakgrund
Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling 2014-2020
(LundaEko II) är kommunfullmäktiges styrdokument för politiker och
tjänstemän. LundaEko II anger vad som ska prioriteras i miljöarbetet,
både för det geografiska området Lunds kommun och inom den
kommunala organisationen.
I LundaEko II står att kommunstyrelsen ska göra en aktualisering av
delmålen 2016. Ändringar ska antas av kommunfullmäktige. I
programmet ingår det också att utvärdera programmet 2015 och 2018. I
samband med den första utvärderingen gav kommunfullmäktige i
uppdrag till kommunstyrelsen att göra vissa förändringar i LundaEko II
för att tydliggöra ansvarsfördelning och målstruktur.
Kommunfullmäktiges beslut:
att
att
att
att
att
att

godkänna utvärdering av LundaEko II samt bedömning av
ekonomiska konsekvenser,
ge kommunstyrelsen i uppdrag att tydliggöra ansvarsfördelningen
mellan nämnder och styrelser vad gäller delmål och där så erfordras
utse huvudansvarig nämnd,
ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att
miljöledningssystemet nyttjas fullt ut som planeringsverktyg av
nämnder och styrelser,
att kommunstyrelsen ska återkomma med förslag på förändringar i
LundaEko II:s målstruktur utifrån identifierade brister,
kommunstyrelsen, i enlighet med tidigare fattat beslut, ska
återkomma med förslag på åtgärder som säkerstället att målen
uppnås samt,
nämnderna i samband härmed ska kostnadsberäkna åtgärderna.

Aktualisering av LundaEko II
Aktualiseringen har gjorts med utgångspunkt från de resultat som
framkom i utvärderingen av programmet samt de beslut som
kommunfullmäktige har fattat.

FN:s globala mål för hållbar utveckling
Vid FN:s toppmöte i slutet av september år 2015 antogs de 17 globala
målen för hållbar utveckling. På nationell nivå har regeringen tillsatt en
delegation för genomförande av FN:s globala mål för hållbar utveckling
– Agenda 2030. Allt fler företag, kommuner och organisationer har börjat
använda sig av de globala målen i sitt hållbarhetsarbete. Det har därför
varit naturligt att i aktualiseringen av LundaEko II se över hur
programmet möter de globala målen och vilka kopplingar som finns
mellan FN:s mål och de prioriterade områdena.
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LundaEkoprocessen – genomförande
Processen för genomförandet av LundaEko II har förtydligats genom att
illustrera hur programmet är kopplat till andra program och planer i
kommunen.
LundaEkoprocessen ska bland annat säkerställa att
miljöledningssystemet används som ett verktyg i genomförandet av
LundaEko II. Tillsammans med it-ledningsstödet och
kommunikationsinsatser är miljöledningen viktiga stödprocesser i
genomförandet av programmet.
De åtta prioriterade områdena har identifierats som delprocesser. Dessa
är kopplade till flera andra kommunala program och planer. Exempelvis
finns inom Minskad klimatpåverkan kopplingar till energiplanen,
LundaMaTS och handlingsplan för fossilbränslefrihet. Det är i huvudsak
inom dessa delprocesser och i de konkreta handlingsplanerna som
åtgärder tas fram för att uppfylla målen i LundaEko II. På så sätt renodlas
LundaEko II som ett måldokument inom ekologisk hållbarhet och får
åtgärder som är bättre förankrade och direkt kopplade till nämnders och
styrelsers verksamhetsområden.

Åtgärder
På uppdrag från kommunfullmäktigt har nya åtgärder för att nå
klimatmålet tagits fram. De åtgärder som presenteras visar att det är
möjligt att nå etappmålet till 2020. Åtgärdsförslagen presenteras i ett
separat ärende.
Inom vissa delprocesser/prioriterade områden finns redan åtgärder
framtagna, exempelvis energiplanen och handlingsplan för
fossilbränslefrihet. I andra områden pågår arbete med att ta fram program
med åtgärder som är kopplade till delmål i LundaEko II. Exempel på
detta är planerna inom Lunds vatten och nytt grönprogram.
Kommunkontoret arbetar parallellt med att identifiera områden där det
saknas eller inte finns tillräckligt med åtgärder för att nå målen.

Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelning mellan styrelser och nämnder har förtydligats genom
att definiera vilket ansvar som ingår som huvudansvarig respektive
delansvarig för delmål. I alla delmål har en eller i vissa fall flera
huvudansvariga utsetts för att underlätta samordning och genomförande.
Huvudansvaret innebär att angiven nämnd eller styrelse har ett
övergripande samordningsansvar för att leda, driva, och utveckla arbetet
med delmålet. I de fall där flera nämnder eller styrelser är
huvudansvariga har de ett gemensamt ansvar att samordna arbetet med
delmålet.
Delansvaret innebär att angiven nämnd eller styrelse är ansvarig för att ta
fram och genomföra åtgärder inom ramen för sin verksamhet, delta i det
kommungemensamma arbetet, samt att årligen rapportera sitt
genomförda arbete i kommunens IT-ledningsstöd.
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Målstruktur
Den övergripande målstrukturen för de åtta prioriterade områdena och
huvudmålen inom respektive område har inte ändrats. Däremot har några
delmål flyttats in under ett annat huvudmål. Det gäller framför allt delmål
som rör informations- och kommunikationsinsatser som samlats under
Engagera flera.
Några delmål har tagits bort då de blivit inaktuella eller slagits ihop med
annat delmål.
Några nya mål har lagts till för att möta nya utmaningar inom
miljöområdet. Exempel på detta är cirkulär ekonomi och
konsumtionsperspektivet i klimatfrågan. Det finns också förslag på ett
nytt etappmål för minskad klimatpåverkan till 2030.
I sin helhet har antalet delmål minskat från 42 till 37.

Ekonomiska konsekvenser
LundaEko II utvärderades av kommunkontoret under 2015. I samband
med utvärderingen prövades även de ekonomiska konsekvenserna.
Utvärderingen konstaterade att kostnader och nyttor inte kan beräknas
innan ett beslut har tagits angående vilka åtgärder som måste genomföras
för att nå målen i LundaEko. Kommunfullmäktige beslutade i samband
med godkännandet av utvärderingen att kostnadsberäknade åtgärder ska
tas fram.
I aktualiseringen av delmålen har ansvarsfördelningen mellan nämnder
och styrelser förtydligats. Det bör ge de huvudansvariga nämnderna och
styrelserna bättre förutsättningar att samordna arbetet med att ta fram
kostnadseffektiva åtgärder för att nå delmålen. Den förtydligade
ansvarsfördelningen och aktualiserade målstrukturen bör även leda till en
effektivare administration av programmet, vilket kan innebära minskade
kostnader.
Nya delmål och ändrade ambitionsnivåer kan ge upphov till ökade
kostnader för genomförande av åtgärder samt administration och
uppföljning.
Nämnder och styrelser ges möjlighet att i remissen ge synpunkter på
ekonomiska konsekvenser av aktualiseringen.

Remiss
I remissen föreslås att styrelser och nämnder lämnar synpunkter på
följande:


Innehåll och formulering av delmål som har ändrats



Ansvarsfördelning för delmål



Ekonomiska konsekvenser
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott föreslås
besluta
att
att

godkänna aktualiseringen av delmål i LundaEko II
remittera aktualiserad LundaEko II till samtliga nämnder och
styrelser med svar senast den 31 mars 2017

Britt Steiner
Avdelningschef

Beslut expedieras till:
Samtliga och nämnder styrelser

Jon Andersson
Enhetschef

Bilaga

Indikatorer för uppföljning av Lunds
kommuns program för ekologiskt
hållbar utveckling 2014-2020,
LundaEko II
Datum: 2016-12-06
Utförare: Kommunkontoret, strategisk utvecklingsavdelning
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Uppföljning
LundaEko II ska följas upp av kommunstyrelsen som har det kommungemensamma ansvaret
för programmet. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna uppföljningen av LundaEko II
med annan miljöuppföljning i kommunen så att processen för redovisning och rapportering
effektiviseras och underlättas. Uppföljningen sker genom inrapportering av de indikatorer
som finns i denna bilaga, genom uppföljning av styr- och åtgärdsdokument, samt genom
nämndernas årsanalyser. Indikatorerna ska årligen redovisas i januari till kommunstyrelsen av
angiven nämnd och styrelse. Redovisningen sker via kommunens interna IT-ledningsstöd.
Utifrån nämnder och styrelsers uppföljning gör kommunstyrelsen en miljöredovisning för
hela den kommunala organisationen. Miljöredovisningen grundar sig på uppföljningen av
indikatorer och åtgärder. Miljöredovisningen lyfts till kommunfullmäktige i samband med
kommunens årsredovisning. Indikatorerna kommer under programtiden att uppdateras vid
behov.

Indikatorer till LundaEko II

Denna bilaga innehåller indikatorer knutna till mål och delmål i LundaEko II.
Vissa indikatorer visar hur miljöläget i kommunen utvecklas, exempelvis indikatorer för
biologisk mångfald, luft- och vattenkvalitet. Andra indikatorer visar hur kommunens arbete
inom LundaEko II:s område utvecklas, exempelvis andel skolor med utmärkelser för lärande
för hållbar utveckling, andel inköpt ekologisk mat och andel miljöfordon i kommunens
organisation.
För ett antal mål anges uppföljning av nämnders och styrelser åtgärder som
indikator/uppföljningsmetod. Detta då det för de målen inte har varit möjligt att hitta en
relevant, indikator.
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Engagera flera
Mål och delmål

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

Indikatorer för
uppföljning
Bedömning utifrån samtliga
indikatorer för området.

Ansvarig för
redovisning av
indikatorerna
Kommunstyrelsen

Uppföljning av nämnders och
styrelser åtgärder för
området.
Miljömedvetenhetsindex,
MMI, hos kommunens
medborgare (tillägg till SCBundersökning) (vartannat år)
Betygsindex för Lunds
kommuns miljöarbete i SCB:s
medborgarundersökning
(Målvärde till 2020: 75)

1.1 Lunds kommun ska, utifrån samtliga
prioriterade områden i LundaEko II, bidra
med kunskap, information, goda exempel
och verktyg för att göra det enkelt att välja
hållbara alternativ.
1.2 Lunds kommun ska, utifrån samtliga
prioriterade områden i LundaEko II, öka
kunskapen samt utveckla samarbetet och
dialogen kring hållbar utveckling inom
organisationen samt med företag,
universitet, organisationer och
medborgare.
1.3 Andelen grundskolor och förskolor
med utmärkelser för lärande för hållbar
utveckling (se faktaruta) ska öka till 100
procent 2020.

Uppföljning av nämnders och
styrelsers åtgärder.

Alla nämnder och styrelser

Uppföljning av nämnders och
styrelsers åtgärder.

Alla nämnder och styrelser

Andel kommunala förskolor
med utmärkelser för lärande
för hållbar utveckling*. (Barnoch Skolnämnderna)

Barn- och Skolnämnderna
Kommunstyrelsen

Andel kommunala skolor med
utmärkelser för lärande för
hållbar utveckling*. (Barnoch Skolnämnderna)
Andel privata förskolor i
kommunen med utmärkelser
för lärande för hållbar
utveckling*.
(Kommunstyrelsen)
Andel privata skolor i
kommunen med utmärkelser
för lärande för hållbar
utveckling*.
(Kommunstyrelsen)
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* Grön flagg, Skola för
hållbar utveckling eller
motsvarande certifiering
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Hållbar konsumtion
Mål och delmål
2. Alla som bor och verkar i Lunds
kommun ska bidra till en mer
hållbar konsumtion.

Indikatorer för
uppföljning
Bedömning utifrån samtliga
indikatorer för området.
Uppföljning av nämnders och
styrelser åtgärder för
området.

Ansvarig för
redovisning av
indikatorerna

Alla nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen

Miljömedvetenhetsindex,
MMI, hos kommunens
medborgare (tillägg till SCBundersökning) (vartannat år)
(Kommunstyrelsen)

2.1 Lunds kommun ska verka för cirkulära
flöden (se faktaruta) i slutna resurssnåla
och giftfria kretslopp.

Uppföljning av nämnders och
styrelsers åtgärder

Kommunstyrelsen,
Renhållningsstyrelsen
Servicenämnden
Tekniska nämnden

2.2 Vid alla Lunds kommuns
upphandlingar av varor, produkter och
tjänster ska det finnas upphandlingskrav
lägst enligt upphandlingsmyndighetens
kriterier eller motsvarande.

Andel av kommunens
upphandlingar där krav enligt
Miljöstyrningsrådets kriterier,
BASTA: s kriterier, TCOmärkningen, Svanen, Bra
Miljöval, EU-Ecolable eller
motsvarande ställts.

Kommunstyrelsen
Alla nämnder och styrelser

Andel av inköp som görs inom
avtal för livsmedel (enligt
befintlig kontoplan).
(Kommunstyrelsen)
Andel av inköp som görs inom
avtal för kontorsmaterial
(enligt befintlig kontoplan).
(Kommunstyrelsen)
Andel av inköp som görs inom
avtal för kem-tekniska
produkter (enligt befintlig
kontoplan).
(Kommunstyrelsen)
Andel av inköp som görs inom
avtal för maskindiskmedel
(enligt befintlig kontoplan).
(Kommunstyrelsen)
Andel av inköp som görs inom
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avtal för skol och lekmaterial
(enligt befintlig kontoplan).
(Kommunstyrelsen)

2.3 Varor, produkter och tjänster som
upphandlas och köps ska innehålla, eller
ge upphov till, så lite som möjligt av
miljö- och hälsofarliga ämnen och
mikroplaster.

Andel av kommunens
upphandlingar där krav ställts
på att så lite som möjligt av
miljö- och hälsofarliga ämnen
och mikroplaster ska ingå i
varor, produkter och tjänster.

Alla nämnder och styrelser

2.4 Vid alla Lunds kommuns
upphandlingar där det föreligger risk för
brott mot grundläggande arbetsvillkor och
mänskliga rättigheter i leverantörskedjan
ska sociala och etiska krav ställas och
följas upp.

Andel av kommunens
upphandlingar där sociala och
etiska krav ställts och följts
upp.

Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Renhållningsstyrelsen

2.5 År 2020 ska 100 % av
inköpskostanden för livsmedel gälla
ekologisk mat.

Andel inköpta ekologiska
livsmedel (certifierade enligt
KRAV eller motsvarande)

Servicenämnden

Andel av inköpskostnaden för
ekologiska mejeriprodukter.
Andel av inköpskostnaden för
ekologisk frukt.
Andel av inköpskostnaden för
ekologiska grönsaker.
Andel av inköpskostnaden för
ekologiskt nötkött.
Andel av inköpskostnaden för
ekologiskt lammkött.
Andel av inköpskostnaden för
ekologiskt kaffe.
Andel av inköpskostnaden för
ekologiskt te.
Andel av inköpt fisk som är
MSC-märkt.

2.6 Lunds kommun ska kontinuerligt öka
andelen upphandlade och inköpta
produkter som är etiskt/rättvisemärkta.

Andel av inköpt potatis som är
ekologiskt odlad.
Andel av inköpskostnaden för
rättvisemärkt kaffe.
(Målvärde: 100% till 2020)
Andel av inköpskostnaden för
rättvisemärkt te.
(Målvärde: 100% till 2020)
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Kommunstyrelsen

Andel av inköpskostnaden för
rättvisemärkta bananer.
(Målvärde: 100% till 2020)
Andel av inköpskostnaden för
rättvisemärkt kakaopulver.
(Målvärde: 100% till 2020)
Andel av inköpskostnaden för
rättvisemärkt drickchoklad för
automat.
(Målvärde: 100% till 2020)
Andel av inköpskostnaden för
rättvisemärkta fotbollar.
(Målvärde: 100% till 2020)
Andel av inköpskostnaden för
rättvisemärkt vitpeppar.
(Målvärde: 100% till 2020)
Andel av inköpskostnaden för
rättvisemärkt svartpeppar.
(Målvärde: 100% till 2020)
Andel av inköpskostnaden för
rättvisemärkt malen ingefära
(Målvärde: 100% till 2020)

2.7 År 2020 har den totala mängden avfall
minskat genom årlig minskning med 2
procent sedan 2013.

Hushållsavfall, ton/år

Renhållningsstyrelsen

Hushållsavfall, ton/invånare
och år

2.8 Andelen utsorterat avfall ur restavfallet Andel utsorterat avfall
ska öka till 65 procent 2020.
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Renhållningsstyrelsen

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

Indikatorer för
uppföljning
Bedömning utifrån samtliga
indikatorer för området.
Uppföljning av nämnders och
styrelser åtgärder för
området.

Ansvarig för
redovisning av
indikatorerna

Alla nämnder och styrelser
Kommunstyrelsen
VA-Syd

Mängd Metaller i slam.
(VA Syd)
Mängd organiska miljögifter i
slam - nonylfenoler, PAH,
PCB. Perflorerade ämnen,
läkemedel, flamskyddsmedel,
mikroplaster. (VA Syd)

3.1 Utsläpp, emissioner och urlakning av
miljö- och hälsofarliga ämnen (se
faktaruta) inklusive mikroplaster från
byggnader och anläggningar ska minska
(både befintliga och nya).

Uppföljning av nämnders och
styrelsers åtgärder i
LundaKem
Mängd Metaller i slam. (VA
Syd)
Mängd organiska miljögifter i
slam - nonylfenoler, PAH,
PCB. Perflorerade ämnen,
läkemedel, flamskyddsmedel,
mikroplaster. (VA-Syd)

3.2 Det ska inte förekomma miljö- och
hälsofarliga ämnen i Lunds kommuns
verksamheter som rör barn- och unga.

Uppföljning av nämnders och
styrelsers åtgärder.

Se uppföljning av mål 2.3
angående krav i upphandling

3.3 Öka andelen ekologiskt odlad
jordbruksmark i Lunds kommun.

Total andel av
jordbruksmarken som är
ekologiskt certifierad enligt
KRAV eller EU:s certifiering
(under omställning och
omställd). (Kommunstyrelsen)
Total areal (ha) ekologisk
jordbruksmark i Lunds
kommun certifierad enligt
KRAV eller EU:s certifiering
(under omställning och
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Kommunstyrelsen
VA-Syd
Miljönämnden,
Barn- och Skolnämnderna,
Utbildningsnämnden,
Servicenämnden,
Kultur- och fritidsnämnden,
Lunds Kommuns Fastighets
AB

Kommunstyrelsen
Barn och skolnämnderna
Utbildningsnämnden,
Kultur och fritidsnämnden,
Servicenämnden,
Lunds Kommuns Fastighets
AB
Miljönämnden

Kommunstyrelsen,
Tekniska nämnden

omställd). (Kommunstyrelsen)
Andel av kommunens egen
jordbruksmark som är KRAVcertifierad (under omställning
och omställd). (Tekniska
nämnden)

3.4 Avloppsslam från reningsverk ska inte
spridas på kommunens egna åkermarker
och kommunen ska verka för att
avloppsreningsslam inte sprids på
åkermark i kommunen.

Andel av kommunens egen
jordbruksmark som är
ekologiskt jordbruk enligt
EU:s certifiering (under
omställning och omställd).
(Tekniska nämnden)
Spridning av avloppsslam på
kommunens egen åkermark
(Tekniska)
Ansökningar om tillstånd att
sprida avloppsslam
(Miljönämnden)
Antalet jordbruksfastigheter i
Lunds kommun som
använder/sprider slam från
VA syds verksamhet
(Ägarnämnd Lund i VA Syd)
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Miljönämnden
Tekniska nämnden,
Ägarnämnd Lund i VA Syd

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

Indikatorer för
uppföljning
Bedömning utifrån samtliga
indikatorer för området.

Ansvarig för
redovisning av
indikatorerna
Kommunstyrelsen

Uppföljning av nämnders och
styrelser åtgärder för
området.
Procentuell minskning av
koldioxidekvivalenter sedan
1990.
Totala växthusgasutsläpp/år
(ton CO2 ekvivalenter/år).
Växthusgasutsläpp/år från
jordbruk (ton CO2
ekvivalenter/år).
Växthusgasutsläpp/år från
energi (ton CO2
ekvivalenter/år).
Växthusgasutsläpp/år från
transport (ton CO2
ekvivalenter/år).
Växthusgasutsläpp/år från
industri (ton CO2
ekvivalenter/år).
Växthusgasutsläpp/år från
avfall & avlopp (ton CO2
ekvivalenter/år).
Växthusgasutsläpp/år från
produktanvändning (ton CO2
ekvivalenter/år).
Växthusgasutsläpp/år från
arbetsmaskiner (ton CO2
ekvivalenter/år).

Procentuell minskning av
4.1 Utsläppen av växthusgaser i Lunds
kommun ska minska minst med 80 procent koldioxidekvivalenter sedan
1990.
till 2030 jämfört med 1990.
Se även övriga indikatorer
under mål 4, ovan.
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Kommunstyrelsen

4.2 Utsläppen av växthusgaser som
uppstår vid produktion av varor och
tjänster, som Lunds kommun köper, ska
minska till 2020.
4.3 Den kommunala organisationen ska
vara fossilbränslefri senast 2020.

