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Barn- och skolnämnd Lunds stad 
 
Sammanträdesdatum 2017-04-19 
 
Tid 18.00 
 
Plats Barn- och skolförvaltning Lund stad, St Södergatan 47 
 
Nämnden samlas kl 17:30 mötet öppnar kl 18:00 
 
 
Följande ärende ska behandlas: 

1. Informationsärende skolplacering till förskoleklass och åk 1, 2017 
Dnr BSL 2017/0355 

2. Informationsärende: Vistelsetider i förskolan 
Dnr BSL 2017/0183 

3. Information: ”Belysning av möjligheten att fördela tilläggsbelopp via 
en gemensam pott” (Uppdrag från kommunfullmäktige juni 2016 - 
Direkt skolpeng  §139) 
Dnr BSL 2017/0234 

4. Information: Organisation och finansiering för nyanlända elever och i 
utredningen belysa resursfördelningen för studiehandledning 
(Uppdrag från kommunfullmäktige juni 2016 - Direkt skolpeng § 139) 
Dnr BSL 2017/0232 

5. Information ”Organisation och finansiering av särskola” (Uppdrag 
från kommunfullmäktige juni 2016 - Direkt skolpeng § 139) 
Dnr BSL 2017/0233 

6. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet – Barn- och 
skolförvaltning Lunds stad 2016 
Dnr BSL 2016/0585 

7. Delårsårsrapport per den 31 mars med prognos 2017 
Dnr BSL 2017/0317 

8. Kostnad för tillagningskök respektive mottagningskök  
Dnr BSL 2016/0454 
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9. Beställning behov Svaneskolan 
Dnr BSL 2017/0316 

10. Yttrande över remiss: Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun - Råd 
och riktlinjer 
Dnr BSL 2017/0253 

11. Yttrande över remiss: Biblioteksplan för Lunds kommun 
Dnr BSL 2017/0293 

12. Yttrande över remiss: Aktualisering av LundaEko II 
Dnr BSL 2017/0020 

13. Redovisning av delegationsbeslut  
Dnr BSL 2017/0022 

14. Anmälningar till nämndsammanträdet den 19 april 
Dnr BSL 2017/0026 

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

16. Skoldirektören informerar 
 
 
 
 
Monica Molin (S) 
Ordförande 

Eva-Lotta Kittel 
Nämndsekreterare 
eva-lotta.kittel@lund.se 
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
  046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
 

Jonas Eriksson

 

jonas.eriksson@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Informationsärende skolplacering till 
förskoleklass och åk 1, 2017

Sammanfattning
 
2017 finns det cirka 1500 barn inom Lunds kommun som kan börja 
förskoleklass eller årskurs 1. Vårdnadshavare har haft möjlighet att 
lämna in sina önskemål via e-tjänst på www.lund.se.

Under tiden 30 november 2016 och 31 januari 2017 lämnade 
vårdnadshavarna i Lunds kommun in 1064 önskemål om skolplacering 
via e-tjänsten. Anledningar till att vårdnadshavare inte lämnar några 
önskemål är främst att de istället väljer friskolor och inte meddelar 
huvudmannen. Förskoleklassen är en frivillig skolform och några väljer 
att stanna ytterligare ett år i förskolan. Det finns också en grupp som inte 
gör något aktivt val.

Av 1009 möjliga(inom barn- och skolnämnd Lunds stad) lämnade 814 in 
önskemål om kommunal skola. 766 tilldelads sitt förstahandsönskemål. 
25 tilldelades sitt andrahandsönskemål och 13 stycken tilldelades sitt 
tredjehandsönskemål. Tio stycken fick ingen av de skolor de önskat. 
Dessa tio har antingen en skola som ligger betydligt närmre hemmet än 
de sökta skolorna, de har inte lämnat mer än ett eller två önskemål eller 
varit barn födda 2012 och där skolan inte har plats att ta emot 5-åringar.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens  tjänsteskrivelse den 29 mars 2017 (denna 
skrivelse).

Barnets bästa
Samtliga skolplaceringsbeslut rör barn direkt. Utifrån de fastställda 
urvalsprinciperna fördelas skolornas tillgängliga platser så att alla barn i 
så stor utsträckning som möjlig får placering vid den skolenhet de och 
deras vårdnadshavare önskar eller en annan skola nära hemmet.

http://www.lund.se/
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Ärendet
Inför läsåret 2017/2018 har verksamheten inom barn- och skolnämnd 
Lunds stad tilldelat 814 barn placering vid skolorna. Antalet beviljade 
förstahands önskemål och avslag redovisas här nedan.

Fördelning av beviljade förstahands önskemål och 
avslag
Av 814 inlämnade önskemål tilldelads 766 sitt förstahandsval.

Ej beviljade förstahands val
48 barn till vårdnadshavare har ej blivit tilldelade sitt förstahands 
önskemål. De fördelar sig över skolorna på följande sätt:

Skola Första hand
Apelskolan 3
Backaskolan 1
Flygelskolan 20
Munspelet 5
Oskarskolan 4
Palettskolan 8
Tunaskolan 6
Vårfruskolan 1

Ej beviljade andrahands val
20 barn till vårdnadshavare har ej heller blivit tilldelade sitt andrahands 
önskemål. De fördelar sig över skolorna på följande sätt:

Skola Andra hand
Apelskolan 1
Backaskolan 1
Flygelskolan 1
Munspelet 9
Tunaskolan 4
 Vegaskolan 2

Ej beviljade tredjehands val
Två barn till vårdnadshavare har ej heller blivit tilldelade sitt tredjehands 
önskemål. De fördelar sig över skolorna på följande sätt:

Skola Tredje hand
Munspelet 1
Inga val eller få val 9



Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2017-03-29 BSL 2017/0355

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att lägga informationen till handlingarna

 Mats Jönsson, Skoldirektör
 

 Jonas Eriksson, Kommunikatör
 

Beslut expedieras till:
Akten



    Tilläggsbelopp

Barn- och skolnämnd Lunds stad fick i samband med 
beslutet om framställande av nytt 
resursfördelningssystem i juni 2016 uppdraget att 
utreda ”Organisation och finansiering av särskola 
och Lunds skolors resurscentrum och i utredningen 
belysa möjligheten att tilläggsbeloppet fördelas via 
en kommungemensam pott” 

I oktober 2016 fastställde nämnden projektplaner för 
de tre delarna i uppdraget



    Tilläggsbelopp UN
I juni 2016 fattade kommunfullmäktige i Lund beslut 
om att fastställa en ny resursfördelningsmodell för 
förskola, grundskola och fritidshem. I samband 
härmed fattade kommunfullmäktige även beslut om 
att ge utbildningsnämnden i uppdrag att 

•  utarbeta gemensamma riktlinjer för bedömning 
och dokumentation av omfattande behov av 
särskilt stöd. 



          Tilläggsbelopp UN

Mot bakgrund av ny lagstiftning för hur tilläggsbelopp 
för omfattande behov av särskilt stöd ska tillämpas 
ska utbildningsnämnden utarbeta för Lunds kommun 
gemensamma riktlinjer för bedömning och 
dokumentation av omfattande behov av särskilt stöd. 
Denna bedömning av omfattande behov av särskilt 
stöd ska ligga till grund för möjlighet till särskild 
ersättning, s k tilläggsbelopp, i resursfördelningen för 
enskilda elever som har omfattande behov av 
särskilt stöd.



        Tilläggsbelopp UN

• Definiera vad som i Lunds kommun ska avses 
med ”omfattande behov av särskilt stöd”

• Ta fram riktlinjer för att bedöma och dokumentera 
den enskilde elevens behov. Dessa riktlinjer ska 
vara gemensamma för alla grundskolor och 
fristående skolor i Lunds kommun 

• Inför framtagande av de nya riktlinjerna genomföra 
viss omvärldsbevakning kring vilka riktlinjer som 
finns antagna i andra kommuner.                                                     



   Arbetsgrupp UF

BSN Ö Kerstin Ferbas, Anders Thorsell, Merima 
Bertilsson  

BSN S Katarina Kristiansson, Åsa Söderberg och  
Patrik Löfstrand 

Lsr Yvonne Svennarp 

Centrala elevhälsan Ingrid Plantin



       Omvärldsbevakning UF

Arbetsgruppen har tagit del av hur en del andra 
kommuner hanterar frågan om bedömning av 
omfattande behov av särskilt stöd och tilläggsbelopp.

Vi har bl a tittat på Malmö, Stockholm, Linköping. 
Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Sigtuna och Nacka



              Enkät UF

Redovisning av barn/elever som du bedömer ha 
ett omfattande behov av särskilt stöd
Obs! Elever inskrivna vid Lsr behöver ej redovisas här!



            Enkätsvar UF
• 44 grundskolor  har  rapporterat 252 elever  med 

omfattande behov av särskilt stöd. 

• 252 elever motsvarar 2,9% av eleverna som går 
på dessa skolor 

•  Andelen varierar kraftig mellan skolorna, från 
0,4% av eleverna till 11,5%.  

• Fem skolor i BSN stad rapporterar mer än 5% av 
eleverna, medan alla skolor på BSN Öster ligger 
under denna nivå.



              Åtgärdstrappa
LUND 

Ordinarie 
undervisning 

WWW.LUND.SE 

anpassning 

Extraord i nä ra 
åtgärder 



              Riktlinjer UF

• Lunds kommun har saknat gemensamma riktlinjer 
för bedömning av omfattande särskilt stöd.

• Vad som finns dokumenterat är Lsr:s riktlinjer för 
bedömning  av tilläggsbelopp till barn/ elever i 
fristående verksamheter

• Arbetsgruppen är enig om att dessa kriterier kan 
utgöra grunden i ett förslag om gemensamma 
kriterier för Lund

• Utifrån detta har gruppen enats om en modell som 
liknar den Uppsala och Linköping har 



Förslag gemensamma riktlinjer UF
Tilläggsbelopp kan sökas för extraordinära stödåtgärder till följande grupper:

• Barn/elever med fysiska funktionsnedsättningar exempelvis rörelsehinder, hörsel
- eller synnedsättning.

• Barn/elever med medicinska/somatiska svårigheter exempelvis diabetes eller 
epilepsi.

 

• Barn/elever med psykiska och/eller betydande sociala svårigheter exempelvis 
där risk för skada för eleven själv eller dess omgivning föreligger samt elever 
med mycket stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation.

 

• Barn/elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala 
faktorer samt olika förståelsenivåer och kunskapsprofiler.



Det fortsatta arbetet BSF Lunds stad
Bedömningen är att utreda huruvida tilläggsbeloppet kan 
fördelas via en kommungemensam pott inte kan göras 
innan riktlinjerna är fastställda
Riktlinjerna kommer fastställas  av UN i april och ligga till 
grund för den fortsatta utredningen 
De personer som ingick i arbetsgruppen på UF föreslås 
att även utgöra arbetsgruppen i utredningsarbetet på BSF 
Lunds stad
Förslaget är att när beslut är taget om Lsr:s organisation 
kan utredningen kring finansiering av denna göras i 
samverkan med utredningen kring om tilläggsbelopp kan 
fördelas ur en gemensam pott



Uppdrag från komunfullmäktige utifrån 
beslut om ny resursfördelningsmodell 

2016-06-15  
   

- att utreda organisation och finansiering 
för nyanlända elever och i utredningen 
belysa resursfördelning för 
studiehandledning



   Projektplan                                                                              

  fastställd 2016-10-12

 

Syfte

• Att utveckla en ännu bättre utbildning för 
nyanlända

• Att utreda finansieringen 

• Att belysa resursfördelningen för 
studiehandledning 



   Projektplan                                                                           
           fastställd 2016-10-12

Genomförande

• Omvärldsbevakning                                                                             
Helsingborg, Lidingö, Linköping, Nacka, Norrköping, Uppsala, 
Västerås, Örebro

• Uppdatera de senaste organisationsutredningarna kring mottagande 
av nyanlända utifrån gjorda erfarenheter av befintlig organisation 

• Arbeta fram en finansieringsmodell som följer eleverna. Modellen ska 
vara giltig i alla skolformer

• Belysa resursfördelningsmodellen för studiehandledning i Lunds 
kommun                          

• Dokumentation:                                                                   
Sammanställning av jämförbara kommuners mottagande och 
finansieringsmodeller

• Samanställning av behovet av studiehandledning och jämföra med 
utfallet utifrån den nya resursfördelningsmodellen 



Styrgrupp

Skoldirektören, Barn- och skolförvaltning Lund stad

Skoldirektören, Barn- och skolförvaltning Lund Öster

Utbildningsdirektören, Utbildningsförvaltningen

Socialdirektören, Socialförvaltningen



    Referensgrupp
En förvaltningsövergripande referensgrupp 

Mari Bergqvist, Modersmålscentrum

Camilla Lantz Jacobsson, Lundavälkomsten

Magdalena Titze, Kommunkontoret

Peter Walther, Lsr

Ingrid Kanje, projektledare

Referensgruppen har träffats vid 6 tillfällen varav 2 
heldagar för genomgång av arbetsgruppernas 
utredningar och sammanställning av rapporten



     Arbetsgrupper
Organisation och studiehandledning

Lars-Torgny Lasson, Lundavälkomsten 
Marita Kristofersson, rektor Klostergårdsskolan
Åsa Söderberg, rektor Fågelskolan
Per-Ola Birgersson, rektor Svaleboskolan

     Ekonomi
Magdalen Tietze, Kommunkontoret
Magnus Sternudd, Utbildningsförvaltningen
Anders Isaksson, Barn-och skolförvaltning Lunds stad
Sirpa Tomasson, Barn- och skolförvaltning Lund Öster



                    Rapport

                    Innehåll                                                                                                                   
• Beskrivning av organisationen idag
• Beskrivning av dagens finansieringsmodell
• Belysande av studiehandledning idag 
• Enkät kring studiehandledning
• Sammanställning av omvärldsbevakning
• Förslag till organisation av mottagande av nyanlända utifrån 
arbetsgruppens utredning och omvärldsbevakning

• Förslag på alternativ finansieringsmodell och förslag på 
övergångsförfarande 

• Förslag på samverkan med modersmålscentrum kring 
studiehandledning



          Rapport
Nyanländ elev                                                                                                                                                      
Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt 
utomlands och som numera är bosatt här i landet 
eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin 
utbildning här efter höstterminens start det 
kalenderår då hen fyller sju år                                         
Studiehandledning                                 
Studiehandledning på elevens modersmål är till 
skillnad från modersmålsundervisningen inget eget 
ämne utan ett stöd eleven har rätt till för att kunna 
följa undervisningen på svenska och nå 
kunskapsmålen i skolans ämnen



   Rapport Omvärldsbevakning
Central mottagning finns i Helsingborg, Lidingö, Linköping, Norrköping, 
Uppsala, Västerås och Örebro 
                                                                                                                                                 
Central modermålsverksamhet finns i Helsingborg, Lidingö, Linköping, 
Nacka,  Norrköping,  Uppsala, Västerås och Örebro  
Modersmålsundervisningen är anslagsfinansierad i Helsingborg, 
Lidingö, Linköping, Nacka,  Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro 
Studiehandledning är anslagsfinansierad i Lidingö och delvis Linköping
Beslut om skolplacering                                                                      
Centralt med inskrivning av rektor som inte kan säga nej, Helsingborg, 
Lidingö, Linköping (i princip), Uppsala, Västerås                                 
Centralt tillsammans med rektor som kan säga nej utifrån platsbrist, 
Norrköping, Örebro                                                                        
Vårdnadshavares val, rektor kan inte säga nej om plats finns utifrån 
inrapporterat platsantal, Nacka
 



   Rapport omvärldsbevakning
Finansiering
• Nyanländas skolgång finansieras med en 
skolpeng som betalas ut månadsvis.  Alla 
kommuner ger därutöver en särskild ersättning 
utifrån mycket olika premisser.

• Modermålsundervisningen är anslagsfinansierad i 
jämförelsekommunerna. 

• Studiehandlednigen betalas med skolpengen i alla 
kommuner utom Lidingö och delvis Linköping.

 



  Rapport organisation
Läsår Antal nyanlända elever i grundskoleålder

  Ht Vt Läsår

9-10 - - 54

10-11 - - 48

11-12 41 42 73

12-13 44 32 76

13-14 45 27 72

14-15 47 41 88

15-16 186 62 248

16-17 51    



 Rapport organisation
Alternativ för Nyanlända elevers skolgång i Lund                                              
Förberedelseklasser                                                                                                                                    
Fram till hösten 2015 fanns förberedelseklasser vid 
fyra skolenheter i Lunds kommun. Från oktober 2015 
till mars 2016 startade förberedelseklasser vid 
ytterligare sju enheter för att möta en kraftig 
tillströmning av framförallt ensamkommande elever.                         
Direktintegrereing                                                                                                                                     
Direkt integrering förekommer efter vårdnadshavares 
önskemål eller efter individuell bedömning. Av de 
248 elever som kom via LundaVälkomsten läsåret 15
-16  har tolv direktintegrerats i grundskola.



  Rapport Organisation
Nyanlända elevers måluppfyllelse                                                                                                                 
En undersökning av nyanlända elevers måluppfyllese 
gjordes hösten 2016.128 elever har avslutat sin utbildning 
efter årskurs nio i grundskolan med följande resultat                                                                                                                                            

37 % av eleverna har uppnått slutbetyg i minst 16 ämnen                                                                      
20 % av eleverna har uppnått slutbetyg i 12 - 16 ämnen                                                                         
7 % av eleverna har uppnått slutbetyg i 8 - 12 ämnen                                                                         
36 % av eleverna har uppnått slutbetyg i färre än 8 
ämnen                                                                            

Efter 3 år i Lunds grundskolor är medelvärdet 6 betyg och 
efter 4 år är medelvärdet 13 betyg.  Efter ”den sjunde 
terminen” har majoriteten uppnått minst 8 betyg.



Rapport organisation
Referensgruppens förslag till att utveckla en bättre utbildning 
för nyanlända. 
• För att systematiskt säkerställa och utveckla kvaliteten i 

undervisningen av nyanlända elever föreslås att ett policydokument för 
det gemensamma arbetet för integration av nyanlända i skolan tas 
fram. Detta kan/ska bl.a. innehålla                                                                                                                          
– en gemensam struktur för utredning av nyanlända elevers behov 
efter mottagandet i LundaVälkomsten 

– en gemensam struktur för uppföljning av elevernas resultat 
– en gemensam policy för fördelning av nyanlända till 
förberedelseklasser och ordinarie klasser                                                                                                                               
-Nyanlända erbjuds plats inom det skolområde vårdnadshavaren 
önskar                                                                                                   
-Chef för Lundavälkomsten träffar skolområdescheferna i gång i 
månaden (vid behov oftare) och tar beslut om var den nyanlända 
ska placeras (gäller inte de elever som väljer internationella skolor)                                                                     
-Rektor ansvarar för och beslutar om den inre organisationen för 
nyanländas skolgång                     



      Rapport organisation
Referensgruppens förslag till att utveckla en 
bättre utbildning för nyanlända forts 
• En samordning av personalresurser (lärare i 
förberedelseklass och studiehandledare) för att 
underlätta en flexiblare organisation

• En kommunövergripande kompetensutveckling 
kring språkutvecklande arbetssätt, kulturell 
mångfald och flerspråkighet i klassrummet



  Rapport ekonomi
Ordinarie skolpeng                                                                                                                                          
Undervisningen i grundskolan finansieras via en skolpeng. 
Skolpengen består av en åldersindelad grundresurs (92 % av den 
totala resursen) som är lika för alla skolor samt en tilläggsresurs (8 
% av den totala resursen) som varierar beroende på den 
socioekonomiska strukturen för eleverna på respektive skolenhet.                                                                                  
Syftet med tilläggsresursen är att skapa likvärdiga förutsättningar 
för alla elever att nå målen. Bakgrundsvariabeln nyanländ väger 
tungt i beräkningsmodellen vilket innebär att denna faktor 
omfördelar mycket pengar till skolor med hög andel nyanlända. 
Det högre tilläggsbeloppet är tänkt att täcka de högre kostnaderna 
för nyanländas skolgång, exempelvis studiehandledning.
Anslag för förberedelseklass                                                                                                       
Undervisningen för nyanlända elever i förberedelseklass 
finansieras via ett anslag, en riktad särskild resurs, enligt beslut av 
kommunfullmäktige. Resursen är årlig och baserad på ca 120 
nyanlända elever i skolår 1-9 per år i kommunen. Resurserna 
fördelas i 18 månader genom en riktad resurs.



    Rapport ekonomi
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Backaskolan 1-3 2 2        
Fågelskolan 7-9 39 21 10   8  
Genarp skola 7-9 16 6 4   6  
Gunnesboskolan 7-9 17 10   6 1
Killebäckskolan 7-9 11 0 11      
Klostergårdskolan 1-6 27 20 5 2    
Lerbäckskolan 4-9 37 9 4 14 10  
Nyvångskolan 1-6 7 4 2     1
Svaleboskolan 7-9 5 0   1 3 1
Tunaskolan 7-9 18 8 1  9  
Vikingaskolan 1-9 42 27 6 2 3 4
             
Summa 221 107 43 19 45 7



          Rapport ekonomi
Nuvarande resursfördelning är inte anpassat efter skollagens definition 
och uppdrag kring  nyanländas skolgång och heller inte tillräckligt flexibelt. 

Referensgruppens förslag till ny finansieringsmodell
• En modell som utgår från skollagens definition av nyanländ. Modellen 

utformas utifrån en differentierad peng utgående från HDI och hur 
länge eleven varit i Sverige. Nyanländpengen ska fördelas över fyra år 
samt följa eleven så den skola som har eleven inskriven får den extra 
tilldelningen 

• Nyanlända elever som vistas tillfälligt i Sverige (elever på skolor med 
internationell läroplan) tillhandahåller inte nyanländpeng och inte heller 
elever som får sin huvudskaliga undervisning på annat modersmål än 
svenska eller talar svenska hemma. Elever som har Norska eller 
Danska som modersmål undantas också 

• Nyanlända elever som placeras i grundsärskolan genererar 
nyanländpeng utöver grundsärskolepengen 

• LundaVälkomsten fortsätter att vara anslagsfinansierad 



      Rapport studiehandledning

Nyanlända elever möts av dubbla utmaningar. Målen 
för utbildningen ska nås samtidigt som ett nytt språk 
ska läras in. 

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål 
om eleven behöver det SL 5 kap §4                                        
Resurser för studiehandledningen ligger i 
skolpengen.                                                
Studiehandledning på modersmålet är en rättighet.



    Rapport Studiehandledning
En enkät har skickats ut till kommunala 
grundskolerektorer (50 st) med frågor kring 
studiehandledning och 34 har svarat d.v.s. en 
svarsfrekvens på 70%. Enkäten med svar finns i 
bilaga 5. 

Svaren i sammanfattning                                                                                                                                 
192 nyanlända finns på de svarande skolorna. Av 
dessa får 75 st studiehandledning 1h/v; 22 st 2-3h/v 
och 10 st mer än 3h/v.                                               
49 av eleverna i förberedelseklass får mer än 1h  
studiehandledning i veckan.



    Rapport studiehandledning

Debitering av studiehandledning antal klocktimar per vecka

Vårtermin Ordinarie klass Förberedelseklass

2015 105 56

2016 148 73

2017 215 69



    Rapport studiehandledning
Belysningen av studiehandledning har lett till 
följande förslag
• Rekryteringen och kompetensutvecklingen av 
personal som kan studiehandleda ses över i 
samverkan med Modermålscentrum i Lund 

• Ingen ändring i resursfördelningen och att 
studiehandledningen även fortsättningsvis 
kommer att beställs av elevens rektor utifrån 
elevens behov och betalas via skolpengen. 



Det fortsatta arbetet
Referensgruppen träffas i maj för avstämning av 
slutrapporten

Rapporten skickas till Styrgruppen för synpunkter

Rapporten presenteras i de två Barn-och 
skolförvaltningarnas ledningsgrupper i maj

Rapporten godkänns av nämnden i juni.            
Uppdraget utifrån beslut om ny 
resursfördelningsmodell från kommunfullmäktige i 
juni 2016 anses därmed vara genomfört 



 Grundsärskola

Barn-och skolnämnd Lunds stad fick i samband 
med beslut om ny resursfördelningsmodell 2016-
06-15 i uppdrag att
Utreda organisation och finansiering av särskola 
och Lunds skolors resurscentrum och i 
utredningen belysa möjligheten att 
tilläggsbeloppet fördelas via en 
kommungemensam pott



Grundsärskola

12 oktober 2016 fastställdes en projektplan för utredningen 
kring särskolans organisation och finansiering
Syfte
• att utifrån organisationsutredningen från 2014 konkretisera 

dess intentioner
• att se över prissättningen för grundsärskoleelever i samråd med 

samverkanskommunerna. Prissättningen ska följa skollagens 
intentioner.

Förslag på beslutspunkter
• Ge förslag till organisation och principer för skolpeng för 

grundsärskoleelever,
• Fastställa en lokalplan för grundsärskolan
• Ge förslag till ny prissättning för grundsärskolan fr.o.m.2018, 

april 2017



Styrgrupp

Skoldirektörerna i Barn- och skolförvaltningarna i 
Lund

Förvaltningschefer i samverkanskommunerna

Servicedirektören



     Referensgrupp
Berit Andreasson, Lomma

Niklas Massoudi, Staffanstorp

Sara Bergman, Burlöv

Jonas Melvinger, Kävlinge

Sebastian Rånäs, BSF Lunds stad

Terese Seger, Stenröseskolan

Peter Walther, Lsr

Ingrid Kanje, projektledare



Arbetsgrupper

Arbetsgrupp Lokaler och organisation
Sebastian Rånes BSF Lunds stad, Pål Karlsson Lsr, 
Therese Seger Stenröseskolan

Arbetsgrupp Finansiering
Anders Isaksson BSF Lunds stad, Mimmi Bertilsson 
BSF Lund Öster, Andreas Bruce Kävlinge,Tina Viktor 
Kiuru BSF Lund Öster, Pia Lindqvist BSF Lunds stad 



      Genomförande
• Arbeta vidare utifrån Grundsärskolans 

organisation i Lund, rapport 2014  

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

• Tydliggöra vilka de ekonomiska konsekvenserna 
blir och ta fram ett underlag för skolpeng för 
grundsärskolan med grundbelopp och 
tilläggsbelopp



      Grundsärskolans organisation i Lund, rapport 2014

• Utveckla fyra parallella grundsärskolor i Lund med sammanhållna 
grundsärskoleklasser åk 1-9. I klasserna ska det finnas möjlighet att 
läsa både utifrån ämnen och med inriktning ämnesområden. Varje 
enhet bör vara enparallellig i åk  1-5 och en till tvåparallellig i åk 6-9. 
Enheterna bör kunna ta emot 30-50 elever

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

• Samordna och stärka de personalresurser som redan finns

• Minska antalet separata grundsärskolor från 3 till 1. Inkludera flertalet 
av eleverna i de sammanhållna grundsärskoleklasserna

• Anpassa lokalerna till grundsärskoleelevernas behov

• Färre elever i klasserna för att kunna ta emot elever med stora 
funktionsnedsättningar. 



Grundsärskolans organisation
Arbetsgruppen har, utifrån rapporten 2014 och uppföljningen av denna 
2016, kartlagt behoven.                                 

 I slutrapporten kommer finnas 

• Förslag på en övergripande lokalplanering för grundsärskolan i Lund

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

• En samanställning av vad som ska finnas i en funktionell lokal för 
grundsärskola och träningsskola, med fokus på behov snarare än 
ytbehovet i m2. Sammanställnigen förankras  hos serviceförvaltningen

• En lokalinventering och en samanställning av hur många elever som 
kan tas emot i de lokaler som används idag

• Ett förslag på ungefärligt elevantal i en grundsärskoleklass respektive 
träningsskoleklass 

• Förslag till möjligheterna till att gör grupperingar av individintegrerade 
elever på grundskolan, dvs samla några på en skola



Grundsärskolans organisation forts
Förslag på inrätta en samordnande chefsfunktion för 
grundsärskolan i Lund. Denna chef ska ha det 
övergripande ansvaret för lokalplaneringen, ansvar för 
grundsärskolans ekonomi, befogenhet att placera elever 
tillsammans med verksamhetscheferna. Vidare ska 
chefen ansvar för den övergripande 
kompetensutvecklingen i grundsärskolan.                
(Fortfarande är behovet av behöriga lärare främst på 
grundsärskolan mycket stort)
Den samordnande chefen skall leda grundsärskolans 
resursteam. 
Den samordnande chefen ska ha kompetens och 
erfarenhet från grundsärskolan.     



                      Grundsärskolan

Beskriv de individintegrerade elevernas situation i 
grundskolan/grundsärskolan, både grundskoleelever 
som är individintegrerade i grundsärskolan och 
grundsärskoleelever som är individintegrerade i 
grundskolan. 
Ge förslag på åtgärder för att optimera deras 
skolgång.  
Ge förslag på åtgärder för att utöka 
individintegrationen 
Utredare
Lsr:s grundsärskoleteam



    Grundsärskolan ekonomi
I arbetsgruppen ingår en ekonom från 
samverkanskommunerna utifrån referensgruppens 
rekommendationer. Ekonomerna träffar de övriga 
samverkanskommunernas ekonomer och informerar om 
arbetet samt tar in eventuellt ytterligare synpunkter 

Arbetsgruppen har träffats två gånger och genomför en 
omvärldsbevakning i samma kommuner som ingår i 
omvärldsbevakningen kring nyanländas skolgång samt 
Malmö. 

Arbetsgruppens förslag är att utarbeta en volymbaserad 
skolpeng för grundsärskolan och en för träningsskolan 
som ska gälla från 2019



    Grundsärskolan ekonomi

Förutom grundbeloppet ska det vara möjligt att 
ansöka om tilläggsbelopp vilket är reglerat i 
skollagen

Förlag på kriterier för tilläggsbelopp ska arbetas fram 
med utgångspunkt i kriterierna för grundskolan men 
anpassade till grundsärskolans behov



 Tilläggsbelopp i grundsärskolan
Skolförordningen

14 kap §8

Med tilläggsbelopp enligt 8 kap 23§, 9 kap 21§, 10 kap 39 
§, 11 kap 38§ och 14 kap 17§ SL (2010:800)  avses 
ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller 
andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som 
riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Med tilläggsbelopp enligt 10 kap 39§ och 11 kap 38§ 
avses, utöver vad som anges i första stycket. Också 
ersättning för modersmålsundervisning för elever som 
ska ges sådan undervisning. Förordning (2016:552)



Tilläggsbelopp i Grundsärskolan
Ett förtydligande kom i skollagen 2014 kring kommuners skyldighet 
att fördela resurser
SL 2 kap § 8a
”Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet 
efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov”
Från 1 juli 2016 gäller följande avseende tilläggsbelopp till 
fristående grundsärskolor
SL 11 kap § 38
”Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande 
behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. 
Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara 
individuellet bestämt utifrån elevens behov. Hemkommunen är inte 
skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, 
om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
uppstår för kommunen”
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - Barn- och skolförvaltning 
Lunds stad 2016

Sammanfattning
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska arbetsgivare varje år göra 
en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med 
uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt 
föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Sedan 2011 har uppföljningen genomförts årligen i Lunds kommun 
genom en webbenkät som besvarats på arbetsplatsnivå. Vid 2016 års 
uppföljning har en ny rutin tagits fram som inneburit att webbenkäten 
inte besvaras på varje enskild arbetsplats utan istället inom 
samverkanssystemet på verksamhetsnivå. Syftet har varit att få en mer 
effektfull uppföljning genom att förstärka dialogen i samverkans-
systemet. Genom denna hantering bidrar alla samverkansgrupper till den 
årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Lunds 
kommun. Den nya rutinen för uppföljning har dock visat sig mindre 
gynnsam för en stor förvaltning med många olika arbetsplatser då det är 
svårt att identifiera eventuella brister på enhetsnivå. Förvaltningen 
kommer att framföra detta vid den uppföljning och utvärdering av den 
nya rutinen som ska genomföras på olika nivåer inom kommunen 
framöver.

Inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad har en partssammansatt 
arbetsgrupp analyserat resultatet och tagit fram förslag på en 
handlingsplan. För att åstadkomma ständiga förbättringar av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen föreslås följande 
åtgärder under 2017;

 Utbildning i riskbedömning för samtliga skolledare/chefer och 
fackliga företrädare i samverkansgruppen på förvaltningsnivå 
samt för övriga huvudskyddsombud, 

 Genomföra informationsinsatser för skolledare/chefer och 
skoladministratörer avseende rapportering av olycksfall och 
tillbud för medarbetare, enligt de nya rutinerna i rapporterings- 
verktyget LISA,
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 Ta fram uppföljningsbara arbetsmiljömål på enhetsnivå som är 
kopplade till det systematiska arbetsmiljöarbetet och resultat från 
medarbetarenkäten.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 4 april 2017 
dnr 2016/0585.
Enkät SAM-uppföljning 2016 – Barn- och skolförvaltning Lunds stad.
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2011, § 309.

Barnets bästa
Förvaltningen eftersträvar en säker och stimulerande miljö som präglas 
av respekt för enskilde individen. Den goda arbetsmiljön bygger på att 
alla medarbetare samt barn och elever aktivt och med engagemang och 
delaktighet bidrar till verksamhetens mål och utveckling.

Systematiskt arbetsmiljöarbete omfattar enligt Arbetsmiljölagen även 
elever i skolan. I förvaltningens rutiner för arbetsmiljöarbetet ingår 
exempelvis rutiner för utredning och åtgärder i samband med olycksfall 
och tillbud avseende både elever i skolan och barn i förskolan. Inom 
skolan finns elevskyddsombud på alla skolor för årskurs 6 – 9, som aktivt 
medverkar i arbetsmiljöarbetet. 

Ärendet
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska arbetsgivare varje år göra 
en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med 
uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt 
föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Om arbetsmiljöarbetet 
inte har fungerat ska det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras 
skriftligt. 

Sedan 2011 har uppföljningen genomförts årligen i Lunds kommun med 
en webbenkät som besvarats på arbetsplatsnivå tillsammans med chef, 
skyddsombud och en-två medarbetare.  Resultatet har redovisats i en 
förvaltningsgemensam rapport med handlingsplan som tagits upp i 
samverkansgrupp och fastställts i nämnden. Därefter har en 
kommungemensam rapport med handlingsplan tagits fram. 

Inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad har en partssammansatt 
arbetsgrupp tillsatts för att analysera resultatet och ta fram förslag på 
handlingsplan, vilket har upplevts som ett positivt arbetssätt under årens 
lopp.

Inför 2016 års uppföljning har en ny rutin tagits fram som innebär att 
man går ifrån att webbenkäten ska besvaras på varje enskild arbetsplats 
och enkäten besvaras istället inom samverkanssystemet på 
verksamhetsnivå. Syftet har varit att få en mer effektfull uppföljning 
genom att förstärka dialogen i samverkanssystemet. Genom denna 
hantering bidrar alla samverkansgrupper till den årliga uppföljningen av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun. Webbenkäten 
har också gjorts mindre omfattande och består av 13 frågor.
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Inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad ser organisationen av 
samverkansgrupper olika ut för de olika skolområdena. Förutom 
områdessamverkan finns det oftast ytterligare samverkansgrupper. Ett 
skolområde har sju samverkansgrupper. Vi har valt att webbenkäten ska 
besvaras så långt ut i samverkanssystemet som möjligt och webbenkäten 
omfattar därför totalt 19 samverkansgrupper.

Webbenkäten skulle besvaras under januari-februari. Vi fick på ett tidigt 
stadium signaler om att det var stora svårigheter att besvara enkäten. Man 
ansåg från fackligt håll att det inte var möjligt att ge ett svar på frågorna 
som skulle representera alla arbetsplatser inom samverkansområdet, 
eftersom det ser olika ut hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. 
Ska samverkansgrupperna skapa ett ”medelvärde” kommer merparten av 
svaren att hålla sig i mitten, och då syns varken de goda eller mindre 
goda exemplen. Några samverkansgrupper har därför svarat ”vet ej/ingen 
åsikt” på frågorna.

