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Barn- och skolnämnd Lunds stad
Sammanträdesdatum

2017-11-08

Tid

17.30

Plats

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47

Mötet öppnas kl 17:30. Vi tar paus kl 18:30 för mat tillsammans med kontorets personal.
Följande ärende ska behandlas:

1. Information Fäladsskolan
Dnr BSL 2017/0979

2. Information Förstelärare
Dnr BSL 2017/0799

3. Avveckling Solens flyktingförskola
Dnr BSL 2017/0932

4. Beställning Ladugårdsmarken
Dnr BSL 2017/0947

5. Beställning S:t Hansgården
Dnr BSL 2017/0570

6. Yttrande över detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 m.fl. i Stångby,
Lunds kommun (Stångby Öster II) - Samrådshandling
Dnr BSL 2017/0857

7. Yttrande över förslag till bildande av naturreservatet Kaninlandet,
Torna Hällestad i Lunds kommun (samråd)
Dnr BSL 2017/0908

8. Yttrande över Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt del av
Tegelbruket 3 m.fl. i Lund, Lunds kommun - Granskningshandling
Dnr BSL 2017/1022

9. Intern kontroll: Risk- och konsekvensanalys
Dnr BSL 2017/0950
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10. Begäran om utökad driftsram för Vildanden, Snickarbacken,
Stenröseskolan, Hubertusgården, Källerian, Östra Torngården, Linero,
Kulparkskolan och Fåglasång
Dnr BSL 2017/0255

11. Preliminära priser Grundsärskolan 2018
Dnr BSL 2017/0946

12. Beslut om organisation och finansiering av särskola (EVP-uppdrag
från kommunfullmäktige juni 2016)
Dnr BSL 2017/0233

13. Anmälningar till nämndsammanträdet den 8 november
Dnr BSL 2017/0949

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

15. Redovisning av delegationsbeslut 2017
Dnr BSL 2017/0022

16. Skoldirektören informerar

Monica Molin (S)
Ordförande

Eva-Lotta Kittel
Nämndsekreterare
eva-lotta.kittel@lund.se
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Ledamöter
Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e vice ordf
Rita Borg (S)
Mårten Spanne (S)
Vera Johnsson (M)
Nils Paulsson (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Erik Hammarström (MP)
Gösta Eklund (V)
Dragan Brankovic (SD)
Mattias Horrdin (C)
John Sunnqvist (KD)
Ersättare
Pär-Ola Nilsson (S)
Per-Arne Lundgren (S)
Eva Ohlsson (S)
Marita Eveberg Petersson (M)
Jerry Davidsson (M)
Jens Modéer (MP)
Ursula Savonius (L)
Håkan Friberg (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Chelsea Long (V)
Bengt Svensson (SD)
Max Eskilsson (C)
Eli Blondin (FI)
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Serviceförvaltningen
Lundafastigheter

Tjänsteskrivelse
2017-09-22

Servicenämnden

Ombyggnadsprojekt Fäladsskolan; rapport
och förslag till ändring
Dnr SN 2015/0220

Sammanfattning
Förutsättningarna för det om- och nybyggnadsprojekt som
kommunfullmäktige har beställt avseende Fäladsskolan har kraftigt
förändrats. Vid dessa nya förhållanden skulle en långsiktigt god
ekonomisk hushållning innebära en total nybyggnation av skolan. En
sådan ändring av projektet kräver ändring av detaljplanen samt ytterligare
arbete innan en reviderad beställning kan göras.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2016-08-25, § 151
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-22 (denna skrivelse).

Barnkonsekvensanalys
Att kunna erbjuda barn och unga en god lärmiljö är en del av det
kommunala grunduppdraget. God lärmiljö förutsätter bland annat tillgång
till adekvata skollokaler, vilket detta ärende rör.

Ärendet
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslöt 2016-08-25, § 151, att beställa
byggnationsprojekt avseende Fäladsskolan. Skolan skulle anpassas till
att bli en skola med fem paralleller i årskurs fyra till sex. För att klara en
ökad elevkapacitet med 450 elever behövs nya lokaler för praktiskaestetiska ämnen, ny idrottshall och en större kökskapacitet med matsal.
Investeringen beräknades då till 76,4 mnkr.

Projektets utveckling
Projektering startades för att ta fram ett förfrågningsunderlag. Inom
ramen för Inomhusmiljöprojektet hade man redan tidigare genomfört
statusinventering. Den inventeringen hade gett viss indikation om att det
fanns en problematik, men omfattningen var inte klarlagd fullt ut.
Ett led i projektering är att exakt säkerställa vad som behöver renoveras.
Fäladsskolan består av ett stort antal huskroppar; den är en på många sätt
tidstypisk paviljongskola från miljonprogramsåren. Projektet som
beställts omfattade endast del av byggnaderna på Fäladsskolan.
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

www.lund.se
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Efter att inledande undersökningar av några av huskropparna gjorts under
början av 2017 fann man att vissa skador på byggnaderna inte gick att
härleda. En fördjupad utredning genomfördes därför under mars 2017.
Vid denna undersökning beslutades att samtliga byggnader på
skolområdet skulle undersökas, oavsett huruvida de ingick i projektet
eller inte. Undersökningen innebar bland annat att man öppnade upp
väggar och demonterade fönster för att granska konstruktion och skick.
En mycket omfattande och förstörande provtagning och analys bedömdes
i detta skede vara nödvändig.
Vid demonteringen av fönster fann man att samtliga fönsterbleck är
felaktigt monterade med skador till följd. Monteringen har skett för cirka
tio år sedan. Nuvarande montering möjliggör att vatten leds in i väggarna
utifrån. Det bedöms inte föreligga någon fara för hälsa i nuläget.
Vidare fann man att istället för den vanligtvis förekommande
vattenutledande papp som brukar finnas för att leda ut vattnet i
luftspalten bakom teglet, hade man istället monterat en plast, som var
uttjänt då den inte var åldersbeständig. Även detta bidrar till att vatten
inte leds ut, utan stannar i väggen. När väggarna öppnades visade det sig
även att det finns asbest i vindskivorna.
Slutligen fann man under projekteringen att det finns stora brister i
primära installationer. Exempelvis förekommer läckage på vissa ställen
på spillvattenledningen och dessutom läckage på kulverten för
fjärrvärmeledningen. Sammantaget krävs omfattande arbeten för att ställa
byggnaderna i ordning.

Olika alternativ
Mot bakgrund av vad som ovan beskrivits, bedöms det inte längre finnas
förutsättningar att genomföra projektet på det sätt som tidigare beställts
och planerats. En kartläggning av olika alternativ har gjorts enligt
följande.
Renovering
Renovering och ombyggnation skulle kräva en evakuering av 250-280
elever till andra skolor eller in i paviljonger. Detta ställer stora krav på
verksamheten och på andra som är involverade i arbetet. Det kräver
dessutom omfattande materiella och ekonomiska resurser. En evakuering
medför behov av klassrum och grupprum, lokaler för slöjd, idrott, kök,
matsal, lokaler för skolhälsa, expedition, vaktmästeri osv. En grov
uppskattning av kostnaden för att evakuera eleverna till moduler ger vid
handen att den inte torde understiga 15 – 20 mnkr. Kostnaden kan dock
bli högre.
På grund av de förändade förutsättningarna skulle det tidigare beställda
renoverings- och ombyggnationsprojektet behöva kompletteras. Tidigare
hade man uppfattat att det fanns risk för lokal problematik i vissa
byggnader. I själva verket visade sig det sig finnas en systematisk
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problembild i samtliga byggnader. Kommunen måste med andra ord på
något sätt hantera hela skolan, inte bara vad som omfattas av den gjorda
beställningen.
En grov kostnadskalkyl för att åtgärda hela skolan uppgår i dagsläget till
cirka 105 mnkr. I denna kalkyl ingår en nybyggd enpositionshall. Till
detta kommer emellertid evakueringskostnader om cirka 15 – 20 mnkr
(varav ca 8 mnkr avser etablering och avetablering och övriga kostnader
är paviljonghyra).
Total nybyggnation
Alternativet till ombyggnation och renovering är att uppföra en helt ny
skola och låta verksamheten sitta kvar i nuvarande lokaler under
byggnationstiden. Genom att byggnationen sker vid sidan om skolan
inom samma fastighet, är det möjligt att undvika evakuering. Det är
naturligtvis en mycket stor fördel, både ur verksamhets- och
resursperspektiv. En nybyggnation av detta slag kräver dock ändring av
detaljplanen.
Vid en nybyggnation bedömer förvaltningen att en skola i två plan med
en idrottshall i vinkel är det mest ekonomiska och effektiva alternativet.
Det skulle innebära att all verksamhet samlas under samma tak, vilket har
stora fördelar. En nybyggd skola motsvarar verksamhetens behov och
önskemål eftersom den är anpassad till hur dagens skolverksamhet
bedrivs. Den befintliga skolans utformning fungerar i många avseenden
mindre bra när det gäller att möta behoven som följer av dagens läroplan.
Det är möjligt att inrymma en ny skola av adekvat storlek inom
nuvarande skoltomt. Den hade kunnat förläggas i tomtens södra del,
vilket hade bidragit till en ökad upplevelse av trygghet i den delen av
parkstråket som går genom Norra fäladen. Genom val av systemlösningar
kan man skapa ett miljövänligt byggande och konstruktioner som väl
uppfyller dagens krav. Utformningen av en ny skola bör följa det
standardlokalprogram som nu tas fram; allt för att skapa ett optimalt och
långsiktigt hållbart användande av kommunens resurser.
En ny skola blir mer komprimerad, särskilt om den byggs i två plan.
Detta skulle kunna öppna för möjligheter att använda en del av
skoltomten för antingen större friyta för skolans elever eller för helt
annan verksamhet som är lämplig i närheten av en skola. Sådana värden
får tas omhand och säkerställas i detaljplaneprocessen.
I nuvarande beslutade projekt ligger nybyggnad av en enpositions
idrottshall, eftersom det inte finns plats mellan husen idag för att bygga
en fullstor hall. Skulle man ändra projektet och istället beställa en helt ny
skola, skulle det innebära en möjlighet att istället bygga en fullstor hall
(20*40 meter) till en begränsad extrakostnad. Fördelarna med detta
alternativ är att man då kan antingen dela denna större hall i två, så att
kapaciteten blir större eller använda den som en fullstor hall för att, som
läroplanen föreskriver, kunna spela handboll, basket, vollyboll etc, på
”riktig” plan. Samtidigt är det en fråga om behov och ekonomi. Frågan
Page 7 of 446

3(5)

Tjänsteskrivelse
2017-09-22
bör utredas i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen och
skolförvaltningen.
En grov kostnadsuppskattning för att bygga en helt ny skola inklusive en
enpositions hall uppgår till cirka till 135 mnkr. Till detta kommer dock
restvärdet som i dagsläget uppgår till cirka 21 mnkr.
Konjunktur
Slutligen vill förvaltningen vara tydlig med att de grova
kostnadsuppskattningar som gjorts utgår från normnyckeltal, vilka inte
tar full hänsyn till rådande konjunkturläge. Konjunkturen är för
närvarande stigande vad gäller byggrelaterade priser. Med varje typ av
kostnadskalkyl som kommer att realiseras om ett år eller mer, följer en
stor osäkerhet. Det kanske viktigaste att ta ställning till i nuläget är
relationen mellan nybyggnation och ombyggnation, och där torde
kostnadsuppskattningarna vara säkrare.

Behov i nuläget
Ledtiderna i ett byggprojekt är alltid relativt långa, oavsett hur stort
behovet av en snabb lösning är. I det aktuella projektet är behovet av en
lösning stort, samtidigt som de olika utredningarna har medfört
tidsutdräkt. Målet är att inte riskera att skapa ytterligare förseningar, men
samtidigt säkerställa att den fortsatta processen har goda förutsättningar
att hantera de risker som finns i projektet. Förslaget är att parallellt med
att en ändring av detaljplanen beställs, genomföra ytterligare arbete inom
ramen för en programhandling. En ändring av detaljplan i aktuell
omfattning hanteras som ett standardförfarande, vilket i förevarande fall
bedöms ta ungefär ett år. Kostnaden brukar uppgå till 300-500 tkr.
Kompletterande utredningar som behöver genomföras innan en reviderad
beställning kan bli aktuell omfattar bland annat geoteknisk undersökning,
volymskisser, framtagande av nya och mer detaljerade kalkyler samt
ytterligare utredning för att säkerställa att det fungerar att fortsätta att
nyttja lokalerna tills en ny byggnad är inflyttningsklar.
Projektet har förändrats i omfattning, men behovet som ska tillgodoses är
detsamma och verksamheten och tomten är desamma. Förvaltningens
uppfattning är därför att de redan beslutade medlen avseende projektet
Fäladsskolan även fortsättningsvis kan användas under arbetet med en
programhandling och framtagande av detaljplan. Förvaltningen tolkar
med andra ord förändringen som en fördyrning av ett beslutat projekt.
Kommunfullmäktige kommer inte att kunna ta ställning till fördyrningen,
förrän den kunnat kalkyleras mer noggrant.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden föreslås besluta
att ge serviceförvaltningen i uppdrag att beställa ändring av detaljplan
avseende fastigheten Borgaren 1 i enlighet med vad som framgår
av serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-22 under
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att

att

förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om hur
finansieringen av detta ska ske samt
föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna fortsatt arbete
med programhandling avseende nybyggnadsprojekt Fäladsskolan
samt
föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att finansieringen av
detaljplanearbetet och arbetet med programhandlingen ska ske
genom ianspråktagande av de medel som avsatts sedan tidigare för
projekt Fäladsskolan.

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör

Camilla Lidgren
Projektchef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Förstelärare
Ø Karriärsteget Förstelärare infördes
1 juli 2013
Ø Syfte: Öka elevernas måluppfyllelse i
skolan
Ø Från förskoleklass till gymnasieskola
Ø Särskilt yrkesskickliga lärare
Ø Huvudsakligen arbeta med undervisning
och uppgifter som hör till undervisning
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Skolverkets kriterier
Ø Legitimerad lärare
Ø Minst fyra års väl vitsordat arbete med
undervisning
Ø Visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas
studieresultat och ha ett starkt intresse för att
utveckla undervisningen
Ø Även i övrigt bedömas som särskilt kvalificerad för
undervisning och uppgifter som hör till
undervisningen
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Förstelärarnas uppdrag
Ø Koppling till specifika uppdrag utifrån skolans
behov
Exempel: inriktning på uppdrag
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Bedömning för lärande
- Utveckla matematikundervisningen - IKT-utveckling
- Språkutvecklande arbetssätt - Läsförståelse
- Trygghet - trivsel – studiero
- Kreativa lärmiljöer – Inkluderande lärmiljöer
- Värdegrundsarbete – Likabehandling
- Öka fritidshemmens måluppfyllelse
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Förstelärare
ØUppdragens längd: 2 – 4 år
Ø81 förstelärare inom BSF Lunds stad
ØLönetillägg 5 000 kronor per månad
ØStatsbidrag utifrån antalet elever
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Förstelärare-Lärarlönelyftet
Ø Lönetillägg 2 500 kronor för Lärarlönelyftet som
ska vara tillsvidare enligt beslut i Kommunstyrelsen
Ø Lönetillägg 5 000 kronor för tidsbegränsade
uppdrag som Förstelärare
Ø Utifrån MBL-överenskommelse: Inte Förstelärare
och samtidigt ta del av Lärarlönelyftet
Ø Partssammansatt arbetsgrupp tar fram ett förslag
till hantering från 1 juli 2018
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Arbetet ute i skolområdena
•

Linero/Tuna/Östratorn

Ledningsgruppen har en arbetsgrupp för förstelärarfrågor, ansvar för skolområdesgemensam
förstelärare – pedagogisk likvärdighet/IKT/betygsättning. 4-årsförordnanden. Fördelning utifrån
elevantal.

•

Lunds skolors resurscentrum

Försteläraruppdragen är övergripande för Lsr, kombination med samordnande funktioner. 2årsförordnanden.

•

Centrum Torn

Tydliga uppdragsbeskrivningar. Skolspecifika uppdrag: 3-årsförordnanden. Områdesspecifikt
uppdrag (SKA-arbete): 4-årsförordnande. Förstelärare har kompetensutvecklingsuppdrag, varit
mycket uppskattat

•

Centrum/Väster/Järnåkra/Klostergården

Inget områdesgemensamt uppdrag. Varje rektor träffar sin grupp regelbundet och följer
utvecklingen av uppdraget. Alla förstelärare presenterar sina uppdrag, utmaningar och effekter av
insatser i ledningsteamet under året. Informella nätverk uppstår ibland hos de förstelärare från
olika enheter som har samma/liknande uppdrag.
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Barn- och skolnämnd Lund stad

Cecilia Lundborg Fehrlund
046-359 8272
cecilia.lundborgfehrlund@lund.se

Avveckling Solens flyktingförskola
Sammanfattning
Solens flyktingförskola är en introduktionsförskola för nytillkomna barn
med uppehållstillstånd, den samarbetar med Socialförvaltningen och är
lokalintegrerad på Forsbergsminne. Solens verksamhet bygger på tanken
om att barn behöver minst ett år i en särskild grupp där man kan ta hand
om deras traumatiska upplevelser. Struktur och trygghet skapas samt tid
för att lära sig att leka på nytt innan de kan gå vidare till vanlig förskola.
Förskolans uppdrag, utifrån Lpfö 98, är tydligt med att förskolan ska
främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för
fortsatt utbildning. Utifrån ett inkluderande perspektiv visar erfarenheten
att de barn som kommer direkt ut till en vanlig barngrupp väl kommer in
i gruppen och att pedagogerna värnar om att erbjuda barnen en trygg
omsorg utifrån specifika behov.

Beslutsunderlag
Avveckling Solens flyktingsförskola tjänsteskrivelse 2017-10-27
Skrivning om Solen
Handlingsplan för nyanlända barn i förskolan i Lunds kommun

Barnets bästa
Att organisera för att kunna ta emot barn och inkludera dem i barngrupp
är varje förskolas ansvar. Det är pedagogernas uppgift att hjälpa varje
barn, nyanlända som övriga, att få tillträde till lekgemenskap och
förskolebarns uppgift att välkomna och bjuda in nyanlända i sin
lekgemenskap.

Ärendet
Barn- och skolförvaltningen i Lunds stad anser att Solens
flyktingförskola har varit en mycket viktig avdelning under många år.
Den startades 1986 och under åren har barnantalet varierat mellan 4-18

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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barn. Förskolans uppdrag är inkluderande och det är naturligt att barnen
placeras på den förskola de ska vara på och inte placeras på Solen under
en övergångsperiod. Den kompetens som pedagogerna på Solen besitter
ska tas tillvara och på så sätt utökas den kunskapen till övrig personal.
Solens verksamhet bygger på tanken om att barn behöver minst ett år i en
särskild grupp där man kan ta hand om deras traumatiska upplevelser.
Struktur och trygghet måste skapas samt tid för att lära sig att leka på nytt
innan de kan gå vidare till vanlig förskola.
Miljö, material och aktiviteter är tillrättalagda av de vuxna och barn har
få möjligheter till inflytande över sin situation. Detta sätt att se på barn
och vad de har med sig bygger på att de kommer till förskolan med
varsin “ryggsäck”. Innehållet i ryggsäcken blir då en symbol för barns
beteende och varande. Detta kan leda till att barn är på ett visst sätt
beroende på sina upplevelser, medfödda anlag eller en svår livssituation.
Vidare menar man att barn behöver trygghet och struktur först innan de
lär sig svenska. Barnen vistas i en grupp som enbart består av barn som
pratar olika språk, inga svensktalande barn. När barn som nyligen
kommit till Sverige och börjar förskolan och redan har ett utvecklat
modersmål är det helt naturligt att barnet först försöker kommunicera
med detta språk. Om ingen runt omkring pratar samma språk är det
vanligt att barnet kanske tystnar. Under denna tysta period använder sig
barnet av icke verbal kommunikation. Det är viktigt att det finns personer
som uppmärksammar, förstår och bemöter barnet på ett språkutvecklande
sätt.
”Om man utgår från att barns språklärande alltid sker i samspel med
andra, mer erfarna ”språkare”, och i meningsfulla sammanhang kan
förskolans personal stödja barns språkutveckling på samma sätt vare sig
det är barnets första- eller andraspråk” (Flera språk i förskolan, 2013)
Forskning visar att barn som inte kommer i kontakt med det svenska
språket i tillräckligt hög utsträckning uppvisar språksvårigheter.
Utifrån ett inkluderande perspektiv visar erfarenheten att de barn som
kommer direkt till en vanlig barngrupp inkluderas i den och pedagogerna
värnar om att erbjuda barnen en trygg omsorg. Utifrån ett
språktillägnande perspektiv ser vi att barn med annat modersmål än
svenska lär sig svenska i samspel under dagen. Till hjälp finns t.e.x QR koder, pedagoger med olika språkkunskaper, TAKK (tecken som
alternativ kommunikation) och bildstöd.
Utgångspunkten är att kunskap skapas genom människors interaktion och
att såväl kunskap som sanningar konstrueras i olika sociala och kulturella
sammanhang. Att organisera för att kunna ta emot barn och inkludera
dem i barngrupp är varje förskolas ansvar. Det är pedagogernas uppgift
att hjälpa varje barn, nyanlända som övriga, att få tillträde till
lekgemenskap och förskolebarns uppgift att välkomna och bjuda in
nyanlända i sin lekgemenskap. Skollagen kap. 8, 2 § Förskolan ska
stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg
omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets
behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en
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Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2017-10-27

BSL 2017/0932

helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap
och förbereda barnen för fortsatt utbildning
I diskussionen om mottagandet och bemötandet av nyanlända barn i
förskolan är integration och inkludering viktiga begrepp. Westin (2008)
skriver att "ett centralt kriterium på en fungerande integration är
delaktighet och deltagande på arbetsmarknaden, inom skolsystemet,
föreningslivet och det politiska systemet" (s.45). Författaren menar att en
lyckad integration innebär att alla människor oavsett etnisk bakgrund har
möjlighet att "delta i samhällslivet på jämlika villkor" (s.45) och att det
inte finns några såväl avsiktliga eller oavsiktliga hinder för detta.
LundaVälkomsten har en central roll i mottagandet av nyanlända
familjer, kort utdrag följer nedan och handlingsplanen bifogas ärendet.
”Handlingsplan för nyanlända barn i förskolan i Lunds kommun”
I januari 2016 startade nya LundaVälkomsten som utgör ett samarbete
mellan barn- och skolförvaltning Lunds stad, barn- och skolförvaltning
Lund Öster, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Syftet med
en gemensam LundaVälkomst är att öka kvaliteten på de insatser som
erbjuds målgruppen, att göra insatserna likvärdiga för alla inom
målgruppen och att mer effektivt utnyttja kommunens resurser inom
området.
När LundaVälkomsten får kännedom om att det flyttat in en nyanländ
familj med barn i förskoleåldern kallas vårdnadshavare och barn till
LundaVälkomsten. Om det kommer en nyanländ familj direkt till en
förskola för att ansöka om plats ska de hänvisas till.
Solens flyktingförskola har i oktober 2017 endast fyra barn inskrivna. De
barn som tidigare hänvisats till Solen hänvisas i dagsläget till den
förskola som vårdnadshavaren önskar. Med hjälp av LundaVälkomsten
har vårdnadshavarna det stöd som krävs för att få kännedom om de
alternativ som erbjuds. En likvärdig väg in i förskolan och en likvärdig
förskoletid, oavsett kulturell bakgrund är förenligt med förskolans
uppdrag.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att avveckla Solens flyktingförskola och utöka förskolan Forsbergs
minne med motsvarande kapacitet

Mats Jönsson
Skoldirektör

Cecilia Fehrlund
Utvecklingsledare
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Beslut expedieras till:
Anvisning: Här skrivs till vem beslutet ska expedieras.
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Handlingsplan för nyanlända barn i förskolan i
Lunds kommun

Varje barn ha rätt till utbildning.
Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla m
 öjligheter
och respekt för mänskliga rättigheter.
(FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 28 och 29)
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Förskolans ansvar

All verksamhet i förskolan utgår ifrån läroplanen för förskolan Lpfö98. Förskolan
vänder sig till barn i åldern 1-5 år med. Förskolan i Lunds kommun skall erbjuda
nyanlända barn en god utbildning i en trygg miljö som stimulerar utveckling och
lärande. Alla förskolor i Lunds kommun skall verka för en inkluderad förskola med en
kulturell mångfald som välkomnar alla barn.
Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som
tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd med hänsyn till
egna behov och förutsättningar (Lpfö-98 s.5).
Som nyanlända barn avses de som har varit bosatta utomlands och som numera är
bosatta i landet eller ska anses bosatta här. Mottagandet ska vara likvärdigt i
samtliga förskolor i Lunds kommun. Språkutveckling pågår hela tiden och det är alla
undervisande barnskötare och förskollärares gemensamma ansvar att stötta barnen i
detta arbete.
Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att
lära sig svenska och även utveckla kunskap inom andra områden. Förskolan ska
medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både
utveckla det svenska språket och sitt modersmål.( Lpfö-98 s.7) Förskolan ska
medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla
både det svenska språket och sitt modersmål. (Skollagen 8 kap. 10§) Förskolan ska
sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. Förskolan
ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar
känsla och respekt för andra kulturer. (Lpfö 98) Verksamheten ska präglas av ett
interkulturellt förhållningssätt.