Växthusgasutsläpp/år från
kommunens inköp (ton CO2ekv/år)

Kommunstyrelsen

Andel förnyelsebart bränsle i
fjärrvärmen.
(Kommunstyrelsen)

Kommunstyrelsen,
Servicenämnden
Se detaljer efter respektive
indikator.

Returträ i bränslemixen för
fjärrvärme (GWh).
(Kommunstyrelsen)
Spillvärme i bränslemixen för
fjärrvärme (GWh).
(Kommunstyrelsen)
El från kärnkraft i
bränslemixen för fjärrvärme
(GWh). (Kommunstyrelsen)
El från förnybara källor i
bränslemixen för fjärrvärme
(GWh). (Kommunstyrelsen)
El från fossila bränslen i
bränslemixen för fjärrvärme
(GWh). (Kommunstyrelsen)
Naturgas i bränslemixen för
fjärrvärme (GWh).
(Kommunstyrelsen)
Bioolja i bränslemixen för
fjärrvärme (GWh).
(Kommunstyrelsen)
Pellets i bränslemixen för
fjärrvärme (GWh).
(Kommunstyrelsen)
Sekundära trädbränslen i
bränslemixen för fjärrvärme
(GWh). (Kommunstyrelsen)
Torv i bränslemixen för
fjärrvärme (GWh).
(Kommunstyrelsen)
Biogas i bränslemixen för
fjärrvärme (GWh).
(Kommunstyrelsen)
Frivärme från värmepumpar i
bränslemixen för fjärrvärme
(GWh). (Kommunstyrelsen)
Halm i bränslemixen för
fjärrvärme (GWh).
(Kommunstyrelsen)
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Kol i bränslemixen för
fjärrvärme (GWh).
(Kommunstyrelsen)
Mineralolja i bränslemixen för
fjärrvärme (GWh).
(Kommunstyrelsen)
Mängd inköpt mineralolja för
uppvärmning (MWh).
(Servicenämnden)
Mängd inköpt naturgas
(MWh). (Servicenämnden)
Utsläpp av koldioxid från
kommunens transporter (ton
CO2). (Servicenämnden)
Antal gasdrivna miljöfordon.
(Servicenämnden)
Antal nyförvärvade gasdrivna
miljöfordon under året.
(Servicenämnden)
Antal eldrivna miljöfordon.
(Servicenämnden)
Antal nyförvärvade eldrivna
miljöfordon under året.
(Servicenämnden)

4.4 Primärenergianvändningen per
kvadratmeter i Lunds kommuns lokaler
och bostäder ska minska med 45 procent
till 2020 jämfört med 2013.

Andel inköpt miljömärkt el.
(Kommunstyrelsen)
Primärenergianvändning per
kvadratmeter i
Servicenämndens lokaler
(kWh/kvm).

Servicenämnden, Lunds
Kommuns Fastighets AB
Lunds kommuns parkerings
AB

Primärenergianvändning per
kvadratmeter i Lunds
Kommunala Fastighets AB:s
lokaler och bostäder
(kWh/kvm).
Primärenergianvändning per
kvadratmeter i Lunds
Parkerings AB:s lokaler
(kWh/kvm).

4.5 Den lokala produktionen av el, värme
och drivmedel från förnybara källor ska
öka med 700 GWh till år 2020 jämfört
med 2013.

Total lokal elproduktion från
förnybara källor (GWh/år).
(Kommunstyrelsen)
Elproduktion från vind
(MWh/år).
(Kommunstyrelsen)
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Kommunstyrelsen,
Servicenämnden
Se detaljer efter respektive
indikator.

Elproduktion från sol
(MWh/år).
(Kommunstyrelsen)
Elproduktion från kraftvärme
(GWh/år).
(Kommunstyrelsen)
Total värmeproduktion från
förnybara källor (GWh/år).
(Kommunstyrelsen)
Värmeproduktion från
kraftvärme (GWh/år).
(Kommunstyrelsen)
Värmeproduktion från
naturgas (GWh/år).
(Kommunstyrelsen)
Egen elproduktion från vind
inom den kommunala
organisationen (kW).
(Servicenämnden)
Egen elproduktion från vind
inom den kommunala
organisationen (kWh).
(Servicenämnden)
Egen elproduktion från sol
inom den kommunala
organisationen (kW).
(Kommunstyrelsen,
Servicenämnden)
Egen elproduktion från sol
inom den kommunala
organisationen (kWh).
(Kommunstyrelsen,
Servicenämnden)
Egen värmeproduktion från
sol inom den kommunala
organisationen (kWh/år).
(Kommunstyrelsen,
Servicenämnden)
Egen värmeproduktion från
biobränsle inom den
kommunala organisationen
(kWh/år). (Servicenämnden)
Produktion av biogas
(MWh/år).
(Kommunstyrelsen)
Produktion av andra
biodrivmedel (MWh/år).
(Kommunstyrelsen)
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4.6 Lunds kommun ska senast 2017 ha
avvecklat sina investeringar i företag som
ägnar sig åt prospektering, exploatering,
utvinning eller vidareförädling av fossila
energikällor.

Kontroll av att investeringar
har upphört.
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Kommunstyrelsen

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

Indikatorer för
uppföljning
Bedömning utifrån samtliga
indikatorer för området.

Ansvarig för
redovisning av
indikatorerna

Alla nämnder och styrelser
Kommunstyrelsen

Uppföljning av nämnders och
styrelser åtgärder för
området.
Årsmedeltemperatur
(Kommunstyrelsen)
Årsmedelnederbörd
(Kommunstyrelsen)
Ekonomisk kostnad för
klimatrelaterade händelser
(Kommunstyrelsen)

5.1 Lunds kommun ska ta fram en
klimatanpassningsplan som hanterar
förvaltningsövergripande
klimatanpassningsfrågor senast 2017.
5.2 Klimatanpassning ska integreras i
kommunens processer och planering i alla
berörda verksamheter.

Andel hårdgjord yta inom
tätorterna (Markyta
genomsläpplig för regn).
(Kommunstyrelsen)
Kontroll av att en
klimatanpassningsplan som
hanterar
förvaltningsövergripande
klimatanpassningsfrågor finns
framtagen senast 2017.
Uppföljning av nämnders och
styrelsers åtgärder
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen,
Alla nämnder och styrelser

Hållbar stadsutveckling
Mål och delmål
6. Lunds kommun ska utveckla och
underhålla hållbara stads- och
tätortsmiljöer med människan i
centrum, genom att:
- skapa stads- och tätortsmiljöer
med blandade funktioner som
genererar ett rikt socialt liv
- skapa förutsättningar för
biologisk mångfald och
ekosystemtjänster i stads- och
tätortsmiljöer
- skapa ett transportsystem med ett
tillgängligt och attraktivt nätverk
för gång-, cykel- och
kollektivtrafik med minskad yta för
biltransporter.
- skapa förutsättningar för hållbara
energisystem, hållbar
resursanvändning och hållbar
hantering av avfall och återvinning
- skapa energi- och resurseffektiva
byggnader med hänsyn till sociala
aspekter.

Indikatorer för
uppföljning
Bedömning utifrån samtliga
indikatorer för området.
Uppföljning av nämnders och
styrelser åtgärder för
området.
Antalet människor i
stadsrummen under olika
årstider i utvalda mätpunkter
(Kommunstyrelsen)
Användargruppsundersökning
ar: vilka grupper som vistas i
stadsrummen; ålder, kön
turister/boende/arbetande osv.
(Kommunstyrelsen)
Trygghetsindex (polisens
årliga trygghetsundersökning)
(Kommunstyrelsen)
Utsläpp från trafik per
invånare (kg CO2/invånare).
(Tekniska nämnden)
Andel resor med bil inom
Lunds kommun. (Tekniska
nämnden)
Andel resor med
kollektivtrafik inom Lunds
kommun. (Tekniska nämnden)
Andel resor med cykel inom
Lunds kommun. (Tekniska
nämnden)
Andel resor till fots inom
Lunds kommun. (Tekniska
nämnden)
Andel resor med bil till och
från Lunds kommun
(in/utpendling). (Tekniska
nämnden)
Antal cyklade km/dygn per
invånare i Lunds kommun.
(Tekniska nämnden)
Antal resor med
stadsbuss/invånare och år i
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Ansvarig för
redovisning av
indikatorerna

Byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden,
Kommunstyrelsen
Se detaljer efter respektive
indikator.

Lunds kommun. (Tekniska
nämnden)
Antal resor med
regionbuss/invånare och år i
Lunds kommun. (Tekniska
nämnden)
Antal resor med tåg/invånare
och år i Lunds kommun.
(Tekniska nämnden)
Motorfordonstrafik per
invånare på det kommunala
vägnätet. (Tekniska nämnden)
Antalet allvarligt skadade i
trafiken i Lunds kommun.
(Tekniska nämnden)
Antalet dödade i trafiken i
Lunds kommun. (Tekniska
nämnden)
Andelen nyproducerade
fastigheter i kommunen, per
år, uppdelat i kategorier efter
energiprestanda
(Byggnadsnämnden)
Andelen nyproducerade
fastigheter, inom kommunens
verksamhet, uppdelat i
kategorier efter
energiprestanda
(Servicenämnden)
Se även indikatorer under
prioriterade områden Hållbar
Konsumtion (avfall), Minsta
möjliga klimatpåverkan
(energi), och Biologisk
mångfald och
ekosystemtjänster

6.1 Lunds kommun ska testa nya metoder
och tvärdisciplinärt samarbete i syfte att
skapa en hållbar stadsutveckling.

Uppföljning av nämnders och
styrelsers åtgärder

6.2 Lunds kommun ska främja positiva
ekonomiska, sociala och miljömässiga
kopplingar mellan stadsområden,
stadsnära områden och
landsbygdsområden.

Uppföljning av nämnders och
styrelsers åtgärder
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Byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden,
Kommunstyrelsen, Lunds
kommuns fastighets AB,
Servicenämnden,
Renhållningsstyrelsen,
Kraftringen AB
Byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden,
Kommunstyrelsen

6.3 Kommunen ska vara restriktiv mot
annan markanvändning på brukningsvärd
jordbruksmark än för jordbruksändamål.
Den bästa åkermarken, klass 8-10,
undantas så långt möjligt från exploatering
(beslut ÖP 2010 1).

Areal exploaterad
jordbruksmark klass 8-10.
Areal exploaterad
jordbruksmark klass 6-7.

Kommunstyrelsen,
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Andel exploaterad
jordbruksmark klass 8-10.
Andel exploaterad
jordbruksmark klass 6-7.

6.4 Lunds kommun ska arbeta
förebyggande för att minska antalet
lundabor som utsätts för hälsoskadligt
buller vid bostadsbyggande, boende- och
rekreationsmiljöer.

Antal beviljade bullerbidrag
under innevarande år.

6.5 Lunds kommun ska sträva efter att
begränsa exponeringen för skadlig
strålning (se faktaruta) så att människors
hälsa och den biologiska mångfalden inte
påverkas negativt.

Uppföljning av nämnders och
styrelsers åtgärder

1

Miljönämnden

Antal invånare som utsätts för
buller över riktvärdena (vid
fasad).

Från ställningstagande 11 och 18 ÖP 2010
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Servicenämnden, Tekniska
nämnden, Lunds Kommuns
Fastighets AB, Barn- och
Skolnämnderna,
Utbildningsnämnden,
Byggnadsnämnden

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

Indikatorer för
uppföljning
Bedömning utifrån samtliga
indikatorer för området.
Uppföljning av nämnders och
styrelser åtgärder för
området.
Makrofyter (storvuxna växter i
vattenmiljö) i Häckebergasjön
(arter och antal) (Tekniska
nämnden)
Antal öringar, grönlingar och
sandkrypare/100 m2 i Höje å
och Kävlingeån (Tekniska
nämnden)
Antal häckande tärnor och
måsar (Tekniska nämnden)
Hotade kärlväxter (arter och
antal) (Tekniska nämnden)
Status för rödlistade arter
(arter och antal) (Tekniska
nämnden)
Fåglar i fågelsångsdalen (arter
och antal) (Tekniska
nämnden)
Antal evighetsträd (Tekniska
nämnden)
Vegetation i provytor (arter
och antal) (Tekniska
nämnden)
Kiselalger i Höje å (Tekniska
nämnden)
Bottenfauna i Höje å
(Tekniska nämnden)
Bottenfauna i Klingavälsån
(Tekniska nämnden)
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Ansvarig för
redovisning av
indikatorerna

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Se detaljer efter respektive
indikator.

Status för rikkärr (rapporteras
fr.o.m 2015) (Tekniska
nämnden)
Resultat av lavinventering på
fyra platser (Tekniska
nämnden)
Fåglar i jordbrukslandskapet
(arter och antal) (Tekniska
nämnden)
Antal spelande lökgrodor,
brungrodor respektive
strandpaddor samt antal
romklumpar (Tekniska
nämnden)
Kilometer öppnad kulvert/år
(Tekniska nämnden)
Antal strandskyddsdispenser
(Tekniska nämnden)
Antal vandringshinder för fisk
(öring, sandkrypare, ål,
grönling)(Tekniska nämnden)

7.1 Lunds kommun ska tillgodose alla
kommuninvånares behov av och rätt till
gröna miljöer.

Total areal parkmark (ha).
(Tekniska nämnden)
Tillkommande areal parkmark
under innevarande år (ha).
(Tekniska nämnden)
Total areal naturvårdsområde,
naturreservat, nationalpark,
biotopskydd och
naturvårdsavtal. (Tekniska
nämnden)
Areal naturvårdsområde.
(Tekniska nämnden)
Areal naturreservat. (Tekniska
nämnden)
Areal nationalpark. (Tekniska
nämnden)
Areal biotopskydd. (Tekniska
nämnden)
Areal naturvårdsavtal.
(Tekniska nämnden)
Skogs- och naturmark
(kommunalt förvaltad), ha
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Tekniska nämnden,

(Tekniska nämnden)
Antal koloni- och
odlingslotter. (Tekniska
nämnden)
Andelen invånare inom
tätorterna som har tillgång till
en park om minst 0,2 ha inom
200 m. (Tekniska nämnden)
Andelen invånare inom
tätorterna som har tillgång till
en park om minst 1 ha inom
300 m. (Tekniska nämnden)
Andelen invånare inom
tätorterna som har tillgång en
park om minst 3 ha inom 500
m. (Tekniska nämnden)

7.2 Lunds kommun ska skydda, sköta och
utveckla ekosystemtjänster i tätortsmiljö
och på landsbygden.

Uppföljning av nämndernas
åtgärder

Kommunstyrelsen,
Tekniska nämnden,
Byggnadsnämnden

7.3 Lunds kommuns ska verka för att fler
lämpliga naturområden ska få skydd i
form av naturreservat, biotopskydd eller
motsvarande.

Antal områden som fått skydd
i form av naturreservat,
biotopskydd eller
motsvarande.

Tekniska nämnden

7.4 Lunds kommun ska arbeta för att
skydda, bevara och utveckla grön
infrastruktur och spridning av olika arter i
syfte att stärka den biologiska mångfalden
i stadsmiljö och på landsbygd. Lunds
kommun ska motverka spridning av
invasiva arter.

Uppföljning av nämndernas
åtgärder

Tekniska nämnden,
Byggnadsnämnden,
Kommunstyrelsen

7.5 Lunds kommun ska verka för att
täktverksamhet inte etableras eller
utvidgas inom kommunen om det hotar de
områden som utpekats som värdefull natur
i Lunds kommuns grönstruktur- och
naturvårdsprogram eller i Länsstyrelsens
naturvårdsprogram*.

Uppföljning av nämndernas
åtgärder

Miljönämnden,
Byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden

Antal ansökta tillstånd för
täktverksamhet
(Miljönämnden)

*Lunds kommuns grönstruktur- och
naturvårdsprogram ersätts med Lunds
grönprogram när det är antaget.
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Friskt vatten och frisk luft
Mål och delmål

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

Indikatorer för
uppföljning
Bedömning utifrån samtliga
indikatorer för området.
Uppföljning av nämnders och
styrelser åtgärder för
området.

Ansvarig för
redovisning av
indikatorerna
Kommunstyrelsen
Miljönämnden
Tekniska nämnden

Se detaljer efter respektive
indikator.

E - colibakterier och
intestinala enterokocker i
Häljasjön, Knivsåsen, Tvedöra
och Billebjär (Miljönämnden)
Utsläpp av total flyktiga
organiska ämnen (VOC)
(beräknas för industri med
hjälp av miljörapporter från Bverksamheter)
(Miljönämnden)
Halt/transport av kväve i Höje
å. (Tekniska nämnden)
Halt/transport av fosfor i Höje
å. (Tekniska nämnden)
Halt/transport av kväve i
Kävlingeån. (Tekniska
nämnden)
Halt/transport av fosfor i
Kävlingeån. (Tekniska
nämnden)

8.1 Ytvattenförekomster i Lunds kommun
ska ha god ekologisk status och god
kemisk status enligt beslutade
miljökvalitetsnormer och tidpunkter 2.

Andel ytvattenförekomster i
Lunds kommun som har god
ekologisk status (enligt
VISS*).

Kommunstyrelsen

Andel ytvattenförekomster i
Lunds kommun som har god
kemisk status (enligt VISS*)

28

, Miljökvalitetsnormer fastställda i föreskrift 08FS 2009:81, Länsstyrelsen Kalmar län (Vattenmyndigheten i
Södra Östersjöns vattendistrikt).
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8.2 Grundvatten i Lunds kommun ska ha
god kemisk och kvantitativ status enligt
beslutade miljökvalitetsnormer och
tidpunkter 3.

Andel grundvattenförekomster
i Lunds kommun som har god
kemisk status (enligt VISS*).

Kommunstyrelsen
Miljönämnden

Andel grundvattenförekomster
i Lunds kommun som har god
kvantitativ status (enligt
VISS*).
Indikatorer från
grundvattenövervakningsprogr
ammet. (Miljönämden)

8.3 Senast år 2018 ska yt- och
grundvattenförekomster i Lunds kommun
med betydelse för nuvarande och framtida
drickvattenförsörjning ha ett långsiktigt
skydd och översyn av befintliga
skyddsområden ska göras.

Andel av Lunds kommuns
ytvattenförekomster som har
ett långsiktigt skydd.

8.4 De regionala målen för halterna av
partiklar (PM 10 och PM 2,5), bensen,
kvävedioxid och marknära ozon ska inte
överskridas.

Andel av uppmätta värden av
ozon i luft i gatunivå som
överskridit målet avseende
timmedelvärdet på 80 µg/m3
under året.

Kommunstyrelsen

Andel av Lunds kommuns
grundvattenförekomster som
har ett långsiktigt skydd.

Andel av uppmätta värden av
ozon i luft i taknivå som
överskridit målet avseende
timmedelvärdet på 80 µg/m3
under året.
Bensen i luft i gatunivå.
Partiklar av storleken PM 10 i
luft i gatunivå.
Partiklar av storleken PM 2,5 i
luft i taknivå
Kvävedioxid i gatunivå
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Miljönämnden

Kommunstyrelsens miljö- och
hälsoutskott

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-12-13

§ 45

Aktualisering av målen i LundaEko

Dnr KS 2016/0488

Beslutsunderlag
KSMHU Tjänsteskrivelse, aktualisering av LundaEko den 6 december
2016
Aktualiserad LundaEko II – remissversion den 7 december 2016
Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2016 §154
Kommunfullmäktiges beslut 2014-05-22 §95
Bilaga, Indikatorer för uppföljning av LundaEko II

Yrkanden
Mats Helmfrid (M) yrkar att målformuleringen för det delmål som i det
nya förslaget har beteckning
8.3 Senast år 2018 ska yt- och grundvattenförekomster i Lunds kommun
med betydelse för nuvarande och framtida drickvattenförsörjning ha ett
långsiktigt skydd och översyn av befintliga skyddsområden ska göras.
ändras till
Senast år 2018 ska Lunds kommuns yt- och grundvattenförekomster,
med betydelse för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning, ha ett
långsiktigt skydd och översyn av befintliga skyddsområden ska göras.

Beslutsgång
Ordförande Ulf Nymark ställer proposition på Mats Helmfrids
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsens miljö och hälsoutskott
har beslutat enligt yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutar
att

godkänna aktualiseringen av delmål i LundaEko II med följande
ändring mål 8.3
Senast år 2018 ska Lunds kommuns yt- och grundvattenförekomster,
med betydelse för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning,
ha ett långsiktigt skydd och översyn av befintliga skyddsområden
ska göras.
att remittera aktualiserad LundaEko II till samtliga nämnder och
styrelser med svar senast den 31 mars 2017
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens miljö- och
hälsoutskott

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-13

KS 2016/1069

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
Plats och tid

Sessionsalen stadshuset, 2016-12-13 klockan 16.00–17.25

Ledamöter

Ulf Nymark (MP), Ordförande
Peter Fransson (S), Vice ordf
Mats Helmfrid (M), 2:e v ordf
Hanna Gunnarsson (V)
Mia Honeth (L)

Ersättare

Lena Fällström (S)

Övriga

Jon Andersson, Enhetschef
Kristina Fontell, Nämndsekreterare
Anna-Karin Poussart, Miljöstrateg
Linda Birkedal, Miljöstrateg

Justerare

Peter Fransson (S)

Paragrafer

§ 45-54

Plats och tid för justering
Underskrifter
Sekreterare

Kristina Fontell

Ordförande

Ulf Nymark (MP)

Justerare

Peter Fransson (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens miljö- och
hälsoutskott

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-13

KS 2016/1069

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

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Sammanträdesdatum

2016-12-13

Paragrafer

§ 45-54

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Stadshuset

Underskrift

Kristina Fontell

Justerare

Utdragsbestyrkande

Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-02-20

1 (2)
Diarienummer

BSL 2017/0035

Barn- och skolnämnd Lund stad

Ann-Britt Svensson
046-35 83 19
ann-britt.svensson@lund.se

Begäran om utökad driftsram för Backens
förskola och Lergökens förskola
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har fått utökade lokalkostnader år 2017
för Backens förskola och Lergökens förskola. Kostnaderna avser till- och
ombyggnationer. Förslaget innebär begäran om utökad driftsram med
2657 tkr från och med år 2017.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 20 februari
2017 dnr BSL 2017/0035
Internhyreskontrakt för lokal 1199-BP1-L01-01
Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1227-A-01-03

Barnets bästa
Kommunens resurser måste användas på ett sådant sätt att de kommer till
bäst nytta för barnen. En god framförhållning i utbyggnadsplanerna ger
förutsättningar för att nämnden ska ha möjlighet att kunna erbjuda
utbildningsplatser utefter de krav och önskemål som finns.