Den nya rutinen för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
har visat sig mindre gynnsam för en stor förvaltning med många olika 
arbetsplatser. I den partssammansatta arbetsgruppen med fackliga 
representanter, skolområdeschefer och HR-konsult är man överens om att 
nuvarande enkät inte ger ett användbart resultat då det inte går att 
identifiera brister på enhetsnivå. I en framtida modell bör man återgå till 
att varje arbetsplats besvarar enkäten. Det vore önskvärt att det även togs 
fram ett resultat på skolområdesnivå som kunde behandlas i områdes-
samverkansgrupperna. Då blir det möjligt att vidta åtgärder på alla 
nivåer, den enskilda arbetsplatsen, skolområdet och förvaltningen i stort 
och det finns förutsättningar för en utvecklad dialog i samverkans-
systemet.

Uppföljning och utvärdering av den nya hanteringen för att årligen följa 
upp det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att ske på både 
förvaltningsnivå och kommungemensam nivå samt vid central samverkan 
(Cesam) i Lunds kommun.

Resultat
Svar har inkommit från 18 av 19 samverkansgrupper, enligt följande; 

Är det systematiska arbetsmiljöarbetet en naturlig del i den dagliga 
verksamheten?
14 av de 18 samverkansgrupperna menar att det stämmer helt eller 
ganska väl att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en del i den dagliga 
verksamheten. Tre har svarat vet ej/ingen åsikt. Kommentarerna varierar 
och det konstateras att det är en stor och komplex fråga. Det finns 
kommentarer om att arbetsmiljöfrågorna är ständigt närvarande genom 
samtal och möten av olika slag och att den formaliserade delen i form av 
skyddsronder och skyddsgenomgångar fungerar bra. Det framförs också 
synpunkter om att riskbedömningar inte alltid genomförs i tillräckligt stor 
utsträckning och att implementeringen av den nya AFS:en om social och 
organisatorisk arbetsmiljö gått för långsamt. 
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Har medarbetare och skyddsombud möjlighet att medverka i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet?
16 av 18 samverkansgrupper menar att det stämmer helt eller ganska väl. 
Två har svarat vet ej/ingen åsikt. Av kommentarerna framgår att det finns 
många olika sätt att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet, som 
exempelvis genom medarbetarsamtal, vid arbetsplatsträffar och 
samverkansmöten, vid arbetslags- och enhetsmöten samt vid 
skyddsronder. Det finns också kommentarer om att skyddsombud inte 
finns på alla arbetsplatser.

Finns det rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till?
15 av 18 instämmer helt eller menar att det stämmer ganska väl. Tre har 
svarat vet ej/ingen åsikt. I kommentarerna hänvisas bland annat till 
förvaltningens arbetsmiljöplan och att det finns rutiner och praxis. Vikten 
av att det måste säkerställas att rutiner tydliggörs och är kända av all 
personal betonas.

Finns det en skriftlig uppgiftsfördelning för arbetsmiljöuppgifter?
15 av 18 instämmer helt i att det finns en skriftlig uppgiftsfördelning 
medan en inte tycker det stämmer helt och två har svarat vet ej/ingen 
åsikt.

Finns det tillräcklig kompetens för att genomföra arbetsmiljö-
uppgifterna?
14 av 18 tycker att det finns tillräcklig kompetens eller att det stämmer 
ganska väl. Två har svarat att det inte stämmer så väl medan två svarat 
vet ej/ingen åsikt. Av kommentarerna framgår bland annat att det är 
viktigt att det ges möjlighet att gå adekvata arbetsmiljöutbildningar och 
utbildning i riskbedömning nämns särskilt.

Har alla medarbetare kännedom kring risker i arbetet?
14 av 18 instämmer helt eller menar att det stämmer ganska väl. Två 
menar att det inte stämmer så väl och två har svarat vet ej/ingen åsikt. I 
kommentarerna konstateras att det är viktigt att risker diskuteras och att 
handlingsplaner gås igenom och uppdateras inför varje läsår. Vidare 
konstateras att det kan finnas brister när det gäller kännedom om risker 
bland vikarier och att det är viktigt med utbildning i riskbedömning.

Görs skriftlig riskbedömning inför planerade verksamhetsförändringar?
13 av 18 instämmer helt eller menar att det stämmer ganska väl. Tre 
menar att det inte stämmer så väl och två har svarat vet ej/ingen åsikt. 
Det förekommer någon kommentar om att kvalitén på riskbedömningar 
som görs kan höjas och att riskbedömningar också behöver göras i större 
utsträckning.

Rapporteras alla arbetsskador i LISA?
13 av 18 tycker det stämmer helt eller ganska väl. Två menar att det inte 
stämmer så väl och tre har svarat vet ej/ingen åsikt. Det konstateras att 
rutinen ändrats så att medarbetaren numera själv ska göra rapportering i 
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rapporteringssystemet LISA, vilket kan vara svårt då LISA inte upplevs 
enkelt att använda.

Rapporteras alla tillbud i LISA?
7 av 18 instämmer i detta helt eller till stor del, medan 8 menar att det 
inte stämmer så väl och en att det inte stämmer alls. Två har svarat vet 
ej/ingen åsikt. Det är denna fråga som flertalet av samverkansgrupperna 
inte instämmer i att det fungerar utan man menar att alla tillbud inte 
rapporteras.

Används företagshälsovården i det förebyggande arbetsmiljöarbetet?
15 av 18 menar att företagshälsovården används i det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet medan en inte tycker det stämmer så väl och två har 
svarat vet ej/ingen åsikt. Av kommentarerna framgår delade meningar då 
det finns kommentarer om att det förebyggande arbetet ska ske på arbets- 
platsen och inte av företagshälsovården men även de som menar att 
företagshälsovården skulle kunna anlitas mer i det förebyggande arbetet.

Finns det fungerande rutiner för hur kränkande särbehandling ska 
hanteras?
14 av 18 menar att det stämmer väl eller ganska väl att det finns rutiner. 
Två av samverkansgrupperna svarar att det inte stämmer så väl och två har 
svarat vet ej/ingen åsikt. Bland kommentarerna nämns likabehandlings- 
och mångfaldsplaner men också att det kan behövas mer enhetliga rutiner 
och att de skriftliga rutinerna måste vara enkla att hitta.

Sker det ett aktivt arbete inom området arbetsbelastning och stress?
14 av 18 menar att det stämmer väl eller ganska väl att det genomförs ett 
aktivt arbete om arbetsbelastning och stress. Två menar att det inte stämmer 
så väl medan två svarar vet ej/ingen åsikt. Flera nämner att arbete görs 
utifrån resultatet av medarbetarenkäten. 

Finns det tydliga uppföljningsbara mål för arbetsmiljöarbetet?
8 av 18 samverkansgrupper instämmer helt eller ganska väl i att det finns 
uppföljningsbara mål för arbetsmiljöarbetet medan 7 menar att det inte 
stämmer så väl. Två svarar vet ej/ingen åsikt. Kommentarerna varierar 
mellan att det finns mål till att man önskar ett mer systematiskt arbete 
med den organisatoriska arbetsmiljön. Det framförs också synpunkter om 
att målen behöver tydliggöras och följas upp bättre samt att det finns 
behov av stöd från HR-enheten i detta arbete.

Åtgärdsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet
För att åstadkomma ständiga förbättringar av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom Barn- och skolförvaltning Lunds stad föreslås 
följande åtgärder under 2017, utifrån uppföljningens resultat;
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 Utbildning i riskbedömning för samtliga skolledare/chefer och 
fackliga företrädare i samverkansgruppen på förvaltningsnivå 
samt för övriga huvudskyddsombud, 

 Genomföra informationsinsatser för skolledare/chefer och 
skoladministratörer avseende rapportering av olycksfall och 
tillbud för medarbetare, enligt de nya rutinerna i rapporterings- 
verktyget LISA,

 Ta fram uppföljningsbara arbetsmiljömål på enhetsnivå som är 
kopplade till det systematiska arbetsmiljöarbetet och resultat från 
medarbetarenkäten.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att fastställa förvaltningens åtgärdsplan för systematiskt 

arbetsmiljöarbete under 2017, vilket innebär;

Utbildning i riskbedömning för samtliga skolledare/chefer och 
fackliga företrädare i samverkansgruppen på förvaltningsnivå 
samt för övriga huvudskyddsombud, 

Genomföra informationsinsatser för skolledare/chefer och 
skoladministratörer avseende rapportering av olycksfall och 
tillbud för medarbetare, enligt de nya rutinerna i rapporterings- 
verktyget LISA,

Ta fram uppföljningsbara arbetsmiljömål på enhetsnivå som är 
kopplade till det systematiska arbetsmiljöarbetet och resultat från 
medarbetarenkäten.

att till kommunkontoret återrapportera att den nya rutinen för 2016 års 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har visat sig 
mindre gynnsam för Barn- och skolförvaltning Lunds stad, då en 
förvaltning med många olika arbetsplatser får svårt att identifiera 
eventuella brister på enhetsnivå.

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Mats Jönsson Ingrid Ståhl
Skoldirektör HR-konsult

 
 

Beslut expedieras till:
Skolledare/chefer, Akten



0 1

Förskola Östratorn-Linero

Skola Östratorn-Linero

Områdessamverkan Tuna

Förskola/skola Gunnesbo-Nöbbelöv

Förskola/skola Lerbäck

Förskola/skola Stångby

Områdessamverkan Norra Fäladen

Fågelskolan Centrum-Väster

Vårfruskolan/Apelskolan Centrum-
Väster

Palettskolan Centrum-Väster

Svaneskolan Centrum-Väster

Skolkontoret

Vegalyckan Järnåkra-Klostergården

Järnåkraskolan Järnåkra-
Klostergården

Klostergårdsskolan Järnåkra-
Klostergården

Förskola Centrum-Väster

Förskola Järnåkra-Klostergården

Servicegrupp och elevhälsa 
Centrum-Väster-Järnåkra-

Klostergården
Områdessamverkan Lunds skolors 

resurscentrum

SAM-uppf 2016 BSFLS 

1. Samverkansgrupp?
Antal svarande: 18 
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Ja, instämmer helt

Ja, ganska väl

Nej, inte så väl

Nej, inte alls

Vet ej/ingen åsikt

-
-

-

-
-
-
-

-
-

2. 1. Är det systematiska arbetsmiljöarbetet en naturlig del i den dagliga verksamheten?
Antal svarande: 18 

 

 
 
 
 

3. Kommentarer till fråga 1
Antal svarande: 9 

Vi kan bli bättre.
Lärarförbundet: Implementering av den nya AFS:en har gått för långsamt.
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokoll, samverkan 2017-02-01.
Vikingaskolan: Ja, instämmer helt. Sker regelbundet genom Medarbetarsamtal, Lönesamtal, APT,
Arbetslagsmöten, Arbetsenhetsmöten, Elevrådsmöten, Skyddsrond, Verksamhetsbesök, Medarbetarenkät och
Samverkansmöten.
Lärarnas riksförbund: Definition enligt AFS. SAM innebär att undersöka, genomföra och följa uppverksamheten
för att förebygga olyckor och ohälsa. Den formaliserade delen av arbete med skyddsrond och
skyddsgenomgångar i NO-salar, trä- och metalslöjdsalar och idrottshallar fungerar bra. Dock tar det för lång tid
att åtgärda brister i lokalerna som fortlöpande uppkommer och anmäls. Inga eller få riskbedömningar
genomförs.
Lärarförbundet: Implementerandet av den nya AFS:en har gått för långsamt.
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokollet, samverkan 2017-02-01.
Frågor tas upp samt saker/händelser anmäls och åtgärdas löpande
Kommunal kan inte svara på detta. Medarbetarenkäten visar dock på hög stress.
Fokusområde utifrån medarbetarenkäten är stress.
Stor och komplex fråga. Kan se ut olika i olika situationer. Behöver vara mer tydlig med att det handlar om
SAM.
Som samverkansgrupp är det svårt att svara på hur respektive enhet arbetar med SAM.
Ett par av verksamheterna säger Ja, ganska väl.
En verksamhet är Nej, inte alls.
Resten Nej, inte så väl.
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Ja, instämmer helt

Ja, ganska väl

Nej, inte så väl

Nej, inte alls

Vet ej/ingen åsikt

-
-
-
-

-
-
-
-

4. 2. Har medarbetare och skyddsombud möjlighet att medverka i det systematiska
arbetsmiljöarbetet?
Antal svarande: 18 

 

 
 
 
 

5. Kommentarer till fråga 2
Antal svarande: 8 

Det finns inget skyddsombud men medarbetare har möjlighet att medverka
Har dock inget skyddsombud i nuläget
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokoll, samverkan 2017-02-01.
Vikingaskolan: Ja, instämmer helt. Medarbetare kan bl.a. genom Medarbetarsamtal, Lönesamtal, APT,
Arbetslagsmöten, Arbetsenhetsmöten, Elevrådsmöten, Skyddsrond, Verksamhetsbesök, Medarbetarenkät och
Samverkansmöten eller genom att när som helst ta kontakt med arbetsgivaren medverka i det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Lärarnas riksförbund: Formellt har skyddsombuden möjlighet, men reellt är det begränsat. Det finns ingen tid
avsatt i tjänsten för uppdragen. Vår erfarenhet är att om tid fördelas centralt från arbetstagarorganisationen kan
det var svårt att förhandla in tjänsten. Skyddsrond en gång per termin samt no, trä- och metalslöjd och
idrottsskyddsrond en gång per år är bra.
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokollet, samverkan 2017-02-01.
Medarbetarsamtal, apt, skyddsrond
Vi har inget skyddsombud på Fågel.
På APT eftersom det finns som en stående punkt på dagordningen.
Formellt följer vi de lagar som vi skall ha men upplever brister i utförandet. Den enskildas eget ansvar att ta upp
ärenden
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Ja, instämmer helt

Ja, ganska väl

Nej, inte så väl

Nej, inte alls

Vet ej/ingen åsikt

-
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-
-
-
-
-
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6. 3. Finns det rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till?
Antal svarande: 18 

 

 
 
 
 

7. Kommentarer till fråga 3
Antal svarande: 10 

Behöver tydliggöras
Enligt förvaltningens arbetsmiljöpolicy
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokoll, samverkan 2017-02-01.
Vikingaskolan: Ja, ganska väl. Rutiner finns nedskrivna, men de behöver säkerställas att de är uppdaterade
och allmänt kända av all personal.
Lärarnas riksförbund: Inte vad vi vet på enhetsnivå. På enheter där skyddsombud och skolledning har
upparbetade rutiner kan arbetet fungera bra utifrån praxis. Skriftligt dokumenterade rutiner saknas. Det kan
finnas praxis som inte är nedtecknad, men då är det jun inte rutiner.
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokollet, samverkan 2017-02-01.
Rutiner med definierade uppgifter och ansvariga
Behövs aktualiseras.
Bör förtydligas för hela personalen.
Ett par verksamheter säger Ja, stämmer helt.
Processtödet måste bli bättre på inloggad och enklare att hitta.
Rutinerna behöver medvetandegöras för all personal. Detta behöver säkerställas.

 

8. 4. Finns det en skriftlig uppgiftsfördelning för arbetsmiljöuppgifter?
Antal svarande: 18 
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Ja, instämmer helt

Ja, ganska väl

Nej, inte så väl

Nej, inte alls

Vet ej/ingen åsikt
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Ja, instämmer helt

Ja, ganska väl

Nej, inte så väl

Nej, inte alls

Vet ej/ingen åsikt
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-
-
-
-
-

 
 
 
 

9. Kommentarer till fråga 4
Antal svarande: 7 

Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokoll, samverkan 2017-02-01.
Vikingaskolan: Ja, instämmer helt. Finns skriftliga rutiner för hemkunskap, NO, trä- och metalslöjd, idrott,
lokalvård och vaktmästeri.
Lärarnas riksförbund: Tolkas som att punkten inte berör LR medlemmar
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokollet, samverkan 2017-02-01.
Kommunal kan inte svara på frågan.
Vi har skriftlig delegationer
En säger Ja, instämmer helt.
Skillnad på förskola skola. Ex för förskolan : vid användning av gymnastiksal.
Viktigt att vi medvetandegör detta för alla och tänker på att informera nyanställda samt revidera.

 

10. 5. Finns det tillräcklig kompetens för att genomföra arbetsmiljöuppgifterna?
Antal svarande: 18 
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Ja, instämmer helt

Ja, ganska väl

Nej, inte så väl

Nej, inte alls

Vet ej/ingen åsikt
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11. Kommentarer till fråga 5
Antal svarande: 5 

Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokoll, samverkan 2017-02-01.
Vikingaskolan: Ja, instämmer helt.
Lärarnas riksförbund: Tolkas som att punkten inte berör LR medlemmar.
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokollet, samverkan 2017-02-01.
Årlig uppdatering av kunskaper. Kommunal kan inte svara på frågan.
Svår fråga att svara på. Svaren är mellan, Ja, ganska väl till Vet ej.
Behövs en tydlig från en ag att de med ansvarsuppdrag går adekvata utbildningar
Riskbedömningsutbildning

 

12. 6. Har alla medarbetare kännedom kring risker i arbetet?
Antal svarande: 18 

 

 
 
 
 

13. Kommentarer till fråga 6
Antal svarande: 8 

Diskutera vidare för okända risker
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokoll, samverkan 2017-02-01.
Vikingaskolan: Ja, ganska väl. Handlingsplaner som berör risker ska gås igenom och uppdateras inför varje
läsår.
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokollet, samverkan 2017-02-01.
Kommunal kan inte svara på frågan.
Finns för de flesta men brist kan finnas när det gäller t.ex. hot och våld. För framförallt vikarier.
Riskbedömningskurs för chefer. Riskbedömt enligt bästa förmåga.
Två säger Ja, instämmer väl.
Två säger Ja, ganska väl.
En säger Nej, inte så väl.
Haft genomgångar på olika sätt.
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Ja, instämmer helt

Ja, ganska väl

Nej, inte så väl

Nej, inte alls

Vet ej/ingen åsikt
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14. 7. Görs skriftlig riskbedömning inför planerade förändringar av verksamheten?
Antal svarande: 18 

 

 
 
 
 

15. Kommentarer till fråga 7
Antal svarande: 8 

En del behöver påminnas.
Lärarförbundet: Riskbedömningar görs inte i önskvärd utsträckning. Dessutom är många av de som görs av låg
kvalité
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokoll, samverkan 2017-02-01
Vikingaskolan: Ja. instämmer helt.
Lärarnas riksförbund: Vid chefsbyten och ombyggnationer ja, men ingen uppföljning under tiden. Ingen
riskbedömning inför fortbildningar eller arbetsmetodförändringar som i Unikum eller de nya IT-plattformarna -
Nej
Lärarförbundet: Görs inte i den utsträckning som är önskvärt. Dessutom är många av de som görs av låg
kvalité.
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokollet, samverkan 2017-02-01.
Dock ser vi aldrig några när Lundafastigheter och Markentreprenad gör arbeten hos oss.
Kommunal kan inte svara på frågan.
Kan ibland vara svårt att definiera vad som är verksamhetsförändring.
Vid vissa planerade förändringar görs det
Vi gör det vissa  men vi skulle kunna bli bättre.

 

16. 8. Rapporteras alla arbetsskador i LISA?
Antal svarande: 18 
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Ja, instämmer helt

Ja, ganska väl

Nej, inte så väl

Nej, inte alls
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17. Kommentarer till fråga 8
Antal svarande: 10 

Det är inte alltid att medarbetaren rapporterar, behöver stöd. Arbetsgivaren uppmanar att rapportera.
Har dock inte varit aktuellt under 2016
Lärarförbundet: Systemet LISA bör bli enklare så att det blir mindre krångligt att anmäla arbetsskador. Det tar
alldeles för lång tid som det nu är. Dessutom rapporteras inte alla arbetsskador av psykosocial natur.
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokoll, samverkan 2017-02-01.
Vikingaskolan: Ja, ganska väl
Lärarnas riksförbund: På Östratornskolan upplevs en hjälpsam inställning från skolledningen att hjälpa till.
Lärarförbundet: Systemet LISA bör bli enklare så att det blir mindre krångligt att anmäla arbetsskador. det tar
alldeles för lång tid som det nu är. Dessutom rapporteras inte alla tillbud av psykosocial natur.
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokollet, samverkan 2017-02-01.
Ändring i rutiner. Nu ska medarbetarna själva fylla i. Risk att det inte görs...
I Grundsärskolan stämmer det inte så väl. Kommunal kan inte svara på frågan.
LISA är inte kvalitetssäkrat.
Svårt att få alla medarbetare att göra detta själva.
Svårt att svara på eftersom det nu är var medarbetares ansvar att göra detta.
LISA-systemet har inte fått alla registreringar som personer har skrivit in.
Åtgärder saknas ofta.
Sämre sedan medarbetaren registrerar själv. Svårt för många medarbetare

 

18. 9. Rapporteras alla tillbud i LISA?
Antal svarande: 18 
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19. Kommentarer till fråga 9
Antal svarande: 7 

Har dock inte varit aktuellt under 2016
Lärarförbundet: Systemet LISA bör bli enklare så att det blir mindre krångligt att anmäla arbetsskador. Det tar
alldeles för lång tid som det nu är. Dessutom rapporteras inte alla arbetsskador av psykosocial natur.
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokoll, samverkan 2017-02-01.
Vikingaskolan: Ja, ganska väl. Rutiner för LISA behöver uppdateras med all personal
Lärarnas riksförbund: På Östratornskolan upplevs en hjälpsam inställning från skolledningen att hjälpa till.
Lärarförbundet: Systemet LISA bör bli enklare så att det blir mindre krångligt att anmäla arbetsskador. det tar
alldeles för lång tid som det nu är. Dessutom rapporteras inte alla tillbud av psykosocial natur.
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokollet, samverkan 2017-02-01.
Tror inte att det görs.
Kommunal kan inte svara på frågan.
Allt rapporteras inte.
Dialog finns kring vad som är ett tillbud och inte.

 

20. 10. Används Företagshälsovården eller motsvarande sakkunnig i det förebyggande
arbetsmiljöarbetet?
Antal svarande: 18 
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21. Kommentarer till fråga 10
Antal svarande: 4 

Lärarförbundet: Det bör påpekas att det förebyggande arbetet arbetsmiljöarbetet ska ske på arbetsplatsen.
Som det är nu finns en tendens att detta ansvar skjuts över till företagshälsovården.
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokoll, samverkan 2017-02-01.
Vikingaskolan: Ja, instämmer helt.
Lärarnas riksförbund: Medlemmar och skyddsombud menar att det inte märks i något förebyggande arbete.
Däremot som en resurs vid olika besvär.
Lärarförbundet: Det bör påpekas att det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska ske på arbetsplatsen. Som det är
nu finns en tendens att detta ansvar skjuts över till företagshälsovården.
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokollet, samverkan 2017-02-01.
Kommunal kan inte svara på frågan.
Använder sjukgymnast för se till arbetsplatsfunktion .

 

22. 11. Finns det fungerande rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras?  (AFS
2015:4)
Antal svarande: 18 

 

 
 
 
 

23. Kommentarer till fråga 11
Antal svarande: 8 

Utvecklingsområde i ena servicegruppen.
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokoll, samverkan 2017-02-01.
Vikingaskolan: Ja, instämmer helt. Likabehandlings- och mångfaldsplan
Lärarnas riksförbund: Nej, ingen sådan plan är känd på Östratornskolan eller Munspelets skola.
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokollet, samverkan 2017-02-01.
Följer Lunds kommuns centrala.
Bör lyftas
Det kan förekomma att dessa inte tillämpas helt i olika situationer.
Bättre enhetliga rutiner behövs och skall vara enkla att hitta.
Vi behöver aktualisera detta och medvetandegöra. Tas upp på APT
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24. 12. Sker det ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete inom området arbetsbelastning och
stress? (AFS 2015:4)
Antal svarande: 18 

 

 
 
 
 

25. Kommentarer till fråga 12
Antal svarande: 8 

Handlingsplan på gång utifrån svar på medarbetarenkät
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokoll, samverkan 2017-02-01.
Vikingaskolan: Ja, ganska väl. Sker bl. a genom medarbetarsamtal, APT, arbetsenhetsmöten,
arbetslagsmöten, medarbetarenkät.
Lärarnas riksförbund: Nej, inte alls. På Östratornskolan finns en punkt på APT s.k stresslistan, men upplevs av
medlemmarna att det är medlemmar själva som för upp stressorer på listan, men måste åtgärda eller själva
föreslå åtgärder.
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokollet, samverkan 2017-02-01.
Kommunal kan inte svara på frågan. Fokusområde efter medarbetarenkäten.
Utifrån medarbetarenkäten kommer stress att lyftas.
Ett mer tydligt och strukturerat arbete kommer att göras i hela området.
Hur enheten väljer att prioritera arbetet utifrån medarbetarenkäten
Medarbetarenkäten, rutiner för tidiga signaler

 

26. 13. Finns tydliga uppföljningsbara mål för arbetsmiljöarbetet?
Antal svarande: 18 
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27. Kommentarer till fråga 13
Antal svarande: 10 

Bl. a. frågan ovanför
Mål kommer att sättas under våren utifrån medarbetarenkäten.
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokoll, samverkan 2017-02-01.
Vikingaskolan: Ja, instämmer helt. Uppföljning sker efter skyddsrond, ansvarsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
(ex. NO, trä- och metalslöjd, idrott, hemkunskap, lokalvård, vaktmästeri) och genomgång av medarbetarenkät.
Lärarnas riksförbund: Nej. Trots att AFS 2015 gäller sedan snart ett år, 31 mars 2016 bedrivs inget
systematiskt arbete kring den organisatoriska arbetsmiljön.
Kommunal: Hänvisning till bilaga i protokollet, samverkan 2017-02-01.
Kommunal kan inte svara på frågan. Handlingsplaner håller på att utarbetas.
Måste specificera mer kring förtroendearbetstid och arbetsplatsförlagd tid.
Mål finns men svårigheter med uppföljning.
Behöver bli tydligare
Det finns svårigheter med upplägget  att så många verksamheter skall gemensamt svar på dessa frågor.
Svarsalternativen är heller inte till fylles. Stöd från HR avdelningen önskas i högre utsträckning än vi får idag.
Målen ska revideras.



Lunds kornmun 
Kommunstyrelsen 

§ 309 

Sammanträdesprotokoll 
Sammantradesdatum 

2011-09-07 

Rutin för årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun 
Dm KS 201110602 

Sammanfattning 
Arbetsmiljöverket föranmälde 2011-02-16 en inspektion av Lunds kommuns 
årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Inspektionen skedde 
20 11-04-07. 

20 

Arbetsmiljöverket inkom med ett inspektionsmeddelande 2011-04-14. Av 
meddelandet framgår att Lunds kommun ska ta fram skriftliga rutiner för årlig 
uppföljning såväl i förvaltningarna som i nämndemalkommunstyrelsen 
respektive i kommunfullmäktige. Lunds kommun ska senast 2011-09-30 
upprätta och meddela Arbetsmilj ö verket hur kommunen avser att implementera 
ovan nämnda rutiner i verksamheten samt säkerställa att rutinerna efterlevs. 

Beslutsunderlag 
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket 2011-04-14. 
Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Frågeformulär för 2011 års uppföljning. 
Protokoll centrala samverkansgruppen 2011-08-08, 6 §. 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2011-08-22, § 30. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2011-08-15. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 

att Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet anmäls i 
kommunfullmäktige. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret/personalavdelningen 
Kommunfullmäktige (anmälan) 
Akten 

Justerare ~ ~·l l Utdragsbestyrkande 



Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (3)
Skolkontoret Diarienummer

2017-04-11 BSL 2017/0317

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
22100 Lund

Ann-Britt Svensson

046-35 83 19

ann-britt.svensson@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Delårsrapport per den 31 mars med prognos 
2017 för Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanfattning
Nämnderna skall lämna en delårsrapport per den 31 mars 2017 till 
kommunstyrelsen. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret och 
ger en bedömning av om utvecklingen går i en önskad riktning i 
förhållande till mål och ekonomiskt utrymme. Om inte utvecklingen går i 
önskad riktning ska nämnden redovisa vilka åtgärder som behöver vidtas. 

Barn- och skolnämnd Lunds stads helårsprognos visar ett nollresultat i 
förhållande till budgetramen på 1 772,0 mnkr. Prognosen har inga 
volymavvikelser som ska kompenseras enligt regelverket för skolpeng. 

Osäkerhet råder vad det gäller oförutsedda kostnader som avser god 
inomhusmiljö i skol- och förskolelokaler och antalet förskolebarn under 
hösten, samt stor osäkerhet kring prognostisering av nyanlända elever i 
Lunds grundskolor. 

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 11 april 2017 
dnr BSL 2017/0317 

Barnets bästa
Kommunens resurser måste användas på ett sådant sätt att de kommer till 
bäst nytta för barnen. Dessa pengar gynnar barn och elever i Lunds 
kommun. Ärendet bedöms ta tillvara barn och ungdomars intressen. 

Ärendet
Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret och ger en bedömning 
av om utvecklingen går i en önskad riktning i förhållande till mål och 
ekonomiskt utrymme. 

Barn- och skolnämnd Lunds stads helårsprognos visar ett nollresultat i 
förhållande till budgetramen på 1 772,0 mnkr. Prognosen har inga 
volymavvikelser som ska kompenseras enligt regelverket för skolpeng. I 
förhållande till tilldelad ram beräknas förskolan ha ca 40 fler barn, skolan 
ca 10 färre elever samt fritidshemmen ca 250 färre barn.  
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Diarienummer

2017-04-11 BSL 2017/0317

Osäkerhet råder vad det gäller oförutsedda kostnader som avser god 
inomhusmiljö i skol- och förskolelokaler och antalet förskolebarn under 
hösten, samt stor osäkerhet kring prognostisering av nyanlända elever i 
Lunds grundskolor. 

Även om sjukfrånvaron alltid brukar vara hög under februari månad kan 
förvaltningen konstatera att sjukfrånvaron för årets två första månader 
har varit lägre än motsvarande tid förra året och att det är sjukfrånvaron 
för kvinnor som minskar. Intensiva insatser genomförs bland annat med 
fokus på korttidsfrånvaron och genom hälsosamtal vid tidiga signaler på 
ohälsa. Förvaltningen hoppas att dessa insatser ska kunna bidra till att 
den positiva trenden fortsätter framöver. 

De stora pedagogiska utvecklingssatsningarna inom bl.a. Bedömning för 
lärande och förskolans lärande fortsätter. I mars var Åsa Hirsch och 
David Didau och föreläste för 3500 pedagoger på Arenan i Lund. 
Utbildningsinsatser för samtalsledarna pågår och samma 
samtalsledarutbildning har nu genomförts för pedagoger i både förskolan 
och skolan.

I slutet av mars var alla Lunds stads skolledare i Båstad på ett förlängt 
tvådagars skolledarforum och lyssnade på föreläsningar (på temat 
framtid, motivation, digitalisering och ledarskap) av Erik Fernholm, Bo 
Dahlbom, Anders Jakobsson och Lina Axelsson Kihlblom. 

Utbildning i riskbedömning har genomförts under mars månad för 
förvaltningens samtliga skolledare/chefer samt för fackliga företrädare i 
samverkansgruppen på förvaltningsnivå och för övriga 
huvudskyddsombud.

Under våren 2017 har Lunds stad i samarbete med Arbetsförmedlingen 
påbörjat ett projekt med ”Extratjänster”. Syftet med projektet är att 
nyanlända och långtidsarbetslösa ska få en chans på arbetsmarknaden. 
Extratjänster i förskolan är avgränsade arbetsuppgifter som innefattar 
konkreta arbetsuppgifter utifrån en handlingsplan (arbetsuppgifterna 
ingår inte i förskolepersonalens ordinarie arbetsuppgifter).
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Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att godkänna delårsrapporten per den 31 mars 2017 för BSN Lunds 

stad och översända den till kommunstyrelsen 

Mats Jönsson
Skoldirektör

Ann-Britt Svensson
Ekonom

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen 
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 55 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Anders Isaksson

046-3596752

anders.isaksson@lund.se

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Kostnader för tillagningskök respektive 
mottagningskök

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett Barn- och skolförvaltningarna i uppdrag att 
utreda kostnaderna för tillagningskök respektive mottagningskök. 

Förvaltningen har gjort en teoretisk beräkningsmodell som visar 
kostnaderna för tillagnings- respektive mottagningskök av olika storlek. 
Beräkningsmodellen visar investeringskostnaderna för byggnation av 
kökslokal och köksutrustning för ett antal köksstorlekar, samt även 
kostnaderna för bemanning av de olika köken. Några nyligen byggda kök 
i kommunen har använts som beräkningsgrund i den teoretiska modellen 
samt motsvarande fakta från Malmö stad.

Slutsatsen av utredningen är att mottagningskök har lägre kostnader än 
tillagningskök i synnerhet för skolenheter med 200-300 elever. I dessa 
köksstorlekar är personalkostnader räknat per elev klart högre i 
tillagningskök än i mottagningskök. Även investeringskostnader för 
lokaler och utrustning är något högre. Skolenheter kring 200 elever 
utmärker sig som särskilt dyra. Det är skillnad i kostnader mellan 
tillagnings- och mottagningskök i alla köksstorlekar, men skillnaden är 
störst när det gäller de minsta köken. Det kan också konstateras att kök 
för 200-300 elever är generellt dyrare att bygga och driva både när det 
gäller tillagningskök och mottagningskök. Fler elever per enhet innebär 
helt enkelt lägre investeringskostnad och personalkostnad per elev.

Serviceförvaltningen fick i februari uppdrag av kommunstyrelsen att 
genomföra en utredning där helhetsbilden av kök ska belysas. Utredning 
avseende samlad måltidsorganisation, heter utredningsuppdraget och i 
arbetet kommer många olika aspekterna kring kök att utredas.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 19 april 2017 
dnr BSL 2016/0454
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2017 Dnr KS 
2017/0046 



Barn- och skolnämnd Lund Öster beslut den 1 november 2016, dnr BSÖ 
2016/0658
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 9 november 
2016 dnr BSL 2016/0454

Barnets bästa
Barn inom kommunens skolor och förskolor har rätt till en näringsriktig 
och god kost. Hur kosten planeras och tillagas påverkar matens kvalitet 
och näringsinnehåll. Kompetent personal och tillräckliga resurser är 
viktiga faktorer för att maten ska hålla hög kvalitet och vara näringsrik. 
Genom att bygga så ekonomiskt resurseffektiva kök som möjligt används 
kommunens totala budgetmedel optimalt och därmed kan tillräckliga 
ekonomiska resurser satsas på en bra och näringsriktig kost till barnen.

Ärendet
Kommunfullmäktige har gett Barn- och skolförvaltningarna i uppdrag att 
utreda kostnaderna för tillagningskök respektive mottagningskök. 

Förvaltningen har gjort en teoretisk beräkningsmodell som visar 
kostnaderna för tillagnings- respektive mottagningskök av olika storlek. 
Beräkningsmodellen visar investeringskostnaderna för byggnation av 
kökslokal och köksutrustning för ett antal köksstorlekar, samt även 
kostnaderna för bemanning av de olika köken. Några nyligen byggda kök 
i kommunen har använts som beräkningsgrund i den teoretiska modellen 
samt motsvarande fakta från Malmö stad.

Slutsatsen av utredningen är att mottagningskök har lägre kostnader än 
tillagningskök i synnerhet för skolenheter med 200-300 elever. I dessa 
köksstorlekar är personalkostnader räknat per elev klart högre i 
tillagningskök än i mottagningskök. Även investeringskostnader för 
lokaler och utrustning är något högre. Skolenheter kring 200 elever 
utmärker sig som särskilt dyra. Se bifogad beräkningsmodell. I intervallet 
200-300 elever finns några nybyggda kök i kommunen, och nyckeltalen 
för något av dessa kök visar på ännu högre kostnader än modellens. Det 
är skillnad i kostnader mellan tillganings- och mottagningskök i alla 
köksstorlekar, men skillnaden är störst i de minsta köken. 