Rätt till förskola

Från och med ett års ålder ska barn erbjudas förskola i den omfattning som behövs
med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov
på grund av familjens situation i övrigt. Barn som söker asyl har rätt till förskola på
samma villkor som andra barn i Sverige. Papperslösa barn har i dagsläget ingen rätt
till förskola. Alla barn har från höstterminen då de fyllt tre år rätt till avgiftsfri allmän
förskola. Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider och det är förskolan som
fastställer vistelsetiderna för barn i den allmänna förskolan.
2
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LundaVälkomsten - barn i förskoleåldern

I januari 2016 startade nya LundaVälkomsten som utgör ett samarbete mellan barnoch skolförvaltning Lunds stad, barn- och skolförvaltning Lund Öster,
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Syftet med en gemensam
LundaVälkomst är att öka kvaliteten på de insatser som erbjuds målgruppen, att göra
insatserna likvärdiga för alla inom målgruppen och att mer effektivt utnyttja
kommunens resurser inom området.
När LundaVälkomsten får kännedom om att det flyttat in en nyanländ familj med barn
i förskoleåldern kallas vårdnadshavare och barn till LundaVälkomsten. Om det
kommer en nyanländ familj direkt till en förskola för att ansöka om plats ska de
hänvisas till LundaVälkomsten. Anmälan av nyanlända barn görs via blankett som du
hittar här:
https://service.lund.se/FileStorageArea/Blanketter/2/Nyanmald_elev_LundaValkomst
en.pdf

LundaVälkomsten
Följande är arbetsgången vid samtal med vårdnadshavare inför förskolestart.
● Tolk medverkar vid behov.
● Information om hur förskolan i Sverige fungerar (med hjälp av broschyr från
Skolverket)
http://www.omsvenskaskolan.se/media/1030/svenska-forskola-pdf3163.pdf
Om broschyren finns översatt till familjens modersmål får de ett exemplar av
denna skrift med sig hem.
● Information om BVC och vad de gör där
● Hjälp att fylla i ansökan till förskola
● Information om att det finns ett kösystem samt att man ibland måste acceptera
en förskoleplats som inte ligger i direkt anslutning till hemmet.
● Ett antal frågor ställs (se bilaga 1) kring barnet och familjen. Svaren
sammanställs i ett barnkort som finns på LundaVälkomsten för
vidarebefordran till berörd förskolechef. Under samtalet får barnen tillgång till
leksaker, papper och pennor/kritor.  De barn som vill/kan rita ombeds rita sig
själv eller en annan människa, kanske hela sin familj. Denna bild tar vi kopia
på och ser till att den kommer till berörd förskolechef.
● LundaVälkomsten skickar in ansökan med ett följebrev till kösamordnare, med
information om att familjen fått hjälp på LundaVälkomsten att göra ansökan.
● Kösamordnare meddelar berörd förskolechef som kontaktar LundaVälkomsten
för att få mer information om familjen/barnet.
3
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Första mötet på förskolan
Berörd förskolechef tar kontakt med LundaVälkomsten för att få ta del av deras
kartläggning inför första mötet på förskolan samt utser ansvarig förskollärare. Inför att
nyanlända placeras på förskolan ska följande skrift läsas:
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/mota-barn-pa-flykt
Ansvarig: Förskollärare sammankallar
Personal från berörda arbetslag går igenom kartläggning från LundaVälkomsten.
Kartläggningen skapar förutsättningar för förskolan att erbjuda en god introduktion
och är ett viktigt verktyg för att lära känna barnet. Underlaget ger en fördjupad bild av
barnets styrkor och behov och ökar medvetenheten om barnets språkliga bakgrund.

Möte med vårdnadshavare

Ansvarig: Förskollärare sammankallar och bokar tolk.
Deltagare: Vårdnadshavare, förskollärare
Syfte: Att bygga förtroende och tillit mellan hemmet och förskolan. Det är viktigt att
vid detta tillfälle visa intresse och engagemang för barnets och familjens bakgrund,
erfarenheter, kunskap, förmågor och kultur.
Innehåll:
●
●
●
●

Förskolläraren ger information om förskolans verksamhet och rutiner
Genomgång av ev  blanketter
Samtal kring barnets behov
Tider och schema för inskolning upprättas

Utvärdering - kvalitetsarbete

● Rutiner för mottagning och introduktion utvärderas regelbundet på respektive
förskola samt på förvaltningsnivå. Förskolecheferna ansvarar för att detta följs
upp i det systematiska kvalitetsarbetet.

4
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Information för barnomsorgshandläggare
● Nyanlända barn skall hänvisas till LundaVälkomsten och där få hjälp att söka
förskoleplats.
● Barnomsorgshandläggare informerar förskolechef att barnet kommer via
LundaVälkomsten.
● Placeringserbjudande skickas ut till vårdnadshavare.
● Förskolechef kontaktar LundaVälkomsten när plats erbjudits och accepterats
för att ta del av kartläggningen

5
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Bilaga 1
Kartläggning första mötet med LundaVälkomsten – barn i förskoleåldern
Barn, familj, släkt och vänner
(Beroende på barnets ålder och samarbetsvilja ställs vissa frågor direkt till barnet)
● Kontroll av adress, personnummer, kontaktuppgifter, hemland, modersmål, ev.
socialsekreterare
● När kom ni till Sverige/Lund?
● Kan ni beskriva familjen och vilka som ingår i familjen? Är hela familjen här?
Om inte var finns de? Har ni någon kontakt?
● Var är barnet fött?
● Var bodde ni i ert hemland? Hur bodde ni; i en större stad, i ett samhälle, i en
by?
● Har ni bott i andra länder? Om ja, var och hur länge?
● Har familjen bott tillsammans hela tiden?
● Vilket/vilka språk talar du/ni med barnet?
● Föräldrars utbildning/arbete i hemlandet?
● Vill du berätta lite om ditt barn? T ex vad tycker barnet om att göra, vad är det
intresserad av?
● Äter barnet all slags mat?
● Är ditt barn allergisk mot något?
● Finns det något annat viktigt om ditt barn som personalen i förskolan behöver
känna till? (kan vara t ex att de sett och upplevt krig på nära håll etc.)
Förskola
● Har barnet gått i förskolan? När gick det senast i förskolan? Mellan vilka år?
● Om barnet inte har gått i förskolan, vad är anledningen till det?
● Hur gammal var barnet när det började förskolan?
● Har barnet gått regelbundet i förskolan? Varje dag, ibland, sällan?
● Kan du beskriva vilken slags förskola barnet gått i (allmän, kommunal, religiös
skola, privatskola)
● Vilket språk talades i förskolan?
● Kan du berätta lite om förskolan. Vad fick barnet göra?
● Vad tycker barnet om att gå i förskolan?

6
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Barn och skolförvaltningen
Lunds stad

Solens flyktingförskola i relation till
förskolans uppdrag

Cecilia Fehrlund
Utvecklingsledare
2017-10-17
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Bakgrund
Lund inledde 1985 ett avtal med invandraverket (migrationsverket) om att ta emot flyktingar.
Under 1995 fanns ett stort antal barnfamiljer boende på förläggningar och
genomgångsbostäder för flyktingar i Lund. Samtidigt fanns det då få platser, på det som då
hette daghem, i Lund. På initiativ av flyktingmottagningen startades 1986 en förskola med en
polsktalande förskollärare och fem polsktalande barn, detta för att föräldrarna skulle ha
möjlighet att läsa svenska.
I februari 1987 utökades verksamheten, ytterligare en förskollärare anställdes, barnantalet
utökades till tio och förskolan döptes till Solen.
Solen fortsatte att utvecklas och utökas, 1990 flyttade den in i specialbyggda lokaler,
barnantalet utökades och det fanns en heltidsgrupp och två halvtidsgrupper.
Som mest bestod Solen av fyra barngrupper med 12-15 barn, detta var i samband med
Bosnienkriget då många familjer, med anledning av kriget, kom till Lund.
Barnantalet sjönk igen och 1999 beslöts att Solen skulle lokalintegreras på Forsbergsminne,
en avdelning med max 15 barn.

Solens verksamhet
Solen har under alla år samarbetar med Flyktingenheten, där 25% av förskollärarens tjänst har
innefattat arbete på Socialförvaltningen, i arbetsbeskrivningen från Socialförvaltningen i Lund
(daterad 2000-09-12) står att läsa:
 Arbetstiden för förskolläraren är förlagd till Flis (Flykting och invandrarservice)
 Medverkan av förskolläraren ska ske i informationsmöten tillsammans med övrig
personal på Flis
 Introduktionsmöte avseende nya barn tillsammans med förskollärare, handläggare och
vårdnadshavare
 Förskolläraren har ansvar för att en barnintroduktionsplan görs och uppföljning av
detta i socialförvaltningens datasystem Procapita.
När barnet kommer till Solen får vårdnadshavarna en introduktion och information om Solens
verksamhet. Solens verksamhet är inriktad på att ta hand om hela familjen. Vara behjälplig i
kontakter med myndigheter och tolkning av blanketter. I samband med detta har man även en
dialog om familjens bakgrund, för att kunna möte barnets behov på förskolan.
Solens verksamhet bygger på föreställningen om att barn behöver minst ett år i en särskild
grupp där man kan ta hand om deras traumatiska upplevelser. Struktur och trygghet måste
skapas samt tid för att lära sig att leka på nytt innan de kan gå vidare till vanlig förskola.
Miljö, material och aktiviteter är tillrättalagda av de vuxna och barn har få möjligheter till
inflytande över sin situation. Detta sätt att se på barn och vad de har med sig bygger på att de
kommer till förskolan med varsin “ryggsäck”. Innehållet i ryggsäcken blir då en symbol för
barns beteende och varande. Detta kan leda till att barn är på ett visst sätt beroende på sina
upplevelser, medfödda anlag eller en svår livssituation.
Vidare menar man att barn behöver trygghet och struktur först innan de lär sig svenska,
barnen vistas i en grupp som enbart består i av barn som pratar olika språk. Inga
svensktalande barn.
När barn som nyligen kommit till Sverige och börjar förskolan och redan har ett utvecklat
modersmål är det helt naturligt att barnet först försöker kommunicera med detta språk. Om
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ingen runtomkring pratar samma språk är det vanligt att barnet kanske tystnar. Under denna
tysta period använder sig barnet av icke verbal kommunikation. Det är viktigt att det finns
personer som uppmärksammar, förstår och bemöter barnet på ett språkutvecklande sätt.
”Om man utgår från att barns språklärande alltid sker i samspel med andra, mer erfarna
språkare, och i meningsfulla sammanhang kan förskolans personal stödja barns
språkutveckling på samma sätt vare sig det är barnets första- eller andraspråk” (Flera språk
i förskolan, 2013) Forskning visar att barn som inte kommer i kontakt med det svenska
språket i tillräckligt hög utsträckning uppvisar språksvårigheter.

Förskolans uppdrag, mottagande och bemötande av nyanlända
barn, forskningsbaserat och erfarenheter från Forsbergsminne
2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg
omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas
så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga
kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.
Utifrån ett inkluderande perspektiv visar erfarenheten att de barn som kommer direkt till en
vanlig barngrupp kommer in i gruppen och att pedagogerna värnar om att erbjuda barnen en
trygg omsorg. Utifrån ett språktillägnande perspektiv ser vi att barn med annat modersmål än
svenska lär sig svenska i leken och i vardagen. Upplevelsen är att det dessutom sker på ett
bättre sätt än de barn som först kommer till Solen. Till hjälp och stöd finns QR koder,
pedagoger med olika språkkunskaper, TAKK och bildstöd. Vid användandet av dessa metoder
och arbetssätt kan vi på ett bra sätt hjälpa barnen att lära sig svenska. De barn som placeras ut
på vanlig förskola efter att de varit på Solen får i princip börja om.
Vi måste utgå från att kunskap skapas genom människors interaktion och att såväl kunskap
som sanningar konstrueras i olika sociala och kulturella sammanhang. Att organisera för att
kunna ta emot barn och inkludera dem i barngrupp är varje förskolas ansvar. Det är
pedagogernas uppgift att hjälpa varje barn, nyanlända som övriga, att få tillträde till
lekgemenskap och förskolebarns uppgift att välkomna och bjuda in nyanlända i sin
lekgemenskap.
Det svenska samhället blir allt mer mångkulturellt och svenska skolor och förskolor behöver
hitta former för att bemöta och inkludera alla dessa människor i sina verksamheter. Enligt
Vetenskapsrådets rapport (2015) har det forskats mycket om likvärdighet och inkludering
inom skolan men liknande forskning saknas som berör förskolan.
Förskolan har ett perspektiv som framhåller alla människors lika värde och rättigheter.
Nyanlända barn ska ha likvärdiga möjligheter som övriga förskolebarn till lek och lärande i
förskolan, Skaremyr (2014) och Häll (2013). Skaremyr och Häll menar att barn som ännu inte
behärskar det svenska språket använder en mångfald av multimodala uttryckssätt, såväl verbal
som ickeverbal kommunikation i samspelet med andra barn på förskolan. Häll (2013)
framhåller att det är viktigt att barn som har svårigheter att tala svenska får tillgång till
lekgemenskap på förskolan då barnen lär av varandra genom att interagera på olika sätt. Häll
påpekar också att förskolans pedagoger har ett viktigt uppdrag att fungera som en resurs i
leken och hjälpa dessa barn att bli accepterade som lekkamrater.
Det svenska skolsystemet ska enligt Vetenskapsrådet (2015) bygga på likvärdighet där alla
barn ska erbjudas lika tillgång till skola av hög kvalitet. Enligt Skollagen kan likvärdighet
beskrivas utifrån tre olika aspekter:


att alla barn har tillgång till utbildning
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att utbildningarna har en genomgående hög och lika kvalitet sinsemellan samt
att utbildningarna fungerar kompenserande (Vetenskapsrådet, 2015).

Lpfö 98, sid. 5 ”Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas,
vara likvärdig. Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, och förskolan ska
arbeta för att nå dessa mål”
8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek
och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö
9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska
ges det stöd som deras speciella behov kräver.
Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller
på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att
barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen
av de särskilda stödinsatserna.
Både förskolor och skolor är också tänkta att fungera kompenserande med syftet att försöka
minska sociala och utbildningsmässiga skillnader mellan barnen (Vetenskapsrådet, 2015).
Forskning visar att barn som tillhör familjer med låg socioekonomisk status har svårare att
lära och utvecklas i skolrelaterade ämnen än barn som växer upp i familjer med hög
socioekonomisk status
I diskussionen om mottagandet och bemötandet av nyanlända barn i förskolan är integration
och inkludering viktiga begrepp. Westin (2008) skriver att "ett centralt kriterium på en
fungerande integration är delaktighet och deltagande på arbetsmarknaden, inom
skolsystemet, föreningslivet och det politiska systemet" (s.45). Författaren menar att en lyckad
integration innebär att alla människor oavsett etnisk bakgrund har möjlighet att "delta i
samhällslivet på jämlika villkor" (s.45) och att det inte finns några såväl avsiktliga eller
oavsiktliga hinder för detta. UNHCR (2009) har sammanställt en rapport där de har kartlagt
hur några olika europeiska länder definierar och arbetar med integration. UNHCR skriver att
många av de europeiska länder som de har undersökt har definierat begreppet integration i
olika policy och strategidokument snarare än i någon lag. Begreppet integration beskrivs ofta
utifrån olika indikatorer på integration, vad syftet är med integration samt hur regeringen ska
göra för att uppnå integration. Integration kan både beskrivas som en pågående process och
som ett resultat när någon blivit fullt integrerad.
UNHCR har listat fem indikatorer som de menar ska vara uppfyllda för att en person ska
anses ha blivit fullt integrerad.
1) Att den nyanlända personen har lärt sig tala ett eller flera av landets officiella språk,
2) Att personen deltar i samhällslivet,
3) Att personen har fått anställning,
4) Att personen har anpassat sig till den nya kulturen och
5) Att det inte finns några getton med personer med utländsk bakgrund.
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Inkludering är ett begrepp som alltmer har kommit att användas i forskning om
specialpedagogik. Nilholm (refererad i Hultén, 2013) förklarar att inkludering handlar om
gemenskap, delaktighet och att få vara en del av en grupp och inte om placeringar. Han menar
att helheten, d.v.s. skolan ska anpassas efter delarna d.v.s. eleverna och inte tvärtom. I boken
”Inkluderande undervisning” beskriver Nilholm och Göransson 5 viktiga aspekter av
inkludering:
 Att alla elever ryms inom ordinarie skolverksamhet och undervisning och att inga
speciella system eller särlösningar görs för vissa elever.
 Att eleverna har gemenskap med varandra på olika sätt.
 En demokratisk gemenskap.
 Att olikheter ses som en tillgång samt
 Att eleverna är delaktiga.
Nilholm (refererad i Hultén, 2013) förklarar att man kan tolka begreppet inkludering på två
olika sätt. Antingen att olikhet ses som en tillgång i en grupp eller att olikhet endast är något
som ska tolereras och accepteras. För att lärare ska lyckas med en inkluderande undervisning
så anser Nilholm att det kräver att läraren ser alla elever som viktiga och som en resurs i
gruppen. Vidare konstaterar Nilholm att vi lär oss bäst av att träffa dem som är olika oss
själva, men ändå söker vi oss ofta till dem som är lika oss själva.

Förskolechef på Forsbergsminne, där Solen är lokalintegrerad, är
Jeanette Meijer. Utifrån ett förskolechefsperspektiv om att
avyttra Solen i dess nuvarande form och bli en avdelning som
inkluderar alla resonerar hon enligt följande.
Jag skulle vilja börja med att säga att det inte är rättvist att behandla alla lika. För mig är det
självklart. Barn har olika förmågor och kompetenser och de bör bli behandlade utifrån det. Att
se barn som kompetenta och ha en barnsyn som gör barnet till ett barn med en inneboende
kraft och vilja att utforska. Ett barn som har en önskan att få uppleva, upptäcka och har en
levande nyfikenhet. Barn kommer till oss på förskolan med olika historier och erfarenheter.
Vi skapar möten människor emellan oavsett vem vi är eller var vi kommer ifrån. Barn har rätt
till sina egna tankar, funderingar och åsikter. De har rätt att uttrycka sig och kunna utveckla
sina intressen. Att göra barnen delaktiga, att utmana och erbjuda möjligheter att utforska
värden blir då självklart. Vi ska ge barnen en reell möjlighet att kunna bli det de har potential
till att kunna bli, inte vad de är. Vi ska skapa goda förutsättningar och göra skillnad för våra
framtida samhällsmedborgare.
Låt mig återvända till inledningen om rättvisa. Att placera barn utifrån kategorin ”flyktingar”
på samma förskola innebär för mig en stor risk för stigmatisering. De barn som ingår i
gruppen har olika förutsättningar och olika lätt för olika saker och har med sannolikhet också
områden som de behöver träna på. Precis som i fallet med alla andra barn. Det kan vara lätt att
tänka att alla svårigheter som dessa barn har beror på att de är flyktingar. Det är både enligt
min erfarenhet och aktuell forskning ett fel antagande. Det är inte alls rättvist för dessa barn.
Mer rättvist vore om dessa barn kunde möta andra barn med andra erfarenheter och
kompetenser. Att de kan få möta andra livsöden och referenser. Det blir i dessa mer
normaliserade sammanhang som man bättre kan se vilka barn som är i behov av extra stöd. På
i stort sett alla förskolor i dag finns det många nationaliteter representerade både bland barn
och personal. Det skapar en trygghet för barn som kommer till förskolan utan att kunna
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svenska språket. Barn hjälper varandra i alla situationer, men främst i leken, och de vuxna kan
under en tid finnas till hands, särskilt under den känsliga introduktionsperioden, för att tolka
och göra den nya situationen mer begriplig. För mig som förskolechef och förskollärare är det
självklart att alla barn oavsett förmågor, härkomst, kultur eller språk ska ingå som en tillgång i
alla grupper och på alla förskolor.