Ärendet
Barn- och skolnämnd Lunds stad har fått utökade lokalkostnader år 2017
för Backens förskola och Lergökens förskola. Kostnaderna avser till- och
ombyggnationer.


Backens förskola, paviljong (start 2016-08-01).
Internhyreskontrakt för lokal, 1199-BP1-L01-01, uppgår till 2160 tkr per
år.



Lergökens förskola, till- och ombyggnad (start 2016-09-01). I avtal om
tillägg till hyreskontrakt, 1227-A-01-03, uppgår till 497 tkr per år.
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Barn- och skolnämnd Lund stad

Ann Edvik
046-3594708
ann.edvik@lund.se

Yttrande över: Motion från Vera Johnsson (M)
och Louise Rehn Winsborg (M)angående
obligatoriskt skolval
Sammanfattning
Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) har lämnat en
motion angående obligatoriskt skolval den 20 januari 2017. I motionen
föreslås kommunfullmäktige ge Barn- och skolnämnd Lunds stad och
Lund Öster i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från förskoleklass
till årskurs nio från och med höstterminen 2018.
En forskningsstudie (av Dany Kessel och Elisabet Olme vid Stockholms
universitet) av skolvalseffekter i två kommuner som infört obligatoriskt
skolval, Linköping och Botkyrka kommun, påvisar inga effekter när det
gäller integration eller förändrade skolvalsresultat, efter att obligatoriskt
skolval har införts. Därför förväntas inte ett obligatoriskt skolval påverka
de skolval som vårdnadshavare i Lunds stad gör i dagsläget.
Urvalsprinciperna när det gäller skolplaceringar i Lunds stad har
förändrats inför läsår 2017-2018. När skolor får fler ansökningar än vad
skolan kan ta emot ska ett urval göras utifrån följande principer och
urvalsordning: aktiva val prioriteras framför icke-val, syskonförtur,
relativ närhet. Barn- och skolförvaltningen bör följa upp effekterna av
dessa ändrade urvalsrutiner.
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Beslutsunderlag
Yttrande över: Motion från Vera Johnsson (M) och Louise Rehn
Winsborg (M) angående obligatoriskt skolval 2017-03-15
tjänsteskrivelse dnr BSL 2017/0138
Motion från Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M)
angående obligatoriskt skolval, Barn- och skolnämnd Lunds stad den 20
januari 2017
”Föräldrars motiv vid val av skola, och vad det innebär vid obligatoriskt
skolval” forskningsrapport av Dany Kessel och Elisabet Olme,
Stockholms universitet, oktober 2016.

Barnets bästa
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa
myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta
rummet. Ärendet om obligatoriskt skolval påverkar barn och barnets
bästa ska vara utgångspunkt i beslut som rör barn.

Ärendet
Vera Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) har lämnat en
motion angående obligatoriskt skolval den 20 januari 2017. I motionen
föreslås kommunfullmäktige ge Barn- och skolnämnd Lunds stad och
Lund Öster i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från förskoleklass
till årskurs nio från och med höstterminen 2018. Som motiv framförs
allas rätt att välja skola utifrån föräldrars önskemål samt en positiv effekt
när det gäller integrationen i de kommuner som har infört obligatoriskt
skolval i Sverige, t.ex. Botkyrka och Nacka.
Dany Kessel och Elisabet Olme, doktorander vid Nationalekonomiska
institutionen, publicerade i oktober 2016 en forskningsstudie om
obligatoriskt skolval i Linköpings och Botkyrkas kommun, två
kommuner som har infört obligatoriskt skolval.
Resultaten av studien visar att högutbildade familjer med utländsk
bakgrund är mer benägna att göra aktiva val medan lågutbildade familjer
med utländsk bakgrund är mindre benägna att göra aktiva val, dock
marginellt. Det finns små skillnader mellan olika grupper av föräldrar när
det gäller benägenheten att välja skola. Bekvämlighetsfaktorer som
avstånd till hemmet och om det finns syskon vid en skola är centrala vid
valet av skola. Högutbildade familjer med svensk bakgrund undviker
skolor med hög grad av nyanlända elever och rankar skolor med hög
socioekonomisk status markant högre än andra skolor. ”Lika söker lika”
råder i skolvalet, d.v.s. att en skola rankas högre om det finns många
elever som tillhör samma socioekonomiska grupp som en själv. Utifrån
studien drar forskarna slutsatserna att det inte finns anledning att tro att
ett obligatoriskt skolval skulle minska den socioekonomiska
segregationen mellan skolor, snarare tvärtom. Då det inte finns någon
större skillnad mellan andelen familjer från olika socioekonomiska
förhållanden och deras benägenhet att göra aktiva skolval kommer det
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enligt studien inte att leda till att en helt ny grupp av föräldrar börjar välja
skola åt sina barn. Lågutbildade familjer med utländsk bakgrund har
dessutom aktivt valt bort skolor med högre socioekonomisk status i
Botkyrka och Linköping. Att ett obligatoriskt skolval skulle kunna leda
till ökad skolkvalitet ger inte studien stöd för. Studien visar inget
samband mellan höga studieresultat (resultat på nationella prov) och
aktiva skolval.
Alla vårdnadshavare har idag rätt att göra aktiva skolval för sina barn. I
Lunds stad väljer 83% aktivt skola åt sina barn (2016). 2015 var det 70%
som gjorde ett aktivt skolval. Denna siffra är högre om vi räknar in de
vårdnadshavare som gör aktiva skolval till privata skolalternativ, men
inte meddelar detta till Barn- och skolförvaltningen. Exakta siffror över
dessa antal har vi inte tillgång till. Att införa obligatoriskt skolval skulle,
enligt resultat av forskning på området, inte leda till positiva effekter när
det gäller integration eller skolvalsresultat.
Urvalsprinciperna när det gäller skolplaceringar i Lunds stad har
förändrats inför läsår 2017-2018. När skolor får fler ansökningar än vad
skolan kan ta emot ska ett urval göras utifrån följande principer och
urvalsordning: aktiva val prioriteras framför icke-val, syskonförtur,
relativ närhet. Barn- och skolförvaltningen bör följa upp effekterna av
dessa ändrade urvalsrutiner.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att
att

rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen från Vera
Johansson (M) och Louise Rehn Winsborg (M) angående
obligatoriskt skolval, från den 20 januari 2017.
ge Barn- och skolförvaltning Lunds stad i uppdrag att följa upp
effekterna av de nya urvalsprinciperna vid skolval

Mats Jönsson
Skoldirektör

Ann Edvik
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Rapport 1: Obligatoriskt skolval

Föräldrars motiv vid val av skola, och vad det
innebär vid obligatoriskt skolval
Av: Dany Kessel och Elisabet Olme

Sammanfattning
I ett pågående forskningsprojekt vid Stockholms universitet studerar vi om det

finns skillnader mellan de föräldrar som gör ett aktivt skolval och de som inte
gör det, samt hur föräldrarnas preferenser för olika skolegenskaper ser ut. Vi
kommer i den här rapporten presentera några preliminära resultat från detta

projekt och diskutera vad dessa har för implikationer för införandet av ett
obligatoriskt skolval.

Sammanfattningsvis tyder våra resultat på att det finns relativt små skillnader

mellan olika grupper av föräldrar när det gäller benägenheten att välja skola.
Familjer med utländsk bakgrund avviker dock från familjer med svensk

bakgrund på det sätt att högutbildade familjer med utländsk bakgrund är mer
benägna att göra aktiva val medan det motsatta är sant för lågutbildade familjer
med utländsk bakgrund.

Vi konstaterar också att hur skolan presterar på de nationella proven inte verkar
vara särskilt viktigt vid valet av skola. Istället verkar bekvämlighetsfaktorer som

avstånd till hemmet och huruvida man har syskon på en skola vara centrala.
Även elevkompositionen verkar spela roll. En hög andel elever med utländsk

bakgrund gör en skola mindre attraktiv, särskilt för lågutbildade familjer med
svensk bakgrund. Högutbildade familjer med svensk bakgrund försöker undvika

skolor med en hög grad av nyanlända elever, och rankar skolor med hög
socioekonomisk status markant mycket högre än andra skolor. Vidare

verkar ”lika söker lika” råda i skolvalet – en skola rankas högre när det finns
många elever på skolan som tillhör samma socioekonomiska grupp som en själv.
Detta gäller för alla grupper utom lågutbildade familjer med utländsk bakgrund.

De här resultaten innebär att det inte finns anledning att tro att ett obligatoriskt
skolval skulle minska den socioekonomiska segregationen mellan skolor, snarare
tvärtom. Det är ingen större skillnad i andelen som gör ett aktivt skolval mellan

olika grupper av föräldrar, så ett obligatoriskt skolval kommer inte att leda till

att en helt ny grupp av föräldrar börjar välja skola åt sina barn. Den grupp som

idag i viss mån är mindre benägen att aktivt välja skola, lågutbildade familjer
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med utländsk bakgrund, väljer dessutom aktivt bort skolor med hög
socioekonomisk status. Att föräldrar inom denna grupp tvingas göra ett aktivt

val av skola kommer därför inte leda till minskad segregation, eftersom de väljer
andra skolor än de mer socioekonomiskt starka grupperna av föräldrar.

Resultaten ger heller inget stöd åt hypotesen att ett obligatoriskt skolval skulle
leda till ökad skolkvalitet, då skolornas prestation på nationella prov verkar vara

irrelevant i valet av skola. Inte heller skulle de svaga grupperna hamna på bättre
skolor, eftersom de verkar välja bort högpresterande skolor.
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Inledning
Den svenska skoldebatten har i flera år dominerats av två övergripande frågor,

de fallande resultaten och den ökande segregationen. En central dimension av
denna diskussion har rört det fria skolvalet. Vissa menar att det fria skolvalet är

anledningen till att vi står inför dessa problem medan andra menar att vi hade
haft en mycket värre situation om vi inte hade haft ett fritt skolval.

Att så disparata uppfattningar kan existera beror på att det är väldigt svårt att få

klarhet i vad införandet av det fria skolvalet har haft för effekter med de metoder

som vi normalt använder för att utvärdera en reform. Detta beror på att

reformen tog tid att få genomslag, genomfördes samtidigt som ett stort antal
andra förändringar skedde och implementerades i hela landet på samma gång.

Ska man sammanfatta forskningsläget kan man säga att finns det en del
indikatorer på att det fria skolvalet skulle kunna ha haft positiva effekter på
skolresultaten. Ur ett teoretiskt perspektiv är kopplingen enkel, om föräldrar

bryr sig om akademiskt kvalitet och skolresultat och kan välja skola åt sina barn

får skolorna incitament att förbättra sin undervisningskvalitet för att locka till
sig elever.

I den internationella litteraturen finns också ett antal empiriska studier som

indikerar att ett fritt skolval skulle kunna ha haft positiva effekter på resultaten.

Lavy (2010) hittar exempelvis stora positiva effekter av en skolvalreform på
övre grundskolan i Tel Aviv i början på 90-talet. Hastings et al (2010) och

Burgess et al (2014) finner i studier på föräldrars valbeteenden från USA
respektive England att undervisningskvalitet verkar vara något som föräldrar
värderar när de ska välja skola åt sina barn. Detta borde innebära att ett fritt

skolval förbättrar undervisningskvaliteten. Dessa studier lämnar dock en del att
önska när det kommer till både tillgång och kvalitet på data.

Kontexten i de internationella studierna skiljer sig också en del från den svenska

vilket gör det svårt att veta exakt hur långtgående slutsatser vi kan dra från dem.
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De få svenska studier som finns tyder också på att effekterna kanske inte är så
stora som den internationella litteraturen indikerar (se exempelvis Edmark et al

2013 och 2014). De svenska studierna brottas dock med problemet att det inte
finns någon helt naturlig kontrollgrupp.

Om vi går bort från resultaten och över till segregationen får man nog säga att
det kan anses vara belagt att det fria skolvalet, allt annat lika, leder till

segregation. Exempelvis har Andersson et al (2013) i en studie placerat om alla

elever i Sverige på deras närmsta skola och ser då att skolsegregationen hade

varit markant mindre än den faktiskt är. Att anta att skolsegregationen hade
legat på den nivån utan ett fritt skolval är dock något som man kan ifrågasätta,
eftersom boendesegregationen då hade kunnat se annorlunda ut.

Holmlund et al (2014) har försökt särskilja i vilken utsträckning det är
boendesegregation eller det fria skolvalet som har bidragit till den ökade
skolsegregationen. De finner att båda dessa faktorer har bidragit till
segregationen. I mångt och mycket kvarstår dock samma problem, vi vet helt
enkelt inte hur boendesegregationen hade utvecklat sig i ett alternativt system.

En tydlig indikation på att ett fritt skolval ökar segregationen (eller åtminstone
skyndar på den) är Söderström och Uusitalos (2010) studie på vad som hände

efter att man gick över från närhetsprincip till betygsintag på Stockholms

gymnasieskolor år 2000. De finner stora och direkta effekter på segregationen,

både efter förmåga och bakgrund.

Mot denna bakgrund har införandet av ett obligatoriskt skolval börjat diskuteras

som i den offentliga debatten. Detta presenteras som ett sätt att lösa problemen
med fallande resultat och segregation, samtidigt som man kan behålla det fria
skolvalet. Ett obligatoriskt skolval innebär ett skolvalsystem där alla föräldrar

(elever) måste välja skola aktivt. Skolkommissionen överväger detta i sitt
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arbete 1, näringslivet har föreslagit det som en lösning 2 och Alliansen tog nu i
Almedalen ställning för införandet av ett obligatoriskt skolval 3.

Idén är att om fler gör ett aktivt val av skola (genom att tvingas välja skola)

kommer konkurrensen om elever och därigenom undervisningskvaliteten och
resultaten att öka. Vidare tänker man sig att det idag framförallt är

socioekonomiskt starka föräldrar som gör aktiva val. Om istället alla föräldrar

gjorde ett aktivt val skulle segregationen minska eftersom även de
socioekonomiskt svaga grupperna då kommer att söka sig till de starka
skolorna. 4
Denna

idé

om

att

ett

obligatoriskt

skolval

kommer

att

förbättra

undervisningskvaliteten, och därigenom elevernas resultat, bygger dock på två

antaganden. Det första är att föräldrarna som väljer skola bryr sig om skolans

prestation. Det andra antagandet är att socioekonomiskt svaga grupper (1) idag
är mindre benägna att aktivt välja skola och (2) att de om de var tvungna att
välja skola skulle välja samma typ av skolor som de socioekonomiskt starka
grupperna av föräldrar.

Genom att testa dessa antaganden avser vi försöka besvara följande två frågor.

1. Kommer ett obligatoriskt skolval att bidra till högre undervisningskvalitet
och bättre resultat?

2. Kommer ett obligatoriskt skolval att bidra till mindre segregation i
skolan?

Vi kommer göra detta utifrån ett unikt dataset där vi har kombinerat information

från föräldrar i Botkyrka och Linköpings kommuns riktiga val med omfattande
http://www.dn.se/debatt/okad-likvardighet-och-statligt-stod-ska-starka-svensk-skola/
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/hoeg-tid-foer-obligatoriskt-skolval-foer-grundskolan21139
3 http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/07/05/fyra-gemensamma-skolforslagfran-alliansen
1
2

Hår ska anmärkas att detta naturligtvis är avhängigt de antagningsregler som
fristående och kommunala skolor tillämpar när de har fler sökande än de har
platser.

4
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och högkvalitativ svensk registerdata. Detta dataset är grunden för ett pågående5
forskningsprojekt
universitet

6

vid

nationalekonomiska

institutionen

vid

Stockholms

, i vilket vi analyserar föräldrars preferenser för olika

skolegenskaper när de väljer skola åt sina barn.

Resten av rapporten är upplagd som följer: I nästa avsnitt ger vi lite institutionell
bakgrund för skolvalsystemen i Linköping och Botkyrka. Efter det diskuterar vi

våra data och därefter följer ett avsnitt om vår metod följt av våra resultat och till
sist vår diskussion.

Dany Kessel och Elisabet Olme

Stockholm, 24 september, 2016.

5

Att projektet är pågående innebär att analys fortfarande pågår. Detta kan innebära att innehåll
och slutsatser kommer skilja sig i den slutgiltiga produkten.
6 Delvis finansierat av Landsorganisationen i Sverige (LO), Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbunds gemensamma projekt ”Ge alla elever samma chans”.
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Skolvalet i Botkyrka och Linköping
Botkyrka kommun
Botkyrka kommun har idag ett av Sveriges mest utbyggda skolvalsystem, och var
tidiga med att digitalisera skolvalsprocessen. Sedan 2008 loggar föräldrarna in
på en e-tjänst och listar de skolor där de önskar att deras barn ska gå. Alla

föräldrar måste ange tre skolor, och även fristående skolorna i Botkyrka
kommun tar del av e-tjänsten. Inför skolvalet skickar kommunen ut en broschyr

med information om hur skolvalet går till, samt en kortfattad beskrivning av de
skolorna som finns att välja mellan.

Andelen föräldrar som använder e-tjänsten för att lista sina tre önskade skolor är

mycket hög (över 90 procent). På detta sätt påminner systemet mycket om ett

system med obligatoriskt skolval. Anledningen till att så många gör ett aktivt
skolval i Botkyrka kommun är delvis beroende på Botkyrka kommuns

ansträngningar att få alla föräldrar att göra ett aktivt skolval, men också på

grund av att eleverna inte har en garanterad plats i en särskild skola. Om

föräldrarna inte loggar in på e-tjänsten och önskar tre skolor kommer deras barn
att placeras i en skola som har platser kvar efter att alla barn vars föräldrar har
önskat skolor har placerats i enlighet med sina önskemål. Incitamenten för
föräldrar i Botkyrka att göra ett aktivt skolval är därför mycket starka.

När skolvalsperioden är slut sammanställer Botkyrka kommun de önskemål om

skolor som föräldrarna har uppgett. Därefter är det första som händer att
kommunen skickar ut listor till de fristående skolorna med information om vilka

elever som har sökt till deras skola. De fristående skolorna antar därefter elever i
enlighet med sina egna antagningskriterier (oftast ett kösystem där de barn som

stått längst i kö till skolan blir antagna först). De fristående skolorna meddelar
därefter kommunen vilka elever de har antagit och kommunen placerar därefter
de återstående eleverna mellan de kommunala skolorna.

De kommunala skolorna ger förtur åt elever som redan har ett syskon i årskurs f-

5 i den skola de har valt. Efter att hänsyn tagits till syskonförtur används en
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algoritm som räknar ut det relativa avståendet (skillnaden i avstånd mellan
närmsta skola och hemmet och den valda skolan och hemmet) mellan varje elev
och de valda skolorna. Utifrån detta antas sedan de elever som hade fått längst

att gå till skolan om de inte antas till den skola de valt, tills skolans alla platser är
fyllda. I den här urvalsprocessen väger alla val lika tungt, vilket innebär att en

elev som valt en skola i andra hand kan bli antagen före en elev som valt samma
skola i första hand beroende på hur deras relativa avståndsmått ser ut. Detta

innebär att en elev kan bli antagen på flera skolor. Om så är fallet placeras eleven
på skola som föräldrarna har rankat högst.

När denna process är klar kan det hända att det finns elever som inte har fått

plats på någon av de tre skolor de har önskat sig. Dessa elever placeras då,
tillsammans med elever vars föräldrar inte har gjort något aktivt val, i de skolor i
närheten som fortfarande har platser kvar.

Utformning av skolvalssystemet i Botkyrka begränsar föräldrarnas strategiska

incitament att uppge andra skolor än de skolor de faktiskt önskar att deras barn

ska gå på (se Calsamiglia et al. 2010 eller Abdulkadiroglu et al. 2009 för en mer

utförlig diskussion om strategiska incitament). Givet detta kan man tänka sig att
det inte är ett allt för starkt antagande att de val av skolor vi observerar i
Botkyrka faktiskt representerar föräldrarnas sanna preferenser. Under rubriken

metod kommer vi att diskutera mer ingående hur vi kan testa trovärdigheten i
detta antagande.