Det kan också konstateras att kök för 200-300 elever är generellt dyrare 
att bygga och driva både när det gäller tillagningskök och 
mottagningskök. I beräkningsmodellen framgår detta tydligt och 
kostnaderna för större enheter har både lägre investeringskostnader och 
personalkostnader än de minsta enheterna. Fler elever per enhet innebär 
helt enkelt lägre investeringskostnad och personalkostnad per elev. 
Malmö stad bygger exempelvis inte tillagningskök i skolor som har färre 
än 500 elever. Brytpunkten för när det är motiverat att bygga 
tillagningskök kan uppskattas att gå vid ungefär 400 elever, om man även 
beaktar andra faktorer som till exempel matsvinn och dietkost.

Regler kring dietkost med funktioner och hygienkrav gör att dietköken 
måste ha en avskild del som innebär 15-20 kvm extra. Dietkosten kräver 
också att personalen får kontinuerlig fortbildning.  Större köksenheter har 
lättare att klara dessa krav och kostnaden kan fördelas på fler elever. 
Lund serverar hög andel dietkost jämfört med andra kommuner.

Tillagningskök har oftast mindre matsvinn på grund av att de kan 
återkyla tillagad mat och använda den senare. Det kräver dock större 



fryskapacitet än i mottagningskök.  Tillagningskök har även lättare för att 
göra anpassningar till förändringar i beräknad åtgång av mat.

Personal ska ha adekvat utbildning och kontinuerlig fortbildning för att 
klara de hårt ställda kraven i livsmedelslagstiftning och ha kompetens för 
korrekt hantering av livsmedel och råvaror samt dessutom kunna hantera 
dietkoster. En större köksenhet har lättare för att alltid ha kompetent 
personal och sårbarheten för en större enhet är begränsad om en person i 
köket blir sjuk eller ska ha semester. 

Transporter har inte utretts i denna teoretiska modell. Kostnader för 
transporter innehåller en avvägning mellan tranporter från tillagningskök 
till mottagningskök och transporter av råvaror/livsmedel till många små 
tillagningskök. Fördelen med en stor organisation som Lunds kommun är 
att chaufförerna som kör skolbarn på morgonen och eftermiddagen kan 
köra mattransporter under dagen och därmed blir det mer sammanhållna 
tjänster och ett effektivt resursutnyttjande. 

Serviceförvaltningen fick i februari uppdrag av kommunstyrelsen att 
genomföra en omfattande utredning där helhetsbilden av kök ska belysas. 
Utredning avseende samlad måltidsorganisation, heter 
utredningsuppdraget och i arbetet ingår flertalet av de ovan nämnda 
aspekterna kring kök som inte behandlats i denna teoretiska 
beräkningsmodell.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att överlämna utredningen till kommunfullmäktige 
att uppdraget från kommunfullmäktige i EVP 2016 om att 

utreda kostander för tillagningskök och mottagningskök 
därmed är genomfört.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Anders Isaksson
Ekonom

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Servicenämnden



Bemanning

Personalkostnad
Personalkostnad

per elevTillagningskök Kock/Kokerska Biträde Köksledare
200 elever 1,0 1,0 1,0 1 360 800 6 804
300 elever 1,0 1,0 1,0 1 360 800 4 536
400 elever 1,0 1,3 1,0 1 481 760 3 704
500 elever 1,0 1,6 1,0 1 602 720 3 205
600 elever 1,5 1,5 1,0 1 780 800 2 968
800 elever 2,0 2,3 1,0 2 321 760 2 902
1 000 elever 2,0 3,0 1,0 2 604 000 2 604

Bemanning

Personalkostnad
Personalkostnad

per elevMottagningskök Kock/Kokerska Biträde Köksledare
200 elever 2,0 806 400 4 032
300 elever 2,3 927 360 3 091
400 elever 2,6 1 048 320 2 621
500 elever 2,9 1 169 280 2 339
600 elever 3,2 1 290 240 2 150
800 elever 3,8 1 532 160 1 915
1 000 elever 4,4 1 774 080 1 774



Investeringskostnader Investerings-
kostnad per

elevLokalyta
Lokalyta
kostnad

Utrustning
kostnad Summa

100 4 700 000 2 000 000 6 700 000 33 500
110 5 000 000 2 100 000 7 100 000 23 667
120 5 300 000 2 200 000 7 500 000 18 750
130 5 500 000 2 300 000 7 800 000 15 600
140 5 700 000 2 400 000 8 100 000 13 500
160 6 100 000 2 500 000 8 600 000 10 750
180 6 500 000 2 500 000 9 000 000 9 000

Investeringskostnader Investerings-
kostnad per

elevLokalyta
Lokalyta
kostnad

Utrustning
kostnad Summa

90 4 400 000 1 800 000 6 200 000 31 000
100 4 700 000 1 900 000 6 600 000 22 000
110 5 000 000 2 000 000 7 000 000 17 500
120 5 300 000 2 100 000 7 400 000 14 800
130 5 500 000 2 200 000 7 700 000 12 833
150 5 900 000 2 300 000 8 200 000 10 250
170 6 300 000 2 300 000 8 600 000 8 600
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Britt Steiner 

046-356398 

britt.steiner@lund.se 

Kornmunstyrelsen 

Postadress 

Box41 
221 00 Lund 

Utredning avseende samlad 
måltidsorganisation 

Sammanfattning 
Servicenämnden har beslutat att föreslå kornmunstyrelsen att beställa en 
utredning avseende samlad måltidsorganisation samt att ge 
serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie avseende en 
samlad måltidsorganisation i enlighet med vad som framgår av 
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2017 Dnr KS 
2017/0046 
Servicenämndens beslut den Il januari 2017 § 2 Dnr SN 2016/0231 

Barnets bästa 
Ärendet berör barn. Konsekvenserna för barn hanteras inom ramen för 
utredningen. 

Ärendet 
Servicenämnden har beslutat att föreslå kornmunstyrelsen att beställa en 
utredning avseende samlad måltidsorganisation. 

I dag delas ansvaret för måltidsverksamheten av flera av kornmunens 
förvaltningar. Servicenämnden konstaterar att det är sannolikt att det 
finns samordningsvinster och kvalitetsförbättringar att göra om ansvaret 
för måltidsverksamheten i kommunen läggs hos en huvudman. 

Kornmunstyrelsen föreslås nu beställa en utredning med syfte att 
genomlysa konsekvenserna av ett ändrat huvudmannaskap för 
kornmunens mål tidsverksalnhet, __ ~mt ~g från l1.!r~~~i!!g~r.~-~l!lta!~!._8t?_. 
_[~ag på förändringar av kommunens måltidsverksamhet I avvaktan på 
att k~unstyrelSentar'sfäiiiiing till ThrSiäget foreSlås-sen:;lcenämnden 
beställa en förstudie med motsvarande inriktning, men med avgränsning 
gjord till skolnämnderna inklusive utbildningsnämnden. 

Servicenämnden har lämnat förslag till organisation av arbetet men 
föreslår att inriktning och avgränsning för uppdraget överlämnas till 
arbetsgrupperna att ta ställning till utifrån resultatet av den förstudie som 
serviceförvaltningen ska genomföra. 

Besöksadress 

stortorget 7 
Telefon växel Fax 

046-35 50 00 046-152203 
E-post 
kommunkontoret@lund.se 

l (2) 

Webbadress 

www.lund.se 
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Kommunkontorets synpunkter 
Servicenämnden lyfter en viktig fråga. Lunds kommun står inför stora 
ekonomiska utmaningar med förväntade be.sparingar för att klara 
välfårduppdraget. Det är därför viktigt att se över all verksamhet i syfte 
att effektivisera, prioritera och utveckla kvaliteten. Kommunkontoret är 
positiva till att servicenämnden initierar en analys av måltids
organisationen. 

Servicenämnden skisserar på en utredning i två steg. En förstudie 
avseende skolnärnndema, och nästa steg där även vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet förslås ingå. Servicenämnden föreslår att 
båda stegen sätts igång samtidigt. Kommunkontoret föreslår att 
kommunstyrelsen inväntar resultatet av forstudien för att därefter besluta 
om fortsatt inriktning för arbetet. Servicenämnden föreslås redovisa 
resultatet av förstudien till kommunstyrelsen. 

Kommunkontorets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att meddela servicenämnden att kommunstyrelsen är positiva till 

initiativet om en analys av måltidsorganisationen i syfte att 
identifiera samordnings- och kvalitetsförbättringar samt 

att uppmana servicenämnden att redovisa resultatet av forstudien till 
kommunstyrelsen. 

Anette Henriksson 
Kommundirektör 

Beslut expedieras till: 
Servicenämnden, kommunkontoret 

Britt Steiner 
Planeringschef 

2 (2) 



Justerare 

Kommunstyrelsen Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-03-01 

§ 99 Utredning avseende samlad 
måltidsorganisation 

Dnr KS 2017/0046 

Sammanfattning 
Servicenämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att beställa en . 
utredning avseende samlad måltidsorganisation samt att ge 
serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie avseende en 
samlad måltidsorganisation i enlighet med vad som framgår av 
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2017. 
Servicenämndens beslut den 11 januari 2017, § 2. 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 december 2016. 

Yrkanden 
Emma Berginger (MP), Elin Gustafsson (S), Anders Almgren (S), Inga
Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Christer Wallin (M) och 
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta 

att meddela servicenämnden att kommunstyrelsen är positiv till initiativet 
om en analys av måltidsorganisationen i syfte att identifiera 
samordnings- och kvalitetsförbättringar, samt 

att beställa en utredning avseende samlad måltidsorganisation i enlighet 
med vad som framgår av serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 
december 2016. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att meddela servicenämnden att kommunstyrelsen är positiva till 

initiativet om en analys av måltidsorganisationen i syfte att 
identifiera samordnings- och kvalitetsförbättringar, samt 

att beställa en utredning avseende samlad måltidsorganisation i 
enlighet med vad som framgår av serviceförvaltningens 
tjänsteskrivelse den 15 december 2016. 

Beslut expedieras till: 
Servicenämnden 
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen 
Akten 

l """'''"''"''"·' 
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 Tjänsteskrivelse 1 (7)
Barn- och skolförvaltning Lund Öster 
Skolkontoret

Diarienummer

2016-11-01 BSÖ 2016/0658

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Fritidsgatan2  046-35 50 00  bsf.lundoster@lund.se www.lund.se
24734 Södra Sandby

Linda Hassel

046-358215

linda.hassel@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till 
nämnden om kök

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett Barn- och skolförvaltningarna i uppdrag att 
utreda kostnaderna för mottagnings- respektive tillagningskök.

Skolförvaltningarna har tillsammans med Måltidsservice, 
Serviceförvaltningen, analyserat ekonomi, behov och konsekvenser 
avseende olika typer av kök, serveringskök, mottagningskök och 
tillagningskök, antalet anställda i kök och servering. Inom vissa områden 
är det svårt att komma fram till entydiga svar på ställda frågor eftersom 
köken skiljer sig åt och är svåra att jämföra. Dock har vi kommit fram till 
några generella slutsatser som presenteras i tjänsteskrivelsen som:

Ett större kök är kostnadseffektivare än ett litet kök.

För att använda personalen effektivt är det viktigt att kunna fördela 
personalkostnaderna på så många portioner som möjligt.
Om kök inte har tillagning krävs transporter för att leverera komponenter 
alternativt färdiga rätter.
Lunds kommun ställer höga krav på den kost som barn och elever ska få. 
Det viktigaste sättet att hålla nere måltidskostnaden är att bygga färre 
men större enheter.
För att säkerställa att investeringarna sker där så behövs krävs beslut om 
lokalprogram för kök.
Organisationsutredning för att säkerställa att kommunen vet att rätt 
investeringar sker och att kostnadsuppföljning kan ske på ett gemensamt 
sätt för alla kök. 

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 27 oktober 
2016 dnr BSÖ 2016/0658.
Kommunfullmäktiges beslut den 10-11juni 2015, § 121.

Barnets bästa
Barn och elever inom kommunens verksamheter har rätt till fullgod kost. 
Kosten kan lösas på olika sätt varför motiveringar utifrån förslaget till 
beslut inte kommenteras under denna rubrik. Barn och elever ska vara 
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delaktiga i planeringen av matsedlar och ha möjlighet att komma med 
förslag och önskemål.

Ärendet
Kommunfullmäktige har gett Barn- och skolförvaltningarna i uppdrag att 
utreda kostnaderna för mottagnings- respektive tillagningskök. 
Tjänsteskrivelsen är framtagen tillsammans med Barn- och 
skolförvaltning Lunds stad.

Skolförvaltningarna har tillsammans med Måltidsservice, 
Serviceförvaltningen, analyserat ekonomi, behov och konsekvenser 
avseende olika typer av kök, serveringskök, mottagningskök och 
tillagningskök, antalet anställda i kök och servering. Det är tyvärr inte 
möjligt att dra några enkla slutsatser då kostnader redovisas på olika sätt i 
de tre berörda förvaltningarna, ibland finns del av ledningskostnaden 
(förskolechef, rektor, områdeschef) medtaget i kostnaden ibland inte. 
Vissa kök har catering, andra inte, vissa har utskick till andra enheter. 
Nämnderna har tagit beslut vid olika tillfällen, som inneburit att köken 
idag är svåra att utvärdera då alla ser olika ut. Kökens lokalkostnader 
återfinns ibland på skolförvaltningarna ibland på serviceförvaltningen. Vi 
har trots detta försökt komma fram till ett par slutsatser med syfte att 
använda resurserna effektivt. Till beslutet tillsköts inga medel för detta 
projekt utan utredningen ska därmed ske inom redan givna ramar för 
skolförvaltningarna.

För att göra en sammanfattning finns det flera aspekter som har betydelse 
för kostnaden att investera i och bedriva kök.

Typ av kök
Beskrivning av de tre kökstyperna

Serveringskök: tar emot all mat färdigt att servera. Diskning sker i kök 
eller ute i verksamheten (det senare är inte att rekommendera)

Mottagningskök: tar emot huvudkomponent men tillagar själv potatis, 
pasta, ris. Köket kräver mindre ytor för lager och kyl. Tillagar själv 
frukost, mellanmål. Mottagningsköken i Lunds kommun har ofta blivit 
mottagning plus, d.v.s. att köken utrustas med ibland både stekbord och 
fler kyl/frysrum som normalt endast finns i tillagningskök. 

Tillagningskök: Lagar all mat själv.

Tillagningskökets storlek och utformning beror helt på inriktning för 
köket. Ska det vara tillagning från grunden krävs fler kylar, ska det vara 
mer halvfabrikat krävs fler frysar. Om köket ska skicka iväg mat krävs 
uppställningsplatser för vagnar. Tillagningskök är mer utrustat och 
därmed också en dyrare initial investering.

Personalresurser
För att klara kosthållningen krävs kock, måltidsbiträde, disk och 
serveringspersonal. Dock varierar behovet utifrån hur ett kök används. 
Ungefärligt behov av tjänstefördelning utifrån ett antal förskolor och 
skolor:
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Kök Kock/kokerska biträde

Serveringskök ca 20 barn 0,25 

Serveringskök ca 40 barn 0,50 

Mottagningskök ca 45 barn 0,75 

Mottagningskök ca 65 barn 1,0 

Tillagningskök ca 45 barn 0,75  - 1,0 

Tillagningskök ca 100 barn 1,0 0,75 

Tillagningskök 200 elever 2,10          0,50

Tillagningskök 300 elever 1,00 1,50

Tillagningskök 1100 elever 2,00 6,13

Slutsatsen man kan dra av ovanstående är att tjänstefördelningarna ser 
olika ut och att det blir lite upp till varje verksamhet att själv avsätta tid i 
tjänster efter förmåga/ekonomi och inte alltid efter ett kalkylerat behov. 
Ett större kök är kostnadseffektivare än ett litet kök.

För att använda personalen effektivt är det viktigt att kunna fördela 
personalkostnaderna på så många portioner som möjligt. Personalen ska 
ha god utbildning och kontinuerlig fortbildning för att klara de hårt 
ställda kraven i Livsmedelslagstiftningen och ha kompetens att veta hur 
man ska hantera livsmedel och råvaror samt att dessutom hantera 
dietkoster. Det måste också finnas ersättare för personalen som snabbt 
kan omfördelas i organisationen eller att ett annat kök tillfälligt går in 
och lagar mat för en annan enhet. Idag har flera medarbetare 
kombinerade tjänster exempelvis biträde/lokalvård.

Transporter
Om kök inte har tillagning krävs transporter för att leverera komponenter 
alternativt färdiga rätter. Samtidigt kräver många tillagningskök att 
leverantörer ska kunna leverera på många ställen, vilket mindre 
livsmedelsproducenter har svårt att tillgodose.

Ett tillagningskök med utskick har stora krav på förvaring och 
kylkapacitet så som beskrivits ovan. Transportkostnaden tenderar att bli 
allt dyrare då drivmedelspriserna går upp.  Fördelen med en stor 
organisation som Lunds kommuns är att chaufförerna kan köra olika 
transporter under dagen och därmed blir det mer sammanhållna tjänster.

Krav på maten
Lunds kommun ställer höga krav på den kost som barn och elever ska få. 
Målen i Kostpolicyn och LundaEko är två dokument som gör att 
kostnaderna ökar. Fairtrade är det krav som innebär högst ökad kostnad. 
Ibland kan vissa mål kräva att köken ska använda halvfabrikat i stället för 
tillagning från grunden då vissa ekologiska livsmedel inte finns i 
tillräckligt stora kvantiteter. Att ha en gemensam meny för hela 
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kommunen ställer också högre krav på att det går att beställa stora 
mängder av en och samma vara. 

Dietkost
Alla funktioner och hygienkrav gör att dietköken måste ha helt rum som 
kan innebär runt 15-20 kvm. Dietkosten kräver också att personalen får 
kontinuerlig fortbildning.  Lund serverar högre andel dietkost jämfört 
med andra kommuner.

Lagstiftning och andra krav
Kostnaderna för måltiderna har ökat kraftigt under de senare åren. En 
anledning är antalet kök som tillkommit. Det är dock inte möjligt att 
bygga nya enheter utan att kostnaderna ökar.  Det viktigaste sättet att 
hålla nere måltidskostnaden är att bygga färre men större enheter.  När ett 
kök bedöms som uttjänat börjar man om med ny projektering. Kök, 
precis som andra lokaler med farlig utrustning, kräver allt större ytor för 
att klara säkerhetsavstånden. Det innebär att en nyprojektering ibland 
innebär att köket måste byggas ut trots att antalet portioner inte ökar. 
Ofta kan man också se en energivinst att kunna återanvända värmen från 
köket till övriga byggnaden, något som kräver en investering initialt men 
förhoppningsvis betalar sig på sikt.

Ansvarig nämnd
I Servicenämndens reglemente står det att servicenämnden ansvarar för 
skolköken. Någon motsvarande skrivning kring övriga kök finns inte i 
reglementet för skolnämnderna. 

Servering
Skolnämnderna står alltid för serveringsytorna med utrustning. För skolor 
beräknas tre sittningar och i förskolan två sittningar.

I förskolan serveras oftast en måltid, i skolan två (varav den ena är lakto-
ovo vegetariskt.)

Kostnader
Barn-och skolnämnderna ansvarar för kostnaderna för inventarier i 
matsalen såsom bestick, glas, tallrikar och serveringsstationer. Hyran för 
köket ligger ibland på skolnämnderna och ibland på måltidsservice.

Årligen skickas det ut avtalsförslag på serveringstimmar och kostnader 
för måltiden från måltidsservice. Barn- och skolförvaltningarna har inte 
aktivt styrt måltidskostnaden eller ställt upp vilka krav på måltiden och 
till vilken kostnad man är beredd att betala för måltiden.

Det går inte att få fram jämförbara kostnader mellan nyproducerade 
tillagnings- respektive mottagningskök. De nybyggda köken är alla 
tillagningskök. Vi har emellertid fått underlag från Serviceförvaltningen 
på nyligen genomförda projekt. Nedanstående belopp avser 
lokalkostnader och utrustningskostnader för köken.*
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Tillagningskök

Antal barn/elever Kr/barn/elev

200 39 940

300 24 570

1100 15 071

*observera att köken inte alltid är helt jämförbara då krav på utrustning 
och inventarier kan variera.

Det är tydliga skillnader i kostnad och detta tillsammans med ovan 
redovisade uppgifter kring personal visar tydligt på vikten av att bygga 
större enheter inom både skola och förskola. Tyvärr finns inget 
jämförelseobjekt för 600 elever, då inga andra skolor byggts mellan 
intervallet 300 och 1100 portioner.

Sammanfattning
Det har funnits en politisk inriktning att maten ska tillagas så nära 
brukaren som möjligt. Traditionellt har även tillagningskök varit grunden 
för alla förskolor och flertalet skolor. De politiska kraven på råvarorna är 
höga och det har ställt stora krav på anpassning av verksamheterna för att 
klara de ekonomiska kraven.

Inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster har utredningar skett, på 
såväl skolkontorsnivå som i verksamheten för vilka åtgärder som krävs 
för att servera livsmedel enligt alla krav och ändå hålla budgeten. Det har 
varit ett gediget arbete av personalen men också något som gjort att 
personal trivs med möjligheten att själv få påverka och göra skillnad.

Ett par exempel är:

- God utbildning och fortbildning:

o  kring upphandlingsfrågor som hur man hittar bland avtalen och 
vågar ställa krav på leverantören

o Att baka eget bröd (färdigköpt ekologiskt bröd är mycket dyrt)

o Att laga vegetariskt

o Att återkyla tillagad mat (minska matsvinnet men ändå ha god 
livsmedelshygien) vilket kräver utrustning i köket

o Smittorisker och allmän livsmedelshygien

- Att ha nätverk där personalen i köken kan ställa upp för varandra 
så att man kan säkerställa att alla barn och elever får mat.

- Att dela recept, gärna näringsberäknade

- Att laga mat från grunden och undvika halvfabrikat som panerad 
fisk

Tillagning från grunden innebär att köket måste vara välutrustat men det 
innebär också att man kan använda billigare produkter än dyra 
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halvfabrikat. Tyvärr har vi inte kunnat räkna ut hur snabbt merkostnaden 
av ett tillagningskök kontra ett mottagningskök betalar sig, då det inte 
finns två jämförbara, nybyggda kök. De jämförelser som finns är mellan 
tillagningskök och då finns siffror på att fler elever innebär lägre 
investeringskostnader och driftskostnader. 

Investeringsprocessen togs fram för att kommunen skulle säkerställa att 
man investerar rätt. Det är svårt att komma med den slutledningen när 
köken idag är så splittrade kring utformning, organisation och 
tillhörighet. Det är svårt att ta fram krav när objekten inte går att jämföra 
och det inte är en huvudman som får hela bilden över behovet i 
kommunen. Man behöver utreda vem som ska stå som ansvarig för att 
bättre klara samordningsvinster, utbilda personal och ha en 
personalstyrka som klarar bemanningen under sjukfrånvaro och under 
perioder där portionerna är mindre som vid lov. För att säkerställa att 
investeringarna sker där så behövs krävs beslut om lokalprogram för kök. 
Ett lokalprogram som alla ska följa och som kan vara vägledande vid 
renovering. Lokalprogrammet bör även innehålla rekommendationer 
kring vilken storlek som krävs för att enheten ska ha tillagningskök. 
Kökens lokalkostnader bör också fördelas på samma sätt över hela 
kommunens bestånd.

Lunds kommun har högre andel dietkost än andra kommuner. Trots att 
det i Kostpolicyn (utdrag ur) står: 

förekommer krav på att viss kost ska speciallagas för enskild elev och att 
man inte vill hänvisa till den vegetariska måltiden. En central enhet för 
all dietkost bör utredas. En sådan enhet innebär troligen en 
kvalitetsökning för alla genom att även de minsta köken kan servera 
dietkost och att alla ska vara säkra på att den kost man får är korrekt.

Personalkostnaderna är högre per portion i mindre tillagningskök. För att 
fullt nyttja tjänsterna (heltid) krävs över 100 barn, optimalt verkar vara 
130 i förskolan. Lokalkostnaderna, fördelat per portion, blir höga vid 
renovering och nybyggnation för mindre enheter. Ett kök som ska tillaga 
för 50 barn kräver nästan samma storlek som ett som kan tillaga för 100 
barn. Det gör att med kravet på 10 kvm per barn i lokalyta, att barn i en 
liten förskola får färre kvadratmeter än barn på en större enhet, då köket 
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proportionellt tar större plats på den lilla enheten.  För de allra minsta 
förskolorna/skolorna bör serveringskök ses som alternativ men med 
möjlighet till förvaring av produkter för frukost/mellanmål.

Barn- och skolförvaltning Lund Östers förslag till 
beslut

Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta
att överlämna utredningen till Kommunfullmäktige.

Ann-Britt Wall Berséus
Skoldirektör

Linda Hassel
Planeringssekreterare

Anna Holmgren
Ekonom/lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Rektorer
Servicenämnden
Akten
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Anders Isaksson

046-356752

anders.isaksson@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Utredning av tillagningskök respektive 
mottagningskök

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett Barn- och skolförvaltningarna i uppdrag att 
utreda kostnaderna för tillagnings- respektive mottagningskök.

Skolförvaltningarna har tillsammans med Måltidsservice, 
Serviceförvaltningen, analyserat ekonomi, behov och konsekvenser 
avseende olika typer av kök, serveringskök, mottagningskök och 
tillagningskök, antalet anställda i kök och servering. Inom vissa områden 
är det svårt att komma fram till entydiga svar på ställda frågor eftersom 
köken skiljer sig åt och är svåra att jämföra. Dock har vi kommit fram till 
några generella slutsatser.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 9 november 
2016 dnr BSL 2016/0454

Barnets bästa
Barn och elever inom kommunens verksamheter har rätt till fullgod kost. 
Kosten kan lösas på olika sätt varför motiveringar utifrån förslaget till 
beslut inte kommenteras under denna rubrik. Barn och elever ska vara 
delaktiga i planeringen av matsedlar och ha möjlighet att komma med 
förslag och önskemål.

Ärendet
Kommunfullmäktige har gett Barn- och skolförvaltningarna i uppdrag att 
utreda kostnaderna för tillagnings- respektive mottagningskök. 
Tjänsteskrivelsen är framtagen tillsammans med Barn- och 
skolförvaltning Lund Öster.

Skolförvaltningarna har tillsammans med Måltidsservice, 
Serviceförvaltningen, analyserat ekonomi, behov och konsekvenser 
avseende olika typer av kök, serveringskök, mottagningskök och 
tillagningskök, antalet anställda i kök och servering. Det är tyvärr inte 
möjligt att dra några enkla slutsatser då kostnader redovisas på olika sätt i 
de tre berörda förvaltningarna, ibland finns del av ledningskostnaden 
(förskolechef, rektor, områdeschef) medtaget i kostnaden ibland inte. 
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Vissa kök har catering, andra inte, vissa har utskick till andra enheter.  
Nämnderna har tagit beslut vid olika tillfällen, som inneburit att köken 
idag är svåra att utvärdera då alla ser olika ut. Vi har trots detta försökt 
komma fram till några slutsatser med syfte att använda resurserna 
effektivt. Till beslutet tillsköts inga medel för detta projekt utan 
utredningen ska därmed ske inom redan givna ramar för 
skolförvaltningarna.

Sammanfattningsvis finns det flera aspekter som har betydelse för 
kostnaden att investera i och bedriva kök.

Beskrivning av de tre kökstyperna.
Serveringskök: tar emot all mat färdig att servera. Diskning sker i kök 
eller ute i verksamheten (det senare är inte att rekommendera)

Mottagningskök: tar emot huvudkomponent men tillagar själv potatis, 
pasta, ris. Köket kräver mindre ytor för lager och kyl. Tillagar själv 
frukost och mellanmål. Mottagningsköken i Lunds kommun har ofta 
blivit mottagning plus, d.v.s. att köken utrustas med ibland både stekbord 
och fler kyl/frysrum som normalt endast finns i tillagningskök. 

Tillagningskök: Lagar all mat själv.

Tillagningskökets storlek och utformning beror helt på inriktning för 
köket. Ska det vara tillagning från grunden krävs fler kylar, ska det vara 
mer halvfabrikat krävs fler frysar. Om köket ska skicka iväg mat krävs 
uppställningsplatser för vagnar. Tillagningskök är mer utrustat och 
därmed också en dyrare initial investering.

Personalresurser
För att klara kosthållningen krävs funktioner för kock, måltidsbiträde, 
disk och servering. De tre kökstyperna kräver naturligtvis olika 
bemanning, men utredningen visar att bemanningen även varierar inom 
samma kökskategori som tillagar mat till ett visst antal barn. Nedan visas 
exempel på vanligt förekommande bemanning utifrån ett antal förskolor 
och skolor.

Kök Kock/kokerska biträde

Serveringskök ca 20 barn 0,25 

Serveringskök ca 40 barn 0,50 

Mottagningskök ca 45 barn 0,75 

Mottagningskök ca 65 barn 1,0 

Tillagningskök ca 45 barn 0,75  - 1,0 

Tillagningskök ca 100 barn 1,0 0,75 

Tillagningskök 200 elever 2,10          0,50

Tillagningskök 300 elever 1,00 1,50

Tillagningskök 1100 elever 2,00 6,13
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Slutsatsen man kan dra av ovanstående är att tjänstefördelningarna ser 
olika ut och att det blir lite upp till varje verksamhet att själv avsätta tid i 
tjänster efter förmåga/ekonomi och inte alltid efter ett kalkylerat behov. 
Ett större kök är kostnadseffektivare än ett litet kök.

För att använda personalen effektivt är det viktigt att kunna fördela 
personalkostnaderna på så många portioner som möjligt. Personalen ska 
ha god utbildning och kontinuerlig fortbildning för att klara de hårt 
ställda kraven i Livsmedelslagstiftningen och ha kompetens att veta hur 
man ska hantera livsmedel och råvaror samt att dessutom hantera 
dietkoster. Det måste också finnas ersättare för personalen som snabbt 
kan omfördelas i organisationen eller att ett annat kök tillfälligt går in 
och lagar mat för en annan enhet. Idag har flera medarbetare 
kombinerade tjänster, exempelvis biträde/lokalvård.

Sårbarheten för en mindre enhet är stor om en i köket blir sjuk eller ska 
ha semester. Det är inte ovanligt att mindre kök idag vill beställa mat 
under sjukdom och semester av måltidsservice. Detta innebär ökade 
kostnader för kommunen. 

Transporter
Om kök inte har tillagning krävs transporter för att leverera komponenter 
alternativt färdiga rätter. Samtidigt kräver många tillagningskök att 
leverantörer ska kunna leverera på många ställen, vilket mindre 
livsmedelsproducenter har svårt att tillgodose.

Ett tillagningskök med utskick har stora krav på förvaring och 
kylkapacitet så som beskrivits ovan. Transportkostnaden tenderar att bli 
allt dyrare då drivmedelspriserna går upp.  Fördelen med en stor 
organisation som Lunds kommuns är att chaufförerna kan köra olika 
transporter under dagen och därmed blir det mer sammanhållna tjänster.

Krav på maten
Lunds kommun ställer höga krav på den kost som barn och elever ska få. 
Målen i Kostpolicyn och LundaEko är två dokument som gör att 
kostnaderna ökar. Fairtrade är det krav som innebär högst ökad kostnad. 
Ibland kan vissa mål kräva att köken ska använda halvfabrikat i stället för 
tillagning från grunden då vissa ekologiska livsmedel inte finns i 
tillräckligt stora kvantiteter. Att ha en gemensam meny för hela 
kommunen ställer också högre krav på att det går att beställa stora 
mängder av en och samma vara. 

Dietkost
Alla funktioner och hygienkrav gör att dietköken måste ha ett rum som 
kan innebär runt 15-20 kvm. Dietkosten kräver också att personalen får 
kontinuerlig fortbildning.  Lund serverar högre andel dietkost jämfört 
med andra kommuner.
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Lagstiftning och andra krav
Kostnaderna för måltiderna har ökat kraftigt under de senare åren. En 
anledning är antalet kök som tillkommit. Det är dock inte möjligt att 
bygga nya enheter utan att kostnaderna ökar. Det viktigaste sättet att 
hålla nere måltidskostnaderna är att bygga färre men större enheter. När 
ett kök bedöms som uttjänat börjar man om med ny projektering. Kök, 
precis som andra lokaler med farlig utrustning, kräver allt större ytor för 
att klara säkerhetsavstånden. Det innebär att en nyprojektering ibland 
medför att köket måste byggas ut trots att antalet portioner inte ökar. Ofta 
kan man också se en energivinst att kunna återanvända värmen från köket 
till övriga byggnaden, något som kräver en investering initialt men 
förhoppningsvis betalar sig på sikt.

Ansvarig nämnd
I Servicenämndens reglemente står det att servicenämnden ansvarar för 
skolköken. Någon motsvarande skrivning kring övriga kök finns inte i 
reglementet för skolnämnderna. 

Servering
Skolnämnderna står alltid för serveringsytorna med utrustning. För skolor 
beräknas tre sittningar och i förskolan två sittningar. I förskolan serveras 
oftast en måltid, i skolan två (varav den ena är lakto-ovo vegetarisk.)

Kostnader
Barn-och skolnämnderna ansvarar för kostnaderna för inventarier i 
matsalen såsom bestick, glas, tallrikar och serveringsstationer. Hyran för 
köket ligger ibland på skolnämnderna och ibland på måltidsservice.

Årligen skickas det ut avtalsförslag på serveringstimmar och kostnader 
för måltiden från måltidsservice. Barn- och skolförvaltningarna har inte 
aktivt styrt måltidskostnaden eller ställt upp specifika krav på måltiden 
eller vilken kostnad man är beredd att betala för måltiden.

Det går inte att få fram jämförbara kostnader mellan nyproducerade 
tillagnings- respektive mottagningskök. De nybyggda köken är alla 
tillagningskök. Vi har emellertid fått underlag från Serviceförvaltningen 
på tre nyligen genomförda projekt. Nedanstående belopp avser 
lokalkostnader och utrustningskostnader för köken.*

Tillagningskök

Antal barn/elever Kronor per barn/elev

200 39 940

300 24 570

1100 15 071

*observera att köken inte alltid är helt jämförbara då krav på utrustning 
och inventarier kan variera.
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Det är tydliga skillnader i kostnad och detta tillsammans med ovan 
redovisade uppgifter kring personal visar tydligt på vikten av att bygga 
större enheter inom både skola och förskola. Tyvärr finns inget 
jämförelseobjekt för 400 elever eller fler, då inga andra skolor byggts 
mellan intervallet 300 och 1100.

Sammanfattning
Det har funnits en politisk inriktning att maten ska tillagas så nära 
brukaren som möjligt. Traditionellt har även tillagningskök varit grunden 
för alla förskolor och flertalet skolor. De politiska kraven på råvarorna är 
höga och det har ställt stora krav på anpassning av verksamheterna för att 
klara de ekonomiska kraven.

Inom Barn och skolförvaltning Lund Öster har utredningar skett, på såväl 
skolkontorsnivå som i verksamheten för vilka åtgärder som krävs för att 
servera livsmedel enligt alla krav och ändå hålla budgeten. Ett par 
exempel är:

- God utbildning och fortbildning:

o  kring upphandlingsfrågor som hur man hittar bland avtalen och 
vågar ställa krav på leverantören

o Att baka eget bröd (färdigköpt ekologiskt bröd är mycket dyrt)

o Att laga vegetariskt

o Att återkyla tillagad mat (minska matsvinnet men ändå ha god 
livsmedelshygien) vilket kräver utrustning i köket

o Smittorisker och allmän livsmedelshygien

- Att ha nätverk där personalen i köken kan ställa upp för varandra 
så att man kan säkerställa att alla barn och elever får mat.