LundaVälkomsten – utdrag ur ”Handlingsplan för nyanlända
barn i Lunds kommun”
I januari 2016 startade nya LundaVälkomsten som utgör ett samarbete mellan barn- och
skolförvaltning Lunds stad, barn- och skolförvaltning Lund Öster, utbildningsförvaltningen
och socialförvaltningen. Syftet med en gemensam LundaVälkomst är att öka kvaliteten på de
insatser som erbjuds målgruppen, att göra insatserna likvärdiga för alla inom målgruppen och
att mer effektivt utnyttja kommunens resurser inom området.
När LundaVälkomsten får kännedom om att det flyttat in en nyanländ familj med barn i
förskoleåldern kallas vårdnadshavare och barn till LundaVälkomsten. Om det kommer en
nyanländ familj direkt till en förskola för att ansöka om plats ska de hänvisas till
LundaVälkomsten. Anmälan av nyanlända barn görs via blankett som du hittar här:
https://service.lund.se/FileStorageArea/Blanketter/2/Nyanmald_elev_LundaValkomsten.pdf
LundaVälkomsten
Följande är arbetsgången vid samtal med vårdnadshavare inför förskolestart.











Tolk medverkar vid behov.
Information om hur förskolan i Sverige fungerar (med hjälp av broschyr från
Skolverket) http://www.omsvenskaskolan.se/media/1030/svenska-forskolapdf3163.pdf Om broschyren finns översatt till familjens modersmål får de ett
exemplar av denna skrift med sig hem.
Information om BVC och vad de gör där
Hjälp att fylla i ansökan till förskola
Information om att det finns ett kösystem samt att man ibland måste acceptera en
förskoleplats som inte ligger i direkt anslutning till hemmet.
Ett antal frågor ställs (se bilaga 1) kring barnet och familjen. Svaren sammanställs i ett
barnkort som finns på LundaVälkomsten för vidarebefordran till berörd förskolechef.
Under samtalet får barnen tillgång till leksaker, papper och pennor/kritor. De barn
som vill/kan rita ombeds rita sig själv eller en annan människa, kanske hela sin familj.
Denna bild tar vi kopia på och ser till att den kommer till berörd förskolechef.
LundaVälkomsten skickar in ansökan med ett följebrev till kösamordnare, med
information om att familjen fått hjälp på LundaVälkomsten att göra ansökan.
Kösamordnare meddelar berörd förskolechef som kontaktar LundaVälkomsten för att
få mer information om familjen/barnet.

Första mötet på förskolan
Berörd förskolechef tar kontakt med LundaVälkomsten för att få ta del av deras kartläggning
inför första mötet på förskolan samt utser ansvarig förskollärare. Inför att nyanlända placeras
på förskolan ska följande skrift läsas:
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/mota-barn-pa-flykt
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Ansvarig: Förskollärare sammankallar
Personal från berörda arbetslag går igenom kartläggning från LundaVälkomsten.
Kartläggningen skapar förutsättningar för förskolan att erbjuda en god introduktion och är ett
viktigt verktyg för att lära känna barnet. Underlaget ger en fördjupad bild av barnets styrkor
och behov och ökar medvetenheten om barnets språkliga bakgrund.
Möte med vårdnadshavare
Ansvarig: Förskollärare sammankallar och bokar tolk.
Deltagare: Vårdnadshavare, förskollärare
Syfte: Att bygga förtroende och tillit mellan hemmet och förskolan. Det är viktigt att vid detta
tillfälle visa intresse och engagemang för barnets och familjens bakgrund, erfarenheter,
kunskap, förmågor och kultur.
Innehåll:





Förskolläraren ger information om förskolans verksamhet och rutiner
Genomgång av ev blanketter
Samtal kring barnets behov
Tider och schema för inskolning upprättas

Utvärdering - kvalitetsarbete
 Rutiner för mottagning och introduktion utvärderas regelbundet på respektive förskola
samt på förvaltningsnivå. Förskolecheferna ansvarar för att detta följs upp i det
systematiska kvalitetsarbetet.
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Samarbete med Socialförvaltningen
Samarbete med Socialförvaltningen pågår i olika projekt där Bygga Broar är en stor satsning
som pågår och pågått under några år på skolområde CV/JK, tanken är att det ska sprida sig till
andra områden också.
Bygga broar är ett metodmaterial och en utbildning i ett värdegrundsarbete inom förskola och
skola för att stärka barns rättigheter, främja integration och motverka hedersrelaterat våld och
förtryck.
Tanken bakom Bygga Broar är – mycket kortfattat – att stärka personalen så att de blir trygga
i att möta föräldrar och barn och de situationer som kan uppstå när olika normer och
värderingar kolliderar med barns rättigheter, svensk lagstiftning eller skolans styrdokument.
Under utbildningens gång stärks personalens interkulturella kompetens genom föreläsningar
grundade i aktuell forskning och i lika hög grad genom att arbeta med de egna värderingar
och föreställningar.
De pedagoger som hittills genomfört fortbildningen är mycket nöjda och vårt mål är att sprida
det till de andra skolområdena.
En gedigen och omfattande utbildning där socionomen i förskoleteamet arbetar som
projektledare på delar av sin tjänst. Medel för att kunna arbeta vidare har sökts och tilldelats
under 2017, 450 000 kr.
Representant från flyktingenheten på Socialförvaltningen har också träffat alla förskolechefer
och informerat om, samt svarat på frågor avseende nyanlända flyktingbarn utifrån
flyktingenhetens mottagande och arbete. En fortlöpande kontakt kommer att upprätthållas
utifrån behov.

Nuläge och sammanfattning
I september 2017 är det fyra barn inskrivna på Solen. Solen är en avdelning som har plats för
minst femton barn. Bemanningen på Solen är två förskollärare och en barnskötare.
Barnskötaren har ingen formell barnskötarutbildning och anställdes för sina kunskaper i
språk. Förskolläraren som varit längst på Solen kommer att gå i pension inom kort.
En av anledningarna till att det är så få barn just nu är att alla nyanlända barn går via
LundaVälkomsten och placeras direkt på förskolor i Lunds kommun. På Solen kommer barn
som placerats via Flyktingenheten och de har alla fått uppehållstillstånd. På Forsbergsminnes
övriga avdelningar finns det ett antal barn som kommit via Lundavälkomsten.
Solen har varit en viktig avdelning under många år, men med det uppdrag som förskolan har
idag är det naturligt att barnen placeras på den förskola de ska vara på och inte placeras på
Solen under en övergångsperiod. Nilholm (refererad i Hultén, 2013) förklaring om att
inkludering handlar om gemenskap, delaktighet och att få vara en del av en grupp och inte om
placeringar att helheten, d.v.s. skolan ska anpassas efter delarna d.v.s. eleverna och inte
tvärtom är mycket viktiga aspekter även i detta sammanhang. Kontinuitet och trygghet är
viktiga faktorer i ett barns förskoletid. Kunskapen om hur det interkulturella arbetet sker ska
vara väl förankrat i hela organisationen och alla ska ha kännedom och kunskap om vad det
innebär. Ett nätverk bland förskolans personal där alla arbetar för samma sak; Barnets bästa,
en bra start i förskolan och starten på det livslånga lärandet. Utifrån detta föreslår BSF Lunds
stad att Solen ska vara en avdelning som inkluderar ALLA barn oavsett bakgrund och behov.
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-11-08

1 (2)
Diarienummer

BSL 2017/0947

Barn- och skolnämnd Lund stad

Sebastian Rånes
046-3594844
sebastian.ranes@lund.se

Beställning Ladugårdsmarken
Sammanfattning
Ärendet innehåller beställning av omställning av Ladugårdsmarken till 7
avdelningar förskola. Beslutet innebär avveckling av befintlig
skolverksamhet på Ladugårdsmarken. Kostnaden för anpassning till 7
avdelningar beräknas till ca 6 mkr.
Barn och skolnämnden beslutade den 4 februari 2016 att beställa ny
förskola/skola Sagoeken med kapacitet för 200 skolelever och 100
förskolebarn. I områdeslokalplanen för Norra Fäladen upprättades en
planering där målsättningen är att ersätta ett antal tillfälliga enheter så
som Backen, Rida ranka samt Sagostundens förskola.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beställning Ladugårdsmarken BSL 2017/0947
Scenario 2021 Norra fäladen 2016-12-14
Lokalplan Barn och skolnämnd Lunds stad 2017-2022 2016-12-14
17-01-11 Ladugårdsmarken skiss bottenplan
17-01-11 Ladugårdsmarken skiss suterräng

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn. Genom omställning till 7 avdelningsförskola får
fler barn tillgång till en sammanhållen förskola vilket underlättar det
pedagogiska utbytet mellan pedagoger samt att det eventuellt kan
påverka det kvalitetsmässiga, ur rekryteringsperspektiv. Den nya
förskolans anpassning kommer att ha grund i den senaste kunskapen om
lärmiljöer för förskolebarn. Den nya förskolan lokaler utgör en grund för
en god verksamhet.

Ärendet
Bakgrund
Barn och skolnämnden beslutade den 4 februari 2016 att beställa ny
förskola/skola Sagoeken med kapacitet för 200 skolelever och 100
förskolebarn. I dåvarande områdeslokalplan för Norra Fäladen
upprättades en planering där befintliga verksamheter på
Ladugårdsmarken och Delfinskolan skulle flytta in i den nya byggnaden.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

046-35 50 00
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E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2017-11-08

BSL 2017/0947

I det utrymme som uppstår när skolverksamheten flyttar ut från
Ladugårdsmarkens lokaler kan byggnaden inrymma flera
förskoleavdelningar. Idag finns Backens förskola i paviljonger till följd
av ett inomhusmiljöprojekt.

Projektet
Beställningen innehåller omställning av Ladugårdsmarkens skollokaler
till förskoleverksamhet. Genom omställningen skapas kapacitet för 4
förskoleavdelningar från Backens förskola. Ladugårdsmarken kan med
mindre åtgärder konverteras till enbart förskola. Kostnaden för
anpassning till 7 avdelningar beräknas till ca 6 mkr. Beskrivna åtgärder
är uppfräschning av ytskikt, byte av armaturer samt energiåtgärder.
Den nya enheten Ladugårdsmarken kommer inrymma 7 avdelningar
förskola med ca 120 barn. Tillgänglig friyta utomhus är 3640 kvm vilket
ger ca 31m2/barn. Som beslutsunderlag finns Barn- och skolnämndens
standardlokalprogram för förskola vilket ska användas vid projektering.
Utformning av utemiljön ska göras utifrån kommer Lunds kommuns
riktlinjer för utemiljö vid förskolor användas.
Enligt preliminär tidplan kan projektet genomföras med färdigställande
höstterminen 2020

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

godkänna avveckling av Ladugårdsmarkens skola

att

hos kommunstyrelsen beställa ombyggnad av Ladugårdsmarken till
7 avdelningar förskola enligt skrivelsen Beställning
Ladugårdsmarken 2017-11-08 med färdigställande till höstterminen
2020.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Sebastian Rånes
Lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen
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Beställning av ny- eller ombyggnad

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen
Henrik Henrik Weimarsson (dokumentägare)
046-355028
henrik.weimarsson@lund.se

Datum

Version

2017-11-08

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

Projektnamn: Ladugårdsmarken
Beställare:

Barn och skolförvaltning Lunds stad Sebastian Rånes
Lokalplanerare

Beställning av ny- eller ombyggnad [Projektnamn]
Denna mall är framtagen för att stödja medarbetare inom Lunds kommun med
ansvar för beredning av lokalinvesteringsprojekt. Mallen är tänkt att användas
vid så väl beställning investeringsprojekt. Det kan vara bra att ha i åtanke att
mottagaren är så väl tjänstemän inom kommunen som politiker i nämnd,
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Vägledande för vilket innehåll som
inkluderas under respektive rubrik bör vara de behov som respektive mottagare
har för att kunna fullgöra sitt uppdrag.
Typ av byggnation

BYGGNATION: beställs och beslutas av nämnd/KS/KF

(repeterande objekt, låg risk)
STRATEGISK* BYGGNATION: beställs och beslutas av

nämnd/KS/KF
*Unika, sällanbyggen, bedömt högriskprojekt
Sektioner markerade med asterisk (*) är i första hand tillämpbara på strategisk
byggnation.
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Beställning av ny- eller ombyggnad

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen
Henrik Henrik Weimarsson (dokumentägare)
046-355028
henrik.weimarsson@lund.se

Datum

Version

2017-11-08

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

Projektnamn: Ladugårdsmarken

Beställningen ska innehålla:
1.

Förvaltningens / nämnden förslag till beslut .........................................3

2.

Bakgrund och behov ................................................................................3
2.1.
2.2.
2.3.

3.

Lösningsförslag och avgränsningar........................................................4
3.1.
3.2.

4.

Lösningsförslag och mål (från Lundafastigheter) ..........................4
Avgränsningar ................................................................................5

Förutsättningar ........................................................................................5
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

5.

Bakgrund och verksamhetsbeskrivning .........................................3
Behovsbeskrivning och syfte .........................................................3
Alternativ till investeringen............................................................4

Tidsram ..........................................................................................5
Projektbudget och finansiering (från Lundafastigheter) ................5
Driftkostnad (från Lundafastigheter) .............................................6
Följdinvesteringar ..........................................................................6
Gestaltning* (från Lundafastigheter) .............................................7
Arbetsmiljö.....................................................................................7
Övrigt .............................................................................................7

Fastställande .............................................................................................7
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Beställning av ny- eller ombyggnad

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen
Henrik Henrik Weimarsson (dokumentägare)
046-355028
henrik.weimarsson@lund.se

Datum

Version

2017-11-08

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

Projektnamn: Ladugårdsmarken

1. Förvaltningens / nämnden förslag till beslut
Ärendenamn: xx
Beslutsunderlag: se nedan punkter 2, 3 och 4.
Ärendet Dnr XXX åååå/nnnn var uppe i x nämnden den x/x-2016 och förslag
till beslut är:
Att
Att
Att

2. Bakgrund och behov
Projektet är ett resultat av inomhusmiljöproblematiken på området. Snabba lösningar
behövdes då riskkonstruktioner så som Humlebo samt Sagostunden utrymdes.
Paviljongetableringar ställdes ut i väntan på beslut om permanent lösning. Barn och
skolnämnden beslutade den 4 februari att beställa ny förskola på Kämnärsrätten
(Sagoeken)
En omställning av Ladugårdsmarken till förskola möjliggör att vi kan avveckla
backens paviljongförskola samt ha en sammanhållen F-3 skola i området.

2.1. Bakgrund och verksamhetsbeskrivning








Vad föranleder detta projekt? Hur och varför initierades beställningen?
Finns det uppenbara problem som ligger till grund för projektet?
Beskriv verksamhetsbehovet
Har investeringen varit uppe i lokalgruppen?
Har investeringen varit uppe i investeringsgruppen?
Är investeringen upptagen i EVP, den kommungemensamma investeringsplanen?
Har någon förstudie/utredning gjorts tidigare? Om ja, varför och med vilket
resultat? Finns detaljplan, tomturedning?

Barn och skolnämnden beslutade den 4 februari 2016 att beställa ny
förskola/skola på Kämnärsrätten (sagoeken)Beställningen är ett led i
inomhusmiljöprojektet för Norra Fäladen, där målet är att det ska finnas F-3skola i både västra och östra delen av skolområdet som ersätter dom tillfälliga
evakueringslokaler som finns på området. Skolans geografiska placering
3 (8)
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Beställning av ny- eller ombyggnad

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen
Henrik Henrik Weimarsson (dokumentägare)
046-355028
henrik.weimarsson@lund.se

Datum

Version

2017-11-08

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

Projektnamn: Ladugårdsmarken
möjliggör avståndet till närmaste skola samt förskola blir så kort som möjlighet
för merparten av områdets barn
Investeringen har varit uppe i lokalgrupp samt finns upptagen i den
kommungemensamma investeringsplanen

2.2. Behovsbeskrivning och syfte




Vilka behov/lokalbehov ska projektets resultat tillfredsställa?
Vad är de önskade effekterna?
Nyttoanalys för verksamheten och kommunen. (beskrivning av
verksamhetsvinsterna för nämnden men även för kommunen som helhet)
Efter Sagoekens färdigställande finns det F-3 kapacitet fyra enheter inom
Norra fäladen vilket möjliggör avveckling av paviljonglösningen på
Delfinskolan som kan flytta in på Sagoeken. Ställer man om
Ladugårdsmarken F-3 verksamhet till förskola möjliggörs även en avveckling
av Backens förskolas paviljonger som kan flytta in på Ladugårdsmarken.
Omställningen skulle inrymma 7 avdelningar förskola om ca 120 barn inom
nuvarande byggnad samt skoltomt. Med tillgänglig friyta utomhus om 3640
kvm (31m2/barn.

Lokalerna kan lätt konverteras genom en relativ liten ombyggnad.
Kostnaden för anpassning till 7 avdelningar skulle ligga runt 6 Mnkr där
uppfräschning av ytskikt samt byte av armaturer/energiåtgärder utgör ca 3 Mnkr

2.3. Alternativ till investeringen




Beskriv de alternativ till investeringen som har övervägts
Motivera valet av alternativ – hur ser livscykelkostnaden ut?. Om bara ett
alternativ föreslås, förklara varför.
Vad blir konsekvensen om inte investeringen genomförs?

Alternativet till investeringen är att ha F-3 verksamhet på dom fyra befintliga
skolorna på området.
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046-355028
henrik.weimarsson@lund.se

Datum

Version

2017-11-08

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

Projektnamn: Ladugårdsmarken
Kommunkontorets bedömning: Har det undersökts tillräckligt många alternativ, och
är valet av alternativ adekvat? Är konsekvensbeskrivningen vid utebliven investering
rimlig?

3. Lösningsförslag och avgränsningar
Omställningen till 7 avdelningar förskola om ca 120 barn inom nuvarande
byggnad samt skoltomt. Med tillgänglig friyta utomhus om 3640 kvm
(31m2/barn.

3.1. Lösningsförslag och mål (från Lundafastigheter)
Beskriv lösningens omfattning och innehåll. I den mån det är nödvändigt kan skisser
eller andra typer av förklaringsmodeller inkluderas. I de fall lokalprogram tagits
fram kan huvuddragen av detta återges med hänvisning för detaljer. I de fall ett
standardlokalprogram finns framtaget bör eventuella avvikelser från detta tydligt
framgå.
Definiera nyckeltal i de fall då de finns tillgängliga, tex BRA/elev, BTA/elev,
nyckeltal för investeringsutgift och yta/elev.
Nyckeltal BRA/elev, BTA/elev, nyckeltal för investeringsutgift och yta/elev.
Kommunkontorets bedömning: Innehåller beställningen nödvändiga uppgifter om
förslaget till lösning? Följer förslaget standardlokalprogram, om sådant finns?

Text…
3.2. Avgränsningar
Definiera vad som inte ska göras i projektet. Detta kan handla om intilliggande
lokaler, delar av befintliga lokaler eller enskilda system så som ventilation. Det kan
även handla om specifika funktioner som normalt ingår i den typ av byggnad som
avses, exempelvis kök eller idrottshall.

Text…
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046-355028
henrik.weimarsson@lund.se
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Version

2017-11-08

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

Projektnamn: Ladugårdsmarken

4. Förutsättningar
Detta avsnitt ska inkludera de förutsättningar som finns för projektet inklusive
tidsram, ekonomiska överväganden, påverkan på andra projekt och vid behov
gestaltningar.
4.1. Tidsram



Definiera den uppskattade tidsramen för när projektet avses genomföras –
tillgång till byggnaden
Vid beställning av utredning – definiera önskat färdigställandedatum

Enlig barn- och skolnämnden Lunds stad lokalplan ska projektet vara
genomfört höstterminen 2020. Lokalerna kan relativt lätt konverteras genom
en mindre ombyggnad.
4.2. Projektbudget och finansiering (från Lundafastigheter)







Definiera vilken uppskattad budget/investeringsutgift som finns för projektet
(från EVP).
Definiera eventuella markkostnader (Mark och exploatering / Tekniska
förvaltningen)
Redogör för gjorda kalkyler. Vilka jämförelseobjekt finns beträffande
nyckeltal?
Redogör för hur projektet ska finansieras – inom vilken ram ligger
pengarna?
När i tiden bedöms investeringsutgifterna infalla?
Har någon bedömning gjorts av vad som är en reinvestering?

Kommunkontorets bedömning: Är investeringsutgiften totalt och per BRA rimlig och
acceptabel i förhållande till jämförelseobjekt? Är ytan per brukare (elev,
förskoleplats etc) rimlig och acceptabel i förhållande till angivna standardmått inom
Lunds kommun? Innehåller beställningen nödvändiga uppgifter om investeringsutgift
och betalningar?

Text…
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Projektnamn: Ladugårdsmarken

4.3. Driftkostnad (från Lundafastigheter)





Finns någon bedömning av medel för underhåll / hyreskalkyl?
Finns preliminärt hyresavtal, preliminära driftskostnader?
Får verksamheten ökade/minskade driftskostnader pga denna investering?
Hur påverkas driftskostnaden (inkl. kapitaltjänstekostnader) över tid?

Kommunkontorets bedömning: Är driftkostnaderna rimliga i förhållande till
investeringsutgiften? Är finansieringen av driftkostnaderna rimlig och säkerställd?

Text…
4.4. Följdinvesteringar





Påverkar denna investering andra relaterade objekt/projekt?
Innebär investeringen följdinvesteringar?
Finns det behov av infrastruktur eller servitut som inte kommit upp vid
tomturedning?
Finns det behov av Inventarier och eller andra investeringar i projektet? –
Hur ser finansieringen av dessa ut?

Kommunkontorets bedömning: Finns det tillräckligt med underlag kring
följdinvesteringar och investeringens påverkan på andra objekt?

Text…
4.5. Gestaltning* (från Lundafastigheter)
Vid behov kan någon typ av gestaltningsbeskrivning inkluderas. Denna bör anpassas
efter projekts natur och de behov som finns hos beslutsfattarna. Syfte med
beskrivningen är att svara på följande frågor:




Hur ligger lokalerna i förhållande till omgivningen? Hur smälter de in?
Hur ser volymerna ut?
Vilka är avstånd till andra byggnader och objekt?