Slutligen är Botkyrka en intressant kommun att studera skolvalet i då de har
flera olika typer av områden som skiljer sig åt med avseende på geografi och

demografi. Norra Botkyrka har till exempel en mycket hög andel invånare med
utländsk bakgrund och en demografi som är jämförbar med flera andra områden

som finns i de flesta av Sveriges större städer. I kommunen ligger dock också

Tullinge, som är en ganska välmående villaförort. Tumba, kommunens centralort,
är en blandning av höghusbebyggelse och villor/radhus. Slutligen består södra

delen av kommunen av glesbefolkad landsort där elever bussas in till skolor i
tätorterna.
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Linköpings kommun
I Linköpings kommun har varje elev en så kallad ”hemskola” där man är

garanterad en plats. Inför skolvalet skickar kommunen ut information om vilken

skola som är ens tilldelade hemskola, samt hur man gör för att välja en annan
skola i kommunen. Hemskolan är nästan alltid en skola som ligger nära hemmet.

Om inget val av skola görs hamnar eleven automatiskt på sin hemskola, men om

föräldrarna föredrar en annan skola kan de logga in på kommunens e-tjänst och
uppge en eller två andra skolor. Både val till kommunala och fristående skolor
genomförs på samma sätt via denna e-tjänst.

När skolvalsperioden är slut sammanställer kommunen vilka föräldrar som har

gjort ett aktivt val, samt vilka skolor de önskar att deras barn ska gå på. Därefter
ska alla elever placeras på en skola. I första hand placeras alla elever på sin
hemskola, där de är garanterade en plats. I den mån det fortfarande finns lediga

platser på en skola antas de elever som har valt denna skola som sitt första val

(efter syskonförtur och närhetsprincip). Finns det fortfarande lediga platser går
dessa till de elever som har valt skolan som sitt andra val (återigen efter
syskonförtur och närhetsprincip). Detta innebär att förstahandsvalet av skola
väger tyngre än andrahandsvalet, eftersom alla elever som har valt en skola i

första hand kommer antas innan elever som valt samma skola i andra hand

erbjuds plats. Denna typ av antagningssystem, som lägger stor vikt vid det första
valet, kallas i den akademiska litteraturen för The Boston Mechanism 7, och ger

upphov till omfattande strategiska incitament. Detta innebär att det kan vara

fördelaktigt för en förälder att på första plats välja en skola där sannolikheten att
ens barn blir antagen är relativt hög, även om detta inte är den skola de helst vill

att deras barn ska på gå. Detta gör att vi inte kan vara alls lika säkra på att de

skolval vi observerar i Linköping faktiskt representerar föräldrarnas sanna
skolpreferenser.

7

Denna typ av mekanism är väldigt kritiserad på grund av dessa brister, i Storbritannien har den
till och med förbjudits enligt lag. För en mer omfattande diskussion om detta se Kojima och
Unver (2014)
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Precis som i Botkyrka är fristående skolorna i Linköping med i det kommunala

systemet för skolval och antagningen till dem hanteras också på samma sätt.
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Data och deskriptiv statistik
Analysen som ligger till grund för denna rapport bygger på populationen av
föräldrar med barn som börjat förskoleklass i Botkyrka eller Linköping under
perioden 2011-2014. Från respektive kommun har vi fått uppgifter om dessa

föräldrars val av skola, som sedan kombinerats med detaljerad registerdata från
SCB. Vi har dessutom tillgång till registerdata från SCB för alla elever i
grundskolan i Botkyrka eller Linköping under denna period.

Med hjälp av dessa data kan vi beskriva föräldrarna som väljer skola åt sina barn

utifrån deras utbildningsnivå samt huruvida deras barn är av svensk eller
utländsk bakgrund. Vi definierar en familj som högutbildad om en eller båda av

föräldrarna har studerat vid högskola. Om ingen av föräldrarna har studerat vid

högskolan definierar vi familjen som lågutbildad. När det gäller utländsk

bakgrund använder vi den av svenska myndigheter vedertagna definitionen.
Enligt denna kommer vi att kategorisera en familj som av utländsk bakgrund om
antingen barnet självt är fött utomlands eller om båda föräldrarna är födda
utomlands. I annat fall kategoriseras familjen som av svensk bakgrund.

Utöver att beskriva populationen av föräldrar som väljer skola åt sina barn vill vi
också beskriva de skolor de kan välja mellan. Vi har valt att beskriva dessa

utifrån deras prestation på de nationella proven samt deras elevsammansättning.
När det kommer till undervisningskvalitet har vi inget perfekt mått.
Undervisningskvalitet är ett svårfångat begrepp, som vi i denna rapport kommer
att mäta genom en skolas prestation på de nationella proven i årskurs tre. Vi

föredrar att titta på de nationella proven i årskurs tre snarare än de senare
årskurserna av flera anledningar. Dessa prov ligger tidsmässigt närmare
förskoleklassen och kan därmed tänkas vara ett mer relevant utfallsmått än
skolans prestation i senare årskurser för föräldrar som väljer till förskoleklass.

Dessutom är det flera skolor som inte har alla årskurser upp till år nio. Att

använda skolans prestation i senare årskurser skulle därför innebära att vi inte

kan inkludera alla skolor i vår analys. Att inte ha med den kompletta
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uppsättningen av skolor riskerar att ge oss felaktiga estimat. Av samma

anledning kan vi inte heller använda oss av betyg som ett mått på skolans
undervisningskvalitet, eftersom betyg inte ges i de tidiga årskurserna. Vi vet

också att det har förekommit betygsinflation som också kan ha gett upphov till

inflation på de senare årskursernas nationella prov (se Kessel och Olme 2014 för
en mer utförlig diskussion om detta). Denna inflation försvårar ytterligare

användandet av betyg eller senare års nationella prov som mått på
undervisningskvaliteten.

Elevsammansättning på skolan beskriver vi utifrån den socioekonomiska

sammansättningen av elever samt hur stor andel av elevernas som har svensk
respektive utländsk bakgrund.

Det finns ett stort antal variabler som man kan tänka sig är relevanta för att
beskriva en skolas socioekonomiska sammansättning, till exempel utbildning,

disponibel inkomst, arbetslöshet och förekomst av försörjningsstöd och/eller

bostadsbidrag. Att använda alla dessa variabler kan dock vara problematiskt

eftersom de är högt korrelerade med varandra. Detta gör det svårt att säkerställa

statistiska samband. Att enbart använda en av dessa innebär å andra sidan att vi
reducerar begreppet socioekonomisk bakgrund till endast en dimension. Av den

anledningen använder vi oss av en så kallad principalkomponentsanalys, för att

skapa ett socioekonomiskt index. Detta innebär att vi tar alla de ovan nämnda
variablerna, hittar det övergripande sambandet mellan dessa variabler och
använder detta samband för att bygga en ny variabel som fångar upp så mycket

information som möjligt av variationen i dessa variabler. Indexet vi skapar i

denna analys förklarar dubbelt så stor andel av variationen i våra data om man
jämför med den enskilda variabel som förklarar mest (inkomst) och det är högt
korrelerat med varje enskild variabel. För varje skola räknar vi ut medelvärdet

på vårt socioekonomiska index. Detta ger en bild av den genomsnittliga
socioekonomiska statusen på skolan.

Utöver att beskriva skolans elevsammansättning vill vi också titta på hur skolans

elevsammansättning ser ut i förhållande till vart och ett av de hushåll som väljer
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skola. Därför delar vi in hushållen som ska välja skola i socioekonomiska
kvintiler och räknar sedan ut hur stor andel på varje skola som tillhör samma

socioekonomiska kvintil som det väljande hushållet. På så sätt kan vi undersöka
huruvida

föräldrarna

föredrar

skolor

socioekonomisk bakgrund som de själva.

där

eleverna

har

en

liknande

Till sist räknar vi också ut andelen elever på skolan som är nyanlända och som

har utländsk bakgrund för att komplettera beskrivningen av skolans
elevkomposition. Utländsk bakgrund är definierat som tidigare och nyanländ är
definierat som elever som anlänt till Sverige de senaste fyra åren.

Utöver variabler som beskriver antingen populationen av föräldrar som väljer

eller skolornas egenskaper finns det några variabler som beror både på

föräldrarna och skolorna. Först och främst gäller det avståndet mellan elevens
bostad och alla skolor i kommunen. Vi kan inte observera vilken adress eleverna

bor på, men använder oss av en mycket finfördelad geografisk indelning på 250
gånger 250 meter (något större indelning i glesbefolkade områden) för att räkna

ut dessa avstånd. Vi vet inom vilken sådan geografisk enhet varje elev bor, samt
inom vilken sådan enhet varje skola ligger. I analysen logaritmerar vi avståndet

mellan elevens hem och skola, för att få större vikt vid förändringar i avstånden

när avstånden är relativt små. Anledningen till detta är att vi tror att en viss
skillnad i avstånd är mer kännbar när skolan ligger nära hemmet jämfört med
när skolan ligger längre bort. Till exempel tror vi att 500 meter längre att gå till

skolan spelar större roll för en skola som ligger 500 meter bort från hemmet
jämfört med en skola som ligger 5000 meter bort från hemmet.

En annan aspekt som vi tar hänsyn till är huruvida eleverna som ska börja
förskoleklass redan har ett syskon i grundskolan och i så fall vilken skola samt

vilken årskurs detta syskon går i. Att observera årskursen skulle kunna vara

viktigt, då ett syskon i årskurs f-5 ger förtur till skolan i både Botkyrka och

Linköpings kommun.
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I tabell D1 nedan ger vi en övergripande bild av sammansättningen av skolor
som föräldrar i Botkyrka har kunnat välja mellan under perioden 2011-2014 när

deras barn ska börja i förskoleklass. Tabell D2 presenterar liknande uppgifter för
Linköpings kommun.

Tabell D1: Skolor i Botkyrka
Variabler
Andel fristående skolor
Andel pojkar
Genomsnittlig utbildningsnivå
Genomsnittlig inkomst (kkr)
Andel utländsk bakgrund
Resultat nat. prov årskurs 3

Medelvärde Standardavvikelse Min Max Antal obs.
0,16
0,37
0
1
25
0,51
0,03
0,46 0,58 25
2,14
0,27
1,65 2,57 25
285,2
103,9
154,9 525,3 25
0,46
0,31
0
0,92 25
14,04
0,98
12,31 15,72 24

Not: Utbildningsnivå mäts på en tregradig skala där 1 representerar grundskoleutbildning, 2

gymnasieutbildning och 3 högskoleutbildning.

Resultat på nationella proven mäts i antal poäng, där skolan kan hamna i intervallet 0-20.

Tabell D2: Skolor i Linköping

Variabler
Andel fristående skolor
Andel pojkar
Genomsnittlig utbildningsnivå
Genomsnittlig inkomst (kkr)
Andel utländsk bakgrund
Resultat nat. prov årskurs 3

Medel- värde
0,11
0,51
2,42
324,5
0,2
15,81

Standardavvikelse
0,32
0,05
0,29
90,4
0,25
0,62

Min
0
0,37
1,54
73,3
0
13,78

Max
1
0,62
2,78
459,9
0,93
16,78

Antal
obs.
44
44
44
44
44
35

Not: Utbildningsnivå mäts på en tregradig skala där 1 representerar grundskoleutbildning, 2
gymnasieutbildning och 3 högskoleutbildning.

Resultat på nationella proven mäts i antal poäng, där skolan kan hamna i intervallet 0-20.
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Metod
Eftersom skolvalssystemen skiljer sig markant mellan de två kommuner vi

studerat inför denna rapport har vi valt att analysera dessa två kommuner var
för sig.

I Linköpings kommun, där alla elever har en hemskola och valet är inte
obligatoriskt kommer vi fokusera på att försöka få klarhet i om antagandet att
det är socioekonomiskt starkare hushåll som framförallt väljer skola och hur

stora dessa skillnader är. Denna analys består i huvudsak av en linjär
sannolikhetsmodell.

I Botkyrka kommun fokuserar vi på att kartlägga föräldrars preferenser för olika

skolegenskaper, samt undersöka hur dessa skiljer sig mellan olika typer av
familjer. Det vi vill veta är (1) huruvida antagandet om att föräldrar bryr sig om

hur en skola presterar när de väljer skola stämmer och (2) hur preferenserna för

elevsammansättning ser ut och skiljer sig mellan olika typer av familjer.
Botkyrka lämpar sig väl för denna typ av analys eftersom skolvalet i princip är
obligatoriskt (så vi kan observera skolvalen för hela populationen) och dessutom

har relativt små incitament för föräldrar att agera strategiskt istället för att

uppge sina sanna skolpreferenser. Att föräldrarna måste önska tre skolor gör det
också lättare för oss att avgöra hur olika skolegenskaper värderas i förhållande
till varandra.

Vi kommer använda oss av en rank-ordered logit-modell för att göra våra

skattningar. Förenklat innebär att vi skapar ett dataset med variabler som
beskriver eleven och dess familj, samt de skolor eleven kan välja mellan och
dessa skolors egenskaper. Vi antar att föräldrarna har preferenser för alla dessa

egenskaper och givet de val av skolor som föräldrarna har gjort låter vi modellen

uppskatta preferensparametrarna för de olika skolegenskaperna genom att
maximera sannolikheten för att föräldrarna har valt just de tre skolor de har

listat, i den ordningen de har listat dem. En positiv koefficient på en viss

skolegenskap innebär att en skola som har denna egenskap i genomsnitt rankas
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högre av föräldrarna när de ska välja skola. Koefficienterna kan räknas om till

oddskvoter som ger en bild av hur mycket de olika faktorerna påverkar
sannolikheten att man väljer en skola.

Vi kommer att estimera denna modell separat för hög- och lågutbildade familjer

samt familjer med svensk och utländsk bakgrund för att se om skolpreferenserna

skiljer sig mellan olika typer av familjer.

Teknisk not: Man ska vara försiktig med att jämföra estimat från logit-

modeller skattade på olika subgrupper. Ska man jämföra skattningarna rakt
av måste man anta att standardavvikelsen i den latenta residualen är samma
(se Allison 1999 för en mer omfattande diskussion om detta). Vi kommer

därför enbart att fokusera på skillnader mellan grupper där koefficienterna
går åt olika håll, på väldigt stora skillnader och på relativa skillnader (det vill

säga om en grupp värderar en viss skolegenskap i förhållande till en annan
skolegenskap på ett visst sätt medan en annan grupp värderar dessa i
förhållande till varandra på ett annat sätt).

För att denna analys ska ge oss korrekta estimat är det viktigt att de skolor

föräldrarna anger i skolvalet faktiskt är de skolor de helst vill att deras barn ska
gå i. Som nämnts tidigare är utformningen av skolvalet i Botkyrka sådant att de

strategiska incitamenten är relativt begränsade. Trots det finns det två aspekter
som utgör potentiella problem.

Det första potentiella problemet är att vi inte vet i vilken utsträckning föräldrar

har bosatt sig på en viss plats för att öka sannolikheten att deras barn blir

antagna till en viss skola. Om så är fallet kommer vi att överskatta i vilken
utsträckning föräldrar bryr sig om närhet till skolan i förhållande till andra

skolegenskaper. Vi hanterar detta genom att repetera analysen, men utesluta

föräldrarnas förstahandsval. Om föräldrarna har bosatt sig på en viss plats för att
de vill att deras barn ska gå i en viss skola, är det rimligt att tänka sig att de också

kommer att välja denna skola som sitt förstahandsval. Om resultaten när
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förstahandsval exkluderas stämmer överens med resultaten när förstahandsval
är inkluderade innebär det att endogenitet i val av bostadsplats inte är särskilt
stort.

Det andra potentiella problemet är att Botkyrkas kommun begränsar föräldrarna
till att göra tre val. Detta kan skapa incitament att göra mer ”säkra” val än man

egentligen hade velat för att undvika att ens barn inte kommer in på någon av de
tre önskade skolorna och därmed bli placerad i en skola som har platser över.

För föräldrar som redan har ett barn i årskurs f-5 i en viss skola utgör dessa

skolor ett relativt säkert val, eftersom det innebär förtur framför alla som inte
har ett syskon i den skolan. Bortser vi från syskonförtur är det relativ närhet som
avgör ens chanser att bli antagen. Det egna relativa närhetsmåttet är bäst för den

skola som ligger närmast hemmet, och avtar därefter allt eftersom avståndet till
skolorna ökar. Huruvida man kommer in på en skola beror på ens egna relativa
avståndsmått i jämförelse med övriga som sökt samma skola. Generellt kan man
dock tänka att man har större chanser att komma in på en skola som ligger

närmare hemmet, eftersom man då har ett bättre relativt avståndsmått. Vi

upprepar därför analysen och tar bort den skola man valt som ligger närmast
hemmet, d.v.s. den skola som man skulle kunna tänka sig utgör deras ”säkraste”

val. Om skattningarna inte ändras markant av att utesluta detta val kan vi med
större säkerhet anta att strategiska incitament inte driver våra reslutat.

Till sist finns ytterligare en aspekt att ta hänsyn till när det gäller analysen i
Botkyrka kommun. Det är huruvida äldre syskon påverkar valet av skola för ett
yngre barn. Vi vet huruvida barnet som ska börja förskoleklass har äldre syskon

som redan går i grundskolan, och vilken klass de går i. Vi kan alltså skatta
betydelsen av att redan ha ett syskon i skolan. Det kan dock vara så att dessa

syskon började skolan innan Botkyrka kommun lanserade det skolvalsystem
som de har idag. Det skulle då kunna vara så att föräldrarna egentligen hade

velat välja en skola med vissa egenskaper, men inte hade möjlighet att göra detta
för att det var ännu viktigare att barnet hamnar på samma skola som sitt äldre

syskon. Ett sätt att testa huruvida detta påverkar resultaten är att repetera
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analysen på enbart de barn som ska börja förskoleklass och saknar äldre syskon
i grundskolan.

20 Obligatoriskt skolval

Resultat
Föräldrars beteende i ett system där man inte måste välja
Vilka gör ett aktivt val av skola?
Med hjälp av skolvalsdata från Linköpings kommun estimerar vi en linjär
sannolikhetsmodell för att skatta sannolikheten att göra ett aktivt skolval, givet
ett antal bakgrundsvariabler på familjerna och skolorna. Ett aktivt skolval är

definierat som att välja en annan skola än sin hemskola, eller att aktivt logga in

på hemsidan och bekräfta sin plats på den tilldelade hemskolan. Resultaten från
denna analys presenteras i tabell R1.

Tabell R1: Faktorer som avgör om man är aktiv i skolvalet
Variabler
(1)
(2)
Utländsk bakgrund
-0.0772*
-0.0637
(0.0354)
(0.0339)
Högutbildad

0.0201
(0.0280)

0.0131
(0.0274)

Högutbildad och utländsk bakgrund

0.138***
(0.0346)

0.141***
(0.0354)

Inkomst (kkr)

0.00578
(0.00748)

Nyanländ

-0.0513
(0.0340)

Konstant

0.215***
(0.0342)

0.200***
(0.0309)

Antal observationer

4945

4942

Standardfel justerade för 42 kluster (på reserverad skola) i parenteser
* p<0.05
** p<0.01 *** p<0.001
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I den första kolumnen ser vi att grundsannolikheten att vara aktiv (konstanten)
är ungefär 0,215. Detta innebär att 21,5 procent av lågutbildade familjer med

svensk bakgrund gör ett aktivt skolval. Koefficienten för högutbildade är icke

signifikant och liten vilket innebär att högutbildade och lågutbildade familjer

med svensk bakgrund inte skiljer sig från varandra. Lågutbildade familjer med
utländsk bakgrund är dock 8 procentenheter mindre benägna att vara aktiva i

skolvalet, i jämförelse med familjer med svensk bakgrund. Högutbildade

föräldrar med utländsk bakgrund är dock 6 procentenheter mer benägna att
göra ett aktivt val jämfört med de svenska familjerna.

För att försäkra oss om att utländsk bakgrund och utbildningsnivå är de

relevanta faktorerna att titta på så presenterar vi ytterligare en analys i kolumn

två, där vi har lagt till två faktorer: inkomst och huruvida eleven är nyanländ till
Sverige. Resultaten liknar de i kolumn ett, och de nya variablerna är små och icke
signifikanta.

Det övergripande man ska ta med sig från denna analys är att väldigt liten andel
(strax över 20 %) av föräldrar som gör aktiva val rörande sina barn skolplats.

Vidare ser vi också att det finns en liten skillnad mellan de olika grupperna där
ett obligatoriskt skolval skulle få relativt fler lågutbildade familjer med utländsk
bakgrund att välja i relation till andra grupper.