- Att dela recept, gärna näringsberäknade

- Att laga mat från grunden och undvika halvfabrikat som panerad 
fisk

Tillagning från grunden innebär att köket måste vara välutrustat men det 
innebär också att man kan använda billigare produkter än dyra 
halvfabrikat. Tyvärr har vi inte kunnat redovisa kostnadsjämförelser 
mellan tillagningskök och mottagningskök när det gäller lokal- och 
utrustningskostnader då det inte finns två jämförbara, nybyggda kök. De 
jämförelser som finns är mellan tillagningskök och då visar utredningen 
att fler elever per enhet innebär lägre investeringskostnader och 
driftskostnader. Det är ett argument bland flera som visar på vikten av att 
bygga färre och större enheter vid investering i nya skolor och förskolor.

Köken är idag splittrade när det gäller utformning, organisation och 
tillhörighet. Objekten är svåra att jämföra och det är inte en huvudman 
som får hela bilden över behovet i kommunen. Man behöver utreda vem 
som ska stå som ansvarig för att bättre klara samordningsvinster, utbilda 
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personal och ha en personalstyrka som klarar bemanningen under 
sjukfrånvaro och under perioder där portionerna är färre som vid lov. För 
att säkerställa att investeringarna sker där så behövs krävs beslut om 
lokalprogram för kök. Ett lokalprogram som alla ska följa och som kan 
vara vägledande vid renovering. Lokalprogrammet bör även innehålla 
rekommendationer kring vilken storlek som krävs för att enheten ska ha 
tillagningskök. Kökens lokalkostnader bör också fördelas på samma sätt 
över hela kommunens bestånd.

Lunds kommun har högre andel dietkost än andra kommuner. Trots att 
det i Kostpolicyn (utdrag ur) står: 

Ställs det ofta krav på att viss kost ska speciallagas för enskild elev trots 
att man i vissa fall skulle kunna hänvisa till det vegetariska alternativet. 
En central enhet för all dietkost bör utredas. En sådan enhet innebär 
troligen en kvalitetsökning för alla genom att även de minsta köken kan 
servera dietkost och att alla ska vara säkra på att den kost man får är 
korrekt.

Personalkostnaderna är högre per barn i mindre tillagningskök. För att 
fullt utnyttja tjänsterna (heltid) krävs över 100 barn i förskolan, optimalt 
verkar vara 130. Lokalkostnaderna, fördelat per barn, blir höga vid 
renovering och nybyggnation av mindre enheter. Ett kök som ska tillaga 
för 50 barn kräver nästan samma storlek som ett kök som kan tillaga för 
100 barn. Det gör att, med kravet på 10 kvm per barn, får barn i en liten 
förskola mindre kvadratmeter barnyta än barn på en större enhet, då 
köket proportionellt tar större plats på den lilla enheten. De allra minsta 
förskolorna/skolorna bör därför ha serveringskök med möjlighet till 
förvaring av produkter för frukost/mellanmål, ett alternativ som kan 
kombineras med ett samarbete mellan kök på mindre enheter som ligger 
nära varandra, där ett kök lagar mat till en eller två närliggande förskolor. 
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Slutsatser

 Utredningen har lyft fram flera argument som visar på vikten av 
att bygga färre och större enheter vid investeringar i nya skolor 
och förskolor.

 Förskolor bör ha minst 100 barn, vissa små enheters kök kan bli 
serveringskök genom ett samarbete mellan små kök som ligger 
nära varandra, där ett kök lagar till en eller två närliggande 
förskolor.

 Utred möjligheten att centralisera tillagningen av dietkost

 Ta beslut om standardutrustning för de tre kökstyperna som ska 
gälla vid all nybyggnation och ombyggnation

 Minska antalet krav på måltiderna, exempelvis andel ekologiskt 
och Fairtrade

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att överlämna utredningen till Kommunfullmäktige

Mats Jönsson
Skoldirektör

Anders Isaksson
Ekonom

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Servicenämnden
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Beställning behov Svaneskolan

Sammanfattning
Ärendet innehåller en beställning av Svaneskolans återuppbyggnad. 
Barn- och skolförvaltningen bedömer att Svaneskolans kapacitet är 
nödvändig i ett längre perspektiv. Projektet finansieras inom 
kommunstyrelsens investeringsbudget. 

Beslutsunderlag
Beställning behov Svaneskolan 2017-04-19 tjänsteskrivelse
Lokalprogram Svaneskolan 170327
Lokalplan Barn- och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14 v.2
Bilaga 1 Lokalplan BSN 161214 v.2

Barnets bästa
I ärendet har hänsyn tagits till geografisk placering av högstadieskolor i 
Lund stad. Elevers närhet till skola har varit en styrande faktor. 
Svaneskolan har idag en idrottsprofil som är ett stort v 

Ärendet
Ärendet innehåller en beställning av Svaneskolans återuppbyggnad. I 
befolkningsprognosen finns behov av Svaneskolans kapacitet.Barn- och 
skolförvaltningen bedömer att Svaneskolans kapacitet är nödvändig i ett 
längre perspektiv. Det pågår utredningsarbete kring skolans placering och 
utformning och beställningen rör en kapacitet som kan lösas på flera sätt. 
Den överkapacitet som finns genom att Fågelskolans högstadium inte är 
fullt utnyttjad bedöms i ett längre perspektiv behövas för utbyggnad av 
området kring Öresundsvägen.

För projektet har ett lokalprogram tagits fram för en skola med årskurs 7-
9 i fyra paralleller. 12 klasser med maximalt 30 elever per klass ger en 
kapacitet upp till 360 elever.    

Projektet finansieras inom kommunstyrelsens investeringsbudget. 
Projektets tidplan är svårbedömd då investeringen måste genomföras i 
samband med att övriga åtgärder på Svaneskolans tomt påbörjas



Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2017-04-19 BSL 2017/0316

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att hos kommunstyrelsen beställa ny Svaneskola enligt Lokalprogram 

Svaneskolan 170327.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Gustav Svensson
Lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Serviceförvaltningen
Kommunkontoret



Lokalprogram Svaneskolan 360 elever

Entré antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Vindfång 1 20 20
Foajé 1 50 50
Toaletter, städ 10 2 20
Programyta 90

Bibliotek antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Bibliotek 1 150 150
Programyta 150

Matsal - Café antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Matsal  1 150 210 210
Café 1 65
Scen 1 20 20
Kök 1 200
Programyta 495

Skolledning antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Arbetsrum 2 1 15 30
Administration 4 1 10 40
Möte L 1 15 30 30
Möte M 1 8 15 15
Post, kopiering 1 10 10
Förråd 1 10 10
Vaktmästare 1 10 10
Pausrum 1 40 70 70
Pentry 1 15 15
Kapprum 1 10 10
Toaletter, städ 3 2 6
Hcpwc/ personal 1 5 5
Programyta 251

Elevhälsa antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Skolsköterska 1 15 15
Vilrum 1 15 15
Hcpwc 1 5 5
Kurator/ psykolog 1 15 15
SYV 1 15 15
Programyta 65
Kompletterande toaletter 2 2

Studio 7-9 antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Elevskåp 3 20 60
Basrum L 1 60 128 128
Basrum  2 30 64 128



Grupprum M 2 15 32 64
Grupprum S 2 6 16 32
Öppen arbetsyta 1 64 64
Arbetsrum 3 6 16 48
Förråd 1 10 10
Toaletter, städ 10 2 20
Hcpwc/ personal 1 5 5
En studio 559

2 Studio Tot 1118



Speciallokaler enligt beräkning i standardlokalprogram
Musik 1
Verkstad 1
Kök 1
Lab 1

Musikrum antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Musik och rörelserum 1 30 70 70
Övningsrum 2 6 15 30
Förråd 1 10 10
Scen 1 20 0
Programyta 80

Verkstad antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Verkstad 1 30 150 150
Maskinrum 1 30 30
Förråd 2 10 20
Inspiration 1 10 10
Programyta 210

Kök antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Kök 1 15 80 80
Programyta 80

Lab antal rum pers rum kvm rum tot kvm
Lab 1 30 70 70
Preprum 1 20 20
Programyta 90

Total programyta 2629 kvm 
Programyta/elev 7,3 kvm 
BRA 3155 kvm 
BRA/elev 8,8 kvm 

Byggnadsyta total 3155 kvm



Årskurs 7-9

samutnyttjas som mötesrum 

Endast för 7‐9

6 x 30 elever, 15-18 pedagoger
400 x 550 mm (två skåp på varandra)
1‐4 rum eller öppen yta
kan ersättas med öppen yta/ delas in i flera rum



kan ersättas med öppen yta/ delas in i flera rum
kan ersättas med öppen gruppyta
samutnyttjas som mötesrum 



30 elever, 1 pedagoger

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

30 elever, 2 pedagoger

15 elever, 1 pedagog
inklusive förråd 10 kvm

30 elever, 1 pedagoger
teori 30 elever, lab 15 elever
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Yttrande över remiss: Utemiljö vid förskolor i 
Lunds kommun - Råd och riktlinjer

Sammanfattning
Ärendet innehåller remissyttrande över kommungemensamma råd och 
riktlinjer för planering av förskolors utmiljöer. Utemiljö vid förskolor i 
Lunds kommun är ett förslag till råd och riktlinjer som är framtaget i 
samarbete mellan flera förvaltningar och förtroendevalda och ger en 
samlad bild av hur kommunen ska arbeta med planering, utformning och 
upprustning av förskolegårdar inom Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Yttrande över remiss: Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun - Råd och 
riktlinjer Tjänsteskrivelse 2017-04-19
SN BN Remiss 2017-03-06 Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun - 
Råd och riktlinjer 
SN BN Tjänsteskrivelse 2017-01-26 Utemiljö vid förskolor i Lunds 
kommun - Råd och riktlinjer
Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun - Råd och riktlinjer 2017-01-26

Barnets bästa
Utemiljön vid förskolor är viktig för en god kvalité i verksamheten. En 
stor del av barnens dag spenderas utomhus. Ändamålsenligheten i 
utemiljön ska genom antagande av Utemiljö vid förskolor i Lunds 
kommun förbättras. Om barnens utemiljö i vissa fall inte kan uppfylla 
högt ställd krav på storlek så måste det uppvägas av ett högt lekvärde. 

Ärendet
Inom Lunds kommun finns flera beslut som i olika sammanhang på något 
sätt hanterar förskolornas utemiljö. I de flesta besluten sätts ett mått på 
storleken på utemiljö i förhållande till antalet barn som ska vara på 
förskolan. Måtten har ofta varit ambitiösa, vilket i grunden är bra sett ur 
ett barnperspektiv.  De senaste åren har det dock blivit allt svårare att 
skapa stora friytor till förskolor på grund av en intensivare förtätning av 
staden, samtidigt som en ökad ambition om att ha stora förskoleenheter 
finns. Allt fler väljer att bo kvar centralt när de får barn, samtidigt som 
kraven på återhållsamhet ökar vid bebyggande av jordbruksmark.  Lunds 
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kommuns beslutade skolgårdsmål, senast uppdaterade 2013, bedöms 
fortfarande vara relevanta och utgör en grund för det nu genomförda 
arbetet. Utöver dessa mål har det dock saknats styrdokument som 
reglerar den kvalitativa utformningen av gårdarna. 

En arbetsgrupp med representanter från SBK, BSF Lunds stad, BSF 
Lund öster, SF (Lundafastigheter och Markentreprenad) har gemensamt 
tagit fram materialet Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – Råd och 
riktlinjer. Arbetsgruppen har stämt av med en referensgrupp med fler 
representanter från dessa förvaltningar samt miljöförvaltningen och 
Naturskolan. Avstämningar med de förtroendevalda har skett enligt ovan. 
En omarbetad version av Malmös lekvärdesfaktor (2010-11) har tagits 
fram i samverkan. Arbetet i sig har resulterat i en utökad dialog över 
förvaltningsgränserna inom området, samt ytterligare ökat förståelsen för 
de olika behoven och synsätten som finns. Den nu framtagna 
lekvärdesfaktorn är tänkt att användas som en hjälp för att värdera ytan, 
hur ytorna ska användas och disponeras samt vad som krävs för att hålla 
en god kvalitet. 

Dokumentägande avseende Utemiljö för förskolor i Lunds kommun och 
Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Lunds kommun föreslås hamna hos 
stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret får uppdraget att ansvara 
för revideringar och att uppdatera dokumenten vid behov. Uppdateringar 
och revideringar anmäls till samtliga berörda nämnder och för det fall att 
ändringarna är av större eller mer genomgripande slag kan ny politisk 
behandling krävas. Detta ska dock inte vara fallet avseende de mindre 
justeringar som kan behöva ske fortlöpande.

Ett beslut i Kommunfullmäktige om att anta Utemiljö för förskolor i 
Lunds kommun föreslås samtidigt ersätta samtliga tidigare övergripande 
beslut (ej objektspecifika) som har fattats angående storlek på 
förskolegårdar.  

I samband med antagande i Kommunfullmäktige föreslås berörda 
politiker, tjänstemän och förskolepersonal få utbildning inom området. 
Naturskolan håller i utbildningarna tillsammans med berörda 
förvaltningar.

Barn- och skolförvaltningens synpunkter
Barn- och skolförvaltningen har genom hela processen deltagit i 
framtagande av Råd och riktlinjer. Förvaltningen ser positivt på det 
verktyg som nu tagits fram och som kommer användas som grund för 
planering av framtida förskolegårdar. Liknande underlag har tidigare till 
viss del saknats och även om den totala ytan är viktig så är utformning 
och kvalité minst lika viktig. 

Barn- och skolförvaltningen vill understryka att det vid planläggning av 
nya förskoletomter ska ges tillräcklig yta för barnens utevistelse. Barn- 
och skolförvaltningen föreslår en förändring av meningen ” Ambitionen 
ska vara att nå de rekommenderade ytorna.” på sidan 6. Förslag till ny 
text; ”Vid planläggning av nya bostadsområden måste målsättningen vara 
att uppfylla lekvärdesfaktorns högre krav avseende antal kvm per barn.”  
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Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att som eget yttrande överlämna Yttrande över remiss: Utemiljö vid 

förskolor i Lunds kommun - Råd och riktlinjer Tjänsteskrivelse 
2017-04-19

Mats Jönsson
Skoldirektör

Gustav Svensson
Lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
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Remiss: Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – 
Råd och riktlinjer  
 

Härmed översänds Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och 

riktlinjer. Arbetet godkändes för remissutskick i servicenämnden  

8 februari 2017 samt av byggnadsnämnden den 16 februari 2017.  

Remisstiden är från den 8 mars till den 5 maj 2017. 

Vad är Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun? 
Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun är ett förslag till råd och riktlinjer 

som är framtaget i samarbete mellan flera förvaltningar och förtroende-

valda och ger en samlad bild av hur kommunen ska arbeta med planering, 

utformning och upprustning av förskolegårdar inom Lunds kommun.  

 

De kommungemensamma råd och riktlinjerna för utemiljön vid förskolor 

ska framöver säkerställa en effektiv process som tillvaratar olika 

intressen och vara en hjälp i att hitta konstruktiva och välavvägda, 

långsiktigt hållbara lösningar. Parallellt med frågan om friytans storlek 

har också fokus ökat på frågan om hur gårdarna utformas och hur god 

kvalitetet ska skapas för barnen och lärandemiljön.  

 

Bilagor 
 Stadsbyggnadskontorets och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-26  

 Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer, 2017-01-26 

 

Remissutskick 
Synpunkter skickas senast den 5 maj 2017 till: 

Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 LUND eller byggnadsnamnden@lund.se 

 

Upplysningar om Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun: 

Maria Lindvall, telefon 046 359 58 12 

Gunilla Hansson, telefon 046 359 55 76 

mailto:byggnadsnamnden@lund.se
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Servicenämnden, Byggnadsnämnden 
 
 

 
 
Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – Råd 
och riktlinjer, remissutskick 
SN Dnr 2017/0047, BN 2016/0570 

Sammanfattning 
De senaste åren har det blivit allt svårare att avsätta stora friytor till 
förskolor på grund av bland annat en intensivare förtätning av staden. Det 
har vid några tillfällen varit så svårt att i planeringsskedet skapa 
förutsättningar för nya förskolor, att initiativ tagits till att utarbeta 
kommungemensamma råd och riktlinjer. Riktlinjerna ska framöver 
säkerställa en effektiv process som tillvaratar olika intressen och hittar 
konstruktiva och välavvägda, långsiktigt hållbara lösningar.  Parallellt 
med frågan om friytans storlek har också fokus ökat på frågan om hur 
gårdarna utformas och hur god kvalitetet ska skapas för barnen och 
lärandemiljön.  
 
Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun är ett förslag till råd och riktlinjer 
som är framtaget i samarbete mellan flera förvaltningar och 
förtroendevalda och ger en samlad bild av hur kommunen ska arbeta med 
planering, utformning och upprustning av förskolegårdar inom Lunds 
kommun. I förslaget till riktlinjer anges vilka rapporter och handlingar 
som ger bra underlag för bedömningar av förskolegårdar i olika skeden. 
Förslaget omfattar också en nyframtagen Lekvärdesfaktor för förskolor i 
Lunds kommun. Lekvärdesfaktorn är ett verktyg för att göra 
bedömningar kring lekvärdet på en förskolegård. Ambitionen är att skapa 
tillräckligt stora och kvalitativa förskolegårdar som möter barnens behov  
och bidrar till en god hälsa och bra lärandemiljö.  
 
Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun föreslås nu skickas på remiss till 
berörda instanser.  
 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, 
daterad 2017-01-26 (denna handling) 
 
Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer, daterad 
2017-01-26 



 TJÄNSTESKRIVELSE  
  2(4) 

 

 

Barnets bästa  
Förskolegårdar som möter barns behov bidrar till bättre hälsa och 
lärande för barn. Det är samtidigt av vikt för dagens barn, vilka är 
morgondagens vuxna, att dagens stadsplanering och samhällsbyggnad 
är långsiktigt hållbar och hanterar målkonflikter på ett strategiskt och 
övervägt sätt.  

Ärendet 

Bakgrund  
Inom Lunds kommun finns flera beslut som i olika sammanhang på något 
sätt hanterar förskolornas utemiljö. I de flesta besluten sätts ett mått på 
storleken på utemiljö i förhållande till antalet barn som ska vara på 
förskolan. Måtten har ofta varit ambitiösa, vilket i grunden är bra sett ur 
ett barnperspektiv.  De senaste åren har det dock blivit allt svårare att 
skapa stora friytor till förskolor på grund av en intensivare förtätning av 
staden, samtidigt som en ökad ambition om att ha stora förskoleenheter 
finns. Allt fler väljer att bo kvar centralt när de får barn, samtidigt som 
kraven på återhållsamhet ökar vid bebyggande av jordbruksmark.  Lunds 
kommuns beslutade skolgårdsmål, senast uppdaterade 2013, bedöms 
fortfarande vara relevanta och utgör en grund för det nu genomförda 
arbetet. Utöver dessa mål har det dock saknats styrdokument som 
reglerar den kvalitativa utformningen av gårdarna.  
 
På grund av att friytans storlek vid ett par tillfällen påverkat planarbetet 
av nya förskolor hölls vid två tillfällen gemensamma presidiemöten 
mellan BN och BSN Lunds stad 19 december 2014 och 13 augusti 2015. 
Mötena resulterade i att en process med en gemensam översyn av arbetet 
kring förskolornas utemiljö inleddes, tillsammans med flera berörda 
förvaltningar. Den 13 april 2016 hölls ett nytt presidiemöte där även SN:s 
och BSN Lund östers presidier deltog. Vid detta möte nåddes enighet om 
att det redan inledda arbetet, inklusive framtagande av en 
Lekvärdesfaktor, skulle genomföras för att skapa samordning och 
samstämmighet i kommunen kring vilka krav som ska ställas på en 
förskoletomt.  Servicenämnden och byggnadsnämnden fick i uppdrag att 
initiera ärendet hos kommunfullmäktige och dessförinnan sköta 
remissförfarandet.   

Process 
En arbetsgrupp med representanter från SBK, BSF Lunds stad, BSF 
Lund öster, SF (Lundafastigheter och Markentreprenad) har gemensamt 
tagit fram materialet. Arbetsgruppen har stämt av med en referensgrupp 
med fler representanter från dessa förvaltningar samt miljöförvaltningen 
och Naturskolan. Avstämningar med de förtroendevalda har skett enligt 
ovan.   
 
Arbetsgruppen har arbetat med att skapa en samsyn kring hur kommunen 
ska arbeta med förskolegårdarna och ta fram förslag till råd och riktlinjer 
för kommunen. Utgångspunkten har framför allt varit det nya allmänna 
rådet från Boverket om hur Plan- och bygglagens krav på tillräckligt stor 
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friyta på skolor och förskolor ska tolkas. En omarbetad version av 
Malmös lekvärdesfaktor (2010-11) har tagits fram i samverkan. Arbetet i 
sig har resulterat i en utökad dialog över förvaltningsgränserna inom 
området, samt ytterligare ökat förståelsen för de olika behoven och 
synsätten som finns.  
 

Förslag 
De föreslagna råden och riktlinjerna enligt Utemiljö för förskolor i Lunds 
kommun innebär i korthet följande. De mått som anges i Boverkets 
vägledning angående utemiljöer för förskolor, ska alltid används som en 
första utgångspunkt i tidiga planeringsskeden. Avvägningar görs sedan 
utifrån det enskilda fallet och med de verktyg och skrifter som redovisas i 
Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun. Förslaget tar också fasta på 
behovet av möjlighet till förändringar under processens gång. Dialog 
mellan berörda förvaltningar ska finnas såväl i tidiga planeringsskeden, 
som under planeringens olika faser fram till förvaltningsskede. 
Avvägningar som gjorts som påverkar barnens lekmiljö ska 
dokumenteras under processens gång.  
 
Den nu framtagna lekvärdesfaktorn är tänkt att användas som en hjälp för 
att värdera ytan, hur ytorna ska användas och disponeras samt vad som 
krävs för att hålla en god kvalitet.  
 
Vad gäller dokumentägandet avseende Utemiljö för förskolor i Lunds 
kommun, inklusive Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Lunds kommun, 
föreslås stadsbyggnadskontoret få uppdraget att ansvara för revideringar 
och att uppdatera dokumenten vid behov. Sådana uppdateringar och 
revideringar anmäls till samtliga berörda nämnder och för det fall att 
ändringarna är av större eller mer genomgripande slag kan ny politisk 
behandling krävas. Detta ska dock inte vara fallet avseende de mindre 
justeringar som kan behöva ske fortlöpande. 
 
Ett beslut i Kommunfullmäktige om att anta Utemiljö för förskolor i 
Lunds kommun föreslås samtidigt ersätta samtliga tidigare övergripande 
beslut (ej objektspecifika) som har fattats angående storlek på  
förskolegårdar.   
 
I samband med antagande i Kommunfullmäktige föreslås berörda 
politiker, tjänstemän och förskolepersonal få utbildning inom området. 
Naturskolan håller i utbildningarna tillsammans med berörda 
förvaltningar.  
 

Förslag till beslut 
 
Servicesnämnden  och Byggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att skicka ut Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och 

riktlinjer på remiss.  
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STADSBYGGNADSKONTORET SERVICENÄMNDEN 
 
 
 
Marcus Horning  Pål Svensson 
 
Beslut expedieras till: 
Akten 
Förvaltningscheferna 
 
 
Nämnder som ska besvara remissen: 

Miljönämnden 
Barn och skolnämnden Lunds stad 
Barn och skolnämnden Lund öster 
Tekniska nämnden 
Kultur och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
 
LKF 
Kommunala funktionshinderrådet 
 

För information: 
Socialförvaltningen 
Vård och omsorgsförvaltningen 
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Arbetsgrupp:
Maria Borisson Lindvall  SBK
Emma Dahlquist   SF Markentreprenad
Gunilla Hansson   SF Lundafastigheter
Linda Hassel   BSF Lund öster
Camilla Nilsson/Gustav Svensson BSF Lunds stad

Referensgrupp:
Astrid Avenberg Rosell  SBK
Anders Wånge Kjellsson  Naturskolan
Eva Persson   Naturskolan
Elisabeth Björck Nielsen  SF Markentreprenad
Ingrid Edling   SF Markentreprenad
Anna Holmgren   BSF Lund öster
Sebastian Rånes   BSF Lunds stad
Annika Skog   Miljöförvaltningen

Framsida foto: Colourbox
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Inledning och syfte
Inom Lunds kommun finns flera beslut som i 
olika sammanhang på något sätt hanterar för-
skolornas utemiljö. I de flesta besluten sätts 
ett mått på storleken på utemiljö i förhållande 
till antalet barn som ska vara på förskolan. 
Måtten har ofta varit ambitiösa, vilket i grun-
den är bra ur ett barnperspektiv.  De senaste 
åren har det dock blivit allt svårare att avsätta 
stora ytor till förskolor på grund av en inten-
sivare förtätning av staden, samtidigt som en 
ökad ambition om att ha stora förskoleenheter 
finns. Allt fler väljer att bo kvar centralt när 
de får barn, samtidigt som kraven på åter-
hållsamhet ökar vid bebyggande av jordbruk-
smark. Utöver Lunds kommuns skolgårdsmål 
har det dock saknats styrdokument som reg-
lerar den kvalitativa utformningen av gårdar-
na.  Den nu framtagna lekvärdesfaktorn ska 
användas som hjälp för att värdera ytan, hur 
ytorna ska användas och disponeras samt vad 
som krävs för att hålla en god kvalitet.

Under 2015 färdigställde Boverket ett nytt 
allmänt råd som beskriver vad Plan- och 
bygglagen menar med tillräcklig friyta för 
förskolegårdar och skolgårdar. I samband 
med detta gav Boverket också ut en väg-
ledning som på ett bra och pedagogiskt sätt 
presenterar forskning och goda exempel inom 
området. Samtidigt gav Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) ut en skrift om skolgår-
dar och förvaltningen av dem.

Lunds kommun har under 2014-16 genom-
fört ett arbete med att hitta en samsyn över 
förvaltningsgränserna avseende hur man kan 
arbeta med förskolegårdarna med dessa nya 
förutsättningar, med en bra kvalitet utifrån ett 
barnperspektiv. Utgångspunkten har framför 
allt varit det nya allmänna rådet från Bover-
ket om hur Plan- och bygglagens krav på 
tillräckligt stor friyta på skolor och förskolor 
ska tolkas. En omarbetad version av Malmös 
lekvärdesfaktor (2010-11) har tagits fram i 
samverkan. Arbetet i sig har resulterat i en 
utökad dialog över förvaltningsgränserna 
inom området, samt ytterligare ökat förståel-
sen för de olika behoven och synsätten som 
finns. Verktyget ska fungera som stöd både 
vid planering, utformning och bygglov av nya 
förskolegårdar samt som en hjälp vid upp-
rustning av befintliga förskolegårdar. 

Denna sammanställning samt lekvärdes-
faktorn skapar förutsättningar för en god 
utomhusmiljö för lek och lärande på kom-
munens förskolor. Därefter är det viktigt att 
verksamheten tar vara på och använder sig 
av dessa förutsättningar, tillsammans med en 
ändamålsenlig skötsel av gården. Denna del 
är lika viktig för att utemiljön ska vara en bra 
tillgång för barnen.
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Friyta och kvalitetsaspekter - allmänt råd och vägledning

Friyta
Friyta är den yta som barnen har tillgång till 
i direkt anslutning till sin förskola och kan 
använda vid sin utevistelse. Ytor för byggna-
der, parkering, angöringsplatser och andra för 
barnen otillgängliga ytor räknas bort. 

Allmänt råd (Boverket, 2015) Bilaga 2.
De allmänna råden innehåller generella 
rekommendationer om tillämpningen av 
föreskrifterna i en författning/lag och anger 
hur någon lämpligen kan eller bör handla 
för att uppfylla föreskrifterna. Boverket tar 
fram de allmänna råden för Plan- och byggla-
gen (PBL). I PBL står att det ”på tomt med 
lokaler för fritidshem, förskola, skola eller 
annan jämförlig verksamhet, ska det finnas 
tillräcklig stor friyta som är lämplig för lek 
och utevistelse” (8 kap. 9§ andra stycket). 

Utdrag ur det allmänna rådet om friyta för 
lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, 
skolor eller liknande verksamhet:

Vid placering och anordnande av friytor för 
lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, 
skolor eller liknande verksamhet bör särskilt 
beaktas friytans storlek, utformning, till-
gänglighet, säkerhet och förutsättningarna 
att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Med 
ändamålsenlig verksamhet avses i dessa all-
männa råd att friytan kan användas till lek, 
rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivi-
tet för den verksamhet som friytan är avsedd 
för. Friytan bör vara så rymlig att det utan 
svårighet eller risk för omfattande slitage går 
att ordna varierande terräng- och vegeta-
tionsförhållanden. 

Friytan bör kännetecknas av goda sol- och 
skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god 
ljudkvalitet. 

Friytan bör placeras i direkt anslutning till 
byggnadsverk som innehåller lokaler för 
förskola, förskoleklass, skola årskurs ett till 
sex, fritidshem eller liknande verksamhet och 
barnen och eleverna bör självständigt kunna 
ta sig mellan byggnadsverket och friytan. 

Vägledning: Gör plats för barn och unga 
(Boverket, 2015)
Texterna i vägledningen baseras både på 
forskning, beprövad praxis och goda exempel 
och man kan se vägledningen som ett redskap 
i arbetet med förskole- och skolgårdarna. 
Vägledningen är uppbyggd med 5 huvudkapi-
tel som behandlar olika delar i processen med 
förskole- och skolgårdar. 

Det första kapitlet Friyta nödvändig för en 
god livsmiljö beskriver varför det är viktigt 
med tillräcklig friyta baserat på forskning.   
Nästa kapitel Regelverk och ansvar visar på 
vilka lagar och förordningar som reglerar 
barnens utemiljö. Det tredje kapitlet Plane-
ring och prövning enligt PBL behandlar hur 
man kan arbeta i de olika planeringsskedena 
samt vid bygglovsprövning. I kapitlet Princi-
per för utformning finns tips på och principer 
för vad det är bra att tänka på när man utfor-
mar förskole- och skolgårdar.  I sista kapitlet 
Förvaltning som utvecklar gårdens kvalitéer 
finns texter om skötsel som är anpassad till 
barnen, om organisation och samverkan, kva-
litetsbedömning, tillsyn och säkerhet. 

Skolgården – Förvaltning och utveckling 
av förskole- och skolgården (SKL, 2015)
Boken innehåller texter om utemiljöns bety-
delse för barnen, om utformning och förvalt-
ning, samt resonemang kring de utmaningar 
kommunen står inför. Här finns även goda 
exempel, samt några nycklar till framtiden 
om hur kommunen ska arbeta med våra för-
skole- och skolgårdar för att lyckas få till bra 
utemiljöer. 
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Friyta och kvalitetsaspekter - mål och lekvärdesfaktor

Målbeskrivning för skolans och förskolans 
utemiljö (Lunds kommun, 2013)
En gemensam målbeskrivning för utomhus-
miljön på skolor och förskolor som är framta-
gen i ett förvaltningsövergripande arbete. De 
sju målen är att skol- och förskolegården ska 
vara:
   • En plats som visar att skolan/förskolan   
      bryr sig om den yttre miljön
   • En plats som går att påverka
   • En plats med många utrymmen för barn       
      och ungdomars olika behov
   • En pedagogisk resurs med plats för 
      kreativa projekt
   • En tillgång till stadsdelen
   • En plats med biologisk mångfald
   • En säker och hälsosam plats

Målen är beskrivna mer i detalj med hänvis-
ningar till olika planer, lagar och policys som 
finns, både inom kommunen och nationellt.  
Här finns även hänvisningar till forskning 
inom området. 

Lekvärdesfaktor (Lunds kommun) Bilaga 1. 
Lekvärdesfaktorn för Lunds kommun är 
framtagen i ett brett samarbete mellan flera 
förvaltningar inom Lunds kommun. 

Lekvärdesfaktorn är tänkt att kunna användas 
både vid planering och för att kunna inspi-
rera vid utformning av nya förskolegårdar 
och vid upprustning av befintliga gårdar. 
Den ska också vara en del i granskningen av 
bygglovshandlingar för förskolor. 

Syftet med att ha ett verktyg är att kunna 
säkerställa kvalitéerna och lekvärdet på 
gården, speciellt om friytan inte når upp till 
de rekommenderade ytorna 40 m²/barn och 
en totalyta om minst 3000 m² (Boverkets 
vägledning). Ambitionen ska vara att nå de 
rekommenderade ytorna. 

I lekvärdesfaktorn vägs friytan och lekkva-
litéerna samman till en bedömning av det 
totala lekvärdet. En mindre friyta ska till viss 
del kunna kompenseras med en hög kvalitet 
på innehållet. Lekvärdesfaktorn hjälper till 
att tydliggöra en del av de mjuka värdena 
på gården och värdera dem. Tydligheten av 
värdena gör det lättare att förstå men också 
att ställa krav. 

I Lunds kommuns version av lekvärdes-
faktorn är det sex bedömningspunkter som 
vägs samman. Tillsammans ger bedömnings-
punkterna en faktor som ger lekvärdet på en 
förskolegård.  Varje punkt kan ge mellan +1 
och -1 poäng. Totalt kan man få maximalt 6 
poäng för en gård. 

De sex bedömningspunkterna är: 
   • Friyta
   • Zonering av gården
   • Vegetation och topografi
   • Integration av lekutrustning
   • Möjlighet till omvärldsförståelse
   • Samspel mellan ute och inne

Byggnadsnämnden beslutar om vilken gräns 
för lekvärdesfaktorn samt vilka andra faktorer 
som behöver vägas in för att uppnå Plan- och 
bygglagens krav på tillräcklig friyta i sam-
band med bygglov. 
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Andra viktiga faktorer
Utöver allmänt råd och lekvärdesfaktor ska 
man vid varje förskola även beakta andra 
faktorer som kan påverka utformning och 
placering. 

Tillgänglighet
Tillgängliga ytor för alla är en viktig förut-
sättning för allas lika värde. Tillgänglighets-
krav finns lagreglerad i PBL. Den sortens 
tillgänglighet är allmän och ställer ett grund-
krav. När det gäller den enskilda individens 
behov finns särskilda medel att söka i Lunds 
kommun för att göra miljön tillgänglig uti-
från funktionsnedsättningen. 

Vid nyanläggning är det lämpligt att ha till-
gängligheten i åtanke och se till att de delar 
av gården som med små medel kan göras 
tillgängliga blir det. Exempelvis kan man se 
över bredd på ”cykelrundor” så de har rull-
stolsbredd och att lekredskap placeras så de i 
största möjliga mån är tillgängliga. 

Ur vägledningen: Gör plats för barn och unga
FAKTARUTA 3:2 Hur stor friyta behövs? 
Utifrån beprövad praxis och aktuell forsk-
ning har flera kommuner tagit fram egna 
riktlinjer med mått för friyta. Sådana 
riktlinjer är inte bindande men kan vara 
ett stöd vid handläggning av detaljplaner, 
bygglov och tillsynsärenden. 

Bedömningen av tillräckligt stor friyta bör 
ta hänsyn till både friytan per barn och till 
den totala storleken på friytan. 

Utemiljön ska vara bullerskyddad och ha 
en god luftkvalitet
Vid placering av förskolor ska hänsyn tas till 
områdets karaktär och förutsättningar. Ex-
empelvis i största möjliga mån undvika så att 
de inte ligger intill vältrafikerade vägar som 
ger förhöjda ljudnivåer och luftföroreningar. 
Byggnaden i sig själv kan utgöra ett buller-
skydd för en förskolegård. Inomhusnivåer för 
buller ska klaras oavsett byggnadens placering 
i förhållande till bullerkälla.