Text…
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4.6. Arbetsmiljö
4.7. Övrigt
-

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

Centralt för planeringen är nämndens lokaldag där förvaltningens analys av befolkningsutveckling
och befintlig kapacitet diskuteras av nämndsledamöter och företrädare för verksamheten. Under
lokaldagen diskuteras även viljeinriktning för kommande lokalplanering. Ett antal fokusområden
och principer utifrån vad som framkommit i diskussionerna fastställs sedan av nämnden.
Barn- och skolnämnden Lunds stad är kommunens största beställare av lokaler och bedriver
verksamhet i ett stort lokalbestånd. Verksamheten är omfattande och det finns anledning till
etablering av en process som ger möjlighet till årlig uppdatering. Även i befolkningsprognosen
som utgör starten för lokalplaneringsprocessen sker årliga uppdateringar. För tillfället spelar
exempelvis invandringens storlek stor roll för befolkningsprognosen. Genom senaste årets
3
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förändrade flyktingpolitik finns grund för avvikelser i kommande prognoser som gör att behovet
av skol- och förskolelokaler måste analyseras på nytt. I kommunens investeringsprocess är
nämnden beställare av behovslösningar. Utifrån de scenarion och planeringsunderlag som
fastställdes av nämnden i oktober har behovslösningar utretts i lokalgruppen. Tidsättning av
behovslösningarna har diskuterats i lokalgruppen och presenteras i bilaga 1 i form av nämndens
samlade lokalplan.

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

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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

10,2

10,5

10,5

10,8

9,4

9,8

10,2

7

10,2

10,4

10,6

10,6

10,9

9,5

10,0

8

9,5

10,4

10,5

10,7

10,7

11,1

9,7

9

8,9

9,7

10,5

10,6

10,8

10,8

11,1

38,9

41,0

42,1

42,7

41,9

41,1

40,9

10

7,2

7,6

8,1

8,9

8,9

9,0

9,1

11

8,4

7,3

7,7

8,2

9,0

9,0

9,2

12

6,5

8,5

7,4

7,7

8,3

9,0

9,1

22,1

23,4

23,2

24,8

26,2

27,1

27,3

13

6,8

6,7

8,6

7,5

7,8

8,4

9,2

14

6,1

7,0

6,8

8,8

7,6

8,0

8,6

15

5,8

6,3

7,1

6,9

9,0

7,7

8,2

18,8

19,9

22,6

23,2

24,4

24,1

25,9

79,7

84,3

87,9

90,8

92,5

92,3

94,1

Summa

Tabellen visar behov utifrån befolkningsprognosen justerat för att 85 % av områdets barn väljer
kommunal skola.
Föreslaget scenario
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Scenariot hanterar behovet under prognosperioden av 12 paralleller i årskurs F-3 och 10
paralleller i årskurs för årskurs 4-9.
Från planeringsunderlag
I scenariot finns tre nav i Vikingaskolan, Östratornskolan och Tunaskolan. De tre skolorna har
äldre årskurser och tar emot elever från en eller flera skolor med yngre årskurser. På sikt föreslås
även ett nav inom utbyggnaden av Brunnshögsområdet. I yngre åldrar finns det stora vinster med
mindre enheter som ger barnen en trygg miljö som även är närmre hemmet. I äldre åldrar är
barnen mer rörliga och inte lika beroende av närheten till skolan. I årskurs F-3 finns det en
”överkapacitet” genom att Brunnshögsskolan byggs innan en stor del av utbyggnaden av
området är färdigställd. Skolan bör etableras och kan användas flexibelt innan behovet av en F-3
skola med 4 paralleller är utbyggt. I utbyggnaden av Råbylund finns flera möjliga skoltomter och
detaljplaner är under utformning. Enligt nuvarande prognos täcker den nya skolan på Råbylund
tillsammans med Mårtenskolan behoven fram till 2021 men tomter bör reserveras för
kommande etapper. Det ska säkerställas att antalet paralleller räcker på sikt för
Brunnshögsområdet inom år F-3. Befolkningsutvecklingen på Brunnshög är viktig att bevaka i
kommande planer. Planeringen med Vikingaskolan som nav för Mårtens fälad – Linero –
Råbylund är god utifrån en integrations aspekt. Flödet ger möjlighet till blandning av elever
mellan de tre områdena. I scenariot saknas dock en F-3 enhet inom Lineroområdet och elever
behöver där röra sig till Mårtenskolan eller Skola Råbylund. Östratornskolan ingår i tidigare
planering som 4-9 skola och förändringen i organisationen har redan påbörjats. En beställning
finns även på en tillbyggnad av skolan som har utretts i lokalgruppen och utredning av hur
logistiken under byggtiden kan hanteras pågår.
Beslutade förändringar KS/KF
Skola Brunnshög
Skola Råbylund
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Mårtenskolan
Flygelskolan (omorganisation/ombyggnad)
Östratornskolan (om/nybyggnad)
Vikingaskolan (om/nybyggnad, omorganisation)
Tomt ny skola Råbylund
Tomt ny skola Brunnshög 4-9
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Mårtenskolan
För att placera Mårtenskolan med 350 elever på den plats den tidigare skolan låg behövs en
ökning av tillgänglig utemiljö vilket kräver detaljplaneändring. Idag får man bygga i ett plan och
fastigheten begränsas av prickmark. En skola med 350 barn kräver 10 500 m2 friyta om man
räknar en friyta på 30m2 per elev. Detaljplanändringen måste genomföras så att minst 6 000m2
blir tillgängliga. Då räcker ytan till ca 350 barn. I utformning av utemiljön bör lekvärdet beaktas.
Ingen alternativ placering av skolan har utretts.
8
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Flygelskolan (omorganisation/ombyggnad)
En mindre tillbyggnad av Flygelskolan är utredd och genomförbar så att skolan kan rymma 2
paralleller i årskurs F-3.
Östratornskolan (om/nybyggnad)
Två alternativ är utredda och har behandlats av Barn- och skolnämnden men inga beslut har
fattats. Möjligheterna att anpassa skolan till en enhet med 4 paralleller i årskurs 4-9 bedöms som
goda.
Vikingaskolan (om/nybyggnad, omorganisation)
Skolans äldre delar bedöms av serviceförvaltningen vara i dåligt skick och rekommendationen är
att riva de befintliga byggnaderna A, B, C, D, E, F samt bygga nytt. Köket i skolan är ett prioriterat
kök och kan inte tas ur drift men kan finnas på annan plats medan nya lokaler förbereds. Detta
bör utredas mer i detalj. Oavsett tillvägagångsätt krävs sannolikt en detaljplaneändring då tillåten
byggnadshöjd inom skolområdets detaljplan är begränsad till 7 m. En skola med 4 paralleller i
årskurs 4-9 kräver ytterligare utredning av den tillgängliga utemiljön. Rekommendation är att låta
pröva ärendet om intilliggande parker och lekvärdet på tomten överväger denna brist. Det är
också möjligt att ändra på detaljplanen och låta skolgården ta vissa delar av parken i anspråk,
detta måste också prövas. Genom utökningen av nya skolan på Råbylund till 3 paralleller finnas
anledning att utreda vidare om Vikingaskolan kan utökas till 5 paralleller.
Tomt ny skola Råbylund
Lokalgruppens förslag är att baserat på områdets behov planera för utbyggnad av förskola på
tomten. Förslaget finns ytterligare beskrivet under stycke 2.2.1.
Tomt ny skola Brunnshög 4-9
I senare etapper av Brunnshög bedöms behovet av en ytterligare skola i området finnas. Behovet
ligger inte inom nuvarande prognosperiod men bevakas i kommande lokalplaner.
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Reviderat scenario

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

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

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

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

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

ht
ht
ht
ht
ht
ht

x
x
x

ht
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x
x
x
x
x
x
x

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

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

2.1.2 Centrum väster – Järnåkra Klostergården
Lokalbehov
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

10,8

10,2

9,9

11,2

10,7

10,2

10,5

7

10,0

10,8

10,2

9,8

11,2

10,5

10,0

8

10,2

10,1

10,9

10,3

9,9

11,2

10,5

9

10,2

10,3

10,2

11,1

10,3

9,9

11,3

41,2

41,4

41,1

42,3

42,0

41,8

42,3

10

8,3

8,6

8,7

8,6

9,3

8,7

8,3

11

8,8

8,4

8,7

8,8

8,7

9,4

8,8

12

8,2

8,9

8,6

8,9

8,9

8,8

9,5

25,3

26,0

26,0

26,3

26,9

26,9

26,6

13

8,7

8,4

9,2

8,9

9,1

9,1

9,0

14

7,1

8,9

8,6

9,4

9,1

9,3

9,3

15

7,0

7,4

9,3

8,9

9,7

9,4

9,6

22,8

24,7

27,1

27,2

27,9

27,8

27,9

89,3

92,1

94,3

95,8

96,8

96,5

96,8

Summa

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

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

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

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
Centrum väster JK
Svaneskolan

400 elever

ht

x

Ersätter Svaneskolan

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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

5,2

5,4

5,5

5,7

5,7

5,5

4,6

7

5,9

5,2

5,4

5,5

5,7

5,8

5,4

8

5,2

5,8

5,1

5,3

5,4

5,6

5,6

9

5,6

5,2

5,8

5,2

5,3

5,4

5,6

22,0

21,6

21,7

21,6

22,2

22,3

21,3

10

4,5

4,7

4,4

4,9

4,3

4,5

4,6

11

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

4,4

4,5

12

4,2

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

4,4

12,9

13,5

13,8

14,1

13,7

13,8

13,4

13

3,7

4,2

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

14

3,5

3,8

4,3

4,3

4,7

4,9

4,6

15

3,5

3,5

3,8

4,4

4,3

4,8

5,0

10,7

11,5

12,3

13,2

13,9

14,2

14,4

45,6

46,6

47,8

49,0

49,8

50,4

49,1

Summa

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

Scenariots utgångspunkt är att skapa större enheter med årskurs 4-6 och 7-9 som är
sammankopplade med mindre enheter för årskurs F-3. Scenariot hanterar behovet under
prognosperioden av 7 paralleller i årskurs F-3 och 6 paralleller i årskurs 4-9.
Ur planeringsunderlag
Inom området är flera förändringar planerade. Den nya enheten Sagoeken är i slutfas av
planering inför byggstart. Inflyttning är i nuläget beräknad till höstterminen 2019. Sagoeken
byggs som en flexibel enhet och har möjlighet att ta emot upp till 3 paralleller i årskurs F-3 om
den enbart nyttjas för skolverksamhet.
Förslag på hur Fäladskolan kan utvecklas och få kapacitet för fem paralleller i årskurs 4-6 finns
framtaget. Fäladsgården är centrum för samtliga skolor på området och den enda skolan med
årskurs 7-9. Även för Fäladsgården finns möjligheter till utveckling och det bör utredas vilka
förändringar som är nödvändiga i samband med det planerade inomhusmiljöprojektet. Skolan
har haft ett högre antal elever vilket gör att kapaciteten finns för 5 paralleller. Både Fäladskolan
och Fäladsgården anges i scenariot som 5-6 paralleller vilket har sin grund i att prognosen visar
på viss variation mellan årskullarna. Något år kan det bli nödvändigt med en extra klass på någon
av enheterna.
Beslutade förändringar KS/KF
Sagoeken
Fäladskolan (ombyggnad)
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Lovisaskolan (om/nybyggnad till förskola)
Fäladskolan (ombyggnad)
Fäladsgården (om/nybyggnad samt planerat underhåll)
16
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Delfinskolan (avveckling)
Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Lovisaskolan (om/nybyggnad)
Analys av befolkningsutvecklingen visar att det inte finns behov av skolverksamhet på
lovisaskolans tomt. Lokalgruppens förslag är att baserat på områdets behov planera för en
ersättning av paviljonger samt små enheter. Området har ett antal paviljong etableringar samt
mindre enheter där det föreligger att större underhållsbehov. Barn- och skolnämnden har
beställt 6 avdelningar förskola på Lovisaskolans tomt vilket beskrivs vidare under stycke 2.2.2.
Fäladskolan (ombyggnad)
Fäladsskolan anpassas för att kunna ta emot områdets elever i åk 4-6. Det finns behov av
planerat underhåll samt anpassning för att möta behovet av ändamålsenliga lokaler. En ny
idrottshall, om- och tillbyggnad av basrum och lokaler för bibliotek, praktisk-estetiska ämnen och
utökning av kökskapaciteten. Ombyggnationerna förväntas starta sommaren 2017.
Fäladsgården (om/nybyggnad samt planerat underhåll)
Fäladsgården är centrum för samtliga skolor på området och den enda skolan med årskurs 7-9.
På skolan föreligger det ett underhållbehov av ventilation, fasader och fönsterbröstningar. Det
bör utredas vilka förändringar samt anpassningar som är nödvändiga i samband med det
planerade underhållet.
Delfinskolan (avveckling)
Verksamheten flyttar till Sagoeken (Delfinskolan) HT 2019
Befintlig tomt tillhör AF-bostäder och måste lämnas 2020.
Reviderat scenario
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Tidsättning av projekt

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

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Grundskola
Norra Fäladen
Sagoeken
Fäladskolan + LIG
Fäladsgården
St Hansgården

200 elever
450 elever
540 elever

ht

x

ht

x
x

ht
ht

x

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

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

Lokalbehov

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

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

Beslutade förändringar KS/KF
Av nämnden identifierade utredningsuppdrag
Tomter Stångby
Tomter Öresundsvägen
Kapacitet Gunnesboskolor
Lerbäckskolan
20
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Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
Tomter Stångby
Utredning av detaljplaner pågår. Utbyggnadstakten förväntas bli hög under den kommande
perioden och fram till 2024 byggs 750 nya bostäder i området. Elevunderlag under kommande år
finns för ytterligare F-3 kapacitet samt en ny skola för årskurs 7-9 i Stångby. En ny skola i Stångby
frigör kapacitet på Lerbäcksskolan där elever från Stångby idag går i årskurs 7-9. Kapaciteten på
Lerbäcksskolans kommer i ett längre perspektiv vara nödvändig för att hantera de behov som
uppstår genom utbyggnad av Öresundsvägen. Inom översiktsplanen för Öresundsvägen finns
ingen skola för årskurs 7-9 planerad.
Tomter Öresundsvägen
Utbyggnadstakten förväntas bli hög fram till 2029. Översiktsplanering pågår och två skoltomter
för årskurs F-6 med respektive ca 400 elever planeras. Öresundsvägens utbyggnad kommer ske i
två övergripande etapper och skolorna planeras en i Öresundsvägen öst och en i väst.
Diskussioner pågår om skollokaler kan användas av andra verksamheter under perioder
beroende på när skolbehovet kommer.
Kapacitet Gunnesboskolor
Kapaciteten är ej utredd. Utredning kommer genomföras under 2017.
Lerbäckskolan
Lerbäckskolans idrottslokaler räcker inte för elevernas undervisning. En ny hall med 3
salspositioner är beställd och förvantas vara färdig till höstterminen-2019. Skolan är i behov av
en tredje matsal samt ny byggnad för F-3 för 400 elever för att ersätta paviljonger. Lerbäckskolan
är också en tänkt kapacitet i årskurs 7-9 för elever från utbyggnaden av Öresundsvägen Behoven
kommer att bevakas under 2017.
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Reviderat scenario

Tidsättning av projekt

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

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

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

ht
400 elever
300 elever
300 elever

x
x
x
x
x

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

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

LTÖ
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Befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet barn i området med ca 250 barn vilket
motsvarar 15 avdelningar förskola. Med en nyttjandegrad på 75 % av kommunal förskola inom
området finns behov av 11 nya avdelningar. Ökningen är kraftig i slutet av prognosperioden
mellan 2018 och 2021 sker en ökning med ca 200 barn. Merparten av ökningen finns i områdets
södra delar och är kopplad till bostadsbyggande som sker på Råbylund. Inom Råbylund finns
planerad utbyggnad av bostäder som ligger utanför prognosperioden vilket planeringen tagit
23
Page 70 of 446

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

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

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Kommentar

Förskola

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

5 avdelningar
5 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar
6 avdelningar

ht

x
x
x
x
x

vt
ht
ht
ht

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

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

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

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

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

ht

Kommentar

Förskola

Centrum väster JK
Snickaren
Körsbäret
Vildanden
Hardebergabanan
Stenkrossen
Grynmalaren
Målarstugan
Magle

x
x
x
x
x
x
x

ht
ht
ht
ht
ht
ht
ht

x

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

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

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

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Förskola

Norra Fäladen
Sagoeken
Ladugårdsmarken
Lovisaskolan

6 avdelningar
8 avdelningar
6 avdelningar

ht
ht

x
x
x

ht
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x

Kommentar

2.2.3 Centrum Torn

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

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

Omfattning

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering Nybyggnad

Förskola

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

6 avdelningar
8 avdelningar
8 avdelningar
10 avdelningar

ht

x
x
x
x

ht
ht
ht
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Kommentar

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







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

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

Redovisning av nämndens identifierade utredningsuppdrag - lokalgruppens utredningar
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Grundsärskoleverksamhet åk 7-9 Lund öster
Utredning med barn och skolförvaltningen öster inleds under 2017
Flytt från Höjebro till Fåglasång
Planering av flytt pågår och kommer genomföras så att hela verksamheten är utflyttad
sommaren 2017.
Stora enheter på Tunaskolan och Fågelskolan behöver minskas
En samlad lokalplan för särskola kommer upprättas under 2017.
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Scenario 2021 Norra Fäladen
160831
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Norra Fäladen – delområden

• Norra Fäladen
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Norra fäladen

LTÖ
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Delfinskolan
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Utanför prognosperiod
• Planerade utbyggnadsplaner som på lång sikt kan
påverka Norra Fäladen är utbyggnaden av
”Kunskapstråket” och Science Village
Scandinavia, intill Ladugårdsmarken
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Befintlig kapacitet

Elever läsåret 2016/2017
Fäladsskolan Para Backaskolan Para Delfinskolan Para Ladugårdsmarken Para Fäladsgården Para Totalt
F-3
åk 4-6

339
248

4

88

1

95

5

åk 7-9
248

339

88

95
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1

522
136

0-5

384

332

4

332

468

1 238

Status på byggnader och tillfälliga
lösningar
• Paviljonger – Delfinskolan
• Fäladsgården – behov av renovering
• Backaskolan – inomhusmiljöprojekt
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Beslutade förändringar
• Fäladsskolan – ombyggnad nybyggnad idrottshall
• Fäladsgården – verksamhetsanpassning
• Sagoeken
• St Hansgården – ny byggnad
• Lovisaskolan – utveckling?
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Behov antal klasser Norra Fäladen
Ålder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

5,2

5,4

5,5

5,7

5,7

5,5

4,6

7

5,9

5,2

5,4

5,5

5,7

5,8

5,4

8

5,2

5,8

5,1

5,3

5,4

5,6

5,6

9

5,6

5,2

5,8

5,2

5,3

5,4

5,6

22,0

21,6

21,7

21,6

22,2

22,3

21,3

10

4,5

4,7

4,4

4,9

4,3

4,5

4,6

11

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

4,4

4,5

12

4,2

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

4,4

12,9

13,5

13,8

14,1

13,7

13,8

13,4

13

3,7

4,2

4,2

4,6

4,8

4,5

4,9

14

3,5

3,8

4,3

4,3

4,7

4,9

4,6

15

3,5

3,5

3,8

4,4

4,3

4,8

5,0

10,7

11,5

12,3

13,2

13,9

14,2

14,4

45,6

46,6

47,8

49,0

49,8

50,4

49,1

Summa

Justerat för friskolor. 80 % av barn i åldern 6-15 år inom NF
Delningstal 25 för F-3, 30 för 4-9
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NF scenario 2021
Fäladskolan 4-6
5-6 parallell

Fäladsgården 7-9
5-6 parallell

Sagoeken F-3
2-3 parallell

Ladugårdsmarken F-3
1 parallell

Backaskolan F-3
3-4 parallell

Delfinskolan F-3
1 parallell
Skola tomt Lovisaskolan
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-11-08

1 (3)
Diarienummer

BSL 2017/0570

Barn- och skolnämnd Lund stad

Sebastian Rånes
046-3594844
sebastian.ranes@lund.se

Beställning S:t Hansgården
Sammanfattning
S:t Hansgården är en stor fritidsklubb samt öppen verksamhet med
uteprofil för ca 200 barn. Verksamheten har en stark profil och är
välkänd inom staden. På helger bedrivs det öppen verksamhet för barn
och vuxna samt motionärer. Verksamheten bedrivs av eldsjälar samt är
uppbyggt kring hållbarhet och djur och natur. Byggnaden är i mycket
dåligt skick och temporära åtgärder har gjorts för att kunna fortsätta
bedriva verksamhet. Serviceförvaltningen har tidigare genom WSP utrett
vilka åtgärder som är nödvändiga på kort och lång sikt. Tre alternativ
togs fram och lokalgruppen enades om att alternativ tre
”rivning/ersättning av befintligt hus”

Beslutsunderlag
Beställning S:t Hansgården tjänsteskrivelse 2017-11-08
WSP Kostnadsrapport S:t Hansgården 10215286

Barnets bästa
Att kunna erbjuda barn och unga god lärmiljö är en del av barn och
skolförvaltningens grunduppdrag. God lärmiljö förutsätter bland annat
tillgång till adekvata skollokaler

Ärendet
Bakgrund
S:t Hansgården är en stor fritidsklubb samt öppen verksamhet med
uteprofil för ca 200 barn. Verksamheten har en stark profil och är
välkänd inom staden. På helger bedrivs det öppen verksamhet för barn
och vuxna samt motionärer. Verksamheten bedrivs av eldsjälar samt er
uppbyggt kring hållbarhet och djur och natur. Byggnaden är i mycket
dåligt skick och temporära åtgärder har gjorts för att kunna fortsätta
bedriva verksamhet.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

046-35 50 00
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Diarienummer

2017-11-08

BSL 2017/0570

Projektets utveckling
Serviceförvaltningen har tidigare genom WSP utrett vilka åtgärder som
är nödvändiga på kort och lång sikt. Alternativ togs fram där det första
alternativet innehöll byggåtgärder som var nödvändiga för att
verksamheten skulle få fortsätta att bedrivas. Åtgärderna vidtogs men ska
betraktas som temporära och gjordes inom ramen för
inomhusmiljöprojektet till en kostnad av 1 MSEK. Under tiden utreddes
exakt vad som behövde byggas om för att få bort alla riskkonstruktioner
vilket finns listat nedan i alternativ renovering samt total nybyggnation.
Renovering
2 nya utvändiga luckor för inspektion av krypgrunden, ventilation av
krypgrunden på 2 ställen, kylrum rivs, omläggning av papptak samt nya
hängrännor och stuprör, ny uppbyggnad vid undergolv, ny isolering på
vindsbjälklaget, nya ytterväggar, fönster, dörrar, partier lika befintliga,
syllbyte vid 2 innerväggar, ny panel på gavelvägg för att stoppa
fuktvandring samt El – och VVS åtgärder. Ny skåpinredning i kök 120 samt
i wc, rwc, dusch och städ.
Vi har beaktat detta alternativ men vid genomgång och kalkylering anses
inte detta alternativ som ekonomiskt försvarbart.
Kostnaden uppskattas till 8-9 MSEK totalt och vi får en produkt som
fortfarande har låg takhöjd samt dålig konstruktion med minimal isolering
samt inte möter verksamhetens behov.
Ombyggnation
I detta alternativ bygger vi en byggnad som kan användas under många år
samt garanterar ändamålsenliga lokaler samt en bra verksamhet framöver.
Byggnaden skulle kunna bli mer komprimerad och kostnadseffektiva
lösningar kan användas.
Projektet bör bedrivas i samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen.
En grov kostnadsuppskattning för att bygga en helt ny byggnad uppgår till
ca 18 MSEK.
Rivningskostnad ingår i inomhusmiljöprojektet

Projektet ska vara klart för inflyttning höstterminen 2021
Omlokalisering
S:t Hansgårdens fritidshemsverksamhet behöver omlokaliseras under
byggtiden som beräknas till ca 12 månader. Verksamheten på Backens
förskola kommer att ha flyttat ut 2020 och dessa paviljonger bedöms
kunna användas som hemvist för S:t Hansgårdens
fritidshemsverksamhet, utan anpassningar, under byggnationstiden.