Givet den väldigt låga andelen som gör ett aktivt skolval är dock skillnaderna i
effektstorlekar inte speciellt stor. Andelen lågutbildade familjer med utländsk

bakgrund som börjar göra aktiva val skulle öka med 84 procentenheter men
andelen högutbildade familjer med svensk bakgrund som gör aktiva val skulle
öka nästan lika mycket, med 77 procentenheter.
Vad bryr sig föräldrar om?
Att införa ett obligatoriskt skolval innebär alltså att fler kommer göra ett aktivt
skolval, men effekterna av detta beror på hur dessa val ser ut, dvs. vilka skolor
som väljs. Som vi har konstaterat tidigare krävs det, för att ett obligatoriskt
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skolval ska leda till en högre undervisningskvalitet och bättre resultat att
föräldrar bryr sig om detta när de väljer skola åt sina barn. Vidare räcker det inte
att andelen med svag socioekonomisk bakgrund som aktivt väljer skola ökar mer

än andelen med stark socioekonomisk ställning för att segregationen ska minska,

det spelar också roll hur de värderar en skolas elevsammansättning. I denna
sektion kartlägger vi därför, med hjälp av data från Botkyrkas kommun, olika
grupper av föräldrars preferenser för provresultat och elevkomposition.
Generella tendenser
I tabell R4 presenterar vi resultaten när modellen estimerats på alla föräldrar

som valt skola inför förskoleklass under perioden 2011-2014 i Botkyrka.
Mest intressant är kanske att vi ser en liten och icke-signifikant koefficient på

skolans prestation på de nationella proven. Detta innebär att föräldrar i
genomsnitt inte bryr sig om skolans resultat på de nationella proven när de
väljer skola vilket i sin tur innebär att det inte finns någon anledning att förvänta

sig att ett obligatoriskt skolval skulle leda till högre undervisningskvalitet eller

bättre resultat.

Detta fynd ligger inte i linje med tidigare forskning, som funnit signifikant
positiva effekter på testresultat. Vi tror att anledningen till att vi inte hittar några

effekter av detta är för att vi lyckas beskriva skolornas elevkomposition bättre
än tidigare studier. En skolas prestation på till exempel nationella prov är högt
korrelerat

med

elevsammansättning.

Om

föräldrar

bryr

sig

om

elevsammansättningen men modellen estimeras utan att kunna beskriva

elevsammansättningen tillräckligt bra, skulle det ge en felaktig koefficient på
testresultat. För att illustrera detta har vi i kolumn två upprepat samma analys,
men med färre variabler som beskriver elevsammansättningen. Denna analys är
mer jämförbar med analyser från tidigare studier. Vi ser också att när vi inte

beskriver elevsammansättningen lika detaljerat får vi en signifikant positiv
effekt av skolans prestation på nationella prov, i likhet med tidigare studier.
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Variabler

Tabell R4: Preferensanalys, hela urvalet
Komplett
Replikation

Fristående skola

-1.019***
(0.0489)

-0.891***
(0.0463)

Nationalla prov, åk 3
(standardiserad)

-0.0405
(0.0216)

0.0530**
(0.0200)

Logarimerat avstånd

-1.920***
(0.0173)

-1.918***
(0.0172)

Syskon

2.276***
(0.130)

2.295***
(0.130)

Ungt syskon

2.016***
(0.168)

1.949***
(0.167)

Andel utländsk bakgrund
(standardiserad)

-0.333***
(0.0542)

-0.130*
(0.0520)

Socioekonomiskt index
(standardiserad)

0.366***
(0.0554)

0.557***
(0.0516)

Andel nyanlända
(standardiserad)

-0.147***
(0.0216)

Andel samma
socioekonomiska bakgrund
(standardiserad)

0.125***
(0.0142)

Andel pojkar
(standardiserad)

-0.161***
(0.0144)

Observationer
Standardfel i parenteser
* p<0.05

84425

84980

** p<0.01

*** p<0.001

En annan tydlig tendens vi kan se är att elevsammansättningen verkar vara
viktigt för skolvalet. En skolas ranking minskar markant med andelen elever med

utländsk bakgrund på en skola. För andelen nyanlända elever (som är ett subset

av elever med utländsk bakgrund) finns ytterligare en negativ effekt. Generellt
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ökar också föräldrarnas ranking av en skola markant med den genomsnittliga
socioekonomiska statusen på skolans elever.

Vi ser också tydliga tendenser till att lika söker lika när det kommer till
socioekonomi, då andelen elever med samma socioekonomiska status som en
själv ökar föräldrars ranking av en skola.

Vidare ser vi, i linje med tidigare studier, att bekvämlighetsfaktorer verkar vara

det som har absolut störst inverkan på föräldrarnas val. Föräldrar vill gärna att

deras barn ska gå i en skola inte alltför långt bort från hemmet och väldigt gärna
i samma skola som dess äldre syskon (i de fall äldre syskon i grundskoleålder

finns). Slutligen ser vi också att föräldrars ranking av en skola minskar med
andelen pojkar på skolan.
Subgruppsanalys
Dessa generella tendenser är dock inte allmängiltiga för alla grupper. Vi delar i
detta avsnitt upp familjerna efter utländsk eller svensk bakgrund (tabell R5) och

efter hög och låg utbildningsnivå (tabell R6). I tabell R7 gör vi båda skärningarna

samtidigt och får således fyra grupper.

Tabell R5: Preferensanalys, svensk och utländsk bakgrund
Variabler
Svensk bakgrund
Utländsk bakgrund
Fristående skola
-1.082***
-0.711***
(0.0754)
(0.0654)
Nationella prov, åk 3
(standardiserad)

-0.0421
(0.0327)

-0.0633*
(0.0290)

Andel utländsk bakgrund
(standardiserad)

-0.323***
(0.0774)

-0.434***
(0.0796)

Andel nyanlända
(standardiserad)

-0.285***
(0.0406)

-0.157***
(0.0262)
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Socioekonomiskt index
(standardiserad)

0.721***
(0.0778)

-0.249**
(0.0818)

Andel samma
socioekonomiska bakgrund
(standardiserad)

0.153***
(0.0213)

0.0627**
(0.0216)

Andel pojkar
(standardiserad)

-0.188***
(0.0202)

-0.151***
(0.0213)

Syskon

2.240***
(0.215)

2.249***
(0.161)

Ungt syskon

2.256***
(0.267)

1.776***
(0.216)

Logarimerat avstånd

-2.069***
(0.0253)

-1.642***
(0.0250)

Observationer
Standardfel i parenteser
* p<0.05

49890

34535

** p<0.01

*** p<0.001
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Tabell R6: Preferensanalys, hög och låg utbildningsnivå
Variabler
Högutbildade
Lågutbildade
Fristående skola
-0.993***
-1.002***
(0.0715)
(0.0672)
Nationella prov, åk 3
(standardiserad)

-0.0166
(0.0319)

-0.0638*
(0.0293)

Andel utländsk bakgrund
(standardiserad)

-0.307***
(0.0769)

-0.399***
(0.0770)

Andel nyanlända
(standardiserad)

-0.200***
(0.0340)

-0.129***
(0.0282)

Socioekonomiskt index
(standardiserad)

0.501***
(0.0786)

0.164*
(0.0789)

Andel samma socioekonomiska
bakgrund
(standardiserad)

0.145***
(0.0200)

0.0658**
(0.0214)

Andel pojkar
(standardiserad)

-0.175***
(0.0205)

-0.152***
(0.0204)

Syskon

2.667***
(0.220)

2.086***
(0.160)

Ungt syskon

1.556***
(0.266)

2.275***
(0.222)

Logarimerat avstånd

-1.949***
(0.0246)

-1.878***
(0.0246)

Observationer
Standardfel i parenteser
* p<0.05

44458

39967

** p<0.01

*** p<0.001
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Tabell R7: Preferensanalys, utbildning och bakgrund
Variabler
Svensk/Hög Svensk/Låg
Utländsk/Hög
Fristående skola
-1.144***
-0.981***
-0.611***
(0.113)
(0.101)
(0.0939)

Utländsk/Låg
-0.778***
(0.0915)

Nationella prov, åk 3
(standardiserad)

-0.0395
(0.0469)

-0.0451
(0.0456)

-0.0179
(0.0436)

-0.107**
(0.0392)

Andel utländsk bakgrund
(standardiserad)

-0.148
(0.110)

-0.525***
(0.111)

-0.537***
(0.115)

-0.360**
(0.111)

Andel nyanlända
(standardiserad)

-0.403***
(0.0678)

-0.248***
(0.0514)

-0.212***
(0.0406)

-0.127***
(0.0347)

Socioekonomiskt index
(standardiserad)

0.974***
(0.109)

0.381***
(0.114)

-0.288*
(0.119)

-0.264*
(0.114)

Andel samma
socioekonomiska
bakgrund
(standardiserad)

0.143***
(0.0296)

0.129***
(0.0328)

0.0991**
(0.0303)

-0.00830
(0.0324)

Andel pojkar
(standardiserad)

-0.209***
(0.0286)

-0.166***
(0.0288)

-0.150***
(0.0306)

-0.151***
(0.0299)

Syskon

2.569***
(0.356)

2.096***
(0.265)

2.709***
(0.276)

1.997***
(0.201)

Ungt syskon

1.596***
(0.409)

2.834***
(0.370)

1.470***
(0.350)

1.892***
(0.278)

Logarimerat avstånd

-2.212***
(0.0369)

-1.915***
(0.0352)

-1.533***
(0.0351)

-1.752***
(0.0361)

Observationer
Standardfel i parenteser
* p<0.05

28829

21061

15629

18906

** p<0.01

*** p<0.001

När vi gör detta ser vi indikationer på att det framförallt är i svaga grupper man
rankar skolor med som presterar bra på de nationella proven lägre. Framförallt
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verkar det finnas en signifikant skillnad mellan låg- och högutbildade inom
gruppen med utländsk bakgrund.

Vi ser också att högutbildade familjer med svensk bakgrund skiljer ut sig genom
att andelen elever med utländsk bakgrund på en skola inte påverkar deras

ranking av skolor lika mycket. Däremot är andelen nyanlända relativt sett
viktigare för denna grupp.

Vi ser också en tendens till att lågutbildade familjer med utländsk bakgrund
verkar ha en mindre grad av aversion mot hög andel nyanlända elever eller
elever med utländsk bakgrund jämfört med de andra grupperna.

För högutbildade familjer med svensk bakgrund ser vi att en skolas ranking ökar

väldigt mycket med den socioekonomiska sammansättningen. Denna effekt är

markant svagare för lågutbildade familjer med svensk bakgrund och låg- eller

högutbildade familjer med utländsk bakgrund. För den senare gruppen sjunker
till och med rankingen av en skola när dess socioekonomiska status ökar. Det
framgår också att lågutbildade familjer med utländsk bakgrund är den enda

gruppen som inte verkar bry sig om hur stor andel av eleverna på skolan som
tillhör samma socioekonomiska grupp som de själva, en faktor som spelar roll
för övriga grupper.

Sammantaget med det vi såg i det tidigare avsnittet ger detta bilden av att

segregationen inte skulle minska med ett obligatoriskt skolval. Denna eftersom

vi nu ser att den grupp som är underrepresenterad när det kommer till att göra
aktiva val, lågutbildade familjer med utländsk bakgrund, dels är mindre benägna
att välja bort skolor med stor andel elever med utländsk bakgrund och

nyanlända än vad familjer med svensk bakgrund och högutbildade familjer med

utländsk bakgrund är och dels aktivt undviker skolor med socioekonomiskt
starka elever.

När det kommer till variablerna som beskriver bekvämlighet och andelen pojkar
på skolan ser vi inga tydliga skillnader mellan grupperna.
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Beror detta på strategiska val eller att man valt boende nära en bra skola?
I metoddelen av denna rapport diskuterades två potentiella problem med våra

skattningar, incitamenten att lista ”säkra” skolor och valet av bostadsplats. Båda
dessa problem skulle leda till att vi överskattar vikten av närhet till skolan i
förhållande till alla andra skolegenskaper.

För att undersöka vikten av dessa potentiella problem estimerar vi om vår

modell med den närmaste valda skolan och förstahandsvalet exkluderat. Dessa
resultat presenteras i tabell R8.
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Tabell R8: Preferensanalys, utan närmsta val och utan första val
Svensk/
Svensk/
Utländsk/
Variabler
Alla
Hög
Låg
Utländsk/Hög Låg
Fristående skola -1.279***
-1.424*** 1.345*** -0.736***
-0.959***
(0.0626)
(0.143)
(0.135)
(0.121)
(0.114)
Nationella prov,
åk 3
(standardiserad)

-0.0494
(0.0274)

-0.0436
(0.0577)

-0.0595
(0.0597)

0.0122
(0.0559)

-0.131**
(0.0494)

Andel utländsk
bakgrund
(standardiserad)

-0.249***
(0.0660)

0.0274
(0.130)

-0.345*
(0.139)

-0.594***
(0.141)

-0.354**
(0.136)

Andel nyanlända
(standardiserad)

-0.111***
(0.0280)

-0.475***
(0.0936)

-0.215**
(0.0683)

-0.211***
(0.0537)

-0.0739
(0.0437)

Socioekonomiskt
index
0.509***
(standardiserad) (0.0682)

1.166***
(0.132)

0.682*** -0.354*
(0.143)
(0.148)

-0.200
(0.140)

Andel samma
socioekonomiska
bakgrund
0.123***
(standardiserad) (0.0171)

0.117***
(0.0350)

0.139*** 0.105**
(0.0411) (0.0365)

0.00875
(0.0387)

Andel pojkar
(standardiserad)

-0.205***
(0.0180)

-0.275***
(0.0349)

0.232*** -0.151***
(0.0370) (0.0385)

-0.169***
(0.0370)

Syskon

2.257***
(0.244)

1.453
(0.796)

2.192*** 2.087***
(0.478)
(0.537)

2.576***
(0.375)

Ungt syskon

-0.313
(0.322)

0.540
(0.910)

0.0201
(0.668)

-1.298*
(0.547)

-2.212***
(0.0477)

2.022*** -1.496***
(0.0493) (0.0477)

-1.808***
(0.0492)

27230

19829

17786

Logarimerat
avstånd

-1.956***
(0.0232)

Observationer
79545
Standardfel i parenteser
* p<0.05
** p<0.01

0.0960
(0.688)

14700

*** p<0.001
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De skattade preferenserna påverkas naturligtvis lite av dessa restriktioner men

de generella slutsatserna står sig. Om något så blir mönstren vi diskuterat ovan
tydligare. Extra betryggande är att koefficienterna på avstånd verkar vara väldigt

stabila. Från detta drar vi slutsatsen att våra resultat sannolikt inte är

konsekvensen av strategiskt beteende eller av att föräldrar bosätter sig nära sin
föredragna skola.

Beror detta på inlåsningseffekter?
Vi ser i analysen ovan att huruvida man har syskon på en skola spelar väldigt

stor roll för hur man rankar skolor. Detta är inte svårt att förstå, hämtning,
lämning, kontakt med skolan och så vidare underlättas naturligtvis om man har
sina barn på samma skola. En del av syskonen till eleverna som ska välja
kommer dock vara placerade på skolor innan skolvalsystemet i Botkyrka var

fullt utbyggt. Detta kan leda till inlåsningseffekter där syskon, placerade efter
närhetsprincipen, styr skolvalet. Man kan därför tänka sig att det finns

inlåsningseffekter där familjer med låg utbildningsnivå och/eller utländsk

bakgrund bor i områden med sämre skolor och väljer dessa trots att de inte
skulle göra det ifall de inte redan hade barn placerade i dessa skolor sedan
tidigare. Om det är den här typen av inlåsningseffekter som driver våra resultat

skulle man förvänta sig att skillnaderna mellan grupper skulle minska över tid

allt eftersom ”nya” föräldrar kommer in i systemet. För att undersöka detta gör
vi får analys igen på bara de föräldrar som inte har barn i systemet sen tidigare.
Resultaten från denna analys finns i tabell R9.
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Tabell R9: Preferensanalys, utan elever som har syskon i systemet
Svensk/
Svensk/
Utländsk/
Variabler
Alla
Hög
Låg
Hög
Fristående skola
-1.348***
-1.284*** -1.118*** -1.007***
(0.0731)
(0.165)
(0.155)
(0.147)

Utländsk/
Låg
-1.168***
(0.132)

Nationella prov, åk 3
(standardiserad)

-0.0275
(0.0297)

-0.00854
(0.0679)

-0.0796
(0.0657)

-0.0632
(0.0510)

Andel utländsk bakgrund
(standardiserad)

-0.397***
(0.0757)

0.0198
(0.161)

-0.913*** -0.529***
(0.159)
(0.160)

Andel nyanlända
(standardiserad)

-0.134***
(0.0293)

-0.563*** -0.260*** -0.176**
(0.106)
(0.0749)
(0.0554)

-0.113*
(0.0448)

Socioekonomiskt index
(standardiserad)

0.320***
(0.0767)

1.073***
(0.159)

0.113
(0.160)

-0.290
(0.166)

-0.257
(0.150)

Andel samma
socioekonomiska
bakgrund
(standardiserad)

0.112***
(0.0200)

0.149***
(0.0429)

0.129**
(0.0467)

0.0893*
(0.0438)

-0.0757
(0.0448)

Andel pojkar
(standardiserad)

-0.190***
(0.0202)

-0.186*** -0.232*** -0.202***
(0.0415)
(0.0413)
(0.0436)

-0.138***
(0.0395)

Logarimerat avstånd

-2.136***
(0.0251)

-2.520*** -2.080*** -1.654***
(0.0564)
(0.0521)
(0.0495)

-2.044***
(0.0506)

Observationer
Standardfel i parenteser
* p<0.05

40841

13652

10278

** p<0.01

*** p<0.001

9740

0.0135
(0.0612)

7171

-0.382**
(0.148)

Om något blir mönstren vi såg när det kommer till preferenser för

elevkomposition starkare när vi gör detta. Det är väldigt tydligt att det är
högutbildade familjer med svensk bakgrund som bryr sig om den
socioekonomiska sammansättningen. Det framkommer också att lågutbildade
familjer med svensk bakgrund har en väldigt stark negativ preferens för skolor
där eleverna har utländsk bakgrund.
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När det kommer till de negativa preferenserna för höga resultat på de nationella
proven vi såg tendenser till tidigare är de inte längre lika tydliga men om de finns
verkar de vara baserade på socioekonomi snarare än bakgrund.
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Avslutning
Slutsatser
För att sammanfatta våra slutsatser kan vi börja med att konstatera

att vi inte hittar några indikationer på att ett fritt skolval skulle leda till att

skolor behöver konkurrera med undervisningskvalitet, då ingen föräldragrupp
verkar värdera resultat på de nationella proven särskilt högt när de väljer skola
åt sina barn. Om något är effekten den motsatta, detta är dock inte självklart och

storleken på effekten är marginell. Detta har naturligtvis också implikationen att
det inte finns någon anledning att tro att ett obligatoriskt skolval skulle leda till
att fler elever från svaga grupper skulle gå på skolor med högre

undervisningskvalitet. Även om de skulle börja välja skola, så verkar det inte

som om skolornas akademiska kvalitet skulle vara en avgörande faktor när de
gjorde det.

Ett obligatoriskt skolval skulle sannolikt inte heller leda till mindre segregation.

Först och främst verkar svaga grupper inte generellt vara speciellt

underrepresenterade när det kommer till vilka som gör ett aktivt skolval. Det är
möjligen lågutbildade familjer med utländsk bakgrund som tenderar att vara

mindre aktiva i att välja skola åt sina barn. De föräldrar i denna grupp som

faktiskt gör ett skolval är dock mindre benägna än andra grupper att välja bort
skolor med hög andel elever som har utländsk bakgrund eller är nyanlända
samtidigt som de undviker skolor där eleverna är socioekonomiskt starka. Att få

relativt fler föräldrar inom denna grupp att göra ett aktivt skolval ter sig därför

inte som en framkomlig väg att minska segregationen, då denna grupp självmant
väljer att segregera sig till socioekonomiskt svaga skolor.

Generellt ger vår analys alltså väldigt lite indikatorer på att ett obligatoriskt

skolval, i sig, skulle vara kvalitetsdrivande eller motverka segregationen. Om
något så leder det sannolikt till det motsatta.
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Vidare frågeställningar
För att avsluta denna rapport vill vi lyfta fram några frågeställningar som vi tror

att vore viktigt att titta närmare på framöver. Dessa grundar sig i de slutsatser vi
har dragit, att ett obligatoriskt skolval inte är en speciellt bra lösning om

målsättningen är att minska skolsegregationen och dels skapa incitament för
skolorna att förbättra kvaliteten på undervisningen så att alla elever kan få
tillgång till en god utbildning.

Givet den situation vi befinner oss i idag, där skolvalet är en integrerad del av

skolsystemet samtidigt som en återgång till en renodlad närhetsprincip
sannolikt är både impopulär och inte garanterar en mindre segregerad skola

(eftersom boendesegregationen mycket väl kan öka under ett sådant system) så
föreslår vi att man lyfter blicken mot några andra förslag:

För det första skulle vi behöva veta mer om informationsinstanser om
exempelvis skolkvalitet kan påverka föräldrars val av skola. Det kan vara så att
föräldrar inte värderar akademiska reslutat särskilt högt för att det är för svårt
för dem att avgöra vilka skolor som håller hög nivå och då skulle tydlig
information kunna leda till att skolvalet kan driva kvalitet.

Vidare anser vi att man bör utreda implikationerna av ett så kallat kontrollerat

skolval. Ett kontrollerat skolval är ett system där föräldrarna, precis som idag,

får välja vilka skolor de önskar att deras barn ska gå på. Systemet skiljer sig dock
mot de system som används idag i hur allokeringen av elever till skolor sker,

givet föräldrarnas önskemål. Precis som idag beaktas föräldrarnas önskemål, och
eleverna placeras på skolor för att i största möjliga mån uppfylla dessa. Dock
sätts ett antal restriktioner på hur eleverna får placeras.