Marken ska vara fri från föroreningar
Mark som tidigare använts till annat ändamål 
kan innehålla föroreningar. Markprovtagning 
och eventuell sanering behöver göras innan 
marken är lämplig för förskola. 

Solens UV-strålning
Hudcancer är idag den vanligaste cancerformen 
i Sverige. Det beror på att vi människor utsätter 
oss för skadliga mängder av solens UV-strålning. 
Barn är extra utsatta, eftersom de har tunnare 
hud och därför bränner sig lättare. Växtlighet och 
spännande lekställen i skuggan minskar expone-
ringen för UV-strålning med nära hälften. Därför 
är det en viktig hälsofråga att man får med 
grönskan i planeringen av förskolegårdar och 
utemiljöer för barn. 

Ett rimligt mått utifrån antalet barn kan 
vara 40 m² friyta per barn i förskolan och 
30 m² friyta per barn i grundskolan. 

Forskning visar att den totala storleken på 
friytan helst bör överstiga 3 000 m². På en 
gård som är mindre, oavsett antal barn, kan 
en barngrupp få svårt att utveckla lek och 
socialt samspel på ett sätt som tillgodoser 
deras behov (Mårtensson et al 2009).
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Risktagande 
– en del i läro- och utvecklingsprocessen
Risker är inte bara ofrånkomliga, de kan vara 
nyttiga också. Barn vill utmana sina egna 
gränser, och redan från tidig ålder har männ-
iskan ett naturligt begär efter risker. Efter 
hand utvecklas en förmåga att hantera de 
risker vi frivilligt utsätter oss för. Ett sätt är 
att skapa stimulerande fysiska miljöer, eller 
att inte ta bort redan befintliga sådana miljöer, 
där barn kan lära sig ta risker på ett sätt som 
inte allvarligt skadar dem, ett så kallat kalky-
lerat risktagande. Skogsmiljöer är ett exempel 
på miljö som erbjuder barn ett sådant riskta-
gande.

För att skapa både utvecklande och trygga 
utomhusmiljöer bör man fokusera på att 
försöka undanröja verkliga faror – sådana 
som kan ge bestående men. För att bygga in 
ett kalkylerat risktagande så behöver man 
samtidigt undvika att agera utifrån rädsla för 
risker. I stället bör man utgå från vetenskaplig 
grund, vara systematisk och ha motiv för vald 
utformning och design. Särskilt ska man tän-
ka på vilka utmaningar som platsen erbjuder 
och dokumentera de gjorda valen. Trots en 
allsidig noggrannhet går det aldrig att balan-
sera barns kalkylerade risktagande med en 
helt säker och skadefri miljö.

Vissa saker kan man bara lära sig genom 
egen erfarenhet, som till exempel nyfikenhet, 
försiktighet, meningen med smärta, att göra 
välgrundade val samt konsekvenser av de val 
man gör. En potentiell risk är också en poten-
tiell möjlighet till lärande.

Andra viktiga faktorer
Löst material
Förutsättningar till att det finns naturligt löst 
material i form av till exempel sand, löv, 
stenar och pinnar bör eftersträvas på varje 
förskolegård. Löst material är en stor tillgång 
i den kreativa och pedagogiska leken och ger 
barnen möjlighet att påverka sin utemiljö. En 
väl använd förskolegård kan också upplevas 
rörig. Det visar att pedagogisk verksamhet 
pågår. 
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Förskolor vid förtätning
Lunds kommun strävar efter att förtäta staden 
och de övriga tätorterna för att minimera att 
de breder ut sig på jordbruksmarken, samt att 
bygga samhällen som underlättar för fotgäng-
are och cyklister och en bra kollektivtrafik. 
En tätare stad/tätort ökar möjligheten till god 
service, både offentlig och kommersiell. Tan-
ken är att förtäta och förbättra miljön vilket 
tillför ökade eller nya kvalitéer. När man har 
en verksamhet som bara är inomhus är det 
relativt lätt att förtäta med bibehållen eller 
bättre kvalitet. Förskolor är utrymmeskrävan-
de eftersom förskolegårdar inte går att stapla 
på höjden, samtidigt som det är ett lagkrav att 
barnen ska ha tillräcklig friyta. I planeringen 
bör därför förskolegårdar prioriteras. Efterfrå-
gan är dessutom stor att ha förskolor i närhe-
ten av där barnen bor.  

För att få till förskolor vid förtätning behöver 
man ibland minska ytorna något och lekvär-
desfaktorn ska hjälpa till att värdera att man 
får tillräckligt med lekvärde, trots de minska-
de ytorna. 
I vissa lägen kan man även behöva samut-
nyttja ytor, vilket inte är helt konfliktfritt. I 
vissa lägen kan exempelvis en bostadsgård i 
praktiken bli förskolegård. Detta blir på be-
kostnad av friyta för de boende. Det är också 
vanligt att det påverkar barnens möjlighet att 
använda ytan fullt ut, då det ofta blir högre 
krav på ”städning”, där barnens kreativitet 
inte får det utrymme som de borde ha. 

Även parkmark kan ibland ses som en yta 
att samutnyttja. Allmänna rådet beskriver 
att barnen på egen hand ska kunna ta sig till 
friytan. I praktiken innebär det att förskolan 
måste ligga i parken. Verksamheten vill i de 
flesta fall att gården är inhägnad. En sådan 
lösning innebär också att barnen inte har en 
egen yta, utan ska dela den med allmänheten 
och därmed inte heller kan använda den fullt 
ut som en förskolegård. 

Att samutnyttja ytor bör göras restriktivt för 
förskolor, då det ofta blir på bekostnad av 
värden för de olika brukarna som samsas om 
utrymmet. Finns inte utrymme för en egen 
förskolegård, är det bättre att titta på alterna-
tiv för samutnyttjande. Det är bra att få till en 
förskoleplats och en utemiljö i närheten av 
där barnen bor, snarare än att det är en plats 
långt bort som kan innebära långa restider 
för barn och föräldrar. Det är viktigt att göra 
avvägande i frågan i varje enskilt fall. 

Andra typer av samutnyttjande för att få till 
så stora friytor som möjligt kan vara att pla-
nera så att leveranser till förskolan kan skötas 
via gatan istället för en stor vändslinga inom 
fastigheten. 

Om förskolegården i någon del ligger på 
ett tak eller är underbyggd med garage, ska 
friytan vara på ett planterbart bjälklag, så att 
ytan kan innehålla gräs, buskar och mindre 
träd ändå. Bäst förutsättningar för en bra gård 
finns dock i marknivå. 
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Hur vi arbetar i Lunds kommun
Samverkan
Inom kommunen finns flera olika förvalt-
ningsövergripande grupper och projekt som 
arbetar med friytan för barn på förskolor och 
skolor.  

I kommunen finns ett nätverk av personer 
från flera förvaltningar som träffas ett par 
gånger per år för att informera sig och sam-
verka kring frågor som rör utemiljön på 
förskolor och skolor. 

Arbetssätt
De rapporter och dokument som beskrivs i 
denna handling ska användas som underlag 
vid bedömningar kring förskolors utemiljö 
inom Lunds kommun. Varje förskola har 
olika förutsättningar och därför ska vi alltid 
göra bedömningar och avvägningar utifrån 
den specifika förskolan. 

Vid planering av nya förskolor får avvägning-
ar göras mot olika intressen, med ambitio-
nen att nå Boverkets riktlinjer om storlek på 
friytan.  Avvägningar ska alltid göras i dialog 
med berörda förvaltningar. Vid de tillfällen vi 
inte klarar riktlinjerna på storlek är det viktigt 
att vi ser till att friytan ändå kan uppnå ett 
tillräckligt gott lekvärde. Det är viktigt att de 
avvägningar som görs i de specifika fallen 
dokumenteras. 

Vid upprustning av gårdar ska ambitionen 
vara att höja lekvärdet. Lunds kommuns 
målbeskrivning för skolans och förskolans 
utemiljö ska vara vägledande. 

Vem gör vad?
Kommunkontoret: Ansvarar för befolknings-
prognoser och investeringsbeslut. 

Stadsbyggnadskontoret: Planlägger tomter för 
förskolor i Fördjupade översiktsplaner och 
detaljplaner, samt godkänner ytor inklusive 
utformning av förskolegårdar vid bygglov. 

Barn- och skolförvaltningarna: Beställer och 
har verksamhetsansvar för förskola. 

Naturskolan: Ansvarar för programmet Grö-
na skolgårdar, vilket syftar till att utveckla 
utformningen och användningen av skol- och 
förskolgårdarna genom att bygga på delaktig-
het från barn, elever och personal. Natursko-
lan planerar och genomför handledning och 
utbildningsinsatser för samtliga inblandade 
aktörer om betydelsen av utomhusmiljö och 
utomhuspedagogik.

Lundafastigheter (Serviceförvaltningen): 
Utvecklar, uppför, underhåller och förvaltar 
skolbyggnader inklusive deras utemiljöer.

Markentreprenad (Serviceförvaltningen) - 
Anlägger och sköter kommunala förskolegår-
dar på uppdrag av Lundafastigheter. 

Mark och exploatering (Tekniska förvaltning-
en): Upplåter mark och beställer detaljplan. 

Park och natur och Gator och trafik (Tekniska 
förvaltningen): Ansvarar för allmän plats-
mark samt trafiksäkerhetsfrågor. 

Miljöförvaltningen: Ansvarar för tillsyn av 
förskolor inklusive utemiljön enligt miljöbal-
ken. 

Utbildningsförvaltningen: Prövar ansökning-
ar för att starta friförskolor och har tillsynsan-
svaret för dessa.
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Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Lunds kommun 
Lekvärdesfaktorn är ett verktyg som ska hjälpa till att väga ihop det totala värdet av storlek och 
innehåll på en förskolegård. Vid detaljplanering kan faktorerna användas i lägen då ytorna tydligt 
krymper, för att tidigt försäkra sig om att det går att få till tillräcklig friyta. Vid utformning av en ny 
gård eller upprustning av en befintlig gård kan faktorerna vara vägledande för att få till ett bra och 
varierande innehåll.  Vid bygglov används faktorerna som en del i bedömningen av tillräcklig friyta 
enligt Plan- och bygglagen.  
Lekvärdesfaktorn ska användas tillsammans med Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1 FRI 1) vid 
bedömningar av förskolegårdar.  

Friyta 
Till friytan räknas de ytor som barnen har tillgång till och kan använda vid sin utevistelse. Ytor för 
exempelvis förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering och ytor för leveranser där barnen inte kan 
vistas, räknas bort. Den totala ytan ska vara sammanhängande.  

+1 Gården är ˃40 m2/barn och ˃3000 m2 totalt. 

0 Gården är 30-40 m2/barn och ca 3000 m2 totalt. 

-1 Gården är < 30m2/barn och < 3000 m2 totalt. 

Zonering av gården 
En förskolegård bör ha egenskaper från tre zoner; en trygg, en vidlyftig och en vild. 

+1 Gården har egenskaper från alla tre zonerna. 

0 Gården har egenskaper från två av zonerna. 

-1 Gården upplevs endast som en zon. 

Innehåll i respektive zon: 
Trygg zon: Området närmast huset ska vara en plats för trygghet, lugn och ro. Zonen bör innehålla 
bord och sittplatser. Samlingsplats och lek för de minsta barnen bör förekomma. 
Vidlyftig zon: Erbjuder utrymme för rörelse i många olika riktningar och redskap som främjar en 
rörelsefylld lek. Redskapen kan exempelvis främja klätterlek och balansgång av olika slag. Även kullar 
och terräng kan skapa förutsättningar för den vidlyftiga leken. 
Vild zon: Bör vara placerad utanför den vidlyftiga zonen. Tät växtlighet ska ge möjlighet för barnen att 
uppleva känslan av att vara ifred. Den vilda zonen ska innehålla lekbar vegetation med buskar och träd 
och ska gärna utgöra en tredjedel av förskolegården. Varierad topografi förstärker den vilda karaktären. 

Vegetation och topografi: 

+1 Gården har varierad topografi. Det finns sammanhängande ytor med varierad vegetation – 
framför allt tåliga träd och buskar - som går att leka och klättra i. Det finns platser för lek i 
såväl soliga lägen som i skugga. Markmaterialen varieras med en övervägande del 
genomsläppliga material.  

0 Gård med enstaka kulle eller slänt. Delar av vegetationen är lekbar. Det finns platser i såväl 
soliga som skuggiga lägen.  

-1 Platt gård med vegetation som inte går att leka i.  I stort sett hela gården har samma 
solförhållanden. Den är antingen solbelyst eller ligger i skugga. 

Bilaga 1
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Integration av lekutrustning: 

+1 På ett flertal ställen finns exempel på lekredskap som är integrerade i landskapet. Dessa står 
således inte inom inramade ytor för lek. Naturliga partier av gårdens landskap kan användas 
som lekutrustning. 

0 Det finns lekredskap som är integrerade i landskapet, men de flesta står inom avgränsade 
områden utan kontakt med det omkringliggande landskapet. 

-1 I princip all lekutrustning står inom inramade lekområden. Landskapet utanför detta erbjuder 
en torftig lekmiljö. 

Möjlighet till omvärldsförståelse: 

+1 Gården förändras under året och det finns olika saker för barnen att göra här under de olika 
årstiderna. Det finns löst material för barnen att använda och möjlighet för konstruktionslek 
med exempelvis vatten och sand. Det finns odlingsmöjligheter på gården och någon 
naturlig/vild miljö där barnen kan följa kretsloppet.  

0 Ett flertal naturliga inslag på gården förändras med årstiderna. Delar av gården är möjliga för 
barnen att undersöka och påverka. Det finns någon form av praktiskt exempel på hur 
omvärlden fungerar, exempelvis odling. 

-1 Den största delen av gården är hårdgjord och inte möjlig att påverka. Färdiga lekredskap och 
anvisade lekytor styr leken. 

Samspel mellan ute och inne: 

+1 Både små och stora barn har god utsikt över grönska. Lågt placerade fönster gör att barnen 
kan se ut. Direktutgångar finns till gården. Direktkontakten gör det lätt att flytta ut den 
pedagogiska verksamheten. 

0 Barnen kan uppleva grönska inifrån verksamhetsrum. En del barn har direktutgångar till 
gården medan några barn måste invänta personal för att få tillgång till gården i dess helhet.  

-1 Ingen eller nästan ingen grönska upplevs inifrån verksamhetsrum. Det finns inga 
direktutgångar till gården utan barnen måste invänta personal för att få tillgång till gården i 
dess helhet. 
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Boverkets allmänna råd (2015:1) om  friyta för lek och 
utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande 
verksamhet; 

Utkom från trycket 
den 24 februari 2015 

beslutade den 24 februari 2015. 

Boverket beslutar följande allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid 
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet. 

Inledning 
Allmänt råd 
Detta är allmänna råd till 8 kap. 9 § andra stycket, 10 och 11 §§ plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. 

De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om 
tillämpningen av föreskrifterna i ovannämnda författning och anger hur 
någon lämpligen kan eller bör handla för att uppfylla föreskrifterna. 

De allmänna råden kan även innehålla vissa förklarande eller 
redaktionella upplysningar. 

De allmänna råden föregås av texten Allmänt råd och är tryckta med 
mindre och indragen text. 

Till plan- och bygglagen (2010:900) 

Placering och anordnande av friyta på obebyggd tomt 

8 kap. 9 § andra stycket 

Allmänt råd 
Vid placering och anordnande av friytor för lek och utevistelse vid 
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet bör särskilt beaktas 
friytans storlek, utformning, tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna 
att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Med ändamålsenlig verksamhet 
avses i dessa allmänna råd att friytan kan användas till lek, rekreation samt 
fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd 
för. Friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfat-
tande slitage går att ordna varierande terräng- och vegetationsförhållanden. 
Friytan bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, god luft-
kvalitet samt god ljudkvalitet.  

Friytan bör placeras i direkt anslutning till byggnadsverk som innehåller 
lokaler för förskola, förskoleklass, skola årskurs ett till sex, fritidshem eller 
liknande verksamhet och barnen och eleverna bör självständigt kunna ta sig 
mellan byggnadsverket och friytan. Friytan bör placeras i direkt eller i nära 
anslutning till byggnadsverk som innehåller lokaler för skola årskurs sju till 
nio och eleverna bör självständigt kunna ta sig mellan byggnadsverket och 
friytan. För gymnasieskolor bör friyta placeras och ordnas på det sätt som är 
skäligt med hänsyn till elevernas och verksamhetens behov. 

Bilaga 2
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Friytan bör inte senare kunna tas i anspråk för annat ändamål utan att 
ersättas med friyta med likvärdiga möjligheter till varierande lek och 
utevistelse. 

 

Placering och anordnande av friyta på bebyggd tomt 

8 kap. 10 och 11 §§ 

Allmänt råd 
Vid placering och anordnande av friyta på en bebyggd tomt bör det 
allmänna rådet till 8 kap. 9 § andra stycket tillämpas i skälig utsträckning.  
Vid skälighetsbedömningen bör särskilt beaktas förutsättningarna för 
ändamålsenlig verksamhet på friytan och att friytan är placerad så att barnen 
och eleverna självständigt kan ta sig mellan byggnadsverket som innehåller 
lokaler för förskola, förskoleklass, skola, fritidshem eller liknande 
verksamhet och friytan. 

 
                       
 

 
Dessa allmänna råd gäller från och med den 1 mars 2015. 
 

På Boverkets vägnar 
 
 
JANNA VALIK 
 
 

 Ulrika Åkerlund 
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Ann Edvik

046-3594708
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Barn- och skolnämnd Lund stad

Yttrande över remiss: Biblioteksplan för 
Lunds kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015 att ge kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Lunds 
kommun. Biblioteksplanen utgör ett långsiktigt strategiskt dokument som 
beskriver hur Lunds kommun arbetar med biblioteksfrågor samt vilken 
inriktning verksamheten och dess utveckling ska ha från och med 2018. 
Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av förvaltningsledningen för 
kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och skolförvaltningarna samt 
folkbibliotekschefen. Arbetsprocessen har skett i flera undergrupper och 
dialogforum där företrädare för bibliotek och skola har ingått. 

Biblioteksplanen är uppdelad i tre delar: det fysiska biblioteket, det 
rörliga biblioteket och det digitala biblioteket, där föreslagna 
prioriteringar för både folkbibliotek och skolbibliotek redovisas. 
Prioriteringar för skolbiblioteken enligt planen är mer öppettider och 
större tillgänglighet, prioriteringar av bildning, forskning, kultur, 
prioritering av särskilt prioriterade grupper enligt bibliotekslagen, medier 
på lättläst svenska och på andra språk, samt flexibla lokaler utifrån 
mångfald av aktiviteter i samråd med användarna av biblioteket. Vidare 
prioriteringar rör en stärkning av skolbiblioteket som pedagogisk resurs, 
utvärdering av förskolebibliotekens pedagogiska effekter utifrån läsning, 
förstärkning av skolbiblioteket som digital resurs, ansvar för fortbildning 
inom medie- och informationskunnighet till skolans personal från 
skolbiblioteket, god tillgänglighet av digitalt bibliotek och digitala 
hjälpmedel. 

Av prioriteringarna i biblioteksplanen stämmer fokus på skolbiblioteket 
som pedagogisk resurs, utvärdering av förskolebibliotekens pedagogiska 
effekter, god tillgänglighet av digitala hjälpmedel och digitalt bibliotek, 
väl med skolans styrdokument. Prioritering av kompetensutveckling 
inom medie- och informationskunnighet bör beslutas av rektor om det 
tillhör skolbiblioteket eller annan IKT-resurs. Flexibla lokaler är en fråga 
som rör både skolförvaltning och Lundafastigheter och bör också vara en 
fråga för dessa i dialog med rektor. Särskild hänsyn till prioriterade 
grupper enligt bibliotekslagen samt skolbiblioteket som samlande ansvar 
för digital satsning är andra prioriteringar för skolbibliotek i 
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remissversionen av biblioteksplanen: Skolbibliotek regleras av skollagen, 
inte i första hand av bibliotekslagen. Varje skolbibliotek bör vara 
anpassat efter verksamhetens unika elevbehov. Rektor är ansvarig för den 
inre organisationen. 

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse remiss 
biblioteksplan, den 24 mars 2017, dnr BSL 2017/0293
Kultur- och fritidsförvaltningens Biblioteksplan för Lunds kommun 
Remissversion remissversion 2017-02-16 
Kultur- och fritidsförvaltningen Lunds kommun Remissbrev 2017-02-16, 
dnr KU 2017/0015
Skollag 2010:800, 2 kap 36§
Skolinspektionens informationsblad Skolbibliotek, 2011-09-30

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn. Biblioteksplanen rör barn i hög grad, särskilt i 
verksamheten skolbibliotek som är helt inriktat på att underlätta 
måluppfyllelsen i skolan för barn. Barnets bästa ska beaktas. Barn har fått 
yttra sig i utarbetandet av Kultur- och fritidsförvaltningens 
Biblioteksplan för Lunds kommun Remissversion 2017-02-16, genom 
Lunds ungdomsting. 

Vissa av förslagen till prioriteringar av skolbibliotekens verksamhet 
innebär ökade kostnader, vilket i sin tur kan antas påverka barns tillgång 
till andra områden inom skolverksamheten negativt. Det statsbidrag 
skolor kan söka för ökad personalresurs inom skolbiblioteket täcker 
endast en liten del av kostnaden av resursen, bidraget är också översökt, 
vilket innebär att skolor i flera fall står utan bidrag efter ansökan. 

Ärendet
Om biblioteksplanen
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015 att ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Lunds
kommun. Nuvarande biblioteksplan gällde fram till 2014 och kommuner 
ska enligt bibliotekslagen (2013:801) ha en biblioteksplan för sin 
biblioteksverksamhet. 
Biblioteksplanen utgör ett långsiktigt strategiskt dokument som beskriver 
hur Lunds kommun arbetar med biblioteksfrågor samt vilken inriktning 
verksamheten och dess utveckling ska ha från och med 2018. 
Biblioteksplanen syftar också till att synliggöra utbudet och servicen för 
allmänheten och gynna deras möjligheter till insyn och påverkan. Planen 
ska omfatta samtliga bibliotek som Lunds kommun är huvudman för, det 
vill säga både folk- och skolbibliotek. 
Framtagandet av förslaget har skett under perioden augusti 2016 till 
januari 2017. Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av 
förvaltningsdirektörerna för kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och
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skolförvaltning Lunds stad, barn- och skolförvaltning Lund Öster, 
utbildningsförvaltningen samt folkbibliotekschefen. Arbetsprocessen har
inkluderat flera förvaltningar, företrädare för andra offentliga bibliotek 
och externa samarbetspartners. En arbetsgrupp har drivit arbetet och till 
sin hjälp har arbetsgruppen haft referenspersoner från kultur- och 
fritidsförvaltningen samt kontaktpersoner från övriga förvaltningar. 
Arbetet har skett utifrån fyra fokusområden ur bibliotekslagen: barn- och 
unga (inklusive elevperspektivet), prioriterade grupper, det digitala 
biblioteket samt samverkan. Inriktningsmålen är tillgänglighet, 
likvärdighet och delaktighet. Flera befintliga referens- och 
nätverksgrupper har varit delaktiga i framtagandet av planen. 
Dialogmöten har hållits med tjänstemän på Barn- och 
skolförvaltningarna. 

Prioriteringarna som rör skolbiblioteken i 
biblioteksplanen

Biblioteksplanens mål är uppdelade i tre delar: det fysiska biblioteket, det 
rörliga biblioteket samt det digitala biblioteket. Detta yttrande fokuserar 
på de prioriteringar som rör skolbiblioteket.

För det fysiska biblioteket finns följande prioritering för skolbibliotek: 
Skolorna ska verka för mer tillgängliga och öppna skolbibliotek under 
hela skoldagen. Detta kan ske både genom en ökning av de bemannade 
öppettiderna och genom självutlåning. Gemensamma prioriteringar för 
folk- och skolbiblioteken inom delen fysiskt bibliotek är prioriteringar 
inom främjande av bildning, upplysning, utbildning, forskning samt 
kultur, tillgänglighet för alla med prioritering av särskilt prioriterade 
grupper enligt bibliotekslagen, medier på lättläst svenska och på andra 
språk, mer flexibla lokaler utifrån mångfald av aktiviter och behov, 
utveckling av det fysiskta biblioteket i samspel och dialog med 
användarna. 

Det rörliga bibliotekets prioriteringar är i biblioteksplanen följande för 
skolbiblioteket: Skolbibliotekariens roll som pedagogisk resurs i 
underviningen, oavsett var den bedrivs, bör stärkas. Gemensamma 
prioriteringar för folk- och skolbiblioteken inom delen rörligt bibliotek är 
utvärdering av förskolebibliotekens pedagogiska effekter utifrån 
läsförmåga och läsförståelse, extra fokus på bibliotekslagens prioriterade 
grupper genom medier på lättläst svenska och medier på andra språk, 
utveckling av det rörliga biblioteket i samspel och dialog med 
användarna.

Det digitala bibliotekets prioriteringar i biblioteksplanen är följande för 
skolbiblioteket: Skolbiblioteken och dess personal ska utgöra en självklar 
resurs i frågor kring digitalisering i skolan. Skolorna bör särskilt ta 
tillvara skolbibliotekariens kompetens när det gäller att bidra till 
lärarnas kompetensutveckling inom medie- och informationskunnighet 
(MIK). Gemensamma prioriteringar för folk- och skolbiblioteken inom 
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delen digitalt bibliotek är tillvaratagande av den digitala teknikens 
möjligheter att nå fler och skapa större delaktighet och tillgänglighet, ett 
erbjudande om aktiviteter inom digitalisering och källkritik, god 
tillgänglighet i det digitala biblioteket, särskilt fokus på prioriterade 
grupper i bibliotekslagen genom tillgänglighet av digitala medier på 
lättläst svenska samt andra språk, tillhandahållande av digitala 
hjälpmedel för personer med läshinder samt informationsteknik 
anpassade till allas behov, utveckling av det digitala biblioteket i samspel 
och dialog med användarna. 

Skolbibliotek i Lunds stad
Samtliga grundskolor i Lunds stad erbjuder ”tillgång till skolbibliotek”, 
helt i enlighet med kraven i skollagen (2010:800) 2 kap 36§: Eleverna i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 
Enstaka skolor delar skolbibliotek (Lerbäckskolan/Oscarskolan, 
Vårfruskolan/Apelskolan) och någon skola samverkar med 
folkbiblioteket (Klostergården, Norra Fäladen). Hur skolorna bedriver 
skolbibliotek skiljer sig åt mellan skolorna. Några skolor förmedlar 
litteratur genom biblioteket, medan andra skolbibliotek bedriver en 
skolbiblioteksverksamhet integrerat i undervisningen och har fått 
utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass” av DiK flera år i rad. 

Barn- och skolförvaltningen Lunds stads yttrande 
över biblioteksplanen:
Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek, då 
skolbiblioteket flyttades över från bibliotekslagen till skollagen. Den 
bestämmelse som finns för skolbibliotek i skollagen är eleverna i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek 
(Skollag 2010:800, 2 kap 36§). Skolinspektionen har tolkat skollagens 
krav enligt följande: Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna 
skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det 
möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas 
utbildning för att bidra till att nå målen för denna, biblioteket omfattar 
böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra 
medier, biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning. 
Prioriteringen i biblioteksplanen Skolbibliotekariens roll som pedagogisk 
resurs i underviningen, oavsett var den bedrivs, bör stärkas är kärnan i 
skolbibliotekets roll från 1 juli 2011. Främjande av bildning, upplysning, 
utbildning, forskning samt kultur, tillgänglighet för alla, uppfyller också 
de krav som finns i skollagen, där rektor är ansvarig för att se till att 
eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat 
stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, till exempel 
bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. Att anpassa det rörliga 
biblioteket i samspel med användarna fyller skolans funktion kring 
elevinflytande, en central del i skolans arbete. 
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Prioriteringen att fokusera på prioriterade grupper enligt bibliotekslagen 
(personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter, personer med 
annat modersmål än svenska): Skolbiblioteket bör vara anpassat efter den 
elevgrupp som finns i skolan. Alltså antas olika skolbibliotek se olika ut. 
Lokaler och dess användning (prioriteringen flexibla lokaler) beslutas av 
rektor, barn- och skolförvaltningen samt Lundafastigheter. 
Funktionsnedsättningar av stor betydelse för anpassningar för skolan 
gällande skolbibliotek är inom läs- och skriv-området som har behov av 
anpassade läromedel, ofta digitala sådana. Detta innebär kostnader för 
skolorna. En annan betydande grupp elever i våra skolor är elever med 
olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessa barn är 
beroende av en stabil miljö med ett begränsat mått av yttre stimuli, så en 
föränderlig fysisk miljö i skolbiblioteket kan inverka negativt 
perceptionsmässigt för dem. 

Skolorna ska verka för mer tillgängliga och öppna skolbibliotek under 
hela skoldagen. Detta kan ske både genom en ökning av de bemannade 
öppettiderna och genom självutlåning. Ett skolbibliotek som uppfyller 
kravet på att vara en pedagogisk resurs i undervisningen kan ha 
begränsade öppettider som följd av det ökade arbetet i tillsammans med 
pedagoger. Införs kravet på ökade öppettider kan detta få som 
konsekvens ökade kostnader för våra skolenheter. Rektor har enligt 
skollagen rätt att besluta över sin inre organisation.

Att följa upp pedagogiska effekter av förskolebibliotek såväl som 
skolbibliotek är en naturlig del av det systematiska kvalitetsarbetet i 
verksamheterna. Detta bör ske av förskolorna i samarbete med 
grundskolorna. 

Prioriteringen för skolbiblioteket Skolbiblioteken och dess personal ska 
utgöra en självklar resurs i frågor kring digitalisering i skolan. Skolorna 
bör särskilt ta tillvara skolbibliotekariens kompetens när det gäller att 
bidra till lärarnas kompetensutveckling inom medie- och 
informationskunnighet (MIK). Flera skolor har anställda IT-pedagoger, 
som samverkar med personal i skolbiblioteket. Hur lärares fortbildning 
inom MIK genomförs är också en fråga som rektor förfogar över. Dock 
kan tilläggas att Nationell biblioteksstrategi har liknande tankar kring 
utvecklingen av skolbibliotekens roll. Förändringen in Lgr11 rörande 
ökad digital kompetens i skolans styrdokument knyter också 
skolbiblioteket till digitala satsningar. Ökade kostnader i samband med 
utökning av den digitala resursen bör beaktas. 

Frågor som rör källkritiskt förhållningssätt, utveckling av användning av 
digital teknik samt tillgänglighet av digitala hjälpmedel är centrala delar 
av skolans uppdrag. Eftersom läroplanen och kursplanerna från 1 juli 
2018 får ett tydligare krav på digitalisering blir det en prioritering som 
också kommer att innebära ökade kostnader.

Remissversionen av biblioteksplanen tar inte hänsyn till att flera skolor 
har deltidstjänster i skolbibliotek och i flera fall delas tjänster mellan 
skolorna. Detta påverkar förutsättningarna att arbeta i enlighet med 
biblioteksplanen. Ytterligare en aspekt är svårigheten att rekrytera den 
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personal till skolbiblioteket som innehar kompetens både inom litteratur 
och IKT. I flera fall har det tvingat skolor att sära på dessa uppdrag. För 
att öka möjligheter för skolor att rekrytera attraktiv personalresurs för det 
komplexa uppdraget i skolbiblioteken bör möjlighet till ”partnersystem” 
med bibliotekarieutbildning undersökas. Motsvarigheten på 
lärarutbildningarna kan tjäna som idémässig utgångspunkt. 

Uppföljning och utvärdering av biblioteksplanen 2020 riskerar att vara 
för tidigt för att kunna se påtagliga effekter i elevernas läsutveckling av 
förskolornas arbete i förskolebiblioteken. 

Sammanfattningsvis vill Barn- och skolförvaltningen Lunds stad i sitt 
yttrande särskilt uppmärksamma:

- Rektors beslutanderätt i skollagen kring frågor som rör 
prioriteringar i den inre organisationen, såsom bibliotekariens roll 
på skolan och bibliotekets öppettider. 

- Att små skolenheter ibland inte har ekonomiska möjligheter att 
bedriva skobibliotek på sina egna enheter, alternativt blir tvingade 
att dela personalresurser med andra skolenheter. Detta försvårar 
några av de prioriteringar som finns i biblioteksplanen.

- Prioriteringar som rör det fysiska och digitala biblioteket innebär i 
flera avseenden ökade kostnader för skolorna. 

- Uppföljning och utvärdering av biblioteksverksamheten i de 
förskolor som har förskolebibliotek bör senareläggas för att 
resultat ska kunna skönjas.  

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med 

förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över remiss 
Biblioteksplan” dnr 2017/0293.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Ann Edvik
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Skolområdeschefer
Rektorer
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Skolbibliotek 

Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek.  

Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya  

bestämmelserna och vilka krav myndigheten ställer  
för att en skola ska anses ge sina elever tillgång till skolbibliotek.  
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Nyheter i den nya skollagen 

 En bestämmelse om skolbibliotek flyttas från bibliotekslagen till skolla-

gen. 

 Eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek inte bara i grund- och gymna-

sieskolan utan även i grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och 

gymnasiesärskolan. 

 Krav på tillgång till skolbibliotek gäller nu även för fristående skolor. 

 

Skolinspektionens krav på skolbibliotek 

Skolinspektionen bedömer att följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna 

ska anses ha tillgång till skolbibliotek. Myndigheten kommer därför att utgå 

från dessa krav i tillsynen. 

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens loka-

ler eller på rimligt  avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinu-

erligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bi-

dra till att nå målen för denna. 

2. Biblioteket omfattar  böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informat-

ionsteknik och andra medier. 

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckl-

ing och stimulera till läsning. 
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1. Regleringen av skolbibliotek flyttas från bibliotekslagen 
till skollagen 

I den nya skollagens kapitel om huvudmän och ansvarsfördelning har man lagt 

till en en bestämmelse om elevers tillgång till skolbibliotek1. 

Bestämmelsen har ingen motsvarighet i 1985 års skollag, men i grundskoleför-

ordningen har det funnits en hänvisning till bibliotekslagens bestämmelser om 

skolbibliotek inom grundskolan2. Gymnasieförordningen saknar en sådan hän-

visning, trots att bibliotekslagens krav på skolbibliotek har gällt båda skolfor-

merna. Tidigare har det inte heller funnits några bestämmelser om skolbiblio-

tek för fristående skolor. 

Bibliotekslagen sa att det skulle ”finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att 

stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose 

deras behov av material för utbildningen” i grund- och gymnasieskolan3. 

Från den 1 juli 2011 ersätts bestämmelserna i bibliotekslagen med en hänvis-

ning till skollagens nya paragraf om skolbibliotek. I skollagen står att eleverna i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasi-

esärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek4. Bibliotekslagens formulering av syftet 

med biblioteket och formuleringen om lämplig fördelning har ingen motsva-

righet i den nya lagen. 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet5 framhålls 

rektorns ansvar för ”bibliotek”. Avsnittet om rektorns ansvar6 innehåller en 

uppräkning av ett antal områden där rektor ”inom givna ramar” har ett särskilt 

ansvar. Ett av ansvarsområdena gäller skolans arbetsmiljö, som ska utformas så 

att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat 

stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, till exempel bibliotek, 

datorer och andra hjälpmedel. Även i läroplanen för de frivilliga skolformerna 

finns samma krav7, men något annorlunda formulerat (”andra hjälpmedel” i 

stället för ”annat stöd” respektive ”andra tekniska hjälpmedel” i stället för 

”andra hjälpmedel”).  

                                                           
1 Skollagen, 2 kap. 36 § 
2 1985 års skollag, 1 kap. 4 § GrF 
3 Bibliotekslagen 1996:1596, 5 §  
4 Skollagen, 2 kap. 36 § 
5 Lgr 11 
6 Avsnitt 2.8 
7 Lpf 94, Avsnitt 2.6 Rektors ansvar 
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2. Fler skolformer och alla huvudmän omfattas av kravet 
på skolbibliotek 

Tidigare fanns det bara krav på skolbibliotek i grund- och gymnasieskolor, men 

enligt den nya skollagen ska även eleverna i grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.  