Ekonomi
Projektet finansieras inom kommunstyrelsens investeringsram. Projektet
är beräknat till 18 mkr
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BSL 2017/0570

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att hos kommunstyrelsen beställa nybyggnadsprojekt på
S:t Hansgården på Norra fäladen enligt barn- och skolförvaltningens
skrivelse Beställning S:t Hansgården 2017-11-08.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Sebastian Rånes
Lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret
Serviceförvaltningen
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Beställning av ny- eller ombyggnad

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen
Henrik Henrik Weimarsson (dokumentägare)
046-355028
henrik.weimarsson@lund.se

Datum

Version

201x-xx-xx

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

Projektnamn: xx
Beställare:Barn och skolnämnden
Lunds stad

Barn och skolförvaltningen Sebastian Rånes

Beställning av ny- eller ombyggnad [Projektnamn]
Denna mall är framtagen för att stödja medarbetare inom Lunds kommun med
ansvar för beredning av lokalinvesteringsprojekt. Mallen är tänkt att användas
vid så väl beställning investeringsprojekt. Det kan vara bra att ha i åtanke att
mottagaren är så väl tjänstemän inom kommunen som politiker i nämnd,
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Vägledande för vilket innehåll som
inkluderas under respektive rubrik bör vara de behov som respektive mottagare
har för att kunna fullgöra sitt uppdrag.
Typ av byggnation

BYGGNATION: beställs och beslutas av nämnd/KS/KF

(repeterande objekt, låg risk)
STRATEGISK* BYGGNATION: beställs och beslutas av

nämnd/KS/KF
*Unika, sällanbyggen, bedömt högriskprojekt
Sektioner markerade med asterisk (*) är i första hand tillämpbara på strategisk
byggnation.
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Beställning av ny- eller ombyggnad

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen
Henrik Henrik Weimarsson (dokumentägare)
046-355028
henrik.weimarsson@lund.se

Datum

Version

201x-xx-xx

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

Projektnamn: xx

Beställningen ska innehålla:
1.

Förvaltningens / nämnden förslag till beslut .........................................3

2.

Bakgrund och behov ................................................................................3
2.1.
2.2.
2.3.

3.

Lösningsförslag och avgränsningar........................................................4
3.1.
3.2.

4.

Lösningsförslag och mål (från Lundafastigheter) ..........................4
Avgränsningar ................................................................................5

Förutsättningar ........................................................................................5
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

5.

Bakgrund och verksamhetsbeskrivning .........................................3
Behovsbeskrivning och syfte .........................................................3
Alternativ till investeringen............................................................4

Tidsram ..........................................................................................5
Projektbudget och finansiering (från Lundafastigheter) ................5
Driftkostnad (från Lundafastigheter) .............................................6
Följdinvesteringar ..........................................................................6
Gestaltning* (från Lundafastigheter) .............................................7
Arbetsmiljö.....................................................................................7
Övrigt .............................................................................................7

Fastställande .............................................................................................7
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Beställning av ny- eller ombyggnad

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen
Henrik Henrik Weimarsson (dokumentägare)
046-355028
henrik.weimarsson@lund.se

Datum

Version

201x-xx-xx

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

Projektnamn: xx

1. Förvaltningens / nämnden förslag till beslut
Ärendenamn: BSL 2017/0570
Beslutsunderlag: se nedan punkter 2, 3 och 4.
Ärendet Dnr XXX åååå/nnnn var uppe i x nämnden den x/x-2016 och förslag
till beslut är:
Att hos kommunstyrelsen beställa nybyggnadsprojekt på S:t Hansgården enligt
barn- och skolförvaltningens skrivelse Beställning Sankt Hans 2017-11-08
Att
Att

2. Bakgrund och behov
Detta avsnitt ska beskriva de omständigheter och sammanhang i vilka behovet
uppstått. Det ska också redogöra för behovet av lokalinvestering och vilka
alternativ till investeringen som övervägts.
2.1. Bakgrund och verksamhetsbeskrivning
S:t Hansgården är en stor fritidsklubb samt öppen verksamhet med
uteprofil för ca 200 barn. Verksamheten har en stark profil och är välkänd
inom staden. På helger bedrivs det öppen verksamhet för barn och vuxna
samt motionärer. Verksamheten bedrivs av eldsjälar samt er uppbyggt
kring hållbarhet och djur och natur. Byggnaden är i mycket dåligt skick
och temporära återfärder har gjorts för att kunna fortsätta bedriva
verksamhet.
Investeringen är upptagen i EVP, samt har varit uppe i lokalgruppen.

2.2. Behovsbeskrivning och syfte
Serviceförvaltningen har tidigare genom WSP utrett vilka åter gärder som är
nödvändiga på kort och lång sikt. alternativ togs fram där det första alternativ
innehåll byggåtgärder som var nödvändiga för att verksamheten skulle få
3 (8)
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Beställning av ny- eller ombyggnad

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen
Henrik Henrik Weimarsson (dokumentägare)
046-355028
henrik.weimarsson@lund.se

Datum

Version

201x-xx-xx

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

Projektnamn: xx

fortsätta att bedrivas. Åter gärderna vidtogs men ska betraktas som temporära
och gjordes inom ramen för inomhusmiljöprojektet till en kostnad av 1 MSEK.
Under tiden utreddes exakt vad som behövde byggas om för att få bort alla
riskkonstruktioner vilket finns listat nedan i alternativ renovering samt total
nybyggnation

2.3. Alternativ till investeringen
Renovering
2 nya utvändiga luckor för inspektion av krypgrunden, ventilation av krypgrunden
på 2 ställen, kylrum rivs, omläggning av papptak samt nya hängrännor och stuprör,
ny uppbyggnad vid undergolv, ny isolering på vindsbjälklaget, nya ytterväggar,
fönster, dörrar, partier lika befintliga, syllbyte vid 2 innerväggar, ny panel på
gavelvägg för att stoppa fuktvandring samt El – och VVS åtgärder. Ny
skåpinredning i kök 120 samt i wc, rwc, dusch och städ.
Vi har verkligen penetrerat och beaktat detta alternativ. Men vid genomgång och
kalkylering anses inte detta alternativ som ekonomiskt försvarbart.
Kostnaden uppskattas till 8-9 MSEK totalt och vi får en produkt som fortfarande har
låg takhöjd samt dålig konstruktion med minimal isolering samt inte möter
verksamhetens behov.





Beskriv de alternativ till investeringen som har övervägts
Motivera valet av alternativ – hur ser livscykelkostnaden ut?. Om bara ett
alternativ föreslås, förklara varför.
Vad blir konsekvensen om inte investeringen genomförs?

Text…
Kommunkontorets bedömning: Har det undersökts tillräckligt många alternativ, och
är valet av alternativ adekvat? Är konsekvensbeskrivningen vid utebliven investering
rimlig?

3. Lösningsförslag och avgränsningar
Då bygger vi en byggnad som kan användas under många år samt garanterar
ändamålsenliga lokaler samt en bra verksamhet framöver. Byggnaden skulle
kunna bli mer komprimerad och kostnadseffektiva lösningar kan användas.
Projektet bör bedrivas i samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen.
4 (8)
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Beställning av ny- eller ombyggnad

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen
Henrik Henrik Weimarsson (dokumentägare)
046-355028
henrik.weimarsson@lund.se

Datum

Version

201x-xx-xx

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

Projektnamn: xx
En grov kostnadsuppskattning för att bygga en helt ny byggnad uppgår till ca 18
MSEK.
Rivnings kostnad går i inomhusmiljöprojektet
Projektet ska vara klart för inflyttning höstterminen 2021

Detta avsnitt ska definiera lösningen – i form av dess innehåll och omfattning.
Det ska också definiera betydande avgränsningar.
3.1. Lösningsförslag och mål (från Lundafastigheter)
Beskriv lösningens omfattning och innehåll. I den mån det är nödvändigt kan skisser
eller andra typer av förklaringsmodeller inkluderas. I de fall lokalprogram tagits
fram kan huvuddragen av detta återges med hänvisning för detaljer. I de fall ett
standardlokalprogram finns framtaget bör eventuella avvikelser från detta tydligt
framgå.
Definiera nyckeltal i de fall då de finns tillgängliga, tex BRA/elev, BTA/elev,
nyckeltal för investeringsutgift och yta/elev.
Nyckeltal BRA/elev, BTA/elev, nyckeltal för investeringsutgift och yta/elev.
Kommunkontorets bedömning: Innehåller beställningen nödvändiga uppgifter om
förslaget till lösning? Följer förslaget standardlokalprogram, om sådant finns?

Text…
3.2. Avgränsningar
Definiera vad som inte ska göras i projektet. Detta kan handla om intilliggande
lokaler, delar av befintliga lokaler eller enskilda system så som ventilation. Det kan
även handla om specifika funktioner som normalt ingår i den typ av byggnad som
avses, exempelvis kök eller idrottshall.

Text…

4. Förutsättningar
Detta avsnitt ska inkludera de förutsättningar som finns för projektet inklusive
tidsram, ekonomiska överväganden, påverkan på andra projekt och vid behov
gestaltningar.
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Beställning av ny- eller ombyggnad

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen
Henrik Henrik Weimarsson (dokumentägare)
046-355028
henrik.weimarsson@lund.se

Datum

Version

201x-xx-xx

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

Projektnamn: xx

4.1. Tidsram
Projektet ska vara klart för inflyttning vårterminen 2021



Definiera den uppskattade tidsramen för när projektet avses genomföras –
tillgång till byggnaden
Vid beställning av utredning – definiera önskat färdigställandedatum

Text…
4.2. Projektbudget och finansiering (från Lundafastigheter)







Definiera vilken uppskattad budget/investeringsutgift som finns för projektet
(från EVP).
Definiera eventuella markkostnader (Mark och exploatering / Tekniska
förvaltningen)
Redogör för gjorda kalkyler. Vilka jämförelseobjekt finns beträffande
nyckeltal?
Redogör för hur projektet ska finansieras – inom vilken ram ligger
pengarna?
När i tiden bedöms investeringsutgifterna infalla?
Har någon bedömning gjorts av vad som är en reinvestering?

Kommunkontorets bedömning: Är investeringsutgiften totalt och per BRA rimlig och
acceptabel i förhållande till jämförelseobjekt? Är ytan per brukare (elev,
förskoleplats etc) rimlig och acceptabel i förhållande till angivna standardmått inom
Lunds kommun? Innehåller beställningen nödvändiga uppgifter om investeringsutgift
och betalningar?

Text…
4.3. Driftkostnad (från Lundafastigheter)





Finns någon bedömning av medel för underhåll / hyreskalkyl?
Finns preliminärt hyresavtal, preliminära driftskostnader?
Får verksamheten ökade/minskade driftskostnader pga denna investering?
Hur påverkas driftskostnaden (inkl. kapitaltjänstekostnader) över tid?
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Beställning av ny- eller ombyggnad

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen
Henrik Henrik Weimarsson (dokumentägare)
046-355028
henrik.weimarsson@lund.se

Datum

Version

201x-xx-xx

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

Projektnamn: xx
Kommunkontorets bedömning: Är driftkostnaderna rimliga i förhållande till
investeringsutgiften? Är finansieringen av driftkostnaderna rimlig och säkerställd?

Text…
4.4. Följdinvesteringar





Påverkar denna investering andra relaterade objekt/projekt?
Innebär investeringen följdinvesteringar?
Finns det behov av infrastruktur eller servitut som inte kommit upp vid
tomturedning?
Finns det behov av Inventarier och eller andra investeringar i projektet? –
Hur ser finansieringen av dessa ut?

Kommunkontorets bedömning: Finns det tillräckligt med underlag kring
följdinvesteringar och investeringens påverkan på andra objekt?

Text…
4.5. Gestaltning* (från Lundafastigheter)
Vid behov kan någon typ av gestaltningsbeskrivning inkluderas. Denna bör anpassas
efter projekts natur och de behov som finns hos beslutsfattarna. Syfte med
beskrivningen är att svara på följande frågor:




Hur ligger lokalerna i förhållande till omgivningen? Hur smälter de in?
Hur ser volymerna ut?
Vilka är avstånd till andra byggnader och objekt?

Text…
4.6. Arbetsmiljö




Har investeringen varit uppe i lokal samverkan?
Har det genomförts risk- och konsekvensanalys utifrån SAM, systematiskt
arbetsmiljöarbete? Bifoga protokoll.
Har skyddsombud fått möjlighet att lämna synpunkter?
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Beställning av ny- eller ombyggnad

Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen
Henrik Henrik Weimarsson (dokumentägare)
046-355028
henrik.weimarsson@lund.se

Datum

Version

201x-xx-xx

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

Projektnamn: xx

Text…
4.7. Övrigt
Detta avsnitt har inkluderats för att tillmötesgå eventuella behov av att inkludera för
projekt/utredning relevant information som inte passar in under ovan rubriker. Finns
ingen information av denna typ kan denna punkt med fördel tas bort.

Text…

5. Fastställande
Undertecknas av beställare/lokalplanerare.
[Ort] [ÅÅÅÅ-MM-DD]
_______________________________________
Beställare
[Namn]
[Titel]
[Förvaltning/Avdelning]
[Ort]
[Datum]
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Serviceförvaltningen
Lundafastigheter

1(2)

Sammanfattning St Hans Gården april 2016
Bakgrund
Fritidsverksamheten på St Hansgården vill utöka och kunna ta emot fler
barn.
Samtidigt har vi vid besiktning kunnat konstatera att lokalerna har brister
redan för dagens verksamhet.
Efter genomgång av verksamhetsbehov och byggnadens status har vi
tittat på tre alternativ.
Alternativ 1 Budget variant, ca 5 års sikt
Vi gör det vi måste för att hålla igång byggnaden ett tag till.
Byggåtgärder som vidtas betraktas som temporära.
Fastighetsåtgärder:
 Ventilation av krypgrund inkl inspektionsluckor
 Kylrum rivs
 Omläggning papptak samt nya hängrännor och stuprör
 Underhållsmålning av dörrar/fönster, ny panel på en gavelvägg
 Installation av 2 st luft/luft värmepumpar
 Årgärdande av el- och brandpunkter från inspektion
 Mindre komplettering med invändiga lufttätande åtgärder i golv,
väggar och innertak.
Verksamhetsanpassning:
 Ombyggnad av rum 103 till verksamhetskök inkl ventilation för
ugn, används av personalen. Befintligt kök görs om så att barnen
kan vara med där.
 Uterummet/skärmtaket glasas in så man kan servera utefika där
på ett bättre sätt.
 Div anpassningar av maskiner enligt inspektion
Totalt bedömd kostnad, ca 2.5MSEK.
1 MSEK går på Inomhusmiljöprojektet.
1.5 MSEK är verksamhetsanpassning, och bekostas genom tilläggshyra.
Ventilationen anpassas inte utan det är den befintliga, innebär att ca 50
personer kan visas i huset samtidigt
Alternativ 2
Bygga om befintligt för att få bort alla riskkonstruktioner
Vi har verkligen penetrerat och beaktat detta alternativ. Men vid vår
genomgång och kalkylering kommer vi fram till att detta inte är ett
ekonomiskt försvarbart alternativ, utan sas bortkastade pengar.
Det kostar 7-8 MSEK totalt och vi får en produkt som fortfarande har låg
takhöjd, har dålig konstruktion med minimal isolering och inte riktigt
möte verksamhetens behov.
Postadress
Box 5
221 00 LUND

Besöksadress
Brotorget 1
222 37 Lund

Telefonväxel
046-355000

Internetadress

www.lund.se
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Dagordning/Minnesanteckningar
Datum 2015-11-30

Alternativ 3
Riv och bygg ny flexibel byggnad
Då bygger vi en flexibel byggnad som kan användas många år.
Garanterar en bra verksamhet framöver.
Om verksamheten inte ska vara kvar om 10 år så kan byggnaden
byggas om till tex förskola med mindre åtgärder.
Ny byggnad ca 9-10 MSEK
Rivningskostnad går i inomhusmiljöprojektet.
Kostnader för ev evakueringslokaler ingår ej.
Förutom ovanstående alternativ så kvarstår det ett behov för
verksamheten att ersätta en lada som brunnit ner, storleksordning 1
MSEK.
Vi tar upp alternativen vid lokalgruppsmöte med BSF Stad 13 april för
diskussion.
// Ewa Folkesson

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

Box 5
221 00 Lund

Brotorget 1
222 37 Lund

046-35 50 00

www.lund.se
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Uppdragsnr: 10215286

Lundafastigheter
Nina Löfström

Lund 2015-07-03

St Hansgården, Rev A
Lokalen är inte anpassad för aktuell verksamhet.
Exempel på brister som noterats vid platsbesök:
-Kombougn har installerats. Ventilationen är inte anpassad för denna.
-Hemmabyggd kyl finns vid yttervägg. Risk för omfattande fuktskador i vägg på grund
av denna föreligger.
-Avstånden mellan byggnaderna på området är för korta. Risk för brandspridning
föreligger. Lagkrav följs ej.
-Spannmålskvarn följer inte arbetsmiljökrav.
-Elen i byggnaden är inte anpassad för verksamheten.
-Ventilationen i byggnaden är inte anpassad för verksamheten eller personantalet.
Myndighetskrav uppfylls ej.
-Spånsug till träbearbetningsmaskiner är placerad i lokalen, denna bör placeras i
separat utrymme på grund av buller och damm.
L:\2159\2015\10215286 - St Hansgården, byggprojektering\3_Dokument\Utlåtande
verksamhetsanpassning.docx
Mall: Brev - 2003.dot ver 1.0

-Placering av vekrtygsmaskiner följer inte arbetsmiljökrav.
-3-fas uttag 400V 16A, saknar petskydd och är placerade på en sådan höjd att barn
kan komma åt farlig spänning.
Elkonsulten anser att ni måste slå ifrån säkringarna till dessa uttag, för att undvika
en barnolycka samt för att följa Svensk Lag

WSP Sverige AB

Madeleine Hansson

WSP Sverige AB
Skomakaregatan 1
223 50 Lund
Tel: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
www.wspgroup.se
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Kostnadsrapport
Utredningsskedet

St Hansgården
Åtgärder på befintlig byggnad
Uppdragsnummer: 10215286
2016-03-20
Reviderad:
Gunilla Borgström
WSP Management
Box 574
201 25 Malmö
Besök: Jungmansgatan 10
Tel: 010-722 62 61
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
www.wspgroup.se
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1

Inledning

Uppdraget avser att utföra kostnadsuppskattningar för diverse åtgärder på befintlig byggnad i Lund.

1.1

Omfattning

Projektet avser kostnadsuppskattning av åtgärder på St Hansgården i Lund. 4 olika alternativ har
studerats.

1.2



Alternativ 1:
2 nya utvändiga luckor för inspektion av krypgrunden, ventilation av krypgrunden på
2 ställen, kylrum rivs, omläggning av papptak samt nya hängrännor och stuprör,
underhållsmålning av fönster samt trädörrar, ny panel på gavelvägg för att stoppa
fuktvandring samt El – och VVS åtgärder.



Alternativ 2:
2 nya utvändiga luckor för inspektion av krypgrunden, ventilation av krypgrunden på
2 ställen, kylrum rivs, omläggning av papptak samt nya hängrännor och stuprör, ny
uppbyggnad vid undergolv, ny isolering på vindsbjälklaget, nya ytterväggar, fönster,
dörrar, partier lika befintliga, syllbyte vid 2 innerväggar, ny panel på gavelvägg för att
stoppa fuktvandring samt El – och VVS åtgärder. Ny skåpinredning i kök 120 samt i
wc, rwc, dusch och städ.



Alternativ 3:
Rivning av befintlig byggnad samt uppförande av en ny, ca 350 m2.



Verksamhetsanpassning:
Ny köksinredning i rum 103 allrum och rum 120 kök, samt flyttning av befintlig
kombiugn och spis.



Övrigt:
Installation av 2 st luft/luft värmepumpar.
Projektdata

m² BTA = bruttoarea (nybyggnad)
m² BTAå = bruttoarea (ombyggnad)
Alternativ 1

2

Alternativ 2
275

Alternativ 3
350

Verksamhetsanpassning
65

Förutsättningar

Förutsättes att ombyggnadsprojektet upphandlas i en samlad entreprenad utan uppdelning i
etapper.
Vidare förutsättes att utrymmen berörda av ombyggnad är utrymda och tillgängliga inför uppstart av
byggnadsåtgärderna.
Entreprenadform: Antages generalentreprenad.

2 (4)
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2.1

Underlaget

Underlaget utgörs av:



Dokument ”Sankt Hansgården underlag för utredning WSP åtgärder” daterad
20160315, upprättad av Serviceförvaltningen, Lundafstigheter.