Dessa restriktioner kan se ut på olika sätt. Ett alternativ är att allokeringen av
elever förutom att ta hänsyn till föräldrarnas önskemål av skola dessutom måste
resultera i en elevkomposition på skolan som efterliknar den socioekonomiska

fördelningen som råder i kommunen. En annan är att restriktioner införs genom
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att tillämpa kvoter, på ett sätt så att alla skolor måste anta en viss andel elever

med utländsk respektive svensk bakgrund, en viss andel elever från varje
socioekonomisk grupp och så vidare. Potentiellt kan ett sådant system, i
kombination med ett obligatoriskt skolval, minska segregationen, Det återstår
dock att utreda i vilken mån det är möjligt att åstadkomma en icke-segregerad

skola samtidigt som föräldrarnas val av skola tillgodoses i motsvarande
utsträckning som idag.

Vi håller för tillfället på och tittar på dessa två frågor i studier inom ramen för
vårt forskningsprojekt och kommer återkomma när resultaten från dessa studier
är färdiga att presenteras.
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Motion från Moderaterna i Lunds kommun

Angående obligatoriskt skolval
Friskolereformen 1992 möjliggjorde för andra än kommunen att driva skolor.
Samtidigt infördes det fria skolvalet, som gav alla elever rätt att välja skola. Innan
dess var det endast de priviligierade eleverna som kunde göra det, eftersom de hade
råd att välja ett privat alternativ.
Moderaterna värnar alla föräldrars och elevers möjlighet att kunna välja skola. Alla
elever är olika och måste kunna få möjlighet att välja den profil som passar sig själv
bäst. Vi är övertygade om att föräldrarna vet vad som är bäst för deras barn, inte vi
politiker.
En del menar att det fria skolvalet bidrar till segregation då föräldrar med hög
utbildning och god socioekonomisk ställning i högre grad aktivt väljer skola än de
med sämre socioekonomiska förutsättningar. Vi moderater menar att frågan inte bör
handla om att begränsa det fria skolvalet utan istället hur det kan komma alla till del.
Skulle det fria skolvalet avskaffas skulle det bidra till segregation då eleverna blir
hänvisade till den skola de bor närmst. Med ett fritt skolval begränsas eleverna inte
av var de bor eller kommer ifrån.
Vi föreslår att ett aktivt och obligatoriskt skolval införs från förskoleklass till årskurs
nio i grundskolan i Lunds kommun. Det finns flera kommuner som har infört ett
obligatoriskt skolval i Sverige, vilket har bidragit till positiva effekter för integrationen.
Ett exempel är den rödgrönt styrda kommunen Botkyrka, ett annat är den
moderatledda kommunen Nacka.
Ett obligatoriskt skolval kräver ökad information om de olika skolalternativen, för
såväl de kommunala skolorna som de fristående skolorna. Detta skulle exempelvis
kunna göras på kommunens hemsida där man kan presentera alla skolor så att det
blir enhetligt för elever och föräldrar att jämföra de olika skolornas profiler. Det är
också viktigt att informationen finns presenterad på flera språk så att alla kan ta del
av den.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
att

Barn- och skolnämnd Lunds stad och Barn- och skolnämnd Lund Öster
får i uppdrag att införa obligatoriskt skolval från förskoleklass till årskurs
nio i grundskolan från och med höstterminen 2018.

För Moderaterna i Lunds kommun

Vera Johnsson (M)
Ledamot i kommunfullmäktige

Louise Rehn Winsborg (M)
Ledamot i kommunfullmäktige

Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-02-28

1 (2)
Diarienummer

BSL 2017/0237

Barn- och skolnämnd Lund stad

Peter Nyberg
046 356216
peter.nyberg2@lund.se

Svar till kommunstyrelsen i ärendet "Betyg
från årskurs 4 i grundskolan"
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunstyrelsen har Barn- och skolnämnden i Lunds stad
fått i uppdrag att undersöka intresset bland rektorer för årskurs 4 för att
delta i Skolverkets försöksverksamhet med betyg från årskurs 4.
Samtliga rektorer har via mail 170125 tillfrågats om intresse finns för att
delta i denna försöksverksamhet. Alla rektorer har svarat och ingen är
intresserad av att delta.

Beslutsunderlag
Svar till kommunstyrelsen i ärendet ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”
tjänsteskrivelse 2017-02-28 dnr BSL 2017/0237
Utdrag ur Skolverkets rapport 451 2017
Kommunstyrelsens beslut § 257 160907, dnr: KS 2016/0348
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 160824, dnr KS 2016/0348
Yttrande från Barn och skolförvaltning Lunds stad, tjänsteskrivelse
160509, dnr BSL 2016/0204
Motion från Sverigedemokraterna 160329

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn. Ett deltagande i försöksverksamheten kräver ett
intresse hos rektor och personal på skolan. Eftersom ingen rektor
uttrycker detta intresse saknas förutsättningar för att gå in i
försöksverksamheten. Noterbart i Skolverkets utvärdering av betyg i
årskurs 6 är att 77 % av de tillfrågade lärarna uppger att eleverna i
årskurs 6 är mer stressade efter betygens införande.

Ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen har Barn- och skolnämnd Lunds stad
fått i uppdrag att undersöka intresset bland rektorer för årskurs 4 om att
delta i Skolverkets försöksverksamhet med betyg från årskurs 4.
Samtliga rektorer har via mail 170125 tillfrågats om intresse finns för att
delta i denna försöksverksamhet. Alla rektorer har svarat och ingen är
intresserad av att delta. Barn- och skolnämnd Lunds stad har tidigare, i
juni 2016, yttrat sig angående den ursprungliga motionen.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2017-02-28

BSL 2017/0237

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

meddela kommunstyrelsen att ingen rektor inom Barn- och
skolförvaltning Lunds stad är intresserad av att delta i Skolverkets
försöksverksamhet ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”

Mats Jönsson
Skoldirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Skolledare inom BSF Lunds stad

Peter Nyberg
Biträdande förvaltningschef

Hur eleverna i årskurs 6 har påverkats av betygen
Det är inte möjligt att uttala sig om huruvida betygen har haft en faktisk effekt på elevers
resultat och kunskapsutveckling. Däremot går det att undersöka olika
gruppers upplevelse av hur elevers motivation, stress och kunskapsutveckling har påverkats.
Drygt hälften av lärarna upplever generellt elevernas motivation som högre till följd av
betygen. Hela 80 procent av eleverna uppger att de arbetar hårdare när de vet att de får
betyg och i intervjuer framgår att även vårdnadshavare upplever sina barns motivation som
högre.
Hos både lärare, elever och vårdnadshavare finns upplevelsen att olika grupper av elever
påverkas på olika sätt av betygen. Drygt 54 procent av lärarna upplever att högpresterande
elevers kunskapsutveckling är lite eller mycket högre efter införandet av betygen.
Motsvarande siffra för lågpresterande elever
är endast 25 procent. Samtidigt uppger 12 procent av lärarna att lågpresterande elevers
kunskapsutveckling är mycket eller lite lägre efter betygens införande.
Högpresterande elever upplevs motiveras av betygen i högre grad än lågpresterande
elever. Flera lärare beskriver också i öppna kommentarer att de
elever som har svårt att nå målen nu, genom införandet av betygen, riskerar att tappa
motivation eller till och med ge upp.
Samtidigt uppger hela 77 procent av lärarna att eleverna är mer stressade nu.
Eleverna i årskurs 6 uppger i högre utsträckning efter betygens införande att de är stressade
i skolan jämfört med innan.
Elever som fått betyg från årskurs 6 är inte mindre stressade i årskurs 7–9
i jämförelse med elever som fått betyg från årskurs 8. Det finns alltså inget i denna
utvärdering som tyder på att betygsstressen i de högre årskurserna kan dämpas genom att
eleverna vänjs vid betyg från en tidigare ålder.
Elevens omgivning har stor betydelse för hur eleven upplever betygen.
Detta blir tydligt i intervjustudierna där det beskrivs hur lärarnas sätt att prata
om betygen exempelvis kan påverka om eleverna upplever dem som high stakes2 eller inte.
”Ur Skolverkets rapport 451: 2017. Rapporten i sin helhet finns att läsa på Skolverkets
hemsida”

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-07

§ 257

Motion från Hans-Olof Andersson (SD)
m.fl ”Betyg från årskurs fyra i
grundskolan”

Dnr KS 2016/0348

Sammanfattning
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) yrkar i motion att
kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra. Motionen
har remitterats till barn- och skolnämnderna för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 8 juni 2016, § 45.
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 maj 2016, § 80.
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) ”Betyg
från årskurs fyra i grundskolan den 29 mars 2016.

Yrkanden
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att i första hand bordlägga ärendet tills utvärderingen av betyg från
årskurs sex i grundskolan har publicerats, och
att i andra hand att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L)
och Mats Helmfrid (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att remittera ärendet till barn- och skolnämnderna för att undersöka om
det finns intresse bland kommunens rektorer att deltaga i försöket med
betyg från årskurs 4.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå
kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Hans-Olof Anderssons (SD)
yrkande om bordläggning mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-07

Ordföranden ställer därefter proposition på Inga-Kerstin Erikssons (C)
m.fl. yrkande om remiss mot avslag på detsamma och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

remittera ärendet till barn- och skolnämnderna för att undersöka om
det finns intresse bland kommunens rektorer att deltaga i försöket
med betyg från årskurs 4.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer ges in: Prot.bil. § 257/01.
Beslut expedieras till:
Hans-Olof Andersson (SD)
Barn- och skolnämnderna
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-07

KS 2016/0259

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2016-09-07 klockan 15.00–21.30

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf, 15.00-19.55, §§ 231-249
Elin Gustafsson (S), §§ 231-237, 239-269
Björn Abelson (S), 15.00-20.50, §§ 231-257
Hanna Gunnarsson (V), 16.00-21.30, §§ 237-269
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Fransson (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S), § 238 och för
Ulf Nymark (MP), §§ 250-269
Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S), §§ 258-269
Yanira Difonis (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V) §§ 231-236,
15.00-21.00
Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Christer Wallin (M)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Anne Landin (FNL)

Ersättare

Ann-Margreth Olsson (S), 15.00-17.25
Ronny Johannessen (M), 17.20-21.30
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Emma Lundgren, Kommunjurist, Protokollförare
Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Bitr. kommundirektör, 15.00-19.20
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, 15.00-18.15
Marita Ekdahl, Kommunjurist, 15.00-17.40
Maria Nyström, Kommunjurist, 15.00-16.50
Elin Frisk, Praktikant, 15.00-17.00

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 231-269

Plats och tid för justering Rådhuset, den 13 september 2016, kl. 14.00
Underskrifter
Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-07

KS 2016/0259

Sekreterare

Emma Lundgren

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-09-07

Paragrafer

§ 231-269

Datum då anslaget sätts upp

2016-09-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Lundgren

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-10-05

Kommunkontoret
Strategiska utvecklingsavdelningen

Tjänsteskrivelse

1 (2)
Diarienummer

2016-08-24

KS 2016/0348

Kommunstyrelsen

Britt Steiner
046-356398
britt.steiner@lund.se

Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl
"Betyg från årskurs fyra i grundskolan"
Sammanfattning
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) yrkar i motion att
kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra. Motionen
har remitterats till barn- och skolnämnderna för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016, dnr KS
2016/0348
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 8 juni 2016 § 48, dnr BSL
2016/0204
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 maj 2016 § 80, dnr BSÖ
2016/0375
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) "Betyg
från årskurs fyra i grundskolan den 29 mars 2016

Barnets bästa
Beslutet berör i detta skede inte barn.

Ärendet
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) yrkar i motion att
kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra.
Sverigedemokraterna framför i motionen att få en tydlig respons på de
ansträngningar man gör, är nödvändigt för både barn och vuxna. Tidiga
betyg ger också ökade möjligheter att tidigt upptäcka barn med behov av
stödinsatser. Hur många, och vilka, skolor i Lunds kommun som ansökan
ska omfatta bör de båda skolförvaltningarna kunna ta fram förslag på.

Nämndernas yttranden
Barn och skolnämnderna föreslår att resultatet av skolverkets utvärdering
av effekterna av betyg i årskurs 6, som ska redovisas i december 2016,
bör inväntas innan varje rektor i Lund tar ställning till om deras skolenhet
ska ansöka om att delta i försöksverksamheten med betyg i årskurs 4.

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

Tjänsteskrivelse
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Barn- och skolnämnd Öster har därutöver beslutat att avslå motionen.
Barn- och skolnämnd Lunds Stad har beslutat att besvara motionen med
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Kommunkontorets kommentar
I början av 2015 slöts en överenskommelse att det skulle bli möjligt för
skolor i Sverige att ansöka om att bli försökskommun för betyg i årskurs
fyra. Skolverket ska ges i uppdrag att samordna försöket och att ansökan
om deltagande ställs av skolhuvudmannen till Skolverket. Försöket
påbörjas senast under 2017. Av överenskommelsen framgår att en
förutsättning är att det finns intresse hos skolans ledning och lärare samt
att samråd skett med föräldrar.
Försöksverksamheten beskrivs i Regeringens remisspromemorian En
försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 som har översänts för
yttrande till bland annat Skolverket.
Skolverket avstyrker i sitt remissvar den föreslagna försöksverksamheten
med betyg från årskurs 4 med start läsåret 2017/18 som beskrivs i
promemorian.
Avgörande för Skolverkets ställningstagande är framför allt att resultatet
av Skolverkets regeringsuppdrag om utvärdering av betyg från årskurs 6
bör inväntas och beaktas innan en försöksverksamhet med betyg från
årskurs 4 utformas. I uppdraget att utvärdera betyg från årskurs 6 framgår
att utvärdering av skolreformer anses vara av stor vikt för att regeringen
ska kunna föreslå relevanta åtgärder som leder till höjda
kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad
likvärdighet i skolan. Skolverket anser att det är särskilt viktigt att
avvakta resultatet av denna utvärdering eftersom konsekvenser för elever,
lärare och rektorer där kommer att belysas.
Kommunkontoret föreslår att motionen avslås.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen

Anette Henriksson
Kommundirektör

Carin Hillåker
biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Hans- Olof Andersson, barn- och skolnämnderna.

Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2016-05-09

1 (3)
Diarienummer

BSL 2016/0204

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Emma Möller
046-3599248
emma.moller@lund.se

Yttrande över: ”Motion från
Sverigedemokraterna, betyg från årskurs fyra
i grundskolan”
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från
Sverigedemokraterna om ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”, för
yttrande till Barn- och skolnämnderna. Yttrandet ska ha inkommit till
kommunkontoret senast den 1 augusti 2016.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår att resultatet av skolverkets
utvärdering av effekterna av betyg i årskurs 6, som ska redovisas i
december 2016, bör inväntas innan varje rektor i Lund tar ställning till
om deras skolenhet ska ansöka om att delta i försöksverksamheten med
betyg i årkurs 4.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2016 dnr
BSL 2016/0208.
Motion från Sverigedemokraterna om ”Betyg från årskurs fyra i
grundskolan”, daterad 2016-04-25.

Barnets bästa
Barn- och skolnämnd Lunds stad ska ha likvärdiga skolor. Om ett fåtal
skolor inför betyg i årskurs fyra riskerar det att försvåra arbetet med
likvärdiga skolor och likvärdig betygsättning, vilket kan vara negativt för
elever i Lunds kommun.

Ärendet
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från
Sverigedemokraterna om ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”, för
yttrande till Barn- och skolnämnderna. Yttrandet ska ha inkommit till
kommunkontoret senast den 1 augusti 2016.
I Sverigedemokraternas skrivelse står det bl.a. att i början av 2015
beslutade riksdagen att det skulle bli möjligt för skolor i Sverige att
ansöka om att bli försökskommun för betyg i årskurs fyra. Det bestämdes

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (3)
Diarienummer

2016-05-09

BSL 2016/0204

att maximalt hundra skolor skulle kunna delta i försöket. Försöket ska
sättas igång under 2017. Sverigedemokraterna anser att de två barn- och
skolnämnderna bör ta fram förslag på hur många och vilka skolor i Lund
som bör ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra.
Sverigedemokraterna har yrkat att kommunfullmäktige beslutar att Lunds
kommun ska ansöka hos skolverket om att få delta i försöket med betyg
från årskurs fyra.
Bakgrund
En överenskommelse på riksplanet har 2015-02-11 gjorts mellan
Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de grön, Centerpartiet,
Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna kring en försöksverksamhet där skolor ges möjlighet att ge betyg från årskurs 4. I
överenskommelsen framgår det att Skolverket ska samordna försöket och
att ansökan om deltagande ska ställas av skolhuvudmannen till
Skolverket. Av överenskommelsen framgår att en förutsättning är att det
finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att samråd skett med
föräldrar. Grundprincipen är att de ansökningar som kommer in ska
beviljas om de uppfyller kriterierna. Skolverket kan bevilja deltagande i
försöksverksamheten för högst en fjärdedel av skolorna inom en
ansökande skolhuvudman och för högst 100 deltagande skolor totalt i
landet. Försöket ska påbörjas senast under 2017.

Barn- och skolförvaltning Lunds stads yttrande
Förutsättningen för att ansöka om deltagande i försöksverksamheten om
att ge betyg från årskurs 4 är, enligt partiöverenskommelsen 2015-02-11,
att det finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att samråd skett
med föräldrar. Initiativet ska alltså komma från rektor. Därefter
sammanställer Lunds kommun ansökan till Skolverket, som vid alla
ansökningar om statsbidrag.
Skolverket har ännu inte fått något formellt uppdrag från regeringen
kring försöksverksamheten med betyg från årskurs 4. Det innebär att
Skolverket inte kan svara på frågor om hur försöksverksamheten kommer
att utformas och kommuner kan ännu inte göra någon ansökan.
Enligt Utbildningsdepartementets promemoria ”En bättre skolstart för
alla” (U2014/4873/S) är betygens effekt på studiemotivation och
långsiktiga resultat omdebatterad. Forskningsexempel från
remisspromemorian visar att effekterna av betygen på elevernas resultat
inte är entydiga.
Skolverket ska på uppdrag av Regeringen (U2015/03990/S) utvärdera


I vilken grad betyg från åk 6 har påverkat elevernas resultat i
förhållande till kunskapskraven.
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Om betygen har bidragit till att fler elever, som befaras att inte nå
kunskapskraven som minst ska uppnås, har fått extra
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.



Om betygen har lett till en tydligare information till elever och
föräldrar om elevernas kunskapsutveckling och utveckling i
övrigt.

Barn- och skolförvaltning Lunds stad anser att resultatet av denna
utvärdering som ska redovisas i december 2016 bör inväntas innan varje
rektor i Lund tar ställning till om deras skolenhet ska ansöka om att delta
i försöksverksamheten med betyg i årkurs 4.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad förslår att motionen ska anses
besvarad med vad som anförts i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över: Motion från
Sverigedemokraterna, betyg från årskurs fyra i grundskolan”.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Emma Möller
Utvecklingsledare

Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2016-05-09
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Emma Möller
046-3599248
emma.moller@lund.se

Yttrande över: ”Motion från
Sverigedemokraterna, betyg från årskurs fyra
i grundskolan”
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från
Sverigedemokraterna om ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”, för
yttrande till Barn- och skolnämnderna. Yttrandet ska ha inkommit till
kommunkontoret senast den 1 augusti 2016.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslår att resultatet av skolverkets
utvärdering av effekterna av betyg i årskurs 6, som ska redovisas i
december 2016, bör inväntas innan varje rektor i Lund tar ställning till
om deras skolenhet ska ansöka om att delta i försöksverksamheten med
betyg i årkurs 4.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2016 dnr
BSL 2016/0208.
Motion från Sverigedemokraterna om ”Betyg från årskurs fyra i
grundskolan”, daterad 2016-04-25.

Barnets bästa
Barn- och skolnämnd Lunds stad ska ha likvärdiga skolor. Om ett fåtal
skolor inför betyg i årskurs fyra riskerar det att försvåra arbetet med
likvärdiga skolor och likvärdig betygsättning, vilket kan vara negativt för
elever i Lunds kommun.

Ärendet
Kommunfullmäktige har lämnat över en motion från
Sverigedemokraterna om ”Betyg från årskurs 4 i grundskolan”, för
yttrande till Barn- och skolnämnderna. Yttrandet ska ha inkommit till
kommunkontoret senast den 1 augusti 2016.
I Sverigedemokraternas skrivelse står det bl.a. att i början av 2015
beslutade riksdagen att det skulle bli möjligt för skolor i Sverige att
ansöka om att bli försökskommun för betyg i årskurs fyra. Det bestämdes
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att maximalt hundra skolor skulle kunna delta i försöket. Försöket ska
sättas igång under 2017. Sverigedemokraterna anser att de två barn- och
skolnämnderna bör ta fram förslag på hur många och vilka skolor i Lund
som bör ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra.
Sverigedemokraterna har yrkat att kommunfullmäktige beslutar att Lunds
kommun ska ansöka hos skolverket om att få delta i försöket med betyg
från årskurs fyra.
Bakgrund
En överenskommelse på riksplanet har 2015-02-11 gjorts mellan
Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de grön, Centerpartiet,
Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna kring en försöksverksamhet där skolor ges möjlighet att ge betyg från årskurs 4. I
överenskommelsen framgår det att Skolverket ska samordna försöket och
att ansökan om deltagande ska ställas av skolhuvudmannen till
Skolverket. Av överenskommelsen framgår att en förutsättning är att det
finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att samråd skett med
föräldrar. Grundprincipen är att de ansökningar som kommer in ska
beviljas om de uppfyller kriterierna. Skolverket kan bevilja deltagande i
försöksverksamheten för högst en fjärdedel av skolorna inom en
ansökande skolhuvudman och för högst 100 deltagande skolor totalt i
landet. Försöket ska påbörjas senast under 2017.