Den nya skollagens bestämmelse om skolbibliotek gäller dessutom även fri-

stående skolor. De tidigare bestämmelserna gällde bara skolor som drevs av 

kommuner och landsting. 

3. Definition av skolbibliotek 

I skollagen finns ingen närmare precisering av vad som kännetecknar ett skol-

bibliotek. Regeringen har i propositionen hänvisat till att med skolbibliotek 

”brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier och in-

formation som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i sko-

lans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”8. 

Även efter ändringen den 1 juli 2011 innehåller bibliotekslagen några mer pre-

ciserade krav på skolbiblioteken (samma krav som för folkbiblioteken). De ska 

ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böck-

er, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att 

främja språkutveckling och stimulera till läsning9. 

Enligt propositionen inför den nya skollagen ska organiseringen av skolbiblio-

teksverksamheten vara flexibel och tillgången till skolbibliotek kunna ordnas 

på olika sätt, beroende på de lokala förhållandena vid varje skola. Skolornas 

och elevernas olika behov och förutsättningar ska kunna medföra variation i 

anordnandet av skolbibliotek.  

Skolverket definerar ett skolbibliotek som ”en gemensam och ordnad resurs av 

medier och information som ställts till elevernas och lärarnas förfogande med 

hjälp av kompetent personal. Skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska 

verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Skolbibliotek kan därmed 

betraktas dels som en materiell resurs som är en del i en skolas läromedel och 

övrig utrustning, dels som en funktion som bidrar aktivt i kunskapsutveckling-

en och svarar för viss service.” 

Statens kulturråds skolbiblioteksutredning använde följande definition av 

skolbibliotek, där också bibliotekspersonal ingick: ”Skolbiblioteket är den eller 

de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det finns resurser i form av 

                                                           
8 Prop. 2009/10:165 sid. 283 
9 Bibliotekslagen, 9 § 
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medier, teknik och personal för att förmedla, söka och värdera information och 

läsupplevelser av alla slag” 10. 

Bibliotekslagen säger också att skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksam-

het åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bland annat 

genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt 

anpassade till dessa gruppers behov11. 

Varken i skollagen eller bibkiotekslagen finns det några bestämmelser som stäl-

ler krav på att det ska finnas en skolbibliotekarie.  

4. Krav på fysisk närhet till ett skolbibliotek 

Både i skollagen och i förarbetena till lagen står det att det är huvudmannen, 

alltså den som driver en skola, som avgör hur elevernas tillgång till skolbiblio-

tek ska ordnas. Lösningarna kan skifta utifrån lokala behov och förutsättningar. 

Det finns dock ett antal krav som måste vara uppfyllda för att eleverna ska ha 

den tillgång till skolbibliotek som skollagen ger dem rätt till.  

En fråga är om en skolenhet måste ha ett eget bibliotek eller om eleverna i stäl-

let kan hänvisas till exempelvis ett allmänt bibliotek på orten eller till en annan 

skolenhets skolbibliotek. 

Enligt bibliotekslagen framhålls skolbibliotekens särart genom en grundläg-

gande skillnad mellan skolbibliotek och folkbibliotek. I propositionen finns 

särskilda krav på hur skolbibliotek ska fungera; de ska vara en del av elevernas 

utbildning genom att ”ingå*…+ i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift 

att stödja elevernas lärande”. Eleverna ska alltså ha tillgång till ett bibliotek 

som är anpassat till och en del av deras utbildning. 

Lagens val av uttrycket ”tillgång till”, i stället för att reglera att varje skolenhet 

ska ha ett skolbibliotek, öppnar  för olika  fysiska lösningar, under förutsättning 

att kraven på hur skolbiblioteket ska fungera är uppfyllda. Skolbiblioteket bör 

därför ligga så att det går att använda i undervisningen, antingen i skolans 

egna lokaler eller på rimligt avstånd från skolan. Det kan röra sig om att en 

skola och ett folkbibliotek, med lokaler i direkt anslutning till varandra, har ett 

samarbete som innebär att alla krav på ett skolbiblioteks funktion är uppfyllda. 

En sådan lösning kan ju syfta till att ge eleverna så god tillgång till litteratur 

och andra informationsbärare som möjligt – just för att gynna utbildningen.  

Det kan också röra sig om att två skolor som ligger nära varandra har ett ge-

                                                           
10 Skolbiblioteken i Sverige, Rapport från Statens kulturråd 1999:1, sid. 10 
11 Bibliotekslagen, 8 §  
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mensamt skolbibliotek och att avståndet är så litet att biblioteket faktiskt bildar 

en integrerad del av utbildningen för båda skolornas elever.  

Kraven på skolbibliotekets funktion gäller lika för alla skolor. Det ekonomiska 

bidraget för skolbibliotek till fristående skolor kan dock vara mycket litet för 

små skolor. Det samma kan gälla för fördelningen av pengar till kommunala 

skolor. När det till exempel av geografiska skäl inte är möjligt för en sådan 

skola att samverka med en annan skola i närheten, måste tillgången till de 

funktioner som krävs för ett skolbibliotek tillgodoses på annat sätt. En lösning 

kan vara att använda annan informationsteknik än böcker i traditionell form. 

En bokbuss kan också vara en del av lösningen för skolor med den typen av 

förutsättningar.  

5. Funktionen – att stödja elevernas lärande och utgöra en 
resurs som informationsbärare 

Förutom den fysiska lösningen är ett grundläggande krav att skolbiblioteket 

fyller funktionen att stödja elevernas lärande, det vill säga används aktivt i ut-

bildningen. I läroplanen framhålls biblioteket som en del av skolans arbets-

miljö. Syftet med biblioteket är att eleverna själva ska kunna söka och utveckla 

kunskaper. I skollagen behandlas skolbibliotek i avsnittet om lokaler och ut-

rustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. 

Skollagens förarbeten förutsätter också att skolbiblioteket är en ”gemensam och 

ordnad resurs” av information. Det innebär  en fysisk lokal där biblioteket 

finns, till skillnad från till exempel att det finns böcker spridda i olika klassrum. 

Skolbiblioteket ska också, enligt bibliotekslagen, inte bara rymma böcker utan 

även ”informationsteknik och andra medier”. Biblioteket ska även tillgodose 

behov av material för utbildningen, stimulera elevernas intresse för läsning och 

litteratur samt bidra till deras språkutveckling. Detta ställer krav på såväl fack-

litteratur som skönlitteratur. 

Ett uttalat kvalitetskrav på biblioteksverksamheten är att den ska vara anpas-

sad till elevernas behov. Bibliotekslagen lyfter både fram allmänna behov med 

inriktning på att främja språkutveckling och att biblioteken ska stimulera till 

läsning. 

6. Här finns bestämmelserna om skolbibliotek 

Bestämmelser om skolbibliotek finns i 2 kap. 36 § skollagen (2010:800), i 5 och 

7–10 §§ bibliotekslagen (1996:1596, omtryckt 1998:1249, ändrad 2010:860), i av-

snitt 2.8 läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 

11). Skolbibliotek behandlas i propositionen (2009/10:165) i den allmänna moti-
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veringen på sid. 283–284, och, vad gäller konsekvensändring i blibliotekslagen, 

samt i specialmotiveringen på sid. 661. Ekonomiska konsekvenser behandlas på 

sid. 619–620. 
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Remiss avseende biblioteksplan för Lunds 
kommun

Med detta brev vill kultur- och fritidsnämnden ge er möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget till ny biblioteksplan för Lunds kommun. 

Om biblioteksplanen

Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015 att ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Lunds 
kommun. Biblioteksplanen ska utgöra ett långsiktigt strategiskt 
dokument som beskriver hur Lunds kommun arbetar med 
biblioteksfrågor samt vilken inriktning verksamheten och dess utveckling 
ska ha från och med 2018. Biblioteksplanen syftar också till att 
synliggöra utbudet och servicen för allmänheten och gynna deras 
möjligheter till insyn och påverkan. Planen ska omfatta samtliga 
bibliotek som Lunds kommun är huvudman för, det vill säga både folk- 
och skolbibliotek. 

Framtagandet av förslaget har skett under perioden augusti 2016 till 
januari 2017. Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av 
förvaltningsdirektörerna för kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och 
skolförvaltning Lunds stad, barn- och skolförvaltning Lund Öster, 
utbildningsförvaltningen samt folkbibliotekschefen. Arbetsprocessen har 
inkluderat flera förvaltningar, företrädare för andra offentliga bibliotek 
och externa samarbetspartners.

Remisstid och svar 

Remissvar önskas senast den 30 april 2017.

Karin Bergendorff
Bibliotekschef 

Bilaga 1: Sändlista
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Kultur- och fritidsnämnden

Sändlista

Kommunstyrelsen
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Byggnadsnämnden
Kommunala funktionshinderrådet
Kommunala integrationsrådet
Kommunala studentrådet
Unga i Lunds kommun genom Lunds ungdomsting, elevrådsdagarna och 
inflytandecaféer 
Kultur Skåne
Nätverket Biblioteken vid Lunds universitet
Sjukhusbiblioteken vid Skånes universitetssjukhus
Avdelningen för arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap 
samt museologi vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet 
LIPS – Lunds Ideella Föreningars Paraplyorganisation med Socialt arbete
Föreningen Dalbybibliotekets vänner
Västers biblioteks vänner
Stångbybibliotekets vänner
KLOK – Stödföreningen Klostergårdens kultur 
Veberöds kulturförening
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Förord 

(Avsändare till förordet kommer att vara styrgruppen för ny biblioteksplan, dvs. 

förvaltningsdirektörerna för kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och skolförvaltning Lunds stad, 

barn- och skolförvaltning Lund Öster, utbildningsförvaltningen samt folkbibliotekschefen. Förordet 

infogas i det slutgiltiga förslaget till biblioteksplan som behandlas av kommunfullmäktige hösten 

2017.) 
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Sammanfattning: Biblioteksplanen i korthet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 §: Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset 
för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.  
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1. Inledning 

Om biblioteksplanen 

Kommunfullmäktige beslutade att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en ny 

biblioteksplan för Lunds kommun i augusti 2015. Alla kommuner ska enligt bibliotekslagen 

(2013:801) anta en biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Den tidigare biblioteksplanen, som 

antogs av kommunfullmäktige 2008, hade inget uttalat slutår men tog tydligt sikte på 2014, vilket gör 

att den inte längre utgör ett aktuellt styrdokument.  

Biblioteksplanen är ett långsiktigt strategiskt dokument som beskriver hur Lunds kommun arbetar 

med biblioteksfrågor samt vilken inriktning verksamheten och dess utveckling ska ha från och med 

2018. Planen omfattar samtliga bibliotek som Lunds kommun är huvudman för, det vill säga både 

folk- och skolbibliotek. Tillsammans med nationella och lokala styrdokument ska biblioteksplanen 

vara ett redskap för medarbetare och beslutsfattare i utvecklingen av den kommunala 

biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen syftar också till att synliggöra utbudet och servicen för 

allmänheten och gynna deras möjligheter till insyn och påverkan. För genomförande, uppföljning och 

revidering av biblioteksplanen, se stycke 6. 

Hur planen har tagits fram 

Framtagandet av biblioteksplanen har skett under perioden augusti 2016 till januari 2017. Arbetet 

har letts av en styrgrupp bestående av förvaltningsdirektörerna för kultur- och fritidsförvaltningen, 

barn- och skolförvaltning Lunds stad, barn- och skolförvaltning Lund Öster, utbildningsförvaltningen 

samt folkbibliotekschefen. För att driva och samordna arbetet har det funnits en arbetsgrupp 

bestående av en utvecklingsstrateg på kultur- och fritidsförvaltningen, enhetschefen för bibliotek och 

medborgarservice samt en utvecklare/projektsamordnare från folkbiblioteken.  

Till arbetsgruppen har knutits referenspersoner från folkbiblioteken samt kontaktpersoner från barn- 

och skolförvaltning Lund Öster respektive utbildningsförvaltningen. Dessa har arbetat fördjupat inom 

fyra fokusområden som alla har sin utgångspunkt i bibliotekslagen. För vart och ett av 

fokusområdena har en kartläggning av nuläget gjorts, följt av en analys av framtida behov. 

Fokusområdena har varit barn och unga (inklusive elevperspektivet), prioriterade grupper, det 

digitala biblioteket och samverkan. 

Flera befintliga referens- och nätverksgrupper med skolledare, förskolechefer respektive 

skolbibliotekarier har varit delaktiga i framtagandet. Samtliga medarbetare inom folkbiblioteken har 

fått tillfälle att arbeta fördjupat med biblioteksplanen och processen har också innefattat 

dialogmöten med tjänstemän från skolförvaltningarna, kommunkontoret, vård- och omsorgs- och 

socialförvaltningen, företrädare för andra offentliga bibliotek samt externa samarbetspartners. 

Synpunkter från unga kring framtidens bibliotek har inhämtats i samverkan med Lunds ungdomsting.  
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2. Lagar, riktlinjer och styrdokument 

Internationell nivå 

FN-konventioner 

Artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är grunden för all 

biblioteksverksamhet som vilar på en demokratisk grund. Den säger att var och en har rätt till 

åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Det innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt att söka, ta 

emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.  

 

I FN:s barnkonvention manifesteras alla barns lika rättigheter och värde, rätt att uttrycka sig, bli 

lyssnade till och utvecklas. Barnets bästa ska vara i centrum när beslut om barn fattas. Särskilt viktigt 

att uppmärksamma i bibliotekssammanhang är varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, 

religionsfrihet och föreningsfrihet samt rätt att uttrycka sin mening och få sin åsikt beaktad.  

Unescos manifest 

Unescos folkbiblioteksmanifest slår fast att gratis och obegränsad tillgång till kunskap, kultur och 

information är en förutsättning för en demokratisk utveckling i ett samhälle. Folkbiblioteket ska vara 

en lokal port till kunskap, ge förutsättningar för det livslånga lärandet, skapa en grund för att 

medborgare ska kunna fatta välinformerade och självständiga beslut, samt möjliggöra kulturell 

utveckling för individer och sociala grupper.  

 

Unescos skolbiblioteksmanifest säger att skolbiblioteken, förutom att stödja och främja skolans 

utbildningsmål, ska främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli 

biblioteksanvändare. De ska erbjuda eleverna möjligheter att skapa och använda information som en 

väg till kunskap, förståelse, fantasi och glädje. Eleverna ska också erbjudas träning i att värdera och 

använda information, oavsett form, samt få insikt i och förståelse för olika kommunikationsformer.  

 

Enligt Unescos manifest om mångkulturella bibliotek bör bibliotek av alla slag avspegla, stödja och 

främja kulturell och språklig mångfald på såväl internationell som nationell och lokal nivå, och på det 

viset verka för tvärkulturell dialog och aktivt samhällsdeltagande. 

Nationell nivå 

Bibliotekslagen 

Bibliotekslagen (2013:801) gäller för all offentligt finansierad biblioteksverksamhet, alltså både folk- 

och skolbibliotek. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska enligt bibliotekslagen verka för 

det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. De ska också främja läsning, tillgång till litteratur, utbildning, forskning och kulturell 

verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Varje kommun ska ha 

folkbibliotek och det ska vara avgiftsfritt att låna litteratur. Vissa grupper är särskilt prioriterade, 

vilket beskrivs närmare i stycke 4.  
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Skollagen och läroplaner 

Enligt skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. I förarbetena till lagen förklaras 

att man med skolbibliotek vanligtvis brukar avse ”en gemensam och ordnad resurs av medier och 

information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska 

verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.” Skolinspektionen har preciserat hur denna 

bestämmelse ska tolkas. Myndigheten anger att följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska 

ha tillgång till skolbibliotek: 

● Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt 

avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av 

elevernas utbildning för att bidra till att nå målen.  

● Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra 

medier. 

● Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till 

läsning.  

 

Det är rektor som avgör hur elevernas tillgång till skolbibliotek ska lösas. Verksamheten måste dock 

organiseras så att eleverna har tillgång till skolbibliotek på det sätt som avses i skollagen.  

Läroplanen för grundskolan lägger bland annat vikt vid informationssökning och läs- och 

skrivutveckling. Läroplanen för gymnasieskolan betonar ett vetenskapligt synsätt och en källkritisk 

hållning, vilket stöds av skolbiblioteket som pedagogisk resurs. I båda läroplanerna betonas rektors 

ansvar för att eleverna får tillgång till skolbibliotek.  

Övrig lagstiftning med relevans för biblioteksverksamhet  

Det finns också annan lagstiftning som har relevans för biblioteken eller för delar av verksamheten.  

Upphovsrättslagen (2005:359) reglerar framställning och spridning av anpassade medier, till exempel 

talböcker, för personer med läshinder. Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering som 

har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lagen om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk (2009:724) syftar till att skydda och främja de nationella minoritetsspråken samt 

främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. 

Personuppgiftslagen (1998:204) samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar hur 

biblioteken ska hantera personuppgifter och uppgifter om vad som söks eller lånas.  

Regional nivå 

En ny regional biblioteksplan kommer att presenteras av Region Skåne våren 2017. Biblioteksplanen 

bygger vidare på den regionala kulturplanen som gäller 2016-2019, som bland annat uttrycker att 

regionen vill  

 stimulera fortsatt utveckling av bibliotek till öppna, tillgängliga och dynamiska platser och 

aktörer i lokalsamhället 

 främja en likvärdig tillgång till litteratur, information och kultur för alla invånare 

 tydliggöra biblioteken som viktiga aktörer i demokrati- och samhällsutvecklingen. 
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Lokal nivå 

Vision 2025 

Den nuvarande visionen för Lunds kommun talar bland annat om Lund som en plats med naturliga 

mötesplatser för en levande dialog med delaktighet och påverkan, där servicen är av god kvalitet, 

lättillgänglig och flexibel för att passa skiftande behov. En ny vision håller för närvarande på att tas 

fram och kommer att presenteras under våren 2017. 

Strategi för barnets bästa  

Barns rättigheter är särskilt prioriterade i Lunds kommun genom att kommunfullmäktige har antagit 

Barnets bästa – en strategi för att stärka barnets rättigheter. Den innebär att barns rättigheter ska 

beaktas vid alla kommunala beslut. I besluten ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn 

påverkas och hur barns bästa beaktats. En barnrättskommitté har uppdraget att följa och utveckla 

arbetet för att genomföra strategin. 

Verksamhetsuppdrag för SBC  

Ett verksamhetsuppdrag för skolbibliotekscentralen (SBC) antogs av kultur- och fritidsnämnden 2015. 

I verksamhetsuppdraget anges vad SBC ska uppnå men inte hur det ska genomföras. När denna 

biblioteksplan, som omfattar hela den kommunala biblioteksverksamheten, träder i kraft finns inte 

längre behov av ett separat verksamhetsuppdrag för SBC och dokumentet upphör därmed att gälla. 

3. Biblioteksstrukturen i Lund 

Biblioteksplanen gäller för de kommunala folk- och skolbiblioteken. I Lund finns även andra offentligt 

finansierade bibliotek. Med dessa ska de kommunala biblioteken, enligt bibliotekslagen, samverka. I 

följande stycke ges en samlad bild av biblioteksstrukturen i Lund. 

Bibliotek inom den kommunala organisationen 

Folkbibliotek 

Folkbibliotek är den gemensamma benämningen på de allmänna kommunala biblioteken. 

Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbiblioteken 

har kultur- och fritidsnämnden som huvudman och består av stadsbiblioteket samt nio 

stadsdelsbibliotek placerade i 

 Dalby 

 Genarp 

 Klostergården 

 Linero 

 Norra Fäladen 

 Stångby 

 Södra Sandby 
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 Veberöd 

 Väster 

Kultur- och fritidsnämnden planerar för två nya bibliotek inom de närmaste tre åren, ett i nordvästra 

Lund och ett på Brunnshög.  

Till folkbiblioteken hör också en biblioteksbuss, vilken fungerar som ett rullande folkbibliotek som kör 

både i Lunds stad och i de östra kommundelarna. Biblioteksbussen kompletterar de fysiska, fasta 

biblioteken och målgruppen är alla invånare i kommunen. Ett av syftena är att öka tillgängligheten 

för grupper som av olika skäl har svårt att ta sig till ett fysiskt bibliotek. Turer till kommunens 

förskolor utgör en stor del av bussens verksamhet, eftersom folkbiblioteken ska rikta särskilt fokus 

mot barn och unga. 

Skolbibliotek 

Barn- och skolnämnd Lunds stad respektive barn- och skolnämnd Lund Öster är huvudmän för 

skolbiblioteken inom grundskolan till och med 2017. Från och med januari 2018 införs, enligt beslut i 

kommunfullmäktige, en samlad barn- och skolnämnd med gemensam förvaltning. Målgruppen för 

skolbiblioteken inom grundskolan är elever i förskoleklass till och med årskurs nio.  

Ett skolbibliotek är en pedagogisk resurs som stöttar lärare och elever för att eleven ska nå sin 

måluppfyllelse med skolarbetet. Uppdraget som skolbibliotekarie innebär att arbeta i ett tydligt 

pedagogiskt sammanhang. Skolbibliotekariens uppdrag utgår från läroplanen och skolans övriga 

styrdokument. Det ingår i arbetsuppgifterna att ha undervisning kring sökmetoder, källkritik, 

upphovsrätt med mera. Även läsutveckling och lässtimulans är viktiga delar, liksom utveckling av 

elevernas digitala kompetens. Medie- och informationskunnighet (MIK) är ett centralt begrepp inom 

verksamheten. För den dagliga driften och för skolbibliotekens integrering i det pedagogiska arbetet 

ansvarar varje skolas rektor. Skolbiblioteken utformas och utvecklas av skolbibliotekarier, skolledare, 

lärare och elever utifrån varje skolas behov och arbetssätt. 

Skolbiblioteksverksamhet bedrivs vid samtliga 40 kommunala grundskolor. Målgruppen är elever i 

förskoleklass till och med årskurs nio. I ett par fall delar två skolor på ett skolbibliotek (detta gäller för 

Lerbäckskolan/Oskarskolan samt för Vårfruskolan/Apelskolan). Tre skolbibliotek (Klostergården, 

Norra Fäladen och Veberöd) är integrerade med folkbibliotekens stadsdelsbibliotek. Integreringen 

innebär samverkan och ansvarsfördelning reglerad i avtal kring lokaler, personal och medier.  

Skolbibliotek finns också på samtliga fyra kommunala gymnasieskolor. Dessa har 

utbildningsnämnden som huvudman. Målgrupp för skolbiblioteken inom gymnasieskolan är elever i 

årskurs ett till och med tre (inom gymnasiesärskolan även årskurs fyra).  

För en förteckning över den kommunala grund- och gymnasieskolans skolbibliotek, se bilaga 1. 

Skolbibliotekscentralen, SBC  

Kultur- och fritidsnämnden är huvudman för skolbibliotekscentralen (SBC) som är en central resurs 

och ett sammanhållande nav för skolbiblioteken inom grundskolorna i Lund. Genom samverkan med 

skolförvaltningarna och huvudmän för de fristående grundskolorna ska SBC stödja och stärka 

skolbiblioteken i Lund så att dessa verksamheter kan utvecklas och förstärkas i enlighet med 
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elevernas behov och måluppfyllelse, det vill säga bidra till att barn och ungdomar i Lund ges 

möjligheter att utveckla en god läsförståelse och därmed också ges bättre möjligheter till kunskap 

och bildning. Detta sker bland annat genom att SBC 

 ger konsultativt stöd i skolbiblioteksfrågor  

 bedriver omvärldsbevakning 

 samordnar och driver nätverk för erfarenhetsutbyte och kvalitetsutveckling för 

skolbibliotekarier respektive skolledare 

 ansvarar för administration, stöd och service till grund- och gymnasieskolor av gemensamma 

bibliotekssystem i samverkan med folkbibliotekens systemorganisation.  

 

Biblioteket på Komvux 

Under utbildningsförvaltningen ligger biblioteket på Komvux, som är Lunds lärcentrum för vuxna. 

Komvux driver förutom vuxenutbildningen även svenska för invandrare (SFI) och Lärvux. För att få 

studera på SFI ska eleven vara minst 16 år och på Komvux och Lärvux 20 år. Någon övre åldersgräns 

finns inte.  

Andra offentliga bibliotek i Lund 

Universitetsbibliotek 

Biblioteken vid Lunds universitet har staten som huvudman och ger service till studenter, forskare 

och lärare, men alla personer över 18 år som bor i Sverige kan låna och ta del av samlingarna.  

Universitetsbiblioteket bildar tillsammans med fakultets-, institutions- och centrumbiblioteken 

Nätverket Lunds Universitets Bibliotek, LUB. Samordning av nätverket sker genom 

Universitetsbibliotekets avdelning för samverkan. LUB-nätverket har en egen styrelse tillsatt av Lunds 

universitet, men varje institution har huvudansvaret för det egna biblioteket. Biblioteksdirektionen 

har ansvar för bland annat samordning, upphandling, kompetensutveckling och IKT-utveckling. 

Sjukhusbibliotek 

Region Skåne är huvudman för de sjukhusbibliotek som finns i Lund:   

 Sjukhusbiblioteket SUS med Patientforum vid Skånes universitetssjukhus är ett 

informationscentrum för patienter, anhöriga och personal inom sjukvården i Lund.  

 Psykiatribiblioteket Lund är en filial till sjukhusbiblioteket som är specialiserat på psykiatri, 

psykologi och sociologi. Biblioteket ger service till patienter, anhöriga och personal inom 

psykiatrin. 

 Barnbiblioteket på Barn- och ungdomssjukhuset, BUS, riktar sig till patienter, anhöriga och 

personal på sjukhuset. 

Sjukhusbiblioteket SUS ingår i Skånes universitetssjukhus, där driftledningsnämnden är 

sjukvårdsnämnden SUS, som i sin tur är underställd hälso- och sjukvårdsnämnden. Den politiska 

styrningen av övriga sjukhusbibliotek utövas av nämnden för mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt.  
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Kultur Skåne  

Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning, ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget i Skåne 

som handlar om att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller 

folkbiblioteken i länet samt att erbjuda olika former av stöd och utvecklingsmedel.  

4. Utgångspunkter 

Grundläggande uppdrag 

Bibliotekslagen beskriver ändamålet med bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet i Sverige i 

sin portalparagraf:  

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och 

intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 

övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 

Genom att använda begreppet ”biblioteksverksamhet” har regeringen understrukit att 

biblioteksverksamhet kan tillhandahållas på olika sätt i olika situationer. Det kan dels vara i form av 

traditionella bibliotek, dels i form av bokbussar eller olika typer av uppsökande verksamhet. 

Formuleringen ”alla” innebär att det inte finns någon avgränsning till personer som har svenskt 

medborgarskap eller som är folkbokförda i kommunen. Allas tillgång till information och kunskap är 

en väsentlig förutsättning för delaktighet i samhällslivet och det demokratiska samhällets utveckling.  

Tillgången till information och kunskap är särskilt viktig när det gäller grupper som möter olika 

former av hinder för att kunna ta del av det informationsutbud som tillhandahålls på 

mediemarknaden. Därför finns det i bibliotekslagen bestämmelser som innebär att vissa grupper 

särskilt ska prioriteras i bibliotekens verksamhet: 

4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov 

och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av 

information. 

5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland 

annat genom att erbjuda litteratur på 

1. de nationella minoritetsspråken, 

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 

3. lättläst svenska. 

Både mellan och inom var och en av de prioriterade grupperna finns stora variationer när det gäller 

förutsättningar och behov. Att ägna dem särskild uppmärksamhet innebär till exempel att erbjuda 

anpassade medier (såsom medier på andra språk, talböcker, ljudböcker och storstilsböcker), tekniska 

hjälpmedel, särskilda tjänster och programverksamhet. I förhållande till de nationella minoriteterna 
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har biblioteken en nyckelroll när det gäller att erbjuda information och litteratur på 

minoritetsspråken men också i att synliggöra minoritetsspråken i förhållande till 

majoritetsbefolkningen, oavsett hur många minoritetsrepresentanter som bor i kommunen1.  

En annan grupp som folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt är barn och unga: 

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att 

främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 

litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. 

Att lagtexten anger just litteratur som exempel på vad som ska erbjudas barn och ungdomar har 

regeringen motiverat med att litteraturen har en central ställning för språkutveckling och 

läsförståelse. Litteratur ska här förstås i vid mening och innefattar därför både skön- och 

facklitteratur i olika tekniska format. Utbudet ska anpassas till olika åldersgrupper och till de skilda 

förutsättningar barn och ungdomar kan ha, till exempel på grund av funktionsnedsättningar. Det ska 

också tillgodose behoven hos barn och unga som tillhör nationella minoriteter eller som har annat 

modersmål än svenska. 

Omvärldsfaktorer 

Den strategiska inriktningen för folk- och skolbiblioteken i Lund har sin utgångspunkt i uppdraget 

enligt lagen (se ovan), men också i den allmänna ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen i 

samhället. Följande omvärldsfaktorer bedöms vara särskilt viktiga för biblioteken att förhålla sig till: 

 Den digitala utvecklingen med snabba förändringar inom medier och digital teknik, där 

digitala klyftor mellan användare och icke-användare leder till bristande jämlikhet avseende 

tillgänglighet till medier och kultur. 

 Skillnader i vilken digital information människor tar del av. Så kallade filterbubblor uppstår 

när sökmotorer med hjälp av algoritmer automatiskt anpassar eller filtrerar innehåll utifrån 

användarens tidigare sökningar och aktiviteter på sociala medier. Det kan göra det lättare att 

bara interagera med personer som stärker den egna uppfattningen eller världsbilden, vilket 

bidrar till ökad kunskaps- och åsiktspolarisering.  

 Ett ökat utbud av medier och upplevelser som innebär konkurrens om människors tid. Den 

traditionella läsningen minskar till förmån för nya vanor och beteenden som ofta präglas av 

en hög grad av deltagande. Fler och fler människor blir producenter av innehåll.  

 Minskad tillgång till digitalt innehåll, så kallad digital inlåsning, som en konsekvens av att 

bestämmelserna om till exempel upphovsrätt inte är anpassade efter den snabba digitala 

utvecklingen. Även marknadsmässiga faktorer kopplade till leverantörernas affärsmodeller 

bidrar till inlåsningseffekter. 

 Ökande socioekonomiska skillnader i regionen. Skånes regionala utvecklingsstrategi Det 

öppna Skåne 2030 (2014) pekar bland annat på utmaningar när det gäller skillnader i 

medellivslängd och hälsa kopplat till utbildningsnivå, sysselsättning, boendemiljö, kön, 

etnicitet, levnadsvillkor och levnadsvanor.  

                                                           
1
 De nationella minoriteterna utgörs av judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 
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Ytterligare en omvärldsfaktor som har betydelse för folk- och skolbiblioteken är den nationella 

biblioteksstrategi som regeringen har gett Kungliga Biblioteket i uppdrag att ta fram. I 

regeringsuppdraget ingår att ta fram förslag på långsiktiga mål och strategier för att främja 

samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet. Arbetet ska delredovisas 

hösten 2017 och vara färdigt våren 2019.  

Närvärldsfaktorer 

Det finns också lokala faktorer som påverkar folk- och skolbiblioteken i Lund: 

 Den generellt höga utbildningsnivån hos lundaborna och den höga andelen aktiva 

biblioteksanvändare jämfört med andra kommuner. 

 Utbildningsväsendet, med närheten till universitetet och många gymnasieelever som söker 

sig till Lunds gymnasieskolor från andra kommuner i Skåne. 

 Den stora inpendlingen till kommunen i förhållande till dess storlek. Lunds folkmängd är  

16 000 personer större under arbetstid än på kvällar och helger. Många av inpendlarna är 

biblioteksanvändare. 

 Kommunens budget, som påverkas av att behovet av kommunala tjänster förväntas öka 

snabbare än skatteintäkterna under de kommande åren. 

 Demografiska förändringar i form av ett ökat antal äldre kommuninvånare, fler elever i 

grundskolan och fler invånare som har annat modersmål än svenska. 

 Lokala socioekonomiska skillnader som för bibliotekens del innebär användare med olika 

resurser och behov. Till exempel lever cirka fem procent av barnen i Lund i hushåll som 

någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd. Andelen barn i långvariga 

biståndshushåll är cirka två procent. 

 De geografiska förutsättningarna i kommunen, med förhållandevis stora avstånd mellan 

tätorten Lund och de östra kommundelarna.  

5. Strategisk inriktning 

Inriktningsmål – vad vi ska sträva efter 

En analys av nuläget inom folk- och skolbiblioteken har lett fram till tre inriktningsmål som 

biblioteken behöver sträva efter för att leva upp till sitt uppdrag samt för att möta omvärldens 

förväntningar och de allt snabbare förändringarna i samhället:  

 Tillgänglighet  

Bibliotekens verksamhet ska fungera och vara tillgänglig för alla. Tillgänglighet ska prägla 

lokalernas fysiska beskaffenhet, den digitala miljön, tillgången till information och 

personalens bemötande och förhållningssätt. Trösklarna ska vara låga, i såväl bokstavlig som 

bildlig mening. Närhet till biblioteksverksamhet är betydelsefullt, inte minst för barn och 

unga. 

 

 Likvärdighet  

Biblioteken ska eftersträva en likvärdighet i utbudet av information, medier, service och 

mötesplatser. Oavsett bostadsort, bakgrund och förutsättningar ska användarna ha tillgång 
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till folkbibliotek av hög kvalitet. Alla elever i den kommunala grund- och gymnasieskolan ska 

ha tillgång till bra skolbibliotek som bidrar till deras måluppfyllelse. 

 

 Delaktighet  

Biblioteksanvändarna ska ges möjlighet att medverka i och ha inflytande över verksamhetens 

utformning och innehåll. Bibliotekens arbete för att öka människors möjligheter att utvecklas 

när det gäller läsning, informationskompetens och andra grundläggande demokratiska 

värden bidrar till att ge alla invånare förutsättningar att ta aktiv del i samhället och påverka 

den egna situationen. Genom att möjliggöra dialog och eget skapande kan biblioteken ta 

tillvara på människors kunskap och engagemang och bedriva verksamhet som möter 

användarnas behov där den bäst behövs. Särskild vikt bör läggas vid att utveckla former för 

att öka delaktigheten hos barn och unga.   

Utvecklingsområden – vad vi ska satsa på  

Bibliotekets tre arenor 

Johanna Rivano Eckerdal (2014), universitetslektor och forskare i biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Lunds universitet, har beskrivit bibliotek som ett görande, snarare än som 

en statisk verksamhet. Hon använder biblioteksverksamhet som ett verb istället för ett substantiv: att 

biblioteka. Det innebär att bilden av biblioteket som ett konstant tillstånd ersätts av förståelsen av 

bibliotek som ett ständigt görande, blivande. I Lund görs bibliotek på tre arenor – en fysisk, en rörlig 

och en digital – som kompletterar, förstärker och samspelar med varandra. Nedan beskrivs arenorna 

och de prioriteringar som krävs för att utveckla dem från och med 2018.  

Det fysiska biblioteket  

De fysiska samlingarna är en viktig del av folk- och skolbibliotekens verksamhet. Utbudet av medier 

måste vara rikt och varierat för att möta behov och önskemål hos befintliga och framtida användare. 

På senare år har de fysiska utlånen minskat i takt med att allt fler medier blir tillgängliga digitalt och 

människor får mer digitala vanor. Det innebär inte att det fysiska biblioteket har blivit mindre 

relevant – tvärtom har bibliotekets funktion som plats för möten, upplevelser och skapande blivit allt 

mer betydelsefull.  