Kalkylunderlag enligt ritningsförteckning, utfört av WSP Byggprojektering i Lund,
daterad 2016-03-11.



Principskiss ventilation av krypgrund, utfört av WSP Byggprojektering i Lund,
daterad 2016-03-14.



Diverse relationsritningar.



Information från handläggande konstruktör.

2.2

Kostnadsläge

Kostnadsläget avser mars 2016

2.3

Ingående kostnader


Entreprenadkostnader avseende
o Utvändig mark (endast schaktarbeten för inspektionsluckor till krypgrund samt
återställningsarbeten vid yttervägg)
o Byggnadsarbeten
o El
o VVS
o Tillkommande kostnader under byggskedet



Byggherrekostnader avseende
o Projektering
o Allmänna projektkostnader

2.4

Ej ingående kostnader


Entreprenadkostnader avseende
o Eventuell sanering av asbest eller andra miljöfarliga ämnen



Byggherrekostnader avseende
o Lös och fast verksamhetsknuten inredning och utrustning
o Omflyttning – och omdisponeringskostnader av verksamheter
o Myndighetskostnader
o Eventuella anslutningsavgifter
o Projektfinansiering
o Mervärdesskatt
o Index till slutkostnad
o Byggherrens egen organisation

3 (4)
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2.4.1

Marknadsanpassning

Vår kalkyl baseras på att entreprenören skall ha skälig ersättning för sina arbeten.
Således tar projektbudgeten pkt 3 ej hänsyn till vid varje anbudstillfälle rådande konkurrensläge.

3 Kostnadssammanställning
3.1

Totalsammanställning, tkr
Specificering av de olika alternativen, se under punkten 1.1 Omfattning.

Alternativ:

1

Byggnadsarbeten
VS-anläggning
Luftbehandlingsanläggning
El- o teleanläggning
Summa
Samordning sk GE-arvode,
ca 10 %
Tillkommande kostnader
under byggskedet, c:a 10%
Summa entreprenadkostnader
Myndighetskostnader
Anslutningsavgifter
Projektering, besiktningar
mm
Projektadministration
Summa projektkostnad
Kostnadsläge: mars 2016
3.2

2

540
0
40
5
585
60

2 800
90
490
750
4 130
400

60

500

705

5 030

0
0
85
35
825

3

Verksamhets- Övrigt
anpassning
400
30
100
50
25
555
50
55
5
60

5

7 400

670

60

0
0
500

0
0
850

0
0
80

0
0
7

260
5 790

440
8 690

40
790

3
70

Kommentarer till kostnadssammanställning

Tillkommande kostnader under byggskedet avser förändringar beroende på smärre
ändringar i kvalitet, materialval, brister i handlingar mm. Tillkommande kostnader avser
endast kostnader som hänför sig till ursprungskonstruktionen, alltså ej programändringar.
Observera, denna kostnadsuppskattning är en uppskattning i ett tidigt skede och bör därför endast ses
som en kostnadsindikation.
Ett mer genomarbetat underlag ger en säkrare kalkyl.
___________________________________________________________________
Om ni har frågor kring rapporten är ni välkomna att kontakta mig
Med vänlig hälsning
Gunilla Borgström
Uppdragsansvarig kalkylingenjör
Telefonnummer: 010 - 722 62 61
Gunilla.borgstrom@wspgroup.se
Bilagor:
1. Checklista Projektkostnader
4 (4)

Page 110 of 446

Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-11-08

1 (2)
Diarienummer

BSL 2017/0857

Barn- och skolnämnd Lund stad

Sebastian Rånes
046-3594844
sebastian.ranes@lund.se

Detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 m.fl. i
Stångby, Lunds kommun (Stångby Öster II) Samrådshandling
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har 2017-08-10 på Byggnadsnämnden
uppdrag begärt planläggning av del av Valkärratorn 8:8 m fl i Stångby.
Planens syfte är att planlägga kommunal mark för park, skola och service
samt bostäder. Inom området finns planering för både förskola och skola.

Beslutsunderlag
BN Tjänsteskrivelse 2017-11-08
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-08-11
Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2017-08-11
Illustration, upprättad 2017-08-11
Planbeskrivning, upprättad 2017-08-11

Barnets bästa
Barn berörs av planeringen av Östra Stångby eftersom att många barn
kommer att bo och vistas i området i framtiden. Barnen kommer ha
tillgång till förskola och skola i sitt närområde. Detaljplanen beskriver
säkra skolvägar som främjar att barn går eller cyklar till skolan.
Detaljplanen ska bidra till att Stångby kan utvecklas till ett samhälle där
gångavstånd till tåg, handel och service skapar förutsättningar för
minskat bilberoende.

Ärendet
Planförslaget innefattar:








Postadress

Blandad och varierad bostadsbebyggelse
Stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel
Möjlighet till kommersiell och social service samt verksamheter
En skola och en förskola
Park i anslutning till skolan
Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som
sammankopplas med omgivande gatunät
Bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Besöksadress

Telefon växel

Fax

046-35 50 00
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E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2017-11-08

BSL 2017/0857

I planförslaget finns tät småskalig bebyggelse, gatunät med tydliga
kvartersgränser samt små gröna platser. En större park planeras i
anslutning till skolans placering.
Barn- och skolförvaltningens synpunkter
Barn- och skolförvaltningen bedömer att den förväntade ökningen av
skolelever ryms inom den föreslagna skoltomten. Gällande utbyggnad av
kapacitet för förskolebarn så anser Barn- och skolförvaltningen att en
prognos för områdets utveckling bör tas fram. Det finns en risk att 8
avdelningar inte täcker hela behovet. Då en stor del av utbyggnaden
ligger utanför nuvarande prognosperiod är det svårt att uppskatta
behovet.
Barn- och skolförvaltningen ser positivt på att planförslaget fokuserar på
kollektiv, gång och cykeltrafik. De elever som kommer att gå på skolan
ska ha en säker skolväg vilket utformningen av området bedöms
möjliggöra. Placering av en större park i direkt anslutning till skolan ses
som ett stort värde för verksamheten. Utöver skolans egen utemiljö kan
parken utnyttjas för pedagogik utomhus.
Barn- och skolförvaltningen vill understryka vikten av att skoltomten är
tillräckligt stor för 400 elevers utemiljö. Enligt boverkets riktlinjer anses
30 kvm/elev vara en tillräcklig uteyta. För förskolan är kravet 40
kvm/barn.

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

som eget yttrande överlämna Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av
Valkärratorn 8:8 m fl i Stångby i Lunds kommun 2017-11-08

Mats Jönsson
Skoldirektör

Sebastian Rånes
Lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
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Stadsbyggnadskontoret

Underrättelse-Samråd
2017-09-15

1 (1)

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
Socialnämnden
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Vård och omsorgsnämnden
Servicenämnden (Lundafastigheter)

Detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 m.fl. i Stångby, Lunds kommun
(Stångby Öster II)
PÄ 31/2017a
Rubricerad detaljplan upprättad 2017-08-11 översänds för samråd.
Yttrande skall ha inkommit till stadsbyggnadskontoret@lund.se senast den
20 november 2017.
Om Ni ej kan avge yttrande inom denna tid vill vi ha underrättelse härom.
I annat fall kan ärendet komma att avgöras utan beaktande av Era synpunkter.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Madeleine Rosqvist
planadministratör

Bilaga
Detaljplaneförslag − samrådshandling 2017-08-11
Handlingar finns även på www.lund.se/planerpagang

Postadress
Besöksadress

Box 41, 221 00 LUND
Brotorget 1

Telefon vx
Telefax

046-35 50 00
046-35 63 80
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E-post
Internet

byggnadsnamnden@lund.se
stadsbyggnadskontoret@lund.se
www.lund.se

Byggnadsnämnden

Så här handläggs detaljplanen som ni har fått på remiss
Förenklat förfarande
•
•
•
•

Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
Under samrådet besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Samrådstiden är tre veckor, något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer
inte att ges.
Planförslaget kommer efter samrådet att överlämnas till byggnadsnämnden för beslut
om antagande.

Standardförfarande i delegation
•
•
•
•
•

Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
Under samrådet besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Samrådstiden är tre veckor.
Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Granskningstiden är två veckor.

Standardförfarande
•
•
•
•
•

X

Utökat planförfarande
Görs exempelvis om detaljplanen inte stämmer överens med översiktsplanen, är av
betydande intresse för allmänheten eller antas medföra stor miljöpåverkan.
•
•
•
•
•

Postadress
Besöksadress

Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
Under samrådet besvarar ni remissen på politisk nivå (nämndsremiss).
Samrådstiden är åtta-tolv veckor.
Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Granskningstiden är två veckor.

Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
Under samrådet besvarar ni remissen på politisk nivå (nämndsremiss).
Samrådstiden är åtta-tolv veckor.
Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Granskningstiden är tre veckor.

Box 41, 221 00 LUND
Brotorget 1

Telefon vx
046-35 50 00
Telefax
046-35
80
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Internet

byggnadsnamnden@lund.se
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SAMRÅDSHANDLING

PÄ 31/2017a

1281K-P218

Detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 m.fl. i Stångby,
Lunds kommun
(Stångby Öster II)
Planområdet är markerat med mörkblå linje.

Upprättad 2017-08-11

Innehåll:
Planbeskrivning
Plankarta med planbestämmelser
Illustration
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Bild eller karta
Välj ett av tre alternativ för placering.
Avståndet mellan rubriken ”PLANBESKRIVNING” och
bilden/kartan ska vara ett radavstånd så som mallen visar.

PLANBESKRIVNING
Detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 m fl
(Stångby Öster II) i Stångby, Lunds kommun
SAMRÅDSHANDLING
UPPRÄTTAD: 2017-08-11
PÄ 31/2017
1281K-P218
UTÖKAT FÖRFARANDE
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SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2017-08-11

1281K-P218
PÄ 31/2017

1281K-Pxx

Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en
plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver
plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta
förståelsen för plankartans innebörd.
Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva
om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska
allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan
hanteras antingen med standardförfarande eller utökat förfarande. Under
samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra
berörda att inkomma med synpunkter.

2 (66)
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SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2017-08-11

1281K-P218
PÄ 31/2017
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SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2017-08-11

1281K-P218
PÄ 31/2017

INLEDNING
Sammanfattning
Föreslagen detaljplan har tagits fram för att i enlighet med fördjupningen av
översiktsplanen för Stångby bidra till att Stångby ska kunna utvecklas till ett
fristående samhälle med en egen identitet och en attraktiv boendemiljö.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med
tillhörande gator och närparker, nytt stationsområde med torg, perronger och
gång- och cykeltunnel, skola (F-3), förskola, handel och närservice
Detaljplanen ska bidra till att Stångby kan utvecklas till ett samhälle där
gångavstånd till tåg, handel och service skapar förutsättningar för minskat
bilberoende.
Den småskaliga bebyggelsen tillsammans med det finmaskiga gatunätet
med tydliga kvartersgränser och parkrum ger Stångby dess karaktär. Den
tillkommande bebyggelsen föreslås ha trädgårdsstaden och småstadens
stadsrum och bebyggelse som förebild. Stadsrummen ska utformas utifrån
fotgängarnas och cyklisternas villkor.
Planförslaget innefattar:
• Blandad och varierad bostadsbebyggelse med cirka 860 nya bostäder
• Stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel
• Möjlighet till kommersiell och social service samt verksamheter
• En skola och en förskola
• Park i anslutning till skolan
• Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som
sammankopplas med omgivande gatunät
• Bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

PLANDATA
Planområdets area: 26,7 hektar
2
Antal/BTA bostäder: 860 bostäder/100.000 m
2
BTA allmän service: 8.000 m
2
BTA kommersiell service: 4.000 m
2
Parkmark: 25.200 m
Antal bil-/cykelparkering: 1000/2300

4 (66)
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SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2017-08-11

1281K-P218
PÄ 31/2017

Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med planbestämmelser
• Illustrationsplan
• Planbeskrivning (denna handling)
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret):
• Fördjupning av översiktsplanen för Stångby, antagen 2002-08-29
• Kartläggning av skyfall och utredning av dagvattenkvalité, DHI,
april 2017
• Dagvattendamm Stångby Väster II – StormTac-beräkningar,
SWECO, 2015-05-04
• Rapport bedömning påverkan på MKN för yt- och grundvatten
Stångby, Tyréns, 2015-05-04
• Trafikbuller Stångby Öster II, Tyréns, 2017-06-19
• Riskbedömning, WUZ risk consultancy AB, 2015-04-27
• Vibrationsutredning, Ramböll, 2016-11-06.
• Översiktlig geo-teknisk utredning, SigmaSävab, 2001-04-17
• Översiktlig markundersökning del av fastigheten Vallkärratorn 8:88,
PQ Geoteknik & Miljö AB, 2015-12-22.
• Länsstyrelsen angående resultat från arkeologisk utredning utförd av
Arkeologerna Statens historiska museer, rapport 2016:21, 2015-1215.
• Länsstyrelsen angående resultat från arkeologisk förundersökning
steg 1 utförd av Arkeologerna Statens historiska museer,
meddelande 2016-12-09.
• Kulturmiljöunderlag Stångby stationssamhälle, Sweco, 2015-03-25
Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Utökat förfarande ska tillämpas då ett förslag till detaljplan inte är förenligt
med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande och/eller
bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor
betydelse och/eller antas medföra betydande miljöpåverkan.
Aktuellt planförslag bedöms vara av betydande intresse för allmänheten då
planförslaget medger flytt och ombyggnad av stationsområde och ny
centrumbebyggelse. Aktuellt planförslag avviker även till mindre del från
gällande översiktsplan. I planområdets nordvästra hörn planeras för bostäder
och parkering på den södra spetsen av ett i översiktsplanen utpekat
verksamhetsområde. Planområdet överlappar också område som enligt
översiktsplanen planeras bebyggas med bostäder först från år 2030 och
framåt.
Planförslaget hanteras därför med utökat förfarande.
Förslaget till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
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Medverkande
Planarkitekter: Ella Swahn och Daniel Hansson
Planchef: Ole Kasimir
Trafikplanerare: Christoffer Karlsson
Gatuingenjör: Anna Karlsson och Marina Johansson
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall, Nina Lindegaard, Clara
Lundqvist
Kartingenjör: Beata Szyszko Bibel
Administratör: Madeleine Rosqvist
Exploateringsingenjör: Maria Linge
Visualiserare: Benjamin Walfridzon Eriksson
Lantmätare: Kristin Håkansson
Bygglovsarkitekt: Pia Laike
Stadsantikvarie: Henrik Borg
VA-ingenjör: Martin Schjånberg
Planarbetet har skett i nära samarbete med JM AB och White arkitekter.
Plansökande
JM AB Region Syd.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer

Gällande översiktsplan, ÖP 2010. Planområdet markerat med blå linje.

Enligt Översiktsplanen för Lunds kommun ÖP 2010 ska planområdet (blå
linje) användas för: blandad bebyggelse (randigt), bostäder (orange och
gult), verksamheter (lila) och järnvägsstation (svart prick).

Fördjupning av översiktsplanen för Stångby, 2002, markanvändningskarta.
Planområdet markerat med blå linje.

Enligt Översiktsplanen förutsätts utbyggnaden följa strategin i Fördjupning
av översiktsplanen för Stångby, antagen 2002-08-29. Enligt fördjupningen
ska planområdet (blå linje) användas för: bostäder (rött och orange),
verksamheter (lila), handel (rosa), park/natur (grönt). Stångby ska vara ett
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fristående stationssamhälle med en egen identitet och en attraktiv
boendemiljö. Gångavstånd till tåg, handel och service skapar förutsättningar
för minskat bilberoende. För att uppnå detta ska:
• Stångby planeras med pågatågstationen i centrum
• järnvägens barriäreffekt och bullerstörningar mildras, så att Stångby
så långt som möjligt upplevs som en enhet
• kommunikationerna till Lund förbättras med nya cykelvägar
• bebyggelsen vara småskalig och ha högst täthet i de centrala,
stationsnära lägena där stadsmässighet med måttfull skala
eftersträvas
• det skapas ett attraktivt centrum med möjligheter till att utveckla
såväl offentlig, kulturell och kommersiell service som arbetsplatser
och bostäder
• vackra gaturum, parker, byggnader, platser och utblickar
karaktärisera orten
• Stångby planeras med barns och ungdomars behov av goda boendeoch uppväxtmiljöer i åtanke
• det finnas en utvecklad grönstruktur med kopplingar till stråk ut i
landskapet
• planeringen av Stångby ha höga ambitioner vad gäller hållbart,
miljöanpassat och energieffektivt byggande och boende
En utbyggnad av Stångby enligt fördjupningen av översiktsplanen innebär
1 400 nya bostäder. Lunds kommun har planlagt för ca 1 100 bostäder efter
det att fördjupningen antogs. I fördjupningen av översiktsplanen beräknades
aktuellt planområde rymma mellan 300 och 600 bostäder.
Detaljplaner

Området är tidigare planlagt till en mindre del. För denna del gäller
detaljplan 1281K/784.
Genomförandetiden för gällande detaljplan gick ut 2015-01-27.
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Dispositionsplan

Dispositionsplan. Aktuellt planområde markerat med svart linje.

Under 2014 tog stadsbyggnadskontoret i samverkan med tekniska
förvaltningen, Brunnberg och Forshed arkitektkontor, JM AB och White
arkitekter fram en dispositionsplan utifrån fördjupningens intentioner och
omfattning. Dispositionsplanen redovisar kvarters-, grön- och
gatustrukturen och ska ligga till grund för kommande detaljplaner för att
säkerställa en välfungerande helhet. Dispositionsplanen har under 20162017, parallellt med att aktuellt samrådsförslag tagits fram, bearbetats
ytterligare av stadsbyggnadskontoret i samverkan med JM AB och White
arkitekter.
Dispositionsplanens struktur möjliggör en högre exploatering än vad
fördjupningen av översiktsplanen för Stångby redovisar. Den västra sidan
kan rymma ca 1 300 bostäder och den östra sidan ca 1 150 bostäder.
Gestaltningsprogram
Stadsbyggnadskontoret tog fram ett färg- och materialprogram i samband
med detaljplanen för Stångby Väster II. Motsvarande planeras att tas fram
för denna detaljplan inför granskningsskedet.
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Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet
I grönstruktur- och naturvårdsprogrammet (GSNVP) föreslås ett nytt
regionalt rekreationsstråk från Ladugårdsmarken, via Stångby och norrut
mot Kävlinge, via Stångby kyrkby och Västra Hoby kyrkby. Ett lokalt stråk
från Stångby norrut mot Kävlingeån föreslås också. I GSNVP redovisas
fördjupningens förslag på nya ridstigar längs västra sidan av Stångbys
utbyggnadsområde och vidare norrut.
Dagvattenstrategi
Lunds kommun har tillsammans med VA SYD tagit fram en dagvattenstrategi för Lunds kommun daterad 2013-05-28. Den är godkänd av
kommunstyrelsen 2013-09-04 samt godkänd av VA SYDs ägarnämnd 201310-09.
Riksintresse för järnväg
Området berörs av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§
miljöbalken. Riksintresset omfattar Södra stambanan som sträcker sig från
Malmö till Stockholm. Banan är idag dubbelspårig. Sträckan mellan Lund
och Hässleholm är utpekad som en av de första etapperna för
höghastighetståg och måste då kompletteras med ytterligare spår.
Utredningar pågår angående placering av dessa spår, de kan komma att gå
genom eller vid sidan av Stångby.
Plandata och markägoförhållanden

Orienteringskarta, planområde blåmarkerat. Flygfoto från Lantmäteriet.
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Planområdet är ca 26,7 hektar stort och omfattar fastigheterna Vallkärratorn
8:7, Vallkärratorn 8:8, Vallkärratorn 8:32, samt del av Vallkärratorn 7:2, del
av Vallkärratorn 7:11, del av Vallkärratorn 8:88, del av Vallkärratorn 8:80,
del av Vallkärratorn 8:81, del av Vallkärratorn 8:85, del av Vallkärratorn
17:1, s:12, del av Vallkärratorn 8:51, del av Vallkärratorn 8:18.
Inom planområdet finns ett flertal ledningsrätter på fastigheterna
Vallkärratorn 8:80 och Vallkärratorn 8:88 (längs väg 936), en
gemensamhetsanläggning (GA:6) på fastigheten Vallkärratorn 8:32
(Stationsvägen), en gemensamhetsanläggning (GA:7) på fastigheten
Vallkärratorn 8:8 (längs spårets östra sida), en gemensamhetsanläggning
(GA:8) på fastigheterna Vallkärratorn 8:80 och Vallkärratorn 8:88 (från väg
936 till nuvarande Stångby Maskin AB, gården centralt i planområdet), ett
servitut på fastigheten Vallkärratorn 17:1 (från Stationsvägen norrut till
fastigheten Vallkärratorn 8:84), en samfällighet (S:22) för avloppsgrop och
avloppsdike (tvärs över planområdet i östvästlig riktning), samt servitut på
båda sidor om järnvägen.
Inom planområdet finns även ett dikningsföretag (Vallkärratorn nr 8, år
1924) på fastigheterna Vallkärratorn 8:8 (till största delen), Vallkärratorn
8:88 och Vallkärratorn 8:85 (till mycket liten del).
Fastigheterna Vallkärratorn 8:7, Vallkärratorn 8:80, Vallkärratorn 8:32 och
Vallkärratorn 17:1 ägs av kommunen.
Befintlig landskapsbild och markanvändning
Stångby omges av ett öppet och storskaligt jordbrukslandskap. De utspridda
gårdarna ligger relativt tätt och omges ofta av större träd och uppvuxna
trädgårdar. Samhällets äldre bebyggelse har en mer lummig karaktär än de
nybyggda delarna där vegetationen ännu inte vuxit upp.
Marken inom planområdet omfattar jordbruksmark, järnvägsområde,
stationsområde med stationshus, två bostadshus och mindre vägar till dessa
samt en väg till bostadshuset direkt norr om planområdet (Vallkärratorn
8:64).
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Historik
Håstad]

Stångby]

Vallkärra]
Vallkärratorn]

Ladugårdsmarken]
De gamla sockengränserna finns delvis kvar i åkerlandskapet.