Barn- och skolförvaltning Lunds stads yttrande
Förutsättningen för att ansöka om deltagande i försöksverksamheten om
att ge betyg från årskurs 4 är, enligt partiöverenskommelsen 2015-02-11,
att det finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att samråd skett
med föräldrar. Initiativet ska alltså komma från rektor. Därefter
sammanställer Lunds kommun ansökan till Skolverket, som vid alla
ansökningar om statsbidrag.
Skolverket har ännu inte fått något formellt uppdrag från regeringen
kring försöksverksamheten med betyg från årskurs 4. Det innebär att
Skolverket inte kan svara på frågor om hur försöksverksamheten kommer
att utformas och kommuner kan ännu inte göra någon ansökan.
Enligt Utbildningsdepartementets promemoria ”En bättre skolstart för
alla” (U2014/4873/S) är betygens effekt på studiemotivation och
långsiktiga resultat omdebatterad. Forskningsexempel från
remisspromemorian visar att effekterna av betygen på elevernas resultat
inte är entydiga.
Skolverket ska på uppdrag av Regeringen (U2015/03990/S) utvärdera


I vilken grad betyg från åk 6 har påverkat elevernas resultat i
förhållande till kunskapskraven.
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Om betygen har bidragit till att fler elever, som befaras att inte nå
kunskapskraven som minst ska uppnås, har fått extra
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.



Om betygen har lett till en tydligare information till elever och
föräldrar om elevernas kunskapsutveckling och utveckling i
övrigt.

Barn- och skolförvaltning Lunds stad anser att resultatet av denna
utvärdering som ska redovisas i december 2016 bör inväntas innan varje
rektor i Lund tar ställning till om deras skolenhet ska ansöka om att delta
i försöksverksamheten med betyg i årkurs 4.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad förslår att motionen ska anses
besvarad med vad som anförts i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över: Motion från
Sverigedemokraterna, betyg från årskurs fyra i grundskolan”.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Emma Möller
Utvecklingsledare

Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
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Barn- och skolnämnd Lund stad

Eva-Lotta Kittel
046-35 82 93
eva-lotta.kittel@lund.se

Undantag från beslut om ”Riktlinjer för resor
och transporter”- rapport för 2016
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2010-04-07 beslut om ”Riktlinjer för resor och
tranporter”. Riktlinjerna gäller för anställda och förtroendevalda i Lunds
kommun. Ingen ersättning utgår vid användandet av egen bil i tjänsten
för resor under fem kilometer och tåg är det färdmedel som ska användas
vid resor till Stockholm. Undantag från dessa båda bestämmelser kan
beviljas av närmaste chef. Beviljade undantag ska årligen sammanställas
och redovisas för berörd nämnd.
I ärendet redovisas för Barn- och skolnämnd Lunds stad de undantag från
riktlinjerna som gjorts under 2016 inom Barn- och skolförvaltning Lunds
stad.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godkänna rapporten av
undantag från KS beslut om ”Riktlinjer för resor och transporter”.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse ”Undantag från
beslut om ’Riktlinjer för resor och transporter’ - rapport för 2016” den 31
januari 2017, dnr BSL 2016/0812
Kommunstyrelsens beslut om ”Riktlinjer för resor och transporter” den 7
april 2010, § 115 dnr KS 2009/0234

Barnets bästa
Ärendet bedöms inte påverka barn. Detta ärende handlar en redovisning
av beslutade undantag från ett regelverk som omfattar anställda och
förtroendevalda i Lunds kommun.

Ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2010-04-07 beslut om ”Riktlinjer för resor och
tranporter”. Riktlinjerna gäller för anställda och förtroendevalda i Lunds
kommun. Om du ska åka till Stockholm ska du, enligt riktlinjerna, i
första hand resa med tåg. Vid användande av eget fordon i tjänsten vid
resor under fem kilometer utgår inte ersättning. Undantag från dessa båda
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bestämmelser kan beviljas av närmaste chef. Undantag från dessa båda
regler ska årligen sammanställas och redovisas för berörd nämnd.
Inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad har man vid följande tillfällen
fattat beslut om att avvika från riktlinjerna:

Beslut om annat färdmedel än tåg vid resa till Stockholm


Flyg till och från Stockholm, 3 personer, för att delta i
Skolverkets konferens inför statsbidraget till
specialpedagogsatsningen. Konferensen kom med kortvarsel,
närvaron var obligatorisk och lärarna kunde inte vara borta den
tid resan tagit med tåg.



Flyg från Stockholm, 1 person, från en konferens om Unikum.
Flyga var nödvändigt för att hinna med en sedan länge inplanerad
privat resa.



Flyg till och från Stockholm, 2 personer, med anledning av
föreläsningsuppdrag arrangerat av Unikum. Flyga var nödvändigt
för att privata resor skulle kunna fullföljas.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

godkänna rapporten för 2016 om undantag från beslut om
”Riktlinjer för resor och transporter”

Mats Jönsson
Skoldirektör

Beslut expedieras till:
Akten

Ewa-Lotta Kittel
Nämndsekreterare

Utbildningsförvaltningen
Utbildningskansliet
2016-12-13

Förslag på samordning av elevhälsan i
Lunds kommun
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BILAGA 1: Organisation och resurser för samordning av elevhälsan i
Lunds kommun

Förkortningar
BSFLS = Barn- och skolförvaltning Lunds stad
BSFLÖ = Barn- och skolförvaltning Lund Öster
EVP = Ekonomi- och verksamhetsplan
HSL = Hälso- och sjukvård
LSR = Lunds skolors resurscentrum
MLA = Medicinskt ledningsansvar, Medicinskt ledningsansvarig
UF = Utbildningsförvaltningen

2

1. Bakgrund till arbetsgruppens uppdrag
I Ekonomi- och verksamhetsplan 2015 (EVP) gav kommunfullmäktige Barn- och
skolnämnd Lunds stad, Barn- och skolnämnd Lund Öster samt
Utbildningsnämnden i uppdrag att ”kartlägga förutsättningarna för att förbättra
elevhälsan”. Kartläggningen genomfördes under hösten 2015, rapporterades till
nämnderna i mars 2016. Kommunfullmäktige behandlade ärendet i augusti 2016,
och uppdraget var därmed slutfört.
Parallellt med kartläggningen genomförde Lunds kommuns revisorer en
granskning av elevhälsan under hösten 2015. Ett av förbättringsområdena som
rekommenderades i revisionsrapporten var att ”de tre nämnderna bör gemensamt
ta initiativ till, och ge förutsättningar för, att det finns nödvändiga former för
organiserad samordning på övergripande nivå” vad gäller elevhälsan (s. 2).
Bakgrunden till revisorernas slutsats var att Lunds kommun vid denna tidpunkt
hade en central samordning för skolläkare och skolsjuksköterskor, utifrån det
medicinska ledningsansvaret, men inte för övriga yrkeskategorier inom elevhälsan,
d.v.s. skolpsykolog, kurator och specialpedagog.
I ärendet om kartläggningen av elevhälsan beslutade respektive nämnd därför att
ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att, i samarbete med Barn- och
skolförvaltning Lund Öster samt Barn- och skolförvaltning Lunds stad, utforma ett
förslag på den samordnande elevhälsans uppdrag, organisering och bemanning. I
april 2016 höll de tre nämnderna även ett gemensamt presidiemöte i ärendet. I maj
2016 utsåg skoldirektörerna medlemmar till arbetsgruppen.

2. Arbetsgruppen
Följande personer har ingått i arbetsgruppen:
- Kerstin Ferbas, verksamhetschef Veberöd samt rektor Idala skola (BSFLÖ)
- Katarina Kristiansson, skolområdeschef Centrum-Torn (BSFLS)
- Peter Walther, verksamhetschef LSR (BSFLS)
- Johan Aspelin, rektor Gymnasieskolan Vipan (UF)
- Mia Reuterborg, utvecklingsledare (UF) (sammankallande och sekreterare)
Arbetsgruppen har utarbetat detta förslag under hösten 2016.

3. Utgångspunkter för arbetsgruppens förslag
3.1 Elevhälsans uppdrag och organisering
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. För medicinska, psykologiska och psykosociala
insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.
Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas
behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (2 kap. 25 § skollagen).
Elevhälsoarbetet utförs dock även av rektor, den pedagogiska personalen, studieoch yrkesvägledare m.fl. och även aktörer utanför skolan.
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Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande, och elevernas
utveckling mot utbildningens mål ska stödjas (2 kap. 25 § skollagen).
Begreppet samlad elevhälsa infördes i den nya skollagen. Med detta menas att
skolhälsovården (skolläkare och skolsköterska), det som tidigare benämndes den
särskilda elevvården (psykolog och kurator) samt de specialpedagogiska insatserna
ska vara samlade på skolan och benämnas elevhälsan (prop. 2009/10:165 s. 276277). Av Skolverkets och Socialstyrelsens stödmaterial Vägledning för elevhälsan
framgår att syftet med att samla dessa delar är att främja samverkan dels mellan de
olika kompetenserna inom elevhälsan, dels mellan elevhälsan och den
pedagogiska personalen på skolan (2014, s. 30-32, 197). Denna samverkan
förväntas leda till att alla elevhälsans kompetenser tas tillvara i det gemensamma
arbetet med att stödja eleverna att nå utbildningens mål:
”Elevhälsans uppdrag inom skolverksamheten är att komplettera
skolpersonalens pedagogiska kompetens avseende elevernas utveckling
och lärande. Det innebär att uppmärksamma och definiera förhållanden
hos elever och i den omgivande miljön som kan antas påverka elevernas
lärande, att bistå skolledningen med specifik kunskap inom
elevhälsoområdet, samt att samverka med lärare och övrig skolpersonal i
planering, genomförande och uppföljning av verksamheten.”
(Skolinspektionen 2015, s. 9).
”Syftet med en samlad elevhälsa är bland annat att den ska resultera i
beslut om specialpedagogiska insatser för eleven. Personal med
specialpedagogisk kompetens kan utifrån de uppgifter som finns om
elevens hälsa, sociala situation med mera på ett tidigt stadium möta eleven
i skolsvårigheter och skapa förutsättningar för lärandet.” (Skolverket och
Socialstyrelsen 2014, s. 32)

Elevhälsan i Lunds kommun är till största delen decentraliserad, d.v.s.
elevhälsopersonalen är underställd rektor eller skolområdeschef/verksamhetschef
samt har skolan som sin arbetsplats. Detta är ändamålsenligt utifrån elevhälsans
uppdrag.
3.2 Vårdgivare
Kommunen som juridisk person är huvudman för skolan. På motsvarande sätt är
kommunen vårdgivare för den hälso- och sjukvård som utförs inom kommunen,
exempelvis på skolorna. Kommunfullmäktige utser den eller de nämnder som ska
fullgöra kommunens uppgifter och som ansvarar för den verksamhet som
fullmäktige tilldelat dem genom nämndreglementet. Det framgår av Lunds
kommuns reglementen att barn- och skolnämnderna och Utbildningsnämnden
”fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och
psykologiska delen av elevhälsan inom sitt verksamhetsområde” (§ 3).
3.3 Verksamhetschefer och medicinskt ledningsansvariga
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas en verksamhetschef som ansvarar
för hälso- och sjukvården, för att säkerställa hög patientsäkerhet och god kvalitet.
Med hälso- och sjukvård menas åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och
behandla sjukdomar och skador, som inom elevhälsan kan utföras av skolläkare,
skolsköterska och skolpsykolog (Skolverket och Socialstyrelsen 2014, s. 32).
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Det är vårdgivaren (d.v.s. nämnden) som ska utse verksamhetschefer som fullgör
de uppgifter inom elevhälsan som lyder under hälso- och sjukvårdslagen.
Vårdgivaren ska även utse anmälningsansvarig(a) enligt Patientsäkerhetslagen, lex
Maria. Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnd Lunds stad samt Barn- och
skolnämnd Lund Öster har delegerat till respektive förvaltningschef att utse
verksamhetschefer. I Lunds kommun är rektor (Utbildningsförvaltningen),
skolområdeschef (Lunds stad) samt rektor tillika verksamhetschef (Lund Öster)
utsedda till verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret. Verksamhetschefen får
dock bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter
endast om hon eller han har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta (29 §
HSL). I annat fall får verksamhetschefen uppdra åt sådana befattningshavare inom
verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda
ledningsuppgifter (30 § HSL). I Lunds kommun har verksamhetscheferna överlåtit
det medicinska ledningsansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser till en medicinskt
ledningsansvarig skolöverläkare samt en medicinskt ledningsansvarig psykolog.
De medicinskt ledningsansvariga är också utsedda till anmälningsansvariga i
enlighet med Patientsäkerhetslagen, Lex Maria.
3.4 Befintlig samordning av skolhälsovården
Lunds kommun har en central samordning av skolhälsovården som består av en
samordnande skolsköterska (100 %) och en medicinskt ledningsansvarig
skolöverläkare (50 %), som benämns ”Den samordnande skolhälsovården”. Dessa
funktioner är underställda förvaltningsdirektören för Utbildningsförvaltningen,
men arbetar på uppdrag av alla tre skolförvaltningarna. Det har nyligen inrättats en
tillfällig tjänst som medicinskt ledningsansvarig psykolog (20 %) som är
underställd Lunds skolors resurscentrum (LSR), men som också arbetar på
uppdrag av de tre skolförvaltningar.

4. Arbetsgruppens förslag
I detta kapitel presenteras arbetsgruppens förslag. I bilaga 1 finns en
organisationsskiss över arbetsgruppens förslag.
4.1 Vad behöver samordnas?
Arbetsgruppen har kommit fram till att följande uppgifter gällande elevhälsan och
elevhälsoarbete behöver samordnas centralt inom eller mellan förvaltningarna, för
ökad likvärdighet och kvalitet inom elevhälsan:
- Regelbundet återkommande uppföljning av elevhälsan till huvudmannen,
som är gemensam för de tre skolförvaltningarna.
- Utforma och erbjuda kompetensutveckling i elevhälsofrågor för
elevhälsans yrkesgrupper samt SYV och skolledare.
- Enskilda utrednings- och utvecklingsuppdrag gällande elevhälsan eller
elevhälsoarbetet, exempelvis att skapa samsyn i hur en fråga ska hanteras
och utarbeta kommungemensamma riktlinjer/rutiner.
I övrigt är det rektorn och verksamhetschefen enligt HSL (kan vara samma person)
som ansvarar för att samordna elevhälsoarbetet.
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4.2 Förslag att samordna genom befintlig organisation
Arbetsgruppen föreslår att det inrättas en utökad samordning av elevhälsan, d.v.s.
istället för att inrätta förvaltningsövergripande samordningstjänster för kuratorer
och specialpedagoger, så samordnas hela elevhälsan (alla yrkesgrupper) genom
befintlig organisation, d.v.s. med hjälp av personal på förvaltningarnas
skolkontor/kansli. Detta gäller endast ovanstående arbetsuppgifter (avsnitt 4.1).
Arbetsuppgifter utifrån det medicinska ledningsansvaret utförs fortsatt av de
medicinskt ledningsansvariga. Rektor/verksamhetschef enligt HSL har det
samlade ansvaret för elevhälsan och elevhälsoarbetet inom sitt område. Däremot
behöver de medicinskt ledningsansvariga, rektorer och verksamhetschefer enligt
HSL medverka i ovanstående arbetsuppgifter, d.v.s. i uppföljning till
huvudmannen, i att utarbeta och erbjuda kompetensutveckling samt när det är
relevant i utrednings- och utvecklingsuppdrag.
Arbetsgruppen menar att det är mer ändamålsenligt att ombesörja samordningen i
ovanstående arbetsuppgifter genom befintlig organisation och i ordinarie
processer. Detta eftersom elevhälsoarbetet bör vara en integrerad del av skolans
processer som leds av rektor, och inte ett sidospår med extern styrning. Det är
svårt att inrätta en legitim och fungerande styrning av centrala samordnare
underställda en förvaltningschef, när det organisatoriskt saknas en samordning av
de tre förvaltningarna. Vidare är det svårt utifrån att utbildningsverksamheten i
Lund är numerärt stor (antal skolenheter och rektorer) och att det är en stor
variation mellan skolenheterna storleks- och innehållsmässigt.
4.3 Enhet för medicinskt ledningsansvar
Den tillfälliga tjänsten som medicinskt ledningsansvarig psykolog permanentas
samt utlyses och tillsätts på sedvanligt sätt. Vidare ska medicinskt
ledningsansvarig psykolog organisatoriskt sammanföras med Den samordnande
skolhälsovården (medicinskt ledningsansvarig skolöverläkare och samordnande
skolsköterska), d.v.s. det bildas en gemensam enhet underställd förvaltningschefen
för Utbildningsförvaltningen. Denna enhet behöver en ny benämning som speglar
dess uppdrag, exempelvis Enheten för medicinskt ledningsansvar. Uppdraget för
enheten är tvådelat:
1. Utöva det medicinska ledningsansvaret.
2. Medverka i arbetet att samordna elevhälsan i övrigt (avsnitt 4.1), d.v.s.
uppföljning, kompetensutveckling och enskilda utrednings- och
utvecklingsuppdrag.
4.4 Styrgrupp för samordning av elevhälsan
Samordningen av elevhälsan (alla yrkesgrupper) kan göras genom att varje
förvaltning utser en utvecklingsledare som får ansvar för frågor om elevhälsa, och
vidare genom att dessa tre utvecklingsledare samarbetar sinsemellan och med
andra relevanta funktioner/yrkesgrupper. På så sätt sker det en samordning mellan
förvaltningarna, samtidigt som varje förvaltnings linjeorganisation används.
Arbetsgruppen föreslår att det bildas en styrgrupp för elevhälsofrågor bestående av
representanter från förvaltningarnas ledningsgrupper, med roterande
ordförandeskap läsårsvis samt en utvecklingsledare/motsvarande som sekreterare.
Styrgruppens ordförande är sammankallande. Styrgruppsmedlemmarnas uppdrag
är att
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Som representanter för förvaltningarnas ledningsgrupper leda
samordningen av elevhälsan i Lunds kommun.
Som representanter för verksamhetscheferna enligt HSL samarbeta med
de medicinskt ledningsansvariga i det gemensamma uppdraget att
säkerställa en hög patientsäkerhet, kvalitet och kostandseffektivitet
gällande elevhälsans medicinska och psykologiska insatser i enlighet med
hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Styrgruppen träffar regelbundet Enheten för medicinskt ledningsansvar samt vid
behov de utsedda utvecklingsledarna med inriktning mot elevhälsa. Förslag till
beslut förankras i respektive förvaltnings ledningsgrupp innan beslut fattas.
Samordningen av elevhälsan i ovan nämnda arbetsuppgifter kan i så fall gå till på
följande sätt:
- Uppföljning till huvudmannen: Utvecklingsledarna tar fram ett
gemensamt förslag till indikatorer för uppföljning av elevhälsan, som
stäms av med styrgrupp elevhälsa och därefter beslutas av respektive
förvaltnings ledningsgrupp samt nämnd. Denna uppföljning redovisas i
årsanalysen, och kommer på så vis även kommunfullmäktige tillhanda.
Patientsäkerhetsberättelsen, som ska upprättas för elevhälsans medicinska
insats senast den 1 mars varje år enligt patientsäkerhetslagen (3 kap. 10 §),
rapporteras till respektive nämnd (beslutsärende).
- Utforma och erbjuda kompetensutveckling: En permanent arbetsgrupp
bildas, som utformar och erbjuder kompetensutveckling i elevhälsofrågor
för elevhälsans yrkesgrupper samt studie- och yrkesvägledare och
skolledare. En av förvaltningarna/utvecklingsledarna utses som
sammankallande; ett uppdrag som kan cirkulera. Följande funktioner bör
ingå i arbetsgruppen: Styrgrupp elevhälsa, Enheten för MLA samt utsedda
utvecklingsledare. En referensgrupp bildas med representanter för
yrkesgrupperna inom elevhälsan, SYV samt skolledare. Arbetsgruppens
förslag beslutas av respektive förvaltnings ledningsgrupp.
- Enskilda utrednings- och utvecklingsuppdrag: Uppdrag ges av
skoldirektör(er) till en eller flera av de utsedda utvecklingsledarna eller
annan funktion, beroende på uppdrag. Det ska vid behov bildas en
arbetsgrupp med representanter för berörda förvaltningar, skolformer och
yrkesgrupper samt med andra relevanta funktioner, t.ex. Medicinskt
ledningsansvariga. Beroende på uppdragets innehåll görs en avstämning
med Styrgrupp elevhälsa, innan återrapportering till uppdragsgivare.
4.5 Forum och nätverk för ökad likvärdighet och kvalitetsutveckling
Kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte inom en profession är en viktig
komponent i kompetens- och kvalitetsutveckling. Arbetsgruppen kan konstatera
att det redan idag finns både obligatoriska forum och informella nätverk för
elevhälsopersonal. Med ”informellt nätverk” menas att det är deltagare inom
nätverket som själva har tagit initiativ till och driver nätverket samt att det är
frivilligt.
Exempel på obligatoriska forum för elevhälsopersonal:
- Kuratorer inom grundskolan (samordnas av Socialförvaltningen fram till
årsskiftet)

7

-

Specialpedagoger inom grund- och gymnasieskola (genom
skoldirektörerna formellt beslutat nätverk som samordnas av
Skoldatateket)
Skolläkare och skolsköterskor sammankallas regelbundet av den
samordnande skolhälsovården.