Biblioteket är en av få platser i samhället där människor med olika bakgrund och i olika åldrar kan 

mötas spontant, utan krav och utan kostnad. Det är en icke-kommersiell, neutral miljö som ger 

besökarna möjlighet till kunskap, upplevelser, skapande och delaktighet. Det fysiska biblioteket är 

centralt för uppdraget att främja kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning i det demokratiska 

samhället. Biblioteken ska därför fortsätta att utvecklas som en välkomnande, tillgänglig och attraktiv 

plats för alla.  

Den fysiska bibliotekskartan i Lund har varit relativt oförändrad under lång tid, samtidigt som Lunds 

kommun, framför allt Lunds tätort, har vuxit och nya bostadsområden har tagit form. Under de 

närmaste åren kommer förändringar att ske i form av två nya folkbibliotek, ett i nordvästra Lund och 

ett på Brunnshög. Allt snabbare samhällsförändringar i kombination med människors förändrade 

krav och förväntningar aktualiserar frågor om var bibliotek ska finnas och hur de ska utformas. 

Biblioteksstrukturen behöver kontinuerligt omprövas och vid behov omskapas för att biblioteken ska 
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kunna utföra sitt uppdrag. Utgångspunkten ska vara att biblioteken ska vara placerade så att de kan 

nås av så många som möjligt och på bästa sätt bidra till likvärdig tillgång till folkbibliotek i 

kommunen.  

 
Gemensamma prioriteringar för folk- och skolbiblioteken 
 

 Folk- och skolbiblioteken ska utvecklas som möjliggörare och arena för aktiviteter som 
främjar bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.  

 Innehållet och miljön i det fysiska biblioteket ska vara utformat så att det är tillgängligt för 
alla. Extra fokus ska läggas på arbete riktat gentemot bibliotekslagens prioriterade grupper. 
Hållbara sätt att tillgodose behovet av medier på lättläst svenska och på andra språk ska 
utvecklas. 

 Bibliotekslokalerna ska göras mer flexibla för att kunna möta en större mångfald av 
aktiviteter och behov. Det kan handla om anpassning av befintliga lokaler eller om placering 
och utformning av nya lokaler. 

 Det fysiska biblioteket ska kontinuerligt utvecklas i samspel och dialog med användarna. 
 

Prioriteringar för folkbiblioteken 
 

 Den fysiska tillgängligheten på folkbiblioteken för personer med funktionsnedsättningar ska 
förbättras. 

 Möjligheterna ska öka för alla – kommuninvånare, föreningar, kulturaktörer, studieförbund 
och andra aktörer – att själva fylla biblioteket med verksamhet. 

 Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning. 

 Andelen av dygnets timmar då folkbibliotekens lokaler är tillgängliga för användarna ska 
öka. Detta kan ske både genom en ökning av de bemannade öppettiderna och genom 
meröppet, som innebär att användarna får tillgång till bibliotekslokaler, medier, teknik och 
trådlösa nätverk under tider då biblioteken inte är bemannade. 

 Folkbibliotekens lokalisering och öppettider ska regelbundet analyseras och omprövas för 
att på bästa sätt möta allmänhetens behov. 

 
Prioriteringar för skolbiblioteken 
 

 Skolorna ska verka för mer tillgängliga och öppna skolbibliotek under hela skoldagen. Detta 
kan ske både genom en ökning av de bemannade öppettiderna och genom självutlåning. 

 

Det rörliga biblioteket  

Bibliotek ska finnas där människor är. Genom att bedriva verksamhet utanför de egna lokalerna kan 

folkbiblioteken nå nya målgrupper och verka för bildning, läsning och inspiration nära allmänheten. 

Exempel på detta är biblioteksbussen och de så kallade popup-biblioteken. Popup-bibliotek kan 

definieras som en verksamhet, utanför det fysiska biblioteket, som är tidsbegränsad, oväntad och 

situationsanpassad. En form av popup-bibliotek är folkbibliotekens lådcyklar, som kan lastas med 

böcker och portabla terminaler för utlån och utfärdande av lånekort. 

Det rörliga biblioteket kan också innebära att agera i sammanhang och på arenor som tillhör andra 

verksamheter. Ett exempel på detta är förskolebiblioteken som drivs i samverkan mellan 
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folkbibliotek och förskolor i Lund i syfte att ge barn i åldern ett till fem år tillgång till läsning och 

litteratur i deras närmiljö2. Förskolebiblioteken ska också ge föräldrar kunskap om högläsningens 

betydelse för barns språkutveckling, skolprestationer och livsvillkor, och därmed motivera och öka 

antalet föräldrar som läser regelbundet för sina barn. Pedagogerna ska i sin tur inspireras till att 

arbeta med högläsning, boksamtal och medie- och informationskunnighet (MIK) i förskolan. Denna 

form av samverkan mellan folkbiblioteken och förskolor är en viktig kanal i arbetet med att ge alla 

barn likvärdiga möjligheter att ta del av folkbibliotekens utbud.  

Rörlighet ska också prägla skolbibliotekariernas arbete. Skolbiblioteket ska inte främst ses som en 

samlingsplats för information och litteratur. Istället ska fokus ligga på skolbibliotekariens 

kompetenser: läsfrämjande samt medie- och informationskunnighet. Denna kompetens behövs på 

fler fysiska platser än inne på biblioteket. Skolbibliotekets verksamhet ska utgå från pedagogiken, 

vilket innebär att befinna sig med elever och lärare i den konkreta lärsituationen, oavsett om den 

sker i klassrummet eller någon annanstans. 

 
Gemensamma prioriteringar för folk- och skolbiblioteken 
 

 De pedagogiska effekterna av förskolebiblioteken ska utvärderas med fokus på läsförmåga 
och läsförståelse. 

 Extra fokus ska läggas på arbete riktat till bibliotekslagens prioriterade grupper. Hållbara sätt 
att tillgodose behovet av medier på lättläst svenska och på andra språk ska utvecklas. 

 Det rörliga biblioteket ska kontinuerligt utvecklas i samspel och dialog med användarna. 
 

Prioriteringar för folkbiblioteken 
 

 Folkbiblioteken ska utveckla ett rörligt och utåtriktat arbetssätt för att nå fler människor och 
skapa mervärde för bibliotekets samtliga arenor.  

 I det rörliga arbetet ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för 
att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. 

 Biblioteksbussen ska fortsätta att utvecklas som en integrerad del av den rörliga 
verksamheten. I första hand ska biblioteksbussen användas för att nå barn och unga samt 
personer som tillhör prioriterade grupper.  

 Folkbiblioteken ska ta fram en ny modell för hur det rörliga biblioteket kan användas för att 
nå personer med funktionsnedsättning som själva har svårt att ta sig till biblioteket. Servicen 
ska vara likvärdig oavsett var i kommunen användare bor. 
 

Prioriteringar för skolbiblioteken 
 

 Skolbibliotekariens roll som pedagogisk resurs i undervisningen, oavsett var den bedrivs, bör 
stärkas. 
 

Det digitala biblioteket  

Böcker och tryckta medier är fortfarande centrala i bibliotekens utbud. Men antalet boklån minskar, 

samtidigt som efterfrågan på digital service och webbaserade tjänster ökar. Enligt bibliotekslagen ska 

folkbiblioteken verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 

                                                           
2
 2017 finns förskolebibliotek på 15 kommunala förskolor i Lund. 
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kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Dessutom anger lagen att folkbiblioteken 

ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Det innebär inte bara 

att tillhandahålla teknisk utrustning och tillgängliggöra digitalt innehåll, utan också att stödja och 

handleda användarna i att sortera, tolka och kritiskt värdera digital information. Det är en del av 

bibliotekens demokratiuppdrag att arbeta med digital folkbildning och att minska digitala klyftor 

mellan användare och icke-användare.  

Digitala system och tjänster ska vara en integrerad del av verksamheten. Utgångspunkten när nya 

tjänster tas fram ska vara att det kan finnas digitala verktyg som kan förenkla, förbättra och berika 

innehållet och göra det mer tillgängligt. Genom utveckling av digitala tjänster kan biblioteken frigöra 

tid både hos användarna och hos bibliotekens medarbetare. Samtidigt behöver de kontinuerligt 

uppdateras och vidareutvecklas, vilket kräver kompetens, resurser och flexibilitet i organisationen.  

För många, inte minst barn och unga, är digitala verktyg och kanaler en helt naturlig del av 

vardagslivet. Detta ställer krav på folk- och skolbiblioteken när det gäller personalens kompetens och 

förhållningssätt. Inom skolbiblioteken är det särskilt viktigt att fokus ligger på det pedagogiska 

arbetet och hur digital teknik kan stödja och utveckla det. Skolbiblioteken ska också verka 

kompensatoriskt för de barn och unga som inte har tillgång till digitala verktyg hemma eller möjlighet 

att lära sig i sin hemmiljö. 

 
Gemensamma prioriteringar för folk- och skolbiblioteken 
 

 Folk- och skolbiblioteken ska ta tillvara den digitala teknikens möjligheter för att nå fler, 
stärka delaktigheten och höja tillgängligheten. 

 Folk- och skolbiblioteken ska erbjuda aktiviteter som syftar till digital inkludering och ökad 
kunskap om källkritik. 

 Innehållet och miljön i det digitala biblioteket ska vara utformat så att det är tillgängligt för 
alla. Extra fokus ska läggas på arbete riktat gentemot bibliotekslagens prioriterade grupper. 
Hållbara sätt att tillgodose behovet av digitala medier på lättläst svenska och på andra språk 
ska utvecklas. 

 Folk- och skolbiblioteken ska tillhandahålla särskild programvara och anpassade datorer för 
personer med synskada eller andra läshinder. Det ska finnas tillgång till och kunskap om 
informationsteknik och andra medier anpassade efter användarnas behov. 

 Det digitala biblioteket ska kontinuerligt utvecklas i samspel och dialog med användarna. 
 

Prioriteringar för folkbiblioteken 
 

 För att stärka den digitala delaktigheten samt för att stimulera till eget skapande och 
kunskapsdelning ska ett digitalt lärcentrum skapas på stadsbiblioteket.   

 I det digitala arbetet ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga. 
 

Prioriteringar för skolbiblioteken 
 

 Skolbiblioteken och dess personal ska utgöra en självklar resurs i frågor kring digitalisering i 
skolan. Skolorna bör särskilt ta tillvara skolbibliotekariens kompetens när det gäller att bidra 
till lärarnas kompetensutveckling inom medie- och informationskunnighet (MIK). 
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Övriga utvecklingsområden 

Vissa utvecklingsområden kan betraktas som övergripande, genom att de ska gälla för all 

biblioteksverksamhet, oavsett om den bedrivs fysiskt, rörligt eller digitalt. Dessa områden och 

tillhörande prioriteringar beskrivs i följande stycke. 

Skolbibliotek i världsklass  

Lund har och ska ha en hög ambitionsnivå när det gäller skolbiblioteksverksamheten. Flera av de 

kommunala skolbiblioteken har fått utmärkelsen ”Ett skolbibliotek i världsklass”3. Dock visar en 

nulägesanalys att det, trots den höga ambitionsnivån, finns stora skillnader mellan grundskolornas 

skolbibliotek, framför allt när det gäller bemanning och medieanslag. Elever i låg- och mellanstadiet 

har generellt mindre tillgång till fackutbildade skolbibliotekarier än elever i högstadiet. Elever på 

kommunens tre resursskolor (skolor för elever i stort behov av särskilt stöd) har formell tillgång till 

skolbibliotek genom sin hemskola, men i praktiken kan vistelsen på resursskolan innebära att det 

fysiska avståndet till skolbiblioteket blir långt.  

Även själva innehållet i skolbiblioteksverksamheten varierar mellan skolorna, från att biblioteken 

består av sporadisk in- och utlåning av böcker till att de utgör en genomtänkt pedagogisk verksamhet 

med fokus på läsfrämjande och MIK. Skolbiblioteken har, med några undantag, talbokstillstånd men 

kunskapen om hur arbetet med talböcker kan och bör bedrivas skiftar. Inom gymnasieskolans 

skolbibliotek råder en större likvärdighet, med fackutbildade skolbibliotekarier på varje 

gymnasieskola.  

Utmaningen framåt är att åstadkomma likvärdig skolbiblioteksverksamhet och fortsatt utveckling av 

redan bra skolbibliotek. Det innebär att upprätthålla, och i vissa fall stärka, skolbibliotekens roll för 

att säkerställa att alla elever har likvärdig tillgång till litteratur, media och information. Varje rektor 

ansvarar för skolbibliotekets kvalitet och innehåll, samt för att den pedagogiska personalen använder 

skolbiblioteket i undervisningen. Skolbibliotekscentralen (SBC) har en viktig funktion i förhållande till 

grundskolan när det gäller likvärdighet och tillgången till skolbibliotek. Genom samordning och 

utveckling av skolbiblioteken kan SBC bidra till en ökad generell kvalitet inom verksamheten. En väl 

fungerande samverkan med skolan är avgörande för att SBC ska lyckas med sitt uppdrag.  

 
Gemensamma prioriteringar för folk- och skolbiblioteken 
 

 Förutsättningarna för att göra SBC:s verksamhet mer integrerad i skolans organisation, till 
exempel genom deltagande i skolans kompetensutvecklingsinsatser, ska undersökas.  

 
Prioriteringar för skolbiblioteken 
 

 Gemensamma kvalitetskriterier ska gälla för skolbiblioteksverksamheten i Lund, se bilaga 2. 

 Skolbibliotekariens samarbete med annan pedagogisk personal såsom lärare, IKT-pedagoger 
och specialpedagoger bör stärkas för att skolbibliotekets funktion som pedagogisk resurs ska 
kunna fungera fullt ut. 

 Tillgången till skolbibliotek i praktiken för elever på resursskolor behöver säkerställas. 
 

                                                           
3
 Utmärkelsen delas ut av DIK, akademikerfackförbundet för kultur och kommunikation. 
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Vässad kompetens  

För att de prioriteringar som beskrivs i biblioteksplanen ska kunna bidra till ökad likvärdighet, 

tillgänglighet och delaktighet krävs att folk- och skolbiblioteken själva fungerar som lärande 

organisationer. Den snabba förändringstakten och den ökande komplexiteten i samhället ställer nya 

kompetenskrav som inte alltid går att förutse. Därför behöver arbetet med kompetensutveckling 

präglas av flexibilitet och öppenhet för förändringar. Strukturer för att dela kompetens inom och 

mellan biblioteken i kommunen behöver utvecklas och underhållas, liksom nätverk för informations- 

och erfarenhetsutbyte.  

De framtida kompetensbehoven inkluderar behov av kunskap om förändrings- och utvecklingsarbete, 

kommunikation och omvärldsbevakning. För att öka användarnas delaktighet behöver 

folkbiblioteken också stärka kompetensen inom olika dialogformer. Detta gäller inte minst i 

förhållande till barn och unga, där perspektivet behöver flyttas från att biblioteken erbjuder 

verksamhet för barn och unga till att innehållet skapas av och med dem. Kunskapen om bibliotekens 

användare och icke-användare behöver ständigt uppdateras för att kunna omsättas i verksamhet 

som på bästa sätt möter allmänhetens skiftande behov. Särskilt viktigt är detta i förhållande till 

bibliotekslagens prioriterade grupper. Här krävs till exempel interkulturell kompetens, 

språkkunskaper och kunskap om olika funktionsnedsättningar. Det behöver också finnas kunskap om 

barns och ungas förändrade vanor och intressen.  

När det gäller digitala tjänster och verktyg behöver kännedomen om innehållet och vilken funktion 

de kan fylla öka i takt med utvecklingen. Mer digitalt krävande besökare förutsätter att folk- och 

skolbiblioteken förstår deras utgångspunkt och behov samt att det finns personal som har 

kompetens att arbeta med digitala frågor.  

 
Gemensamma prioriteringar för folk- och skolbiblioteken 
 

 Kunskapen och kompetensen hos folk- och skolbibliotekspersonal ska kontinuerligt 
analyseras och utvecklas i takt med behoven.  

 Målgruppsundersökningar ska genomföras för att öka kunskapen om behov och önskemål 
hos användare och icke-användare.  

 Kanaler och strukturer för att dela kunskap och kompetens mellan olika bibliotekstyper i 
kommunen ska utvecklas.  
 

Smartare samverkan 

Folkbiblioteken ska kontinuerligt utveckla sitt utbud av kulturella upplevelser och möjligheter för 

människor, inte minst barn och unga, till eget skapande, bildning och kulturaktiviteter. Det betyder 

inte att folkbiblioteken ska göra allt själva. För att uppnå kvalitet och synergieffekter kan planering 

och utveckling av aktiviteter med fördel genomföras av andra, både inom och utanför den 

kommunala organisationen. Hit hör till exempel föreningar, ideella organisationer, studieförbund, 

näringslivet och statliga myndigheter. Samverkan är också central för att nå bibliotekslagens 

prioriterade grupper. Det kan till exempel handla om gemensamma satsningar med vård- och 

omsorgsförvaltningen för att nå personer med funktionsnedsättningar eller med socialförvaltningen 
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för att nå ensamkommande flyktingbarn. Detta kräver att biblioteken aktivt öppnar upp och bjuder 

in.  

I bibliotekslagen betonas att bibliotek och bibliotekshuvudmän ska samverka med varandra, med det 

övergripande syftet att ge användare tillgång till landets samlade biblioteksresurser. I Lund 

samverkar de kommunala biblioteken för barns och ungas utveckling och lärande på flera sätt. 

Skolbibliotekscentralen (SBC), med sitt uppdrag att stödja och stärka skolbiblioteken, har en 

nyckelroll i denna samverkan. De integrerade folk- och skolbiblioteken delar lokaler, personal, medier 

och databaser. Samverkan kring personal sker vid vissa skolbibliotek genom att bibliotekarierna är 

anställda av folkbiblioteken. Detta är ett sätt att kunna erbjuda heltidstjänster och ett kollegialt 

sammanhang som kan bidra till att utveckla bibliotekarieprofessionen och utbytet av kompetens 

mellan folk- och skolbibliotek.  

Dialogen mellan offentliga bibliotek behöver också inkludera bibliotek utanför den kommunala 

organisationen. Till exempel är studenter vid universitetet en målgrupp som är gemensam för 

folkbiblioteken och biblioteken inom universitetet (LUB). Samverkan med LUB behöver även 

inkludera skolbiblioteken i grund- och gymnasieskolan för att skapa en helhet och en röd tråd genom 

skol- och utbildningssystemet. Samverkan med bibliotek i de närliggande kommunerna i Skåne 

sydväst kring till exempel kompetensfrågor kan också vara ett sätt att utveckla verksamheten.  

Den stora mängden befintliga och potentiella samverkansparter kräver att prioriteringar görs, både 

för att hushålla med resurser och för att på bästa sätt möta olika målgruppers behov. Även om mer 

kortvariga samarbeten kan förekomma ska samverkan i allmänhet bygga på långsiktighet och på 

tydliga överenskommelser som beskriver syftet med samverkan, roller och ansvarsfördelning.  

 
Gemensamma prioriteringar för folk- och skolbiblioteken 
 

 Samverkan med aktörer inom och utanför kommunen ska bidra till folk- och skolbibliotekens 
funktion som möjliggörare och arena för aktiviteter som främjar bildning, upplysning, 
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.  

 Samverkan mellan skol- och folkbibliotek kring till exempel personal, kompetens och digitala 
medier och tjänster ska utvecklas och stärkas, i syfte att ge barn och unga tillgång till god 
biblioteksverksamhet.  

 Former för kompetens- och erfarenhetsutbyte mellan offentliga bibliotek i Lund ska 
utvecklas. Detta kan till exempel ske genom anordnande av regelbundet återkommande 
”lokala biblioteksdagar”, det vill säga nätverksträffar för bibliotekspersonal verksamma i 
Lund. 

 
Prioriteringar för folkbiblioteken 
 

 Möjligheterna för alla – kommuninvånare, föreningar, kulturaktörer, studieförbund och 
andra aktörer – att själva fylla folkbiblioteken med verksamhet, ska öka. 

 Folkbiblioteken ska aktivt samverka med andra för att nå bibliotekslagens prioriterade 
grupper.  

 Tydliga strukturer för samverkan ska etableras där syftet med samverkan, roller och 
ansvarsfördelning är tydliga för samtliga inblandade parter. Resultaten av samverkan ska 
kontinuerligt följas upp. 
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Prioriteringar för skolbiblioteken 
 

 Den ”röda tråden”, det vill säga barnets/elevens kontakt med skolbiblioteksverksamheten 
genom förskole-, skol- och utbildningssystemet, ska utvecklas i samverkan mellan förskola, 
grundskola, gymnasieskola och biblioteken inom universitetet (LUB.) 
 

6. Genomförande 

Handlingsplaner 

Centralt för genomförandet av biblioteksplanen är fortsatt dialog mellan kultur- och 

fritidsförvaltningen, den nya barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen. I det praktiska 

arbetet ansvarar varje förvaltning för genomförande och uppföljning inom sina verksamheter. 

Handlingsplaner eller motsvarande ska tas fram i enlighet med den struktur för styrdokument som 

gäller inom respektive förvaltning. Dessa ska innehålla beskrivningar av de aktiviteter som 

tillsammans förutses leda till att biblioteksplanens intentioner uppnås och ska som minst svara på 

 vad som ska göras 

 vem som ansvarar för genomförandet 

 vilka resurser som krävs 

 hur det bidrar till att uppfylla biblioteksplanens intentioner 

 när det ska vara gjort 

 hur länge planen gäller 

 vem som ansvarar för uppföljning och revidering. 

Beslut om handlingsplaner fattas av ansvarig verksamhetschef. Årlig uppföljning av 

handlingsplanerna sker inom ramen för förvaltningarnas ordinarie planerings- och 

uppföljningsarbete. 

För prioriteringar som är gemensamma för folk- och skolbiblioteken ska genomförandet ske i 

samverkan mellan förvaltningarna.  

Uppföljning och revidering 

Biblioteksplanen beskriver den strategiska inriktningen för folk- och skolbiblioteken från och med 

2018. Samhällsutvecklingen, såsom förändringar i kommunens befolkningssammansättning och den 

tekniska utvecklingen, går snabbt. Dessutom kan förutsättningarna för skol- och folkbibliotek komma 

att förändras ytterligare genom den nationella biblioteksstrategi som ska presenteras 2019.  

Dessa omständigheter gör att en aktualitetsprövning av biblioteksplanen och en analys av huruvida 

verksamheterna har utvecklats i enlighet med planens intentioner eller ej behöver göras senast 2020. 

En aktualitetsprövning betyder inte att dokumentet per automatik måste göras om; om dokumentet 

fortfarande väl uppfyller sitt syfte kan det fortsätta att gälla men har ändå varit föremål för 

granskning. Kultur- och fritidsdirektören ansvarar för revidering av biblioteksplanen.  
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Bilaga 1. Översikt över kommunala skolbibliotek i Lunds kommun 

Kommunala grundskolor Årskurser Kommunala gymnasieskolor Årskurser 

Backaskolan F-3 Katedralskolan 1-3 

Byskolan F-6 Polhemskolan 1-3 

Delfinskolan F-3 Spyken 1-3 

Flygelskolan F-5 Vipan 1-3, 1-4 

Fågelskolan F-9   

Fäladsgården* 6-9   

Fäladsskolan 4-5   

Genarps skola/Häckebergaskolan F-9   

Gunnesboskolan F-9   

Hagalundskolan F-6   

Hubertusgården F-6   

Håstad F-3   

Idalaskolan F-3   

Int. School of Lund Katedralskolan (ISLK) F-9   

Järnåkraskolan 4-9   

Killebäckskolan 4-6   

Klostergårdsskolan* F-6   

Kulparkskolan F-3   

Ladugårdsmarken F-3   

Lerbäckskolan/Oskarskolan** F-9   

Munspelets skola F-3   

Mårtenskolan F-5   

Nyvångskolan F-9   

Palettskolan F-6   

Prästängsskolan 4-6   

Revingeskolan F-3   

Skrylleängskolan F-6   

Svaleboskolan* F-9   

Svaneskolan 7-9   

Torna Hällestad skola F-3   

Tunaskolan F-9   

Uggleskolan F-6   

Vallkärra F-6   

Vegalyckan F-3   

Vikingaskolan F-9   

Vårfruskolan/Apelskolan ** F-6   

Österskolan F-3   

Östratornskolan 4-9   

 

*Integrerat folk- och skolbibliotek    ** Delar skolbibliotek 
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Bilaga 2. Gemensamma kriterier för skolbibliotek i Lunds kommun 

Det främsta syftet med skolbiblioteksverksamheten inom grund- och gymnasieskolan i Lund är att 

vara en pedagogisk resurs för eleverna i deras lärandeprocess. För att uppnå detta ska varje 

skolbibliotek 

 vara en tydlig del av skolans pedagogiska vision 

 

 samverka med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande 

 

 stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld 

 

 stärka elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse 

för informationssökningsprocesser och sociala medier 

 

 erbjuda stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser 

 

 ha överblick över lärresurser och ge stöd till lärare och elever i deras litteratur- och 

medieanvändning 

 

 vara bemannat av fackutbildad bibliotekarie i en omfattning som gör det möjligt för 

skolbibliotekspersonalen att aktivt och kontinuerligt bidra till att ovanstående kriterier 

uppfylls 

 

 ha ett grundbestånd omfattande böcker, facklitteratur, skönlitteratur, 

informationsteknik och andra medier anpassade efter skolans årskurser 

 

 ha ett medieanslag som är tillräckligt för att skolbiblioteket kontinuerligt ska kunna 

underhålla och uppdatera utbudet av medier 

 

 vara tillgängligt hela skoldagen genom självutlåning samt under skolbibliotekariens 

bemanningstid 

 

 ha talbokstillstånd (Legimus) 
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Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan för Lunds kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015 att ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Lunds 
kommun. Arbetet med att ta fram ett förslag till biblioteksplan har pågått 
under hösten 2016. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till ny biblioteksplan skickas på 
remiss med sista svarsdatum den 30 april 2017. Ett nytt förslag läggs 
därefter fram till kultur- och fritidsnämnden för godkännande den 8 juni 
2017 innan det går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2017 
(denna skrivelse)  
Bilaga 1: Biblioteksplan – remissversion 
Bilaga 2: Barnchecklista
Bilaga 3: Remissbrev 
Bilaga 4: Sändlista för remiss 

Barnets bästa
Biblioteksplanen berör i hög grad barn och unga i Lunds kommun genom 
att de utgör en central målgrupp för den kommunala 
biblioteksverksamheten. Folkbiblioteken ska enligt bibliotekslagens 8 § 
(2013:801) särskilt prioritera barn och unga för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning. Skolbibliotekens verksamhet 
riktar sig specifikt till barn och unga i syfte att främja deras 
måluppfyllelse. En barnkonsekvensanalys har gjorts i bifogad 
barnchecklista, se bilaga 2.

Ärendet
Alla kommuner ska enligt bibliotekslagen (2013:801) anta en 
biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Den tidigare 
biblioteksplanen för Lunds kommun, som antogs av kommunfullmäktige 
2008, hade inget uttalat slutår men tog tydligt sikte på 2014, vilket gör att 
den inte längre utgör ett aktuellt styrdokument. 
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Biblioteksplanen ska utgöra ett långsiktigt strategiskt dokument som 
beskriver hur Lunds kommun arbetar med biblioteksfrågor samt vilken 
inriktning verksamheten och dess utveckling ska ha från och med 2018. 
Planen ska omfatta samtliga bibliotek som Lunds kommun är huvudman 
för, det vill säga både folk- och skolbibliotek. Tillsammans med 
nationella och lokala styrdokument ska biblioteksplanen vara ett redskap 
för medarbetare och beslutsfattare i utvecklingen av den kommunala 
biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen syftar också till att synliggöra 
utbudet och servicen för allmänheten och gynna möjligheter till insyn 
och påverkan. När biblioteksplanen, som ska omfatta hela den 
kommunala biblioteksverksamheten, träder i kraft finns inte längre behov 
av ett separat verksamhetsuppdrag för skolbibliotekscentralen (SBC). Det 
verksamhetuppdrag som antogs av nämnden den 12 februari 2015 upphör 
därmed att gälla.

Framtagandet av förslaget till biblioteksplan har skett under perioden 
augusti 2016 till januari 2017. Arbetet har letts av en styrgrupp bestående 
av förvaltningsdirektörerna för kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och 
skolförvaltning Lunds stad, barn- och skolförvaltning Lund Öster, 
utbildningsförvaltningen samt folkbibliotekschefen. Arbetsprocessen har 
inkluderat flera förvaltningar, företrädare för andra offentliga bibliotek 
och externa samarbetspartners. Synpunkter från unga kring framtidens 
bibliotek har inhämtats i samverkan med Lunds ungdomsting. 

Förslaget till biblioteksplan ska gå ut på remiss till berörda nämnder och 
andra samarbetsparter. Efter remissomgången kommer de synpunkter 
som har inkommit att bearbetas. Ett nytt förslag till biblioteksplan läggs 
därefter fram till kultur- och fritidsnämnden för godkännande den 8 juni 
2017 innan det går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att godkänna att förslag till ny biblioteksplan för Lunds kommun 

skickas ut på remiss till berörda intressenter

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör

Karin Bergendorff
Bibliotekschef

Beslut expedieras till:
Enligt sändlista
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 23 Biblioteksplan för Lunds kommun
Dnr KU 2017/0015

Sammanfattning
Alla kommuner ska enligt bibliotekslagen (2013:801) anta en 
biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Den tidigare 
biblioteksplanen för Lunds kommun, som antogs av kommunfullmäktige 
2008, hade inget uttalat slutår, men tog tydligt sikte på 2014, vilket gör 
att den inte längre utgör ett aktuellt styrdokument. Kommunfullmäktige 
beslutade i augusti 2015 att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta 
fram en ny biblioteksplan för Lunds kommun. Arbetet med att ta fram ett 
förslag till biblioteksplan har pågått under hösten 2016. 

Biblioteksplanen ska utgöra ett långsiktigt strategiskt dokument, som 
beskriver hur Lunds kommun arbetar med biblioteksfrågor samt vilken 
inriktning verksamheten och dess utveckling ska ha från och med 2018. 
Planen ska omfatta samtliga bibliotek som Lunds kommun är huvudman 
för, det vill säga både folk- och skolbibliotek. När biblioteksplanen träder 
i kraft upphör det separata verksamhetsuppdraget för 
skolbibliotekscentralen. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till ny biblioteksplan skickas på 
remiss med sista svarsdatum den 30 april 2017. Ett nytt förslag läggs 
därefter fram till kultur- och fritidsnämnden för godkännande den 8 juni 
2017 innan förslaget vidarebefordras till kommunstyrelsen för slutligt 
fastställande i kommunfullmäktige. 

Lunds kommunala studentråd kommer att läggas till som remissinstans.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2017
Förslag till biblioteksplan inkluderat barnchecklista, remissbrev samt 
lista över remissinstanser

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna att förslag till ny biblioteksplan för Lunds kommun 

remitteras till berörda intressenter i enlighet med korrigerad 
sändlista

Beslutet expedieras till:
Enligt sändlista
Akten
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Justerare Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen, 
2017-02-16, klockan 17.30–21.20

Ledamöter Elin Gustafsson (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Gabor Tilesch (S) §§ 19-28, 31-40
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Emma Fager Malmström (MP) §§ 19-28, 31-40
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V) §§ 19-23
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Tjänstgörande ersättare Elvira Mehic (S) §§ 29-30, ersättare för Gabor Tilesch (S)
Börje Anehamre (M) §§ 19-39, ersättare för Louise Burman (M)
David Tinglöv (M) § 40, ersättare för Louise Burman (M)
Elsa Christersson (MP) §§ 29-30, ersättare för Emma Fager Malmström (MP)
Göran Fries (V) §§ 24-40, ersättare för Saima Jönsson Fahoum (V)

Ersättare Fabian Zäll (L)
Nita Lorimer (V)

Övriga Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Vera Lazarevic, administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Mats-Ola Nilsson, utvecklingsstrateg

Justerare Sven Ingmar Andersson (C)

Paragrafer §§ 19-40

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2017-02-22
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Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

Sven Ingmar Andersson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-02-16

Paragrafer §§ 19-40

Datum då anslaget sätts upp 2017-02-23 Datum då anslaget tas ned 2017-03-20

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Underskrift

Katarina Franzén
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Ann Edvik

046-3594708

ann.edvik@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Yttrande över remiss: Biblioteksplan för 
Lunds kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015 att ge kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Lunds 
kommun. Biblioteksplanen utgör ett långsiktigt strategiskt dokument som 
beskriver hur Lunds kommun arbetar med biblioteksfrågor samt vilken 
inriktning verksamheten och dess utveckling ska ha från och med 2018. 
Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av förvaltningsledningen för 
kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och skolförvaltningarna samt 
folkbibliotekschefen. Arbetsprocessen har skett i flera undergrupper och 
dialogforum där företrädare för bibliotek och skola har ingått. 

Biblioteksplanen är uppdelad i tre delar: det fysiska biblioteket, det 
rörliga biblioteket och det digitala biblioteket, där föreslagna 
prioriteringar för både folkbibliotek och skolbibliotek redovisas. 
Prioriteringar för skolbiblioteken enligt planen är mer öppettider och 
större tillgänglighet, prioriteringar av bildning, forskning, kultur, 
prioritering av särskilt prioriterade grupper enligt bibliotekslagen, medier 
på lättläst svenska och på andra språk, samt flexibla lokaler utifrån 
mångfald av aktiviteter i samråd med användarna av biblioteket. Vidare 
prioriteringar rör en stärkning av skolbiblioteket som pedagogisk resurs, 
utvärdering av förskolebibliotekens pedagogiska effekter utifrån läsning, 
förstärkning av skolbiblioteket som digital resurs, ansvar för fortbildning 
inom medie- och informationskunnighet till skolans personal från 
skolbiblioteket, god tillgänglighet av digitalt bibliotek och digitala 
hjälpmedel. 

Av prioriteringarna i biblioteksplanen stämmer fokus på skolbiblioteket 
som pedagogisk resurs, utvärdering av förskolebibliotekens pedagogiska 
effekter, god tillgänglighet av digitala hjälpmedel och digitalt bibliotek, 
väl med skolans styrdokument. Prioritering av kompetensutveckling 
inom medie- och informationskunnighet bör beslutas av rektor om det 
tillhör skolbiblioteket eller annan IKT-resurs. Flexibla lokaler är en fråga 
som rör både skolförvaltning och Lundafastigheter och bör också vara en 
fråga för dessa i dialog med rektor. Särskild hänsyn till prioriterade 
grupper enligt bibliotekslagen samt skolbiblioteket som samlande ansvar 
för digital satsning är andra prioriteringar för skolbibliotek i 
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remissversionen av biblioteksplanen: Skolbibliotek regleras av skollagen, 
inte i första hand av bibliotekslagen. Varje skolbibliotek bör vara 
anpassat efter verksamhetens unika elevbehov. Rektor är ansvarig för den 
inre organisationen. 

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse remiss 
biblioteksplan, den 24 mars 2017, dnr BSL 2017/0293
Kultur- och fritidsförvaltningens Biblioteksplan för Lunds kommun 
Remissversion remissversion 2017-02-16 
Kultur- och fritidsförvaltningen Lunds kommun Remissbrev 2017-02-16, 
dnr KU 2017/0015
Skollag 2010:800, 2 kap 36§
Skolinspektionens informationsblad Skolbibliotek, 2011-09-30

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn. Biblioteksplanen rör barn i hög grad, särskilt i 
verksamheten skolbibliotek som är helt inriktat på att underlätta 
måluppfyllelsen i skolan för barn. Barnets bästa ska beaktas. Barn har fått 
yttra sig i utarbetandet av Kultur- och fritidsförvaltningens 
Biblioteksplan för Lunds kommun Remissversion 2017-02-16, genom 
Lunds ungdomsting. 