Den mark som omger Stångby stationssamhälle har brukats i över 1 000 år
och var fram till 1800-talets jordbruksreformer rikt på landskapsstrukturer.
På 1850-talet drogs stambanans spår fram genom det odlade slättlandskapet
och den 1 oktober 1901 öppnade Stångby station. Flera verksamheter
etablerade sig i Stångby stationssamhälle under 1900-talets första hälft.
Vid kommunreformen 1952 slogs ett antal mindre kommuner samman till
Torns kommun där Stångby stationssamhälle utsågs till huvudort. Åren
innan Torns kommun införlivas med Lund byggdes drygt 150 bostäder i
Stångby, därefter avstannade expansionen och verksamheterna försvann en
efter en.
Kring millennieskiftet diskuterades en indragning av de pågatåg som
trafikerar Stångby. Lunds kommun beslutade att påbörja arbetet med en
fördjupning av översiktsplanen med syfte att konkretisera en långsiktig
utbyggnad av Stångby som underlag för en fortsatt pågatågtrafikering.
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Kulturmiljö
Kulturhistorisk intressant bebyggelse och byggnadsminnen

Stationshuset

Inom planområdet ligger Stångby stationshus, invigt 1901 och ritat av Folke
Zettervall. I Kulturmiljöunderlag Stångby stationssamhälle (Sweco, 201503-29) beskrivs stationshuset som ”Stångbys främsta symbolbyggnad och
upphovet till samhällets uppkomst och utveckling”. Stationshuset
klassificeras tillsammans med tillhörande avträde som kulturhistoriskt
värdefulla byggnader.
Fornlämningar
En arkeologisk utredning utfördes hösten 2015 (Arkeologerna Statens
historiska museer, rapport 2016:21). Utredningsområdet omfattar större
delen av det som senare skulle föreslås bli planområdet.
I samband med metalldetektering påträffades kulor, knappar och andra
föremål som kan knytas till det danska härlägret inför Slaget vid Lund 1676.
I sökschakt påträffades två olika, eller delar av samma, förhistoriska
boplatser, boplats A och B.
Bevarande eller arkeologisk förundersökning med efterföljande arkeologisk
slutundersökning förordas för boplatsen/boplatserna, jämte en fördjupad
metalldetekteringsinsats för platsen för det danska lägret.
En arkeologisk förundersökning steg 1 utfördes under vintern 2016 av
Arkeologerna Statens historiska museer (meddelande Länsstyrelsen Skåne,
2016-12-09). Syftet med undersökningen var att detaljavgränsa
fornlämningarna så att det framgår vilka områden som kräver vidare
arkeologiska åtgärder alternativt ska bevaras. Vid undersökningen
påträffades fem gropar, sju härdar, tre lagerrester, en ränna och ett stolphål i
de båda boplatserna. Samtliga anläggningar dokumenterades och beskrevs.
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Arkeologisk utredning. Utredningsområde blå linje, planområde grön linje. Utredningsområdet
kompletteras till att motsvara planområdet inför detaljplanens granskningsskede.

Vidare arkeologiska undersökningar krävs. Detta sker i två etapper, och
utförs vanligen efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Först i form av en
fördjupad förundersökning som innebär att ett antal schakt eller ytor öppnas
med grävmaskin för att ta reda på omfattning, bevarandegrad och framför
allt vetenskapligt värde för kvarvarande lämningar. Därefter görs en
arkeologisk (slut)undersökning där fornlämningarna slutgiltigt
dokumenteras och tas bort så att önskad utbyggnad kan genomföras.
Alla markingrepp kräver tillstånd från länsstyrelsen enligt 2 kap.
Kulturmiljölagen.
Service
Kommersiella verksamheter och företagande
Stångby saknar kommersiell service, men har över 100 registrerade
verksamheter. Det finns runt 180 registrerade verksamheter i Stångbys
närliggande omgivning, varav en äppelgård med gårdsbutik och café.
Närmaste mataffär ligger i stadsdelscentrum på Norra Fäladen, knappt tre
kilometer söderut.
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Allmän service
I Stångby finns tre förskolor och två skolor, Kulparkskolan och
Prästängsskolan. Från årskurs 7 till årskurs 9 går eleverna i skola i Lund.
Stångby har en idrottsplats med idrottshall som ägs och drivs av Torns IF. I
direkt anslutning till idrottsplatsen ligger församlingshemmet och
Torngården där Stångbys bibliotek är inhyst. Strax utanför Stångby finns två
ryttarföreningar, ett museum med konferens- och festanläggning och en
föreningslokal som bland annat fungerar som scoutgård.
Statistik
2005 bodde 677 personer i Stångby, vilket kan jämföras med 1 930 personer
år 2017. Det innebär att antalet invånare nästan har tredubblats på drygt 10
år.
Stångby är den ort i kommunen som har lägst medelålder, 32 år. Lunds
övriga orter har en medelålder på mellan 36-40 år. I Stångby bor idag 730
invånare som är under 18 år.
År 2015 hade Stångby 540 förvärvsarbetande.
Trafik
Planområdet är beläget mellan Södra stambanan i nordväst och väg 936 i
söder. Väghållare för väg 936 är i dagsläget Trafikverket. Vägen trafikeras
av cirka 1700 fordon/dygn. Trafikverket planerar för en separerad cykelväg
längs med väg 936 mellan Stångby och Håstad.
Planområdet kopplas till befintlig bebyggelse genom Haraldfältsvägen,
Signalvägen samt Tågvägen.
Stångby stationssamhälles läge längs stambanan ger goda förutsättningar för
arbetspendling till flera städer i regionen. Med tåg från Stångby tar det fyra
minuter till Lund C, 16-23 minuter till Malmö C och drygt en timme till
både Köpenhamn H och Kristianstad C.
Natur
Topografi
Stångby ligger norr om den höjdrygg som delar Höje ås och Kävlingeåns
avrinningsområden. Planområdet sluttar svagt mot nordväst, mellan 54
meter och 47 meter över havet.
Natur, park och vegetation
Till stor del består planområdet av åkermark som är otillgängligt för
rekreation samt har få biologiska värden.
Det gamla stationsområdet väster om järnvägen har uppvuxen grönska. Det
gröna långsmala området mellan villaträdgårdarna och järnvägen, söder om
gamla stationshuset, kantas av stora buskage med en del stora träd på båda
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sidorna. Mellan buskagen breder en gräsmatta ut sig. Mellan stationshuset
och järnvägen finns en illa skött plantering som ska efterlikna spåren av en
äldre stationspark. Norr om stationshuset finns flera stora träd.
På det gamla gårdsläget inom Vallkärratorn 8:88 finns ett fåtal äldre träd
kvar. Marken är förorenad och behöver sannolikt saneras, vilket gör att den
vegetation som är kvar också kommer att förvinna i samband med detta.
Inom Vallkärratorn 8:7 finns en uppvuxen trädgård med fruktträd, gräsmatta
och buskage och några större träd, bland annat hästkastanj, lönn och ask.
Geotekniska förhållanden
I samband med att detaljplanen för området direkt söder om aktuellt
planområde togs fram gjordes en översiktlig geo-teknisk undersökning
(SigmaSävab, 2001-04-17). I undersökningsområdet ingick även del av (ca
halva) aktuellt planområde. Enligt undersökningen utgörs marken generellt
av lermorän med ovanpåliggande mulljord. Resultaten indikerar inte några
större geotekniska problem. Ytterligare undersökningar för hela
planområdet kommer att göras i samband med förprojektering inför
detaljplanens granskningsskede. Mer detaljerade undersökningar bör sedan
göras inför detaljutformning av grundkonstruktioner mm.
Markföroreningar

Planområdet är markerat med mörkblå linje.
Markundersökningsområdet, del av Vallkärratorn 8:88, är markerat med ljusblå linje.
Haraldsfältsgårdens mark inom planområdet (från ekonomiska kartan år 1968),
fastigheterna Vallkärratorn 8:7 och del av Vallkärratorn 8:8, är markerad med röd linje.

Del av Vallkärratorn 8:88
En översiktlig markundersökning (PQ Geoteknik & Miljö AB, 2015-12-22)
har utförts inom del av fastigheten Vallkärratorn 8:88.
Fram till 1980-90-talet användes marken till bostad och jordbruksmark.
Därefter togs fastigheten över av Stångby Maskin AB, med maskinstation,
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materialhantering, återvinning mm. Marken utgörs, förutom befintliga
byggnader och trädgård, huvudsakligen av med asfaltkross hårdgjorda ytor
och kringgärdande jordvall. Vid provtagning har man funnit en del
föroreningar, dels i asfaltkross och viss annan ytjord, bland annat vid en
dieseltank, dels bitvis i jordvallen där man funnit aska från en halmpanna.
Ytterligare markprover ska tas på ytan direkt sydväst om fastigheten där det
idag ligger massor. Det finns inga indikationer på föroreningspåverkan på
grundvattnet.
Konstaterade markföroreningar ska åtgärdas via en anmälan om
avhjälpandeåtgärd. Anmälan ska lämnas in till miljönämnden innan
åtgärden påbörjas. Detta sker lämpligen i anslutning till ansökan om
bygglov eller innan exploatering av det berörda området. Sanering av mark
ska utföras innan startbesked ges.
Vallkärratorn 8:7 och del av Vallkärratorn 8:8
Under första delen av 1900-talet dog varje år ett antal djur i mjältbrand runt
om i landet. I Lunds kommun finns ett fåtal inrapporterade fall, bland annat
från Haraldsfältsgården (Vallkärratorn 8:7 och del av Vallkärratorn 8:8) som
drabbades år 1926. Anvisningen vid den tiden var att gräva ner kadavren på
avlägsen plats. Att gården har varit spärrad säger därför ingenting om var
djuret grävts ned, och det finns heller inga uppgifter om det i arkiven.
Mjältbrandsbakterier i kontakt med luft bildar en mycket hållbar kapsel som
bevarar bakterien levande i 50-80 år beroende på jordens beskaffenhet och
surhetsgrad (källa: Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt).
Även om det idag är drygt 90 år sedan Haraldsfältsgården drabbades bör
viss försiktighet iakttas vid grävning i området. Om man vid grävning
påträffar något som skulle kunna vara djurkadaver bör arbetet avstanna och
kadavret täckas över. Man kan sedan på lokal nivå söka efter om det finns
noterat i hembygdsböcker eller om någon ännu minns var en grav grävdes,
eller så kan man ta prover på kadavret.
Vid grävmaskinsarbete i mjältbrandsgrav behövs ingen särskild
skyddsutrustning för maskinförare. Däremot avråds från grävarbete för hand
i en mjältbrandsgrav, och måste sådant arbete utföras rekommenderas att
skyddsutrustning används. Massor som tas bort ska inte läggas på mark som
betas av idisslare. Idisslande djur (kor, får, getter) är mest känsliga för
mjältbrand. I de fall hundar och katter infekteras är det för att de ätit av ett
djurkadaver som har dött i mjältbrand. Människor kan smittas om de har
kontakt med djur som nyligen har dött i mjältbrand. Infektionen behandlas
med antibiotika.
De sista mjältbrandsgravarna i Sverige kom till på 1950-talet. Sedan dess
har det bara varit tre konstaterade fall av mjältbrand på djur i Sverige, trots
att det under dessa 60 år utförts många omfattande grävarbeten utan specifik
kännedom om var dessa mjältbrandsgravar finns. Risken för smitta till följd
av grävarbeten bedöms därmed vara låg.
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Markradon
Radonprovtagningar har utförts i samband med geo-teknisk utredning
(SigmaSävab, dat 2001-04-17). Radonhalten uppmättes till 0,7 - 7,2 kBq/
m3, vilket tyder på radonhalter inom lågriskintervallet (under 10 kBq/ m3).
Radonhalter i morän under 5 kBq/ m3 kan indikera hög grundvattennivå.
Halterna kan öka vid dränering av tomterna, men enligt utredningen ökar
den troligen endast upp till gränsen mellan låg- och normalriskmark.
Detaljerad undersökning bör göras vid detaljprojektering av bostadshus.
Luftföroreningar
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10).
Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna
inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer
inom planområdet.
Teknisk försörjning
I Signalvägen och Stationsvägen finns vatten- och spillvattenledningar samt
el och tele.
Till fastigheten Vallkärratorn 8:7, Haraldsfältsgården, finns en teleledning
söderifrån (via Lokgränden) samt en teleledning och en elledning
västerifrån.
Till fastigheten Vallkärratorn 8:88 (Stångby Maskin AB) finns en
teleledning söderifrån. Längs fastighetsgräns mot Vallkärratorn 7:2,
österifrån, löper en elledning.
Norr om och parallellt med Trafikverkets väg 936 finns ett ledningsområde
med fjärrvärme och elledningar. Fjärrvärmeledningen är en
distributionsledning (diameter DN500) som går från Örtoftaverket till Lund.
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Kartbild med befintliga ledningar (rött) och dikningsföretag med båtnadsområden (blått).
Planområdet är markerat med svart linje.

I stort sett allt dagvatten från Stångby släpps i dagsläget till Stångby
dikningsföretag av år 1954, aktnummer 1122, som leds vidare genom
Stångby kyrkby och därefter till recipienten Kävlingeån. Bebyggelse direkt
söder om aktuellt planområde, norr om väg 936, fördröjer sitt dagvatten
innan det leds till ledningsnätet.
Planområdet berörs till en mindre del av dikningsföretag Vallkärratorn nr 8
år 1921, väster om spåret, och i sin helhet av dikningsföretag Vallkärratorn
nr 8 år 1924, öster om spåret.
Dikningsföretag Vallkärratorn nr 8 år 1921 är under omprövning och är
tänkt att utgå när området blir en del av verksamhetsområdet för dagvatten i
samband med att Stångby Väster II byggs ut.
Dikningsföretag Vallkärratorn nr 8 år 1924 är tänkt att utgå när området blir
en del av verksamhetsområdet för dagvatten i samband med att Stångby
Öster II byggs ut.

19 (66)

Page 134 of 446

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2017-08-11

1281K-P218
PÄ 31/2017

PLANFÖRSLAG

Planens syfte
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med
tillhörande gator och närparker, nytt stationsområde med torg, perronger och
gång- och cykeltunnel, skola (F-3), förskola, handel och närservice
Detaljplanen ska bidra till att Stångby kan utvecklas till ett samhälle där
gångavstånd till tåg, handel och service skapar förutsättningar för minskat
bilberoende.
Den småskaliga bebyggelsen tillsammans med det finmaskiga gatunätet
med tydliga kvartersgränser och parkrum ger Stångby dess karaktär. Den
tillkommande bebyggelsen föreslås därför ha trädgårdsstaden och
småstadens stadsrum och bebyggelse som förebild. Stadsrummen ska
utformas utifrån fotgängarnas och cyklisternas villkor.
Planförslaget innefattar:
• Blandad och varierad bostadsbebyggelse med cirka 860 nya bostäder
• Stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel
• Möjlighet till kommersiell och social service samt verksamheter
• En skola och en förskola
• Park i anslutning till skolan
• Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som
sammankopplas med omgivande gatunät
• Bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
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Övergripande karaktär och disposition

Stångbystråket
Stångby allé
Aktuellt planområde
Stationsområde och järnväg
Möjlig framtida koppling söderut
(Översiktsplan för Lund 2010)

Dispositionsplan

Aktuellt planområde bildar tillsammans med Stångby Väster II (del av
Stångby 5:28 m fl. detaljplan antagen 2015-12-17) Stångbys nya centrala
delar. De båda områdena ligger på varsin sida av spåret och sammanlänkas
av Stångbystråket.
Tågstationen flyttas i detaljplaneförslaget norrut så att den ligger mellan det
gamla stationshuset på västra sidan och det nya torget på östra sidan samt i
direkt anslutning till Stångbystråkets gång- och cykeltunnel. Här kommer
många människor att röra sig varje dag på väg till och från jobbet, skolan,
affären eller olika fritidsaktiviteter.
Stångbystråket med stationen i centrum knyter samman östra och västra
Stångby och samlar många olika målpunkter längs vägen - från skola, park
och allaktivitetshus på västra sidan via stationen till torg med
livsmedelsbutik, sjuksköterskemottagning mm och skola och park på östra
sidan. Målpunkterna är samlade längs Stångbystråket så att de boende lätt
ska kunna uträtta ärenden på väg till eller från kollektivtrafik och skola.
Samlade målpunkter gör också att fler människor får ärende till samma
plats, vilket i sin tur ökar möjligheten att man möts. Och att människor möts
och känner igen varandra i Stångby kan i sin tur vara ett bidrag till att
bykänslan både bevaras och fortsätter utvecklas när tätorten växer.
Planförslaget bygger vidare på Stångbys karaktär idag, med tät och
småskalig bebyggelse, finmaskigt gatunät med tydliga kvartersgränser, små
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gröna platser och vida utblickar mot landskapet. Småstadens och
trädgårdsstadens skala och gröna karaktär står som förebild för
utbyggnaden, med tätare bebyggelse i som mest fyra våningar närmast
stationen och lägre bebyggelse längre ut.
Stångby allé (slutligt gatunamn är ännu inte bestämt) är den gröna
huvudgatan. Den kopplar utåt till de större omgivande vägarna, går genom
samhället, delvis längs med Stångbystråket, förbi det nya stationsområdets
östra sida, och, i en framtida etapp, under järnvägen i norr. I övrigt föreslås
större delen av gatorna utformas som så kallade gångfartsområden med all
trafik i gånghastighet.

Illustrationsplan

Inom detaljplaneområdet planeras ca 860 bostäder i både flerbostadshus och
enbostadshus.
Parken placeras centralt och i direkt anslutning till skolan, med gröna stråk
mot station, bostäder och omgivande åkerlandskap.
Markanvändning och gestaltning
Bostadsbebyggelse
Planområdet kommer till största delen att bebyggas med bostäder (B) med
inslag av centrumanvändning (C) i områdets centrala delar. Med
centrumanvändning menas handel, service, samlingslokaler och andra
verksamheter som behöver ligga centralt och ska vara lätta att nå.
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B1 medger bostäder men ger även möjlighet att uppföra mindre lokal för
kontor, hantverk eller liknande i anslutning till bostadshuset. Stångby har
många egenföretagare och många småbarnsfamiljer. Möjlighet att anordna
en lokal i anslutning till bostaden kan vara ett sätt att minska
arbetspendlingen och samtidigt lättare kunna lösa hämtning, lämning,
fritidsaktiviteter mm. Bestämmelsen gäller flertalet av planområdets kvarter.
BC. De användningsområden som är markerade med både B och C får
användas på båda sätt i valfri grad. Där index finns (BC1 och BC2) måste
viss del av bottenvåningen rymma någon form av centrumanvändning.
Bestämmelsen gäller för kvarter i anslutning till torget och för kvarter längs
Stångby allé fram till skolan.
I trädgårdsstaden/småstaden är de små och tydligt definierade gaturummen
viktiga för upplevelsen och karaktären. För att uppnå detta krävs inte bara
relativt smala gator utan också en nära koppling mellan gata och byggnad.
Byggnader, och andra byggnadsverk som plank eller mur, ska därför i stora
delar av planområdet placeras i den inre förgårdslinjen som är placerad 1,52,5 meter från fastighetsgräns mot allmän plats (p1). I de områden som inte
vetter mot större stadsrum medges i vissa fall även att byggnader placeras
4,5 meter innanför fastighetsgräns (p2). Inslag av bredare förgårdsmark
skapar variation i gatumiljön, för ut en privat och kanske mer variationsrik
grönska i gaturummet och ger även möjlighet till västervända uteplatser där
trädgårdar är vända mot öster. De byggnader som ligger på hörntomter inom
egenskapen p1 ska placeras mot båda förgårdslinjerna i kvarterens hörn. Där
hörnet inte är rätvinkligt ska byggnaden placeras så långt ut i hörn som
möjligt. Korsningar ger stora hårdgjorda ytor och byggnader ut i hörn
hjälper till att definiera gaturummet och minska korsningens skala.
På förgårdsmarken får byggnader eller byggnadsverk (som plank eller mur)
inte uppföras. Förgårdsmarken kan rymma till exempel en entrétrappa, en
sittplats och växtlighet. Skärmtak får sticka ut max 0,8 meter över
förgårdsmark och balkonger max 1,3 meter. Utanpåliggande balkonger ska
ges en nätt utformning. Om de vetter mot allmän plats får de inte glasas in
och räcket ska till största delen vara genomsiktligt.
Byggnadernas skala är måttlig, i huvudsak två till tre våningar. I de centrala
delarna mot de större stadsrummen (mot torg, Stångby allé och spårområde)
medges bebyggelse upp till fyra våningar. För att uppnå variation i
gaturummet och en mjuk övergång till den lägre bebyggelsen finns här även
inslag av bebyggelse i tre våningar. Tätt mellan bostäderna mot torget och
längs Stångby allé ger fler bostäder med närhet till service och
kollektivtrafik och ökar upplevelsen av liv och trygghet längs det centrala
rörelsestråket. I de inre delarna av större bostadskvarter medges även
bebyggelse i en till två våningar för att möjliggöra ett rikt utbud av olika
typer av boende.
Byggrätten regleras med olika egenskapsbestämmelser. Förgårdsmarken
mot gata får inte bebyggas, egenskapsområdet innanför förgårdsmarken får
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bebyggas fullt ut med huvudbyggnad eller komplementbyggnad, och
egenskapsområdet i kvarterets mitt får endast bebyggas med uthus i en
våning. Byggrätten för huvudbyggnad är relativt generös med ett djup från
gata på mellan 15 och 20 meter. Det innebär att flerbostadshus som byggs
längs gata delvis även kan sträcka sig in mot gården och på så sätt rymma
fler lägenheter per trapphus. För enbostadshusen ger det större möjligheter
till variation bland hustyper. Det ger också möjlighet att bygga till bostaden
efterhand som familjen växer.
I större delen av detaljplanen ska byggnader vara sammanbyggda längs gata
(f2). I de mest centrala delarna ska huvudbyggnader vara sammanbyggda
med varandra (f1). Den djupa byggrätten bedöms därför inte påverka
upplevelsen av gaturummet. Hur mycket som byggs in mot gården
begränsas framför allt av andra funktioner som gårdsmiljö och parkering.
Den relativt stora byggrätten ger utbyggnadsmöjligheter för den enskilda
fastighetsägaren, men innebär också att grannfastigheten kan komma att
omges av byggnader ganska långt in på fastigheten. Egenskapsområdet i
kvarterens mitt medger endast låg bebyggelse och säkrar på så sätt
ljusinsläpp till den inre delen av tomten.
Stångbys nya centrala delar kommer att ligga på båda sidor om spåret, från
väst till öst. Spåret utgör en kraftig barriär men är också, tack vare stationen,
samhällets mittpunkt och centrala nod. För att Stångby ska upplevas som en
helhet och spårens barriäreffekt minskas är det extra viktigt med
igenkänning och gemensam karaktär längs Stångbystråket, det centrala stråk
som har till uppgift att koppla de båda sidorna till varandra.
I detaljplanen för Stångby Väster II (Stångby 5:28 m fl.) ska samtliga
byggnader ha sadeltak. Sadeltaken utgör både en sammanhållande karaktär
för den nya bebyggelsen och en koppling till Stångbys äldre bebyggelse. För
att tydligt koppla samman västra och östra sidan har bestämmelse om
sadeltak införts även i aktuell detaljplan. Bestämmelsen gäller i de centrala
delarna och mot de större offentliga rummen; torget, parken, längs
Stångbystråket, mot väg 936 och delvis mot åkerlandskapet i norr. I övriga
delar medges både sadeltak och andra takformer.