Exempel på informella nätverk:
- Kuratorer inom gymnasieskolan
- Specialpedagoger inom grundskolan
- Specialpedagoger inom gymnasieskola
- Skolpsykologer inom grund- och gymnasieskola
- Skolsköterskor inom grund- och gymnasieskola
Arbetsgruppen ser att det finns behov av dessa forum och nätverk för ökad
likvärdighet och kvalitetsutveckling. Vissa nätverk har en har utvecklingsledare
som gäst för exempelvis stöd i hur olika frågor kan hanteras samt som
informationskanal (d.v.s. ej boknings- och sekreterarstöd). Det är en möjlighet för
övriga nätverk att bjuda in utvecklingsledare för detta ändamål.
När det finns behov av att skapa samsyn i en fråga eller utarbeta gemensamma
rutiner, så är det inte givet att det är en av de utsedda utvecklingsledarna som ska
göra detta, utan uppdrag kan också ges till medlemmar inom nätverken.

5. Kommunikation av beslut
Arbetsgruppen föreslår att beslutet som följer av detta förslag kommuniceras
enligt följande:
- Information till respektive förvaltnings ledningsgrupp.
- Information vid respektive förvaltnings skolledarforum.
- Information vid Elevhälsans dag.
- Nyhet på Inloggad om beslutet.
Vidare föreslår arbetsgruppen att styrgruppen ansvarar för att upprätta och förvalta
information på Inloggad om hur elevhälsan i Lunds kommun samordnas.

6. Utvärdering
Arbetsgruppen föreslår att konceptet för samordning av elevhälsan i Lunds
kommun utvärderas efter två läsår, samt att styrgruppen ansvarar för att
utvärderingen genomförs.

Litteratur
Regeringens proposition 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården
Socialstyrelsen och Skolverket (2014) Vägledning för elevhälsan
Lunds kommun Reglemente för Utbildningsnämnden i Lund
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Organisation och resurser för samordning av elevhälsan i Lunds kommun

LEDNINGSNIVÅ
Styrning av
samordningen av
elevhälsan

Utbildningsförvaltningen

Barn- och skolförvaltning
Lunds stad

Barn- och skolförvaltning
Lund Öster

Förvaltningens ledningsgrupp

Förvaltningens ledningsgrupp

Förvaltningens ledningsgrupp

STYRGRUPP ELEVHÄLSA
Representanter från respektive förvaltnings ledningsgrupp som även är verksamhetschefer enligt HSL.

Utvecklingsledare med
uppdrag gällande elevhälsa

Utbildningsförvaltningen

FÖRVALTNINGSNIVÅ
Funktioner som arbetar
med att samordna
elevhälsan.

Utvecklingsledare med
uppdrag gällande elevhälsa

Utvecklingsledare med
uppdrag gällande elevhälsa

ENHETEN FÖR MLA
MLA skolöverläkare
MLA skolsköterska
MLA skolpsykolog

Externa
aktörer

Barn- och skolförvaltning
Lunds stad
h skolförvaltning
Lund Öster

Externa
aktörer

Skoldatateket inom LSR

Rektor m elevhälsoteam,
pedagogisk personal m fl.

Rektor m elevhälsoteam,
pedagogisk personal m fl.
SKOLNIVÅ
Funktioner som kan
medverka i arbetet
med att samordna
elevhälsan

Nätverk
specialped UF

Nätverk
kuratorer UF

Nätverk
skolpsykologer
UF, BSFLÖ, BSFLS

Rektor m elevhälsoteam,
pedagogisk personal m fl.

Nätverk
specialpedagoger
BSFLS
Nätverk
skolsköterskor
BSFLS, BSFLÖ
Skoldatateket
forum specialped
UF, BSFLÖ, BSFLS
Forum spe

Socialförvaltningen
samordning kuratorer
BFSLÖ, BSFLS

Nätverk
specialpedagoger
BSFLÖ

Externa
aktörer
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Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-08

§9

Samordning av Elevhälsan

Dnr UN 2017/0176

Sammanfattning
I samband med behandlingen av tidigare ärende om kartläggning av
elevhälsan beslutade respektive barn- och skolnämnd att ge
utbildningsförvaltningen i uppdrag att, i samarbete med barn- och
skolförvaltning Lund Öster samt barn- och skolförvaltning Lunds stad,
utforma ett förslag på den samordnande elevhälsans uppdrag,
organisering och bemanning.

Beslutsunderlag
Förslag på samordning av elevhälsan i Lunds kommun 2016-12-13.

Yrkanden
Ordförande Anders Ebbesson (MP) yrkar
att utbildningsnämnden ska godkänna organisation och arbetssätt i
enlighet med utskickat förslag på samordning av elevhälsan i Lunds
kommun.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna organisation och arbetssätt i enlighet med förslag på
samordning av elevhälsan i Lunds kommun
2016-12-13.
Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-08

UN 2016/0414

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Gymnasieskolan Spyken, byggnad F & G, Arkivgatan, 2017-02-08
klockan 17.00–20.45

Ledamöter

Anders Ebbesson (MP), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordf, §§ 10-22, kl. 17:50-20:45
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Alexander Lewerentz (M)
Lotta Lövdén Berseus (S)
Per Almén (S)
Helena Heintz (MP)
Ulf Nilsson (L)
Jesper Sahlen Raquette (V)
Elias Grabka (C)

Tjänstgörande ersättare

Betty Jansson (M), tjänstgör för Ludvig Hambraeus (KD)
Daniel Beckman (FI), Tjänstgör för Stig Svensson (S) §§ 5-9

Ersättare

Camilla Lundberg (L)
Ulrika Wallin (L)
Helena Falk (V)
Ibrahim Kakahama (V)
Nikolas Pieta Theofanous (C)

Övriga

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare §§ 5-15
Mia Reuterborg, utvecklingsledare §§ 5-9
John Jönsson, utvecklingsledare
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet
Eva Lundin, personalföreträdare LR, kl. 17:15-20:15
Ingalill Fritzon, rektor Katedralskolan §§ 5-8
Petra Karlsson, rektor gymnasieskolan Spyken §§ 5-8
Johan Aspelin, rektor gymnasieskolan Vipan §§ 5-9
En åhörare

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer

§ 5-22

Plats och tid för justering Tisdagen den 14 februari 2017, kl. 16:00
Underskrifter

Justerare
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Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Anders Ebbesson (MP)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 5-22

Datum då anslaget sätts upp
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Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Stewe Löfberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-07

Utbildningsförvaltningen
Utbildningskansliet
LUND

Sara Alfredsson

sara.alfredsson@lund.se
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Rutiner för modersmålsundervisning i Lund
Dessa rutiner är framtagna av Utbildningsforvattningens kansli i samarbete
med personal från Modersmålscentrum i Lund samt en referensgrupp av
rektorer från barn och skolforvaltningarna.

Syftet med modersmålsundervisningen
Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar
kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges
möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin
språkformåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och for skilda syften.
Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om
modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för
det egna lärandet i olika skolämnen.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse for att läsa och slaiva på
modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om
skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på
modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möj tighet att utveckla sitt språk,
sin identitet och forståelse for omvärlden. Undervisningen ska också bidra till
att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och
tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom
andra estetiska uttrycksformer.
Undervisningen ska ge eleverna forutsättningar att utveckla sin kulturella
identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därfOr ges
möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där
modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar
ett järnforande fOrhållningssätt till kulturer och språk.
Rätt till undervisning
Sicollagen fdreskriver i kap l O § 7 att en elev som har en vårdnadshavare med
annat modersmål än svenska, ska erbjudas modersmålsundervisning i detta
språk om
l. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och
2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket
Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (samiska, finska,
meänkieli, romani chibeller jiddisch) ska erbjudas även om språket inte är
elevens dagliga.
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Kommunen är skyldig att anordna undervisning om minst fem elever önskar
undervisning i språket och om det finns en lämplig pedagog. När det gäller
våra minoritetsspråk är kommunen skyldig att anordna undervisning även om
antalet är mindre än fem.
Eleven har rätt till undervisning i endast ett modersmål (undantag romska
elever, som kommer från utlandet, kan erhålla modersmålsundervisning i två
språk om särskilda skäl foreligger).

l. Giltighet
1.1 Dessa rutiner gäller mellan grundskolor i Lunds kommun och
Modersmålscentrum i Lund.
1.2 Med skolor forstås såväl kommunala som fristående skolor.
1.3 Med rektor förstås elevens rektor.
1.4 Punkterna 5, 6, 7 och 8 gäller inte i de fall rektor själv anställer
modersmålslärare.

2. Bedömning av berättigande till modersmålsundervisning
2.1 Rektor fattar beslut om elevens rätt till modersmålsundervisning.
2.2 Vid behov kan rektor be om bedömningsstöd från Modersmålscentrum för att
kunna bedöma om en elev har grundläggande kunskaper i modersmålet för att enligt
skollagen beviljas undervisning i modersmål.

3. Anmälan
3 .l Rektor gör anmälan om deltagande i modersmålsundervisning till
Modersmålscentrum via blankett som finns på Modersmålscentrums hemsida.
3.2 I anmälan behöver information om elever med särskilda behov framgå.
3.3 För deltagande infor hösttermin sker anmälan senast l m!\i. Anmälan som
sker efter detta datum hanteras infcir våtterminen. Undantag görs for nya
elever.
3.4 Vid vårterminens statt placeras sent anmäld elev om möjligt i lämplig
befintlig grupp. Saknas lämplig befintlig grupp erbjuds eleven plats vid nästa
läsårsstatt.
3.5 Rektor ansvarar for att avanmälan meddelas Modersmålscentrum via
blankett som finns på Modersmålscentrums hemsida.
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4. Registrering av elever i Procapita
4.1 Rektor ansvarar för att uppgifterna om modersmål i procapita fylls i korrekt för
varje elev. Om eleven har ett annat modersmål än svenska ska det uppges. Om eleven
deltar i modersmålsundervisning eller studiehandledning ska detta anges, med korrekta
datum och korrekt språk angivet.
4.2 Rektor ansvarar för att de elever som ska fmtsätta läsa modersmål kommande läsår,
senast den 15 april, har markering för deltagande i modersmål i procapita. Saknas detta,
kommer eleven inte att finnas med i beställningen.
4.3 Observera att studiehandledning för kommande läsår kan inte beställas genom
procapita, utan beställs istället genom e-post till bestallning.modersmal@lund.se inför
varje läsår, helst innan föregående läsårs slut.
4.4 Rektor ansvarar för att deltagande i modersmål i procapita avslutas med korrekt
datum för elever som under läsåret slutar läsa modersmål. Om detta inte sker, kommer
eleven att felaktigt komma med i beställningen inför kommande läsår.

5. Gruppering
5.1 Modersmålscentrum ansvarar för att bilda elevgrupper i respektive språk.
Grupper kan bestå av elever från olika skolor. Hänsyn till elevernas ålder tas
vid gruppering.
5.2 Modersmålscentrum strävar efter att skapa grupper efter kursplanerna för
modersmålsundervisning, d.v.s. fsk-klass +1-3, 4-6 samt 7-9.
5.3 Undervisningsgrupper i modersmål meddelas rektor senast 25 maj.
5.4 Rektor ansvarar för att kontrollera att grupperna stämmer och att inga
elever saknas.
5.5 Berörda rektorer godkänner förslag till gruppering senast 6 juni.
5.6 Rektor ansvarar för att samordna grupper med andra rektorer.

6. Schemaläggning
6.1 Rektor ansvarar för att Modersmålscentrum får information om möj liga
tider och schemapositioner för modersmålsundervisning i samband med
godkännande av grupper senast 6 juni.
6.2 Undervisningen i modersmål startar två veckor efter skolstart.
6.3 Undervisningen kan förläggas på andra skolor än den eleven tillhör.
Hänsyn till elevens ålder tas vid förläggning av undervisning på annan skola.
Vid schemaläggning strävar Modersmålscentrum efter:
• Att göra resorna mellan skolorna så få och korta som möjligt.
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•
•

Att samordna schemat med ordinarie skolverksamhet
tidutlägg/schemapositioner.
Att undervisningen fårläggs under dagtid.

6.4 Rektors ansvar vid schemaläggning:
• Att tillhandahålla lämpliga schemapositioner får
modersmålsundervisningen.
• Att ansvara för elevfårflyttningar i samband med undervisning.
• Att ansvara får att tillhandahålla lämpliga undervisningslokaler får
modersmålsundervisningen.
• Att samordna grupper tillsammans med andra rektorer.
6.5 Modersmålscentrum sammanställer schema och elevlistor/grupplistor och
skickar till rektor senast l september.

7. Betyg och bedömning
7 .l Modersmålscentrum ansvarar får att betygssättande modersmålslärare får
tillgång till betygswebben vid kommunala skolor.
7.2 Rektor vid fristående skolor ansvarar får att betygssättande
modersmålslärare får tillgång till skolans betygssystem.
7.2 Rektor ansvarar får att betygskatalog tas ut, samt att meddela
Modersmålscentrum när betygskataloger finns får underskrift.
7.3 Modersmålscentrum ansvarar får att modersmålslärarna vid de avtalade
hållpunkterna under terminen får in uppgifter, i Unikum eller annan
lärplattform, rörande elevernas kunskapsutveckling. Modersmålslärarna ska
även, i Unikum eller annan lärplattform, fåra in de åtgärder de satt in då de
märker att en elev riskerar att inte nå målen i kursen. Modersmålslärarna ska i
enligt med regelverket kring särskilt stöd meddela rektor så snatt en elev
riskerar att inte nå målen för gällande årskurs.

8. Frånvaro
8.1 Modersmålsläraren ansvarar får att fylla i elevens frånvaro vid vatje
undervisningsti!Wille i Skola24, får de kommunala skolorna. För de
fristående skolorna lämnas en frånvarorappott till skolan efter vatje
undervisningstillfålle. Uppföljningsansvaret ligger på respektive skola.
8.2 Modersmålsläraren ansvarar får att anmäla upprepad ogiltig frånvaro till
Modersmålscentrum, som kontaktar rektor om eventuell avanmälan.

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-08

§ 10

Rutiner för Modersmål

Dnr UN 2017/0177

Sammanfattning
Reviderade rutiner för modersmålsundervisning i Lund har tagits fram av
utbildningskansliet i samarbete med personal från Modersmålscentrum i
Lund samt en referensgrupp med rektorer från barn- och
skolförvaltningarna.
Den viktigaste förändringen i förslaget till rutiner är att anmälan ska ske
senast den 1 maj, för deltagande inför höstterminen.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderade rutiner för modersmålsundervisning i Lund 201701-31.

Yrkanden
Ordförande Anders Ebbesson (MP) yrkar
att utbildningsnämnden ska godkänna förslaget till reviderade rutiner för
modersmålsundervisning i Lund.
Louise Rehn Winsborg (M) och Ulf Nilsson (L) instämmer i yrkandet.
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar
att utbildningsnämnden ska uppdra åt förvaltningschefen att snarast
återkomma med
- rutiner för modersmål i samverkan med kommunens gymnasieskolor
- rutiner för samverkan med fristående förskolor och gymnasieskolor
- elevpeng för elever i verksamheter som vill bedriva
modersmålsverksamhet med egen personal.
Anders Ebbesson (MP), Stig Svensson (S), Jesper Sahlén (V) och Ulf
Nilsson (L) instämmer i detta yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna förslag till reviderade rutiner för modersmålsundervisning i
Lund 2017-01-31
att uppdra åt förvaltningschefen att snarast återkomma med
- rutiner för modersmål i samverkan med kommunens gymnasieskolor

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-02-08

- rutiner för samverkan med fristående förskolor och gymnasieskolor
- elevpeng för elever i verksamheter som vill bedriva
modersmålsverksamhet med egen personal.
Beslut expedieras till:
Modersmålscentrum i Lund
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-08

UN 2016/0414

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Gymnasieskolan Spyken, byggnad F & G, Arkivgatan, 2017-02-08
klockan 17.00–20.45

Ledamöter

Anders Ebbesson (MP), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordf, §§ 10-22, kl. 17:50-20:45
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Alexander Lewerentz (M)
Lotta Lövdén Berseus (S)
Per Almén (S)
Helena Heintz (MP)
Ulf Nilsson (L)
Jesper Sahlen Raquette (V)
Elias Grabka (C)

Tjänstgörande ersättare

Betty Jansson (M), tjänstgör för Ludvig Hambraeus (KD)
Daniel Beckman (FI), Tjänstgör för Stig Svensson (S) §§ 5-9

Ersättare

Camilla Lundberg (L)
Ulrika Wallin (L)
Helena Falk (V)
Ibrahim Kakahama (V)
Nikolas Pieta Theofanous (C)

Övriga

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare §§ 5-15
Mia Reuterborg, utvecklingsledare §§ 5-9
John Jönsson, utvecklingsledare
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet
Eva Lundin, personalföreträdare LR, kl. 17:15-20:15
Ingalill Fritzon, rektor Katedralskolan §§ 5-8
Petra Karlsson, rektor gymnasieskolan Spyken §§ 5-8
Johan Aspelin, rektor gymnasieskolan Vipan §§ 5-9
En åhörare

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)

Paragrafer

§ 5-22

Plats och tid för justering Tisdagen den 14 februari 2017, kl. 16:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-02-08

UN 2016/0414

Sekreterare

Stewe Löfberg

Ordförande

Anders Ebbesson (MP)

Justerare

Louise Rehn Winsborg (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-02-08

Paragrafer

§ 5-22

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Stewe Löfberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-07

Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-03-01
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Emma Möller
046-3599248
emma.moller@lund.se

Anmälningar om kränkande behandling,
februari 2017
Sammanfattning
Delegationsordningen C.1.8
Följande anmälningar från verksamheten om kränkande behandling har
inregistrerats 2017-02-01- 2017-02-28.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 3 februari
2017 (denna skrivelse).

Barnets bästa
Syftet med redovisningen är att följa skollagen, vilket gynnar barn och
vuxna i Lunds kommun. Kap 6 skollagen och diskrimineringslagen är till
för att stärka barns och elevers rättigheter.

Ärendet
Skola
Forsbergsminne
Ormen långe
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
Fågelskolan
mot elev
Fågelskolan
mellan elever
Fågelskolan
mellan elever
Fågelskolan
mellan elever

Åk

Dnr.__

Händelse (misstanke om)

fsk
fsk
6
2
7
8
8
5
5
5
5

BSL 2017/0175
BSL 2017/0229
BSL 2017/0171
BSL 2017/0172
BSL 2017/0181
BSL 2017/0187
BSL 2017/0188
BSL 2017/0189
BSL 2017/0190
BSL 2017/0208
BSL 2017/0245

Verbal kränkn. mellan barn
Verbal kränkn. mellan barn
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Verbal kränkn. mellan elever
Verbal kränkn. mellan elever
Verbal kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Verbal kränkn. från personal

6

BSL 2017/0246

Fysisk + verbal kränkn.

6

BSL 2017/0247

Fysisk + verbal kränkn.

5

BSL 2017/0209

Fysisk + verbal kränkn.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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2017-03-01

Fågelskolan
Fäladsskolan
mot elev
Fäladsskolan
Fäladsgården
mellan elever
Gunnesboskolan
Gunnesboskolan
Gunnesboskolan
Gunnesboskolan
Håstad skola
Järnåkraskolan
Lerbäckskolan
Lerbäckskolan
mellan elever
Lerbäckskolan
Vårfruskolan

BSL 2017/0029

6
4

BSL 2017/0210
BSL 2017/0217

Verbal kränkn. mellan elever
Verbal kränkn. från personal

4
7

BSL 2017/0218
BSL 2017/0170

Verbal kränkn. mellan elever
Fysisk + verbal kränkn.

1
1
8
F
2
8
3
8

BSL 2017/0211
BSL 2017/0212
BSL 2017/0214
BSL 2017/0240
BSL 2017/0195
BSL 2017/0213
BSL 2017/0235
BSL 2017/0238

Verbal kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever
Verbal kränkn. mellan elever
Verbal kränkn. mellan elever
Digitala + verbala kränkn.

5
4

BSL 2017/0242
BSL 2017/0165

Verbal kränkn. mellan elever
Fysisk kränkn. mellan elever

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

lägga redovisningen om ”Anmälningar till huvudmannen om
kränkande behandling, februari 2017” till handlingarna.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Beslut expedieras till:
Akten.

Emma Möller
Utvecklingsledare