Vissa av förslagen till prioriteringar av skolbibliotekens verksamhet 
innebär ökade kostnader, vilket i sin tur kan antas påverka barns tillgång 
till andra områden inom skolverksamheten negativt. Det statsbidrag 
skolor kan söka för ökad personalresurs inom skolbiblioteket täcker 
endast en liten del av kostnaden av resursen, bidraget är också översökt, 
vilket innebär att skolor i flera fall står utan bidrag efter ansökan. 

Ärendet
Om biblioteksplanen
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015 att ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Lunds
kommun. Nuvarande biblioteksplan gällde fram till 2014 och kommuner 
ska enligt bibliotekslagen (2013:801) ha en biblioteksplan för sin 
biblioteksverksamhet. 
Biblioteksplanen utgör ett långsiktigt strategiskt dokument som beskriver 
hur Lunds kommun arbetar med biblioteksfrågor samt vilken inriktning 
verksamheten och dess utveckling ska ha från och med 2018. 
Biblioteksplanen syftar också till att synliggöra utbudet och servicen för 
allmänheten och gynna deras möjligheter till insyn och påverkan. Planen 
ska omfatta samtliga bibliotek som Lunds kommun är huvudman för, det 
vill säga både folk- och skolbibliotek. 
Framtagandet av förslaget har skett under perioden augusti 2016 till 
januari 2017. Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av 
förvaltningsdirektörerna för kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och
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skolförvaltning Lunds stad, barn- och skolförvaltning Lund Öster, 
utbildningsförvaltningen samt folkbibliotekschefen. Arbetsprocessen har
inkluderat flera förvaltningar, företrädare för andra offentliga bibliotek 
och externa samarbetspartners. En arbetsgrupp har drivit arbetet och till 
sin hjälp har arbetsgruppen haft referenspersoner från kultur- och 
fritidsförvaltningen samt kontaktpersoner från övriga förvaltningar. 
Arbetet har skett utifrån fyra fokusområden ur bibliotekslagen: barn- och 
unga (inklusive elevperspektivet), prioriterade grupper, det digitala 
biblioteket samt samverkan. Inriktningsmålen är tillgänglighet, 
likvärdighet och delaktighet. Flera befintliga referens- och 
nätverksgrupper har varit delaktiga i framtagandet av planen. 
Dialogmöten har hållits med tjänstemän på Barn- och 
skolförvaltningarna. 

Prioriteringarna som rör skolbiblioteken i 
biblioteksplanen

Biblioteksplanens mål är uppdelade i tre delar: det fysiska biblioteket, det 
rörliga biblioteket samt det digitala biblioteket. Detta yttrande fokuserar 
på de prioriteringar som rör skolbiblioteket.

För det fysiska biblioteket finns följande prioritering för skolbibliotek: 
Skolorna ska verka för mer tillgängliga och öppna skolbibliotek under 
hela skoldagen. Detta kan ske både genom en ökning av de bemannade 
öppettiderna och genom självutlåning. Gemensamma prioriteringar för 
folk- och skolbiblioteken inom delen fysiskt bibliotek är prioriteringar 
inom främjande av bildning, upplysning, utbildning, forskning samt 
kultur, tillgänglighet för alla med prioritering av särskilt prioriterade 
grupper enligt bibliotekslagen, medier på lättläst svenska och på andra 
språk, mer flexibla lokaler utifrån mångfald av aktiviter och behov, 
utveckling av det fysiskta biblioteket i samspel och dialog med 
användarna. 

Det rörliga bibliotekets prioriteringar är i biblioteksplanen följande för 
skolbiblioteket: Skolbibliotekariens roll som pedagogisk resurs i 
underviningen, oavsett var den bedrivs, bör stärkas. Gemensamma 
prioriteringar för folk- och skolbiblioteken inom delen rörligt bibliotek är 
utvärdering av förskolebibliotekens pedagogiska effekter utifrån 
läsförmåga och läsförståelse, extra fokus på bibliotekslagens prioriterade 
grupper genom medier på lättläst svenska och medier på andra språk, 
utveckling av det rörliga biblioteket i samspel och dialog med 
användarna.

Det digitala bibliotekets prioriteringar i biblioteksplanen är följande för 
skolbiblioteket: Skolbiblioteken och dess personal ska utgöra en självklar 
resurs i frågor kring digitalisering i skolan. Skolorna bör särskilt ta 
tillvara skolbibliotekariens kompetens när det gäller att bidra till 
lärarnas kompetensutveckling inom medie- och informationskunnighet 
(MIK). Gemensamma prioriteringar för folk- och skolbiblioteken inom 
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delen digitalt bibliotek är tillvaratagande av den digitala teknikens 
möjligheter att nå fler och skapa större delaktighet och tillgänglighet, ett 
erbjudande om aktiviteter inom digitalisering och källkritik, god 
tillgänglighet i det digitala biblioteket, särskilt fokus på prioriterade 
grupper i bibliotekslagen genom tillgänglighet av digitala medier på 
lättläst svenska samt andra språk, tillhandahållande av digitala 
hjälpmedel för personer med läshinder samt informationsteknik 
anpassade till allas behov, utveckling av det digitala biblioteket i samspel 
och dialog med användarna. 

Skolbibliotek i Lunds stad
Samtliga grundskolor i Lunds stad erbjuder ”tillgång till skolbibliotek”, 
helt i enlighet med kraven i skollagen (2010:800) 2 kap 36§: Eleverna i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 
Enstaka skolor delar skolbibliotek (Lerbäckskolan/Oscarskolan, 
Vårfruskolan/Apelskolan) och någon skola samverkar med 
folkbiblioteket (Klostergården, Norra Fäladen). Hur skolorna bedriver 
skolbibliotek skiljer sig åt mellan skolorna. Några skolor förmedlar 
litteratur genom biblioteket, medan andra skolbibliotek bedriver en 
skolbiblioteksverksamhet integrerat i undervisningen och har fått 
utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass” av DiK flera år i rad. 

Barn- och skolförvaltningen Lunds stads yttrande 
över biblioteksplanen:
Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek, då 
skolbiblioteket flyttades över från bibliotekslagen till skollagen. Den 
bestämmelse som finns för skolbibliotek i skollagen är eleverna i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek 
(Skollag 2010:800, 2 kap 36§). Skolinspektionen har tolkat skollagens 
krav enligt följande: Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna 
skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det 
möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas 
utbildning för att bidra till att nå målen för denna, biblioteket omfattar 
böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra 
medier, biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning. 
Prioriteringen i biblioteksplanen Skolbibliotekariens roll som pedagogisk 
resurs i underviningen, oavsett var den bedrivs, bör stärkas är kärnan i 
skolbibliotekets roll från 1 juli 2011. Främjande av bildning, upplysning, 
utbildning, forskning samt kultur, tillgänglighet för alla, uppfyller också 
de krav som finns i skollagen, där rektor är ansvarig för att se till att 
eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat 
stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, till exempel 
bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. Att anpassa det rörliga 
biblioteket i samspel med användarna fyller skolans funktion kring 
elevinflytande, en central del i skolans arbete. 
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Prioriteringen att fokusera på prioriterade grupper enligt bibliotekslagen 
(personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter, personer med 
annat modersmål än svenska): Skolbiblioteket bör vara anpassat efter den 
elevgrupp som finns i skolan. Alltså antas olika skolbibliotek se olika ut. 
Lokaler och dess användning (prioriteringen flexibla lokaler) beslutas av 
rektor, barn- och skolförvaltningen samt Lundafastigheter. 
Funktionsnedsättningar av stor betydelse för anpassningar för skolan 
gällande skolbibliotek är inom läs- och skriv-området som har behov av 
anpassade läromedel, ofta digitala sådana. Detta innebär kostnader för 
skolorna. En annan betydande grupp elever i våra skolor är elever med 
olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessa barn är 
beroende av en stabil miljö med ett begränsat mått av yttre stimuli, så en 
föränderlig fysisk miljö i skolbiblioteket kan inverka negativt 
perceptionsmässigt för dem. 

Skolorna ska verka för mer tillgängliga och öppna skolbibliotek under 
hela skoldagen. Detta kan ske både genom en ökning av de bemannade 
öppettiderna och genom självutlåning. Ett skolbibliotek som uppfyller 
kravet på att vara en pedagogisk resurs i undervisningen kan ha 
begränsade öppettider som följd av det ökade arbetet i tillsammans med 
pedagoger. Införs kravet på ökade öppettider kan detta få som 
konsekvens ökade kostnader för våra skolenheter. Rektor har enligt 
skollagen rätt att besluta över sin inre organisation.

Att följa upp pedagogiska effekter av förskolebibliotek såväl som 
skolbibliotek är en naturlig del av det systematiska kvalitetsarbetet i 
verksamheterna. Detta bör ske av förskolorna i samarbete med 
grundskolorna. 

Prioriteringen för skolbiblioteket Skolbiblioteken och dess personal ska 
utgöra en självklar resurs i frågor kring digitalisering i skolan. Skolorna 
bör särskilt ta tillvara skolbibliotekariens kompetens när det gäller att 
bidra till lärarnas kompetensutveckling inom medie- och 
informationskunnighet (MIK). Flera skolor har anställda IT-pedagoger, 
som samverkar med personal i skolbiblioteket. Hur lärares fortbildning 
inom MIK genomförs är också en fråga som rektor förfogar över. Dock 
kan tilläggas att Nationell biblioteksstrategi har liknande tankar kring 
utvecklingen av skolbibliotekens roll. Förändringen in Lgr11 rörande 
ökad digital kompetens i skolans styrdokument knyter också 
skolbiblioteket till digitala satsningar. Ökade kostnader i samband med 
utökning av den digitala resursen bör beaktas. 

Frågor som rör källkritiskt förhållningssätt, utveckling av användning av 
digital teknik samt tillgänglighet av digitala hjälpmedel är centrala delar 
av skolans uppdrag. Eftersom läroplanen och kursplanerna från 1 juli 
2018 får ett tydligare krav på digitalisering blir det en prioritering som 
också kommer att innebära ökade kostnader.

Remissversionen av biblioteksplanen tar inte hänsyn till att flera skolor 
har deltidstjänster i skolbibliotek och i flera fall delas tjänster mellan 
skolorna. Detta påverkar förutsättningarna att arbeta i enlighet med 
biblioteksplanen. Ytterligare en aspekt är svårigheten att rekrytera den 
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personal till skolbiblioteket som innehar kompetens både inom litteratur 
och IKT. I flera fall har det tvingat skolor att sära på dessa uppdrag. För 
att öka möjligheter för skolor att rekrytera attraktiv personalresurs för det 
komplexa uppdraget i skolbiblioteken bör möjlighet till ”partnersystem” 
med bibliotekarieutbildning undersökas. Motsvarigheten på 
lärarutbildningarna kan tjäna som idémässig utgångspunkt. 

Uppföljning och utvärdering av biblioteksplanen 2020 riskerar att vara 
för tidigt för att kunna se påtagliga effekter i elevernas läsutveckling av 
förskolornas arbete i förskolebiblioteken. 

Sammanfattningsvis vill Barn- och skolförvaltningen Lunds stad i sitt 
yttrande särskilt uppmärksamma:

- Rektors beslutanderätt i skollagen kring frågor som rör 
prioriteringar i den inre organisationen, såsom bibliotekariens roll 
på skolan och bibliotekets öppettider. 

- Att små skolenheter ibland inte har ekonomiska möjligheter att 
bedriva skobibliotek på sina egna enheter, alternativt blir tvingade 
att dela personalresurser med andra skolenheter. Detta försvårar 
några av de prioriteringar som finns i biblioteksplanen.

- Prioriteringar som rör det fysiska och digitala biblioteket innebär i 
flera avseenden ökade kostnader för skolorna. 

- Uppföljning och utvärdering av biblioteksverksamheten i de 
förskolor som har förskolebibliotek bör senareläggas för att 
resultat ska kunna skönjas.  

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med 

förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över remiss 
Biblioteksplan” dnr 2017/0293.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Ann Edvik
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Skolområdeschefer
Rektorer
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Emma Möller
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

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 5 april 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. 
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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:
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. 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 
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 obalans i kommunens 
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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.

I nya LundaEko II finns en huvudansvarig för varje delmål med ett 
samordningsansvar men det innebär inte att det är den huvudansvarige 
som ska betala för åtgärden. Resterande nämnder och styrelser som anges 
för respektive delmål är delansvariga. För 15 delmål har alla nämnder 
och styrelser ett gemensamt ansvar.

Huvudansvaret innebär att angiven nämnd eller styrelse skall 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.

För delmål 1.1 och 1.2 utgår Barn- och skolnämnd Lund stad från att det 
här åligger nämnden att se till att skollagstiftningen följs. Om annat avses 
måste indikatorerna förtydligas och uppdrag formuleras tydligare.

Delmål 1.3 andelen grundskolor och förskolor med utmärkelser för 
lärande och hållbar utveckling ska öka till 100 % 2020.
Barn- och skolnämnderna anges som huvudansvariga för delmålet. Barn- 
och skolnämnd Lunds stad arbetar aktivt med målet och instämmer i det.  

Delmål 3.2 Det ska inte förekomma miljö- och hälsofarliga ämnen i 
Lunds kommuns verksamheter som rör unga.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad har tidigare framfört den alltför 
snäva tidsramen för mål 3.2 dvs inventering av förskolor och skolor 
avseende produkters och materials innehåll av miljö-och hälsofarliga 
ämnen (slutdatum 2015) och åtgärdsplanen 2016. Skolförvaltningarna 
Lund Öster och Lunds stad har gemensamt tagit fram förslag till 
åtgärdsplan som var beräknad att gå upp i nämnden i februari/mars 2017, 
men i denna remissversion har målet strukits och lagts in under 
LundaKem. Detta anser Barn- och skolnämnd Lunds stad vara helt rätt då 
man först måste veta vad som ska prioriteras i kommunen för att därefter 
ta fram ett åtgärdsprogram. 

Delmål 2.2-2.5 om inköp och upphandling är svåra att mäta. 
Uppföljning av köptrohet faller inom ramen för intern kontroll och något 
annat sätt att mäta målen är svårt att se. 
Barn- och skolnämnd Lunds stad anges som delansvarig för delmål där 
den egna verksamheten svårligen kan göra någon insats och/eller det 
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finns svårigheter att mäta de mål och indikatorer som ställts upp. Ett par 
exempel: 

Delmål 3.1 utsläpp, emissioner och urlakning från byggnader och 
anläggningar, inklusive mikroplaster från byggnader och anläggningar i 
Lunds kommun ska minska. 
Barn- och skolförvaltning Lunds stad anser att det inte är möjligt för en 
förvaltning som vare sig har byggnader eller anläggningar att ansvara för 
och följa upp detta.

Delmål 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.”(av faktarutan framgår 
att förutom UV gäller det strålning från, radioaktiva utsläpp, transporter 
av radioaktivt material, radon i byggnader och elektromagnetiska fält 
samt radiovågsexponering från mobiltelefoni). 
Barn- och skolförvaltning Lunds stad anser inte att det är möjligt att följa 
upp sitt delansvar inom detta område. Om kommunen anser att det ska 
finnas särskilda krav kring radio-vågsexponering från mobiltelefoni för 
anställda utöver de krav som ställs från myndigheter bör detta uttryckas 
tydligt.

Ekonomiska konsekvenser
Aktualiseringen av LundaEko II kan även 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 delmålet 3.2 inte förekomma 
miljö- och hälsofarliga ämnen i Lunds kommuns verksamheter som rör 
barn- och unga, t.ex. i byggnadsmaterial så som plastmattor.  Detta är 
positivt men kan i förlängningen bli kostsamt för barn- och skolnämnd 
Lunds stad. Flera delmål är inriktade mot att vid upphandling välja 
hållbara alternativ. Valet av leverantör görs dock i mycket liten 
utsträckning av den egna verksamheten. Vad gäller lokaler och 
elevmåltider är förvaltningen hänvisad till kommun-interna leverantörer 
och valet av externa leverantörer styrs i stor utsträckning av 
kommungemensamma upphandlingsavtal.

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.
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Mats Jönsson
Skoldirektör

Emma Möller
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
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Jon Andersson
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Samtliga nämnder och styrelser

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  
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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. 



7

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 strategi- 
och 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 IT-
ledningsstöd, 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
2 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. 
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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 Kommentar

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

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 Kommunstyrelsen, 
Alla nämnder och 
styrelser

Delmålet stryks

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

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.

Barn- och 
Skolnämnderna

Redaktionell förändring.

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 Ansvar Kommentar

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.

Kommunstyrelsen
Renhållningsstyrelsen
Servicenämnden
Teknisk nämnden

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, TCO-
märkningen, 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. 

Ansvaret har 
förtydligats.

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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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.

Ansvaret har 
förtydligats.

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

År 2016 ska 100 procent av 
inköpskostnaden för 
mejeriprodukter, frukt, 
grönsaker, nötkött (i första 
hand naturbeteskött), 
lammkött (i första hand 
naturbeteskött), kaffe och te 

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.
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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.

2013 var inköpen av rättvist 
handlade varor:

Kaffe 89 procent

Te 55 procent

Bananer 52 procent

Kakao 64 procent

Svartpeppar 60 procent

Vitpeppar 79 procent

Fotbollar 7 procent

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

Kommunstyrelsen, 
Alla nämnder och 
styrelser

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.

2.6 Den totala mängden 
hushållsavfall (se faktaruta) 
ska minska med 2 procent per 
år från år 2013 till 2020.

2013 var den totala mängden 
hushållsavfall 24457 ton.

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

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

Ansvaret har 
förtydligats.

2.7 Andelen utsorterat avfall 
(se faktaruta) ur 
hushållsavfallet ska öka till 55 
procent till 2016 och till 65 
procent 2020.

2013 var andelen utsorterat 
avfall 48 procent.

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

Renhållningsstyrelse
n, Alla nämnder och 
styrelser

 

Ingen förändring.

Ansvaret har 
förtydligats.

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, TCO-
Certified (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.
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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 miljö- 
och 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 Ansvar Kommentar

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.

Målet flyttas till Hållbar 
konsumtion. 
Anledningen till 
aktualiseringen av 
delmålet är att mycket 
har hänt de senaste 
åren vad gäller cirkulära 
flöden/ekonomi, vilket 
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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, Barn- 
och Skolnämnderna, 
Utbildningsnämnden, 
Servicenämnden, 
Kultur- och 
fritidsnämnden, Lunds 
Kommuns Fastighets 
AB

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.

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

Ett åtgärdsprogram baserat på 
inventeringen ska vara 
framtaget 2016.

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

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

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

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

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 VA-
Syd

Ingen förändring

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 GHG-
protokollet), 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.

Ansvaret har förtydligats

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.

Ansvaret har 
förtydligats.

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

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

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.

Ansvaret har 
förtydligats.
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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.
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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, Idéon-
Pålsjöområdet 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 Brundtland-
kommissionens 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-, 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
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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. 

Ansvaret har 
förtydligats.

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.

Utgången tidsfrist.

Ingår i delmål 6.1

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. 

Utgången tidsfrist.

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.

Utgången tidsfrist. 
Miljöbyggprogram syd 
finns inte längre.

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.

Ansvaret har 
förtydligats. Tekniska 
nämnden läggs till som 
ansvarig

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. 



28

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, Barn- 
och 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.  

http://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.

Ansvaret har 
förtydligats.

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

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

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 

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

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

 Översiktsplanen, ÖP 

7 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.
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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. 

8 Miljökvalitetsnormer fastställda i föreskrift 08FS 2009:81, Länsstyrelsen Kalmar län (Vattenmyndigheten i 
Södra Östersjöns vattendistrikt)
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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 dricksvatten-
försörjning, 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 dricksvatten-
försörjning, ha ett långsiktigt 
skydd och översyn av 
befintliga skyddsområden 
ska göras10.

Kommunstyrelsen, 
Miljönämnden, 
Tekniska nämnden, 
Byggnadsnämnden, 

VA SYD, Sydvatten

Årtalet på målet har 
ändrats..

Ansvaret har 
förtydligats.

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

*Enligt Havs- och 
vattenmyndighetens 
definitioner i rapporten 
”Vägledning för kommunal VA-
planering”

Delmålet stryks Kommunstyrelsen, 
Miljönämnden, 
Tekniska nämnden, 
Byggnadsnämnden, 

VA SYD, Sydvatten 

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

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.

9 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.
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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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Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

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.” 



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      godkänna utvärdering av LundaEko II samt bedömning av 
ekonomiska konsekvenser, 

att      ge kommunstyrelsen i uppdrag att tydliggöra ansvarsfördelningen 
mellan nämnder och styrelser vad gäller delmål och där så erfordras 
utse huvudansvarig nämnd,

att      ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att 
miljöledningssystemet nyttjas fullt ut som planeringsverktyg av 
nämnder och styrelser,

att      att kommunstyrelsen ska återkomma med förslag på förändringar i 
LundaEko II:s målstruktur utifrån identifierade brister, 

att      kommunstyrelsen, i enlighet med tidigare fattat beslut, ska 
återkomma med förslag på åtgärder som säkerstället att målen 
uppnås samt,

att      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



Tjänsteskrivelse 5 (5)
Diarienummer

2016-12-02 KS 2016/0488

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott föreslås 
besluta
att godkänna aktualiseringen av delmål i LundaEko II
att remittera aktualiserad LundaEko II till samtliga nämnder och 

styrelser med svar senast den 31 mars 2017

Britt Steiner
Avdelningschef

Jon Andersson
Enhetschef

Beslut expedieras till:
Samtliga och nämnder styrelser
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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 Indikatorer för 
uppföljning 

Ansvarig för 
redovisning av 
indikatorerna 

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

Bedömning utifrån samtliga 
indikatorer för området. 
 
Uppföljning av nämnders och 
styrelser åtgärder för 
området. 
 
Miljömedvetenhetsindex, 
MMI, hos kommunens 
medborgare (tillägg till SCB-
undersökning) (vartannat år)  
 
Betygsindex för Lunds 
kommuns miljöarbete i SCB:s 
medborgarundersökning 
(Målvärde till 2020: 75) 
 

Kommunstyrelsen 

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. 

Uppföljning av nämnders och 
styrelsers åtgärder. 

Alla nämnder och styrelser  
 

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. 

Uppföljning av nämnders och 
styrelsers åtgärder. 

Alla nämnder och styrelser  
 

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

Andel kommunala förskolor 
med utmärkelser för lärande 
för hållbar utveckling*. (Barn- 
och Skolnämnderna) 
 
Andel kommunala skolor med 
utmärkelser för lärande för 
hållbar utveckling*. (Barn- 
och 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) 
 

Barn- och Skolnämnderna 
Kommunstyrelsen 
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* Grön flagg, Skola för 
hållbar utveckling eller 
motsvarande certifiering 
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Hållbar konsumtion 
 

Mål och delmål Indikatorer för 
uppföljning 

Ansvarig för 
redovisning av 
indikatorerna 

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

     

Bedömning utifrån samtliga 
indikatorer för området. 
 
Uppföljning av nämnders och 
styrelser åtgärder för 
området. 
 
Miljömedvetenhetsindex, 
MMI, hos kommunens 
medborgare (tillägg till SCB-
undersökning) (vartannat år) 
(Kommunstyrelsen) 
 

Alla nämnder och styrelser  
 
 
 
 
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, TCO-
märkningen, Svanen, Bra 
Miljöval, EU-Ecolable eller 
motsvarande ställts.  
 
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 

Kommunstyrelsen 
Alla nämnder och styrelser  
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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)  
 
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. 
 
Andel av inköpt potatis som är 
ekologiskt odlad. 

Servicenämnden 
 
 

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

Andel av inköpskostnaden för 
rättvisemärkt kaffe.  
(Målvärde: 100% till 2020) 
 
Andel av inköpskostnaden för 
rättvisemärkt te.  
(Målvärde: 100% till 2020) 

Kommunstyrelsen 
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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  
 
Hushållsavfall, ton/invånare 
och år  
 
 
 
 
 

Renhållningsstyrelsen 
 

2.8 Andelen utsorterat avfall ur restavfallet 
ska öka till 65 procent 2020. 

Andel utsorterat avfall  Renhållningsstyrelsen  
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Minskad kemikaliebelastning 
Mål och delmål Indikatorer för 

uppföljning 
Ansvarig för 
redovisning av 
indikatorerna 

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

Bedömning utifrån samtliga 
indikatorer för området. 
 
Uppföljning av nämnders och 
styrelser åtgärder för 
området. 
 
Mängd Metaller i slam.  
(VA Syd) 
 
Mängd organiska miljögifter i 
slam - nonylfenoler, PAH, 
PCB. Perflorerade ämnen, 
läkemedel, flamskyddsmedel, 
mikroplaster. (VA Syd) 
 

Alla nämnder och styrelser  
 
 
Kommunstyrelsen 
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) 
 
 

Kommunstyrelsen 
VA-Syd 
Miljönämnden,  
Barn- och Skolnämnderna, 
Utbildningsnämnden, 
Servicenämnden,  
Kultur- och fritidsnämnden, 
Lunds Kommuns Fastighets 
AB 

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 

Kommunstyrelsen 
Barn och skolnämnderna 
Utbildningsnämnden, 
Kultur och fritidsnämnden, 
Servicenämnden,  
Lunds Kommuns Fastighets 
AB  
Miljönämnden 
 
 
 

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 

Kommunstyrelsen,  
Tekniska nämnden 
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omställd). (Kommunstyrelsen) 
 
Andel av kommunens egen 
jordbruksmark som är KRAV-
certifierad (under omställning 
och omställd). (Tekniska 
nämnden) 
 
Andel av kommunens egen 
jordbruksmark som är 
ekologiskt jordbruk enligt 
EU:s certifiering (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.  
 
 

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) 
  

Miljönämnden 
Tekniska nämnden, 
Ägarnämnd Lund i VA Syd 
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Minsta möjliga klimatpåverkan 
Mål och delmål Indikatorer för 

uppföljning 
Ansvarig för 
redovisning av 
indikatorerna 

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

Bedömning utifrån samtliga 
indikatorer för området. 
 
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). 
 

Kommunstyrelsen 
 

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

Procentuell minskning av 
koldioxidekvivalenter sedan 
1990. 
 
Se även övriga indikatorer 
under mål 4, ovan. 
 

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

Växthusgasutsläpp/år från 
kommunens inköp (ton CO2-
ekv/år) 

Kommunstyrelsen 

4.3 Den kommunala organisationen ska 
vara fossilbränslefri senast 2020.   
  

Andel förnyelsebart bränsle i 
fjärrvärmen. 
(Kommunstyrelsen) 
 
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) 

Kommunstyrelsen, 
Servicenämnden 
Se detaljer efter respektive 
indikator. 
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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) 
 
Andel inköpt miljömärkt el. 
(Kommunstyrelsen) 

4.4 Primärenergianvändningen per 
kvadratmeter i Lunds kommuns lokaler 
och bostäder ska minska med 45 procent 
till 2020 jämfört med 2013. 

Primärenergianvändning per 
kvadratmeter i 
Servicenämndens lokaler 
(kWh/kvm). 
 
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). 
 

Servicenämnden, Lunds 
Kommuns Fastighets AB 
Lunds kommuns parkerings 
AB 
 
 

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) 
 

Kommunstyrelsen, 
Servicenämnden 
Se detaljer efter respektive 
indikator. 
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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.  

Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

Klimatanpassning 
Mål och delmål Indikatorer för 

uppföljning 
Ansvarig för 
redovisning av 
indikatorerna 

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. 
 

Bedömning utifrån samtliga 
indikatorer för området. 
 
Uppföljning av nämnders och 
styrelser åtgärder för 
området. 
 
Årsmedeltemperatur 
(Kommunstyrelsen) 
 
Årsmedelnederbörd 
(Kommunstyrelsen) 
 
Ekonomisk kostnad för 
klimatrelaterade händelser 
(Kommunstyrelsen)  
 
Andel hårdgjord yta inom 
tätorterna (Markyta 
genomsläpplig för regn). 
(Kommunstyrelsen) 

Alla nämnder och styrelser 
Kommunstyrelsen 

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

Kontroll av att en 
klimatanpassningsplan som 
hanterar 
förvaltningsövergripande 
klimatanpassningsfrågor finns 
framtagen senast 2017. 
 

Kommunstyrelsen 

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

Uppföljning av nämnders och 
styrelsers åtgärder 
 
  

Kommunstyrelsen,  
Alla nämnder och styrelser 
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Hållbar stadsutveckling 

Mål och delmål Indikatorer för 
uppföljning 

Ansvarig för 
redovisning av 
indikatorerna 

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. 

 

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 

Byggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden,  
Kommunstyrelsen 
Se detaljer efter respektive 
indikator. 
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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 
 

Byggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden, 
Kommunstyrelsen, Lunds 
kommuns fastighets AB, 
Servicenämnden, 
Renhållningsstyrelsen, 
Kraftringen AB 

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

Uppföljning av nämnders och 
styrelsers åtgärder 
 

Byggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden, 
Kommunstyrelsen  
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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. 
 
Andel exploaterad 
jordbruksmark klass 8-10. 
 
Andel exploaterad 
jordbruksmark klass 6-7. 
 

Kommunstyrelsen, 
Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden  
 

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.  
 
Antal invånare som utsätts för 
buller över riktvärdena (vid 
fasad). 

Miljönämnden 

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 

Servicenämnden, Tekniska 
nämnden, Lunds Kommuns 
Fastighets AB, Barn- och 
Skolnämnderna, 
Utbildningsnämnden, 
Byggnadsnämnden 

 

 

  

                                                           
1 Från ställningstagande 11 och 18 ÖP 2010 
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Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
Mål och delmål Indikatorer för 

uppföljning 
Ansvarig för 
redovisning av 
indikatorerna 

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. 

 

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) 

Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden  
Se detaljer efter respektive 
indikator. 
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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 

Tekniska nämnden,  
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(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*. 
 
*Lunds kommuns grönstruktur- och 
naturvårdsprogram ersätts med Lunds 
grönprogram när det är antaget. 

Uppföljning av nämndernas 
åtgärder 
 
Antal ansökta tillstånd för 
täktverksamhet 
(Miljönämnden) 

Miljönämnden, 
Byggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden 
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Friskt vatten och frisk luft 
Mål och delmål Indikatorer för 

uppföljning 
Ansvarig för 
redovisning av 
indikatorerna 

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

 

Bedömning utifrån samtliga 
indikatorer för området. 
 
Uppföljning av nämnders och 
styrelser åtgärder för 
området. 
 
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 B-
verksamheter) 
(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) 
 

Kommunstyrelsen 
Miljönämnden 
Tekniska nämnden 
 
Se detaljer efter respektive 
indikator. 
 
 
 

8.1 Ytvattenförekomster i Lunds kommun 
ska ha god ekologisk status och god 
kemisk status enligt beslutade 
miljökvalitetsnormer och tidpunkter2. 
  
 

Andel ytvattenförekomster i 
Lunds kommun som har god 
ekologisk status (enligt 
VISS*). 
 
Andel ytvattenförekomster i 
Lunds kommun som har god 
kemisk status (enligt VISS*) 
 
 

Kommunstyrelsen  

                                                           
2,8  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 
tidpunkter3. 
 
 

Andel grundvattenförekomster 
i Lunds kommun som har god 
kemisk status (enligt VISS*). 
 
Andel grundvattenförekomster 
i Lunds kommun som har god 
kvantitativ status (enligt 
VISS*).  
 
Indikatorer från 
grundvattenövervakningsprogr
ammet. (Miljönämden) 
 

Kommunstyrelsen 
Miljönämnden 

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. 
 
Andel av Lunds kommuns 
grundvattenförekomster som 
har ett långsiktigt skydd. 

Kommunstyrelsen 
 

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.  
 
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  
 

Miljönämnden 

 

 
 

 

                                                           
 



Kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott

Protokollsutdrag 1 (3)

Sammanträdesdatum

2016-12-13

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 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



Kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott

Protokollsutdrag 2 (3)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-12-13 KS 2016/1069

Justerare Utdragsbestyrkande

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)



Kommunstyrelsens miljö- och 
hälsoutskott

Protokollsutdrag 3 (3)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2016-12-13 KS 2016/1069

Justerare Utdragsbestyrkande

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 Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset

Underskrift

Kristina Fontell



Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse 1 (2)
Skolkontoret Diarienummer

2017-04-10 BSL 2017/0029

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  bsf.lundsstad@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Emma Möller

046-3599248

emma.moller@lund.se

Barn- och skolnämnd Lund stad

Anmälningar om kränkande behandling mars 
2017

Sammanfattning
Delegationsordningen C.1.8

Följande anmälningar från verksamheten om kränkande behandling har 
inregistrerats 2017-03-01- 2017-03-31. 

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad, ”Anmälningar om kränkande 
behandling mars 2017” dnr BSL 2017/0029.

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 Åk Dnr.__ Händelse (misstanke om)
Backaskolan F BSL 2017/0252 Fysisk kränkn. mellan elever
Fågelskolan 2 BSL 2017/0310 Verbal kränkn. mellan elever
Fågelskolan 1 BSL 2017/0311 Fysisk kränkn. mellan elever
Fågelskolan 4 BSL 2017/0318 Fysisk kränkn. mellan elever
Fågelskolan 5 BSL 2017/0320 Fysisk kränkn. mellan elever
Fågelskolan 4 BSL 2017/0321 Fysisk kränkn. mellan elever
Fågelskolan F BSL 2017/0356 Fysisk kränkn. mellan elever
Fågelskolan 7 BSL 2017/0341 Verbal kränkn. mellan elever
Fågelskolan 7 BSL 2017/0342 Fysisk kränkn. mellan elever
Fågelskolan 4 BSL 2017/0343 Fysisk kränkn. mellan elever 
Fågelskolan F BSL 2017/0344 Fysisk kränkn. mellan elever
Fågelskolan 6 BSL 2017/0369 Fysisk + verbal kränkn. 
mellan elever
Fågelskolan 3 BSL 2017/0303 Fysisk kränkn. mellan elever
Fäladsgården 7 BSL 2017/0301 Digitala + verbala kränkn. 
mellan elever
Gunnesboskolan 1 BSL 2017/0333 Fysisk kränkn. mellan elever



Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

[Datum] BSL 2017/0029

Gunnesboskolan 1 BSL 2017/0330 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 2 BSL 2017/0329 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 1 BSL 2017/0331 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 6 BSL 2017/0366 Verbal kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 4 BSL 2017/0376 Fysisk + verbal kränkn. 
mellan elever
Gunnesboskolan 1 BSL 2017/0377 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 6 BSL 2017/0339 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 9 BSL 2017/0340 Digitala + verbala kränkn. 
mellan elever
Gunnesboskolan F BSL 2017/0345 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 8 BSL 2017/0272 Fysisk + verbal kränkn. 
mellan elever
Gunnesboskolan 7 BSL 2017/0273 Verbal kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 7 BSL 2017/0331 Verbal kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 1 BSL 2017/0280 Verbal kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan F BSL 2017/0304 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 5 BSL 2017/0306 Sexuella trakasserier mellan 
elever
Gunnesboskolan F BSL 2017/0305 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan 5 BSL 2017/0307 Fysisk kränkn. mellan elever
Gunnesboskolan F BSL 2017/0308 Fysisk kränkn. mellan elever
Hubertusskolan 4 BSL 2017/0371 Fysisk kränkn. mellan elever
Järnåkraskolan 8 BSL 2017/0274 Verbal kränkn. mellan elever
Vegalyckan 3 BSL 2017/0322 Trakasserier pga etnicitet 
mellan elever
Östratornskolan 7 BSL 2017/0327 Fysisk + verbal kränkn. 
mellan elever
Östratornskolan 9 BSL 2017/0351 Trakasserier pga etnicitet 
mellan elever
Östratornskolan 7 BSL 2017/0337 Fysisk kränkn. mellan elever
Östratornskolan 8 BSL 2017/0338 Fysisk kränkn. mellan elever

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att lägga redovisningen om ”Anmälningar till huvudmannen om 

kränkande behandling, mars 2017” till handlingarna.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Emma Möller
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Akten.
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