Inspirationsbilder sadeltak. Till vänster Utopia Arkitekter, till höger
Arkitema Architects, Enskededalen. Foto Enskededalen: Erik Lefvander.
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Bostadsbyggnader får, för att uppnå variation och småskalighet, vara högst
30 m långa och ska uppföras som individuella byggnadskroppar.
Takvåningar får förses med frontespiser och takkupor, vilket både skapar
variation i gaturummet och möjliggör en högre exploatering. I de fall taken
förses med anläggning för lokal energiförsörjning (som solceller) och
sadeltaken skulle bli mindre fördelaktiga ur energisynpunkt, kan undantag
medges från bestämmelse om sadeltak.
Tegel är väl representerat i Stångby, både i nya och äldre delar, och utgör en
viktig del av ortens karaktär. I detaljplanen har bestämmelse införts om att
inslag av tegel ska finnas inom varje tomt. Det kan vara i fasad eller tak,
men också i mark eller mur, det viktiga är tegel som ett återkommande
material.
Entréer ska placeras så att de är synliga mot gatan för att skapa liv och
trygghet till gaturummen. Entréer i flerbostadshus ska vara genomgående
för att göra det möjligt för de boende att direkt nå sin bostadsgård.
Uthus, gårdshus och garage får ha en byggnadshöjd om max tre meter och
bör ligga i tomtgräns. Byggnadshöjden räknas vid den lägsta takfoten vid
pulpettak. Varje bostad ska inom fastigheten ha tillgång till en tillräcklig
friyta, i enlighet med gällande plan- och bygglag. Samlade parkeringar får
inte ligga i kvartershörn eller i en gatas fond eftersom gaturummen då
förlorar sin rumslighet.
Bestämmelse har införts om att den mark som idag används av Stångby
Maskin AB ska saneras före startbesked och anläggande av park (a1 och a2).
Täthet och bostäder
I fördjupningen av översiktsplanen beräknades aktuellt planområde rymma
mellan 300 och 600 bostäder. Aktuellt planförslag enligt illustrationsplanen
motsvarar cirka 860 bostäder. Täthetsberäkningarna utgår från antagandet
att flerbostadshusen byggs till maximalt antal våningar enligt plankarta, men
utan att möjligheten till inredd vind utnyttjas, samt att enbostadshusen i
genomsnitt byggs i två våningar.
bruttotal *
Antal
Exploateringsbostäder tal
860
0.52

Antal
bostäder/ha
36

nettotal**
Exploateringstal
0.65

Antal
bostäder/ha
52

*Bruttoarean baseras på BTA inom planområdet (bostäder, skolor, p-hus och butikslokal (125.800
kvm)). Markytan baseras på detaljplaneområdet öster om järnväg och bullerskydd (240.200 kvm)
**Bruttoarean baseras på BTA inom kvartersmark för bostäder (106.700 kvm). Markytan baseras på
kvartersmark för bostäder + halva omgivande gator (165.100 kvm).

Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är
0,65. Exploateringstalet visar den totala bruttoarean BTA för bostäder,
exklusive garage, källare och förråd, inom föreslagen kvartersmark enligt
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illustrationsplan samt halva omgivande, trafikförsörjande gata. Tätheten
motsvarar ungefär centrumkvarteren i detaljplanen för Stångby Väster II
(Stångby 5:28 m fl.)
Illustrationsplanen redovisar ett av många möjliga sätt att bebygga
planområdet. Där illustrationen redovisar enbostadshus medges oftast
byggnader i tre våningar, vilket innebär att det även är möjligt att bygga
trevånings flerbostadshus. På motsvarande sätt kan en del av de illustrerade
flerbostadshusen istället bli enbostadshus i två våningar.
Illustrationsplanen redovisar, utifrån antaganden ovan, cirka 860 bostäder
fördelade på 650 lägenheter i flerbostadshus och 210 enbostadshus. Om
samtliga flerbostadshus som i illustrationsplanen ligger på mark som får
bebyggas i två våningar istället bebyggs med enbostadshus kan fördelningen
bli 440 lägenheter och 300 enbostadshus, sammanlagt 740 bostäder.
Stationsområde och torg
Stationsområdet med anslutande torg ligger som en central nod längs
Stångbystråket. Den centrala placeringen av tågstationen är ett grepp från
FÖP Stångby, dels för att uppmuntra till att åka kollektivt men också för att
ge förutsättningar för att samla viktiga funktioner kring ett torg. Planen
förbereder utrymme för busshållplatser på båda sidor spåret invid
tågstationen. Tåg, bussar och en central gång- och cykeltunnel (GC-tunnel)
som förbinder samhällets båda sidor placerade tillsammans samlar många
människor i denna punkt och ger därmed goda förutsättningar för
kommersiella etableringar.
GC-tunnel
För att tydligt koppla samman Stångbys östra och västra delar samlas i
planförslaget service och offentlig service längs Stångbystråket som går
tvärs järnvägen. Vid tågstationen behövs därför en tunnel för gång- och
cykeltrafik. På den västra sidan är utrymmet begränsat och backen ner i
tunneln kommer att behöva en ganska kraftig veckning. Ambitionen är att
den ska bli så gen och bekväm som möjligt. Öster om spåren kan
cykelslänten rätas ut mer och bli genare mot Stångbystråket.
Tunneln kommer även att fungera som en del av tågstationen.
Stationsområde
I detaljplanen förbereds för en förflyttning av Stångby stationsområde norrut
längs spåren. Huvudstationsläget (där väderskydd är placerade och tågen
stannar) ska sammanfalla med Stångbystråket (GC-tunneln), Stångbys
gamla stationshus och det nya torget på den östra sidan. Utformingen ska
göra att tågstationen känns som en naturlig och väl integrerad del av
Stångby centrum. Cyklister kommer att kunna angöra alldeles intill
plattformarna. För bilar kommer den befintliga pendlarparkeringen att
finnas kvar. Ett par parkeringsplatser för funktionsnedsatta anordnas i nära
anslutning till väderskydden på respektive sida.
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Visualisering stationsområdet

Torg
Ett relativt stort torg skapas på den östra sidan om spåren. Torgets längd
bestäms av cykelrampen ner till tunneln och bredden på slänter mot denna
samt funktionsmått för den trafik som behöver komma fram på respektive
sida. För att bryta ner torget till en lämplig skala för Stångby kan
cykelvägens slänter utnyttjas till en ”stationspark” som rumsligt skiljer
stationsområdet vid spåren från det kommersiella torget vid Stångby allé
utan att blockera överblickbarheten. Service och handel placeras lämpligen
runt den östra och norra delen av torget, där det även finns utrymme för
marknadsstånd eller andra tillfälliga aktiviteter. Cykelvägen ner till tunneln
skär av den södra delen av torget. Därför bedöms detta vara ett bra
bostadsläge även i markplan. På plan 2 och uppåt föreslås bostäder runt hela
torget för att ge liv och trygghet över hela dygnet.
Planbestämmelsen Torg återkommer på både västra och östra sidan om
spåren. Användningen medger att platsen används för torg med tillhörande
verksamheter, det kan till exempel vara torghandel, kiosker och serveringar,
kollektivtrafik med hållplatsskydd eller parkeringsplatser. Bestämmelsen
innefattar också normal fordonstrafik, motsvarande det som ingår i
användningen gata. Infart till fastigheten Vallkärratorn 8:84, norr om
stationshuset, är kvar i befintligt läge på det som i detaljplanen föreslås bli
torg.
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Service
Stångbystråket
Detaljplanegräns
Skola och förskola
Livsmedelsbutik och annan service
Lokal
Park

Handel, närservice och skolor samlas längs Stångbystråket

Handel och andra utåtriktade verksamheter placeras i huvudsak vid torget
och längs Stångbystråket. Målet är att samla så många servicefunktioner
som möjligt nära det framtida tågstationsläget och längs Stångbys
huvudstråk.
Planområdet kommer till största delen att bebyggas med bostäder (B) med
inslag av centrumanvändning (C) i områdets centrala delar. För det gamla
stationshuset medges endast centrumanvändning. Med centrumanvändning
menas olika kombinationer av handel, service, samlingslokaler och andra
verksamheter som behöver ligga centralt och ska vara lätta att nå.
Där index finns (BC1 och BC2) måste viss del av bottenvåningen rymma
någon form av centrumanvändning. I tre kvarter (BC1) längs Stångbystråket
ska bottenvåningarna rymma vardera minst en lokal på 30 kvm. Detta har
bedömts som en lägsta nivå för att uppnå variation och ge Stångbystråket
karaktären av central gata. Fler lokaler är både möjligt och välkommet.
I kvarteret på torgets norra sida (BC2), som är tänkt att rymma
livsmedelsbutik, andra mindre butiker och en sjuksköterskemottagning, ska
bottenvåningen till minst 80% användas för centrum.
En skola, planerad för årskurs F-3, placeras centralt i planområdet, direkt
norr om parken. Illustrationsplanen redovisar en skolenhet för 400 elever
samt en mindre idrottshall (ensalsposition). Med något färre elever finns
även möjlighet att bygga en större idrottshall. Det är i huvudsak antalet
elever och behovet av utemiljö som styr byggnadernas möjliga utbredning.
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Norr om Stångbystråket, mitt emot skolan, görs plats för en förskola som
kan rymma 8 avdelningar.
Skolbyggnaderna ska i första hand, om utbyggnaden sker etappvis, placeras
längs Stångby allé. Huvudentréerna placeras i tomternas hörn, vända mot
varandra och med varsin plats framför sig. Byggnaderna får uppföras i högst
två våningar och ska i de delar som ligger längs med Stångby allé och mot
park förses med sadeltak. Takkupor och frontespiser på högst 50% av takets
längd får uppföras utan att det påverkar beräkningen av våningsantal.
Leveranser till skola och förskola sker från lastzon längs Stångby allé.
Hämtning och lämning med bil sker från parkeringsfickor längs Stångby
allé.
Skolornas gårdar utformas delvis skålade så att de tillfälligt kan magasinera
vatten vid skyfall, och på så sätt skydda den egna och omgivande
bebyggelse från översvämning. På plankartan anges den vattenvolym (n2)
som ska kunna rymmas på gårdarna och var avrinningsstråk (pil) från park
eller gata behöver anordnas.
Skoltomten ingår delvis i område (a1) där marken ska saneras innan
startbesked ges.
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Grönska och rekreation

Grönstruktur dispositionsplan

Stångby omges på alla sidor av jordbruksmark som inte är tillgänglig för
allmänheten. De landsvägar som löper längs med de omgivande åkrarna är
också Stångbybornas promenadvägar. Den begränsade tillgången på
grönska att röra sig i, och inte bara längs med, gör att de gröna
stadsrummens rekreativa värden blir särskilt viktiga när Stångby växer.
Parkmarken inom planområdet är totalt cirka 2,5 hektar, varav närparken i
planområdets mitt utgör cirka 1 hektar.
Inom detaljplaneområdet finns olika sorters gröna stadsrum med delvis olika
funktioner: den centralt placerade närparken, kopplande stråk med små
gröna platser längs vägen och den omgärdande gröna randzonen.
Den grönska som behöver kompenseras enligt balanseringsprincipen från
fastigheten Vallkärratorn 8:7 kan med god marginal räknas in inom
tillkommande gröna miljöer inom planområdet.
Närparken
Närparken är centralt placerad intill den planerade skolan. Parken är tänkt
att komplettera stadsdelsparken på västra sidan avseende funktion och
karaktär. Den västra parken är stor och öppen med vida vidder för lek och
spring, och den östra mindre, mer omsluten och skyddad för vinden. Parken
utformas delvis skålad så att den tillfälligt kan magasinera vatten vid skyfall
(n1). Marken ska saneras senast i samband med anläggandet av parken (a2).
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Grönstruktur inom detaljplaneområdet (svart linje), närparken i planområdets mitt.

De gröna stråken
Gång- och cykeltunnel och torg kopplas till parken via ett inre grönt stråk
placerat mellan Stångbystråket och Signalvägen. Från parken finns sedan ett
antal olika stråk som leder vidare ut mot randzonen och omgivande
åkerlandskap. Gångstråken mellan de gröna platserna i de befintliga
bostadskvarteren söder om planområdet, kopplas vidare till parken via det
nordsydliga grönstråket mellan väg 936 i söder och parken.
Bredare gator kantas av alléträd. Längs de smalare gatorna finns små gröna
platser, ibland bara ett träd i en utvidgning av gatan, eller rader av träd som
bidrar till den gröna upplevelsen.
Randzonen
Längs planområdets östra och norra gräns föreslås ett grönt rekreationsstråk,
som vid en fortsatt utbyggnad av Stångby kan flyttas utåt mot
åkerlandskapet. I dispositionsplanen ligger den slutliga randzonen i den
gamla sockengränsen, som också är ett befintligt lågstråk i åkermarken
(blått på kartan).
Randzonen i aktuellt planförslag utformas som gator med träd, buskar och
dike mot åkerlandskapet. Där Stångby allé utgör randzon planteras träd på
båda sidor. Den östra sidans gång- och cykelbana utförs, före fortsatt
utbyggnad österut, som en enklare gångstig med dike mot åkern.
Planerade bostäder längs randzonen kommer att ligga alldeles intill mark
som brukas. För att skydda bostäderna från det damm som uppstår när
jorden harvas och skörden tröskas (några gånger per år) bör randzonens
vegetation bestå av både träd och buskar. På motsvarande sätt behöver
jordbruksmarken skyddas från ogräs, varför buskar och marktäckare
närmast åkern är att föredra framför gräs.
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Varsamhet och skydd för befintlig bebyggelse

Stationshuset (tidig bild, Järnvägsmuséet i Gävle)

Inom planområdet ligger Stångby stationshus, invigt 1901 och ritat av Folke
Zettervall. I Kulturmiljöunderlag Stångby stationssamhälle (Sweco, 201503-29) klassificeras stationshuset tillsammans med tillhörande avträde som
kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
De kulturhistoriska värdena i miljön utgörs huvudsakligen av platsens
historia som järnvägsstation på södra stambanan, vilket var en förutsättning
för stationssamhällets utveckling. Både stationshuset och avträdet är
välbevarade och i omgivande järnvägspark/trädgård finns rester av odlingar
och äldre markbeläggning.
Sambandet mellan stationsbyggnad och spår, stationsbyggnad och
stinsbostad (i norr) samt mellan stationsbyggnad och övrig äldre
bostadsbebyggelse är viktiga karaktärsdrag.
Stationsmiljön med stationshus och tillhörande avträde samt räcke till hästar
och lyktstolpe i trädgård har i detaljplanen åsatts varsamhetsbestämmelser,
skyddsbestämmelser samt rivningsförbud i enlighet med 8 kap 13 § PBL.
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Avträdet

Varsamhetsbestämmelser
Följande ska särskilt beaktas:
Stationsbyggnad (k1): Valmat sadeltak belagt med skivtäckt plåt och
ståndränna. Inga takkupor kan tillföras, ytterligare takfallsfönster endast i
mindre omfattning. Skylt på taket med stationsnamn och avstånd är
nytillverkad men en viktig del av den historiska miljön som station.
Utvändig ramp i grovt virke. Interiört beaktas underliggande klinkergolv i
väntsalen samt övriga brädgolv.
Avträde (k2): Valmat sadeltak lagt med svart papp. Ursprungliga fönster,
ursprungliga dörrar i den mån de finns under sentida panelklädsel bör
bevaras.
Trädgård/miljö (varsam): Räcke till hästar, delvis av rälsjärn, samt
lyktstolpe bör bevaras. De kan vid behov omplaceras på tomten.
Skyddsbestämmelser
Stationsbyggnad (q1): Fasader med sockel av granitblock, rött hårdbränt
tegel med pärlfog bevaras. Dekorativt utformade stöttor till takfoten
bevaras. Ursprungliga fönster och småspröjsat över- och sidoljus till
huvudentrén, samt dörrblad till norra huvudentrén bevaras. Fönstersättning
och dörrsättning i fasad bevaras. Granittrappor med skrapjärn bevaras.
Murade skorstenar i rött tegel bevaras. Interiör planlösning med murade
väggar och äldre brädväggar bevaras. Fast inredning i form av takstuckatur,
äldre fönster-, dörr- och sockelfoder bevaras.
Avträde (q2): Fasader med sockel av granitblock, rött hårdbränt tegel med
pärlfog bevaras. Fönstersättning och dörrsättning i fasad bevaras.
Både stationsbyggnaden och avträdet åsätts rivningsförbud (r).
För att säkerställa de kulturhistoriska värdena ska eventuell ombyggnad
föregås av en antikvarisk förprojektering.
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Trafik
Planområde
Södra stambanan
Stångbystråket
Stångby allé med separat gc-väg
Lokalgata med separat gångbana
Gränd/gångfartsområde
Gc-väg
Park

Gatustruktur

Enligt fördjupningen av översiktsplanen för Stångby ska utbyggnaden ske
kring det framtida stationsläget. Ambitionen är att gång- och cykeltrafik ska
dominera de interna resorna till stationen och den service som etableras. Ju
fler människor som rör sig till fots eller med cykel desto tryggare blir
Stångby, vilket i sin tur ökar människors vilja att vistas i stadens rum.
Stångby allé som är huvudgatan i den föreslagna strukturen går genom
planområdet och görs tillgänglig för samtliga trafikslag. Den föreslagna
strukturen innebär ett gent huvudnät för gående och cyklande och ett
finmaskigt lokalt gatunät där trafikrörelser sker på gåendes villkor.
Huvudnät är de stråk i gaturummen där fotgängaren är separerad från såväl
motorfordonstrafik som cykeltrafik. Huvudnätet för gångtrafik ska vara
belyst och gå utmed de stora vägarna för att ge fotgängarna en god
trygghetskänsla även kvällstid.
Väg 936 föreslås i den del som löper genom planområdet omvandlas från
landsvägskaraktär till en mer stadsliknande karaktär, som bättre passar in i
Stångbys gatustruktur. På denna sträcka föreslås två cirkulationsplatser. En
mindre vid vägens sydvästra del samt en något större vid anslutningen till
Stångby allé. Detta markerar tydligt för trafikanter att man kör in i
tätbebyggelse.
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Gångtrafik
I lokalnätet rör sig fotgängaren i blandtrafik eller på separata gångbanor.
Skalan på stadsrummen gör att fotgängaren är tydligt exponerad.
Tillsammans med en reglering av hastighetsgränsen till gångfartsområde
uppnås god trafiksäkerhet.
Cykeltrafik
Huvudnätets utformning varierar mellan blandtrafik, separat gång- och
cykelbana samt gång- och cykelbana längs gata. Cyklisten ska tydligt
prioriteras i korsningspunkter med motorfordonstrafik. I lokalnätet bedöms
biltrafiken bli mycket begränsad varför cykling kan ske i blandtrafik med
god trygghet och säkerhet.
Säkra skolvägar
Stor vikt läggs vid att barns färdvägar till skolan är trygga och säkra. Den
centralt belägna skolan ligger i anslutning till Stångby allé och kan därmed
nås via separerade gång- och cykelbanor från stora delar av planområdet
Från väg 936 i söder till skolan löper ett separat gång- och cykelstråk via
grönområdet och parken. Detta ska vara väl belyst för att öka tryggheten
längs med stråket. Elever från väster om stambanan anländer till
planområdet via stationstorget. Därefter kan de nå skolan antingen via
Stångby allé eller via gena gång- och cykelvägar samt lokalgator. Vid
samtliga punkter där cyklister korsar gator med motorfordonstrafik ska
särskild omsorg läggas vid utformningen för att säkra en hög trafiksäkerhet
för cyklister.
Kollektivtrafik
Pågatåg avgår två gånger i timmen i båda riktningar. Det befintliga läget för
tågstationen i Stångby föreslås flyttas norrut. Den västra plattformen
förlängs upp till det gamla stationshuset. På den östra sidan anläggs en ny
plattform vid det nya torget.
I nuläget trafikerar stadsbuss 21 Stångby station via Vallkärravägen.
Busshållplatsen flyttas längre norrut intill grönområdet för att komma
närmre det nya stationsläget. Stångby allé gestaltas på den östra sidan så att
bussar kan trafikera gatan och så att utrymme finns för hållplatser.
Busshållplats kan anordnas längs norra sidan av det nya stationstorget,
bussen vänder då genom att köra runt torgets norra kvarter.
Ersättningsbussar till tågtrafiken kan vända runt kvarteret söder om torget
och tillfälligt stanna längs torgets södra sida.
Biltrafik
Den bärande stommen i trafiksystemet utgörs av Stångby allé. Viktiga och
trafikalstrande verksamheter orienteras längs gatan. För att minska
trafikintensiteten i de mindre gaturummen används silningsprincipen. Från
Stångby allé silas biltrafiken till det finmaskiga lokalnätet.
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Vid utformning av detaljplanens stadsrum har stor vikt lagts på
trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. I lokalnätet färdas man i
blandtrafik och hastighetsgränsen sätts efter långsammaste trafikanten. De
olika trafikslagen kan på ett säkert sätt interagera med varandra genom att
de oskyddade trafikanterna tydligt lyfts fram och uppmärksammas. Längs
med Stångby Allé samt på andra utvalda sträckor separeras gång- och
cykeltrafiken från motortrafiken för att uppnå en god trafiksäkerhet.
Nyttotrafik
Verksamheter med ett större transportbehov koncentreras utmed Stångby
allé som är dimensionerad för tung trafik. Beroende på typ av verksamhet
och dess placering ordnas angöring med lastzon, i gata eller på
kvartersmark.
Samtliga gränder möjliggör framkomlighet av Renhållningsverkets och
Räddningstjänstens standardfordon med en längd av tio meter.
Parkering
Bil-och cykelparkering löses enligt gällande norm på kvartersmark. Det
skapas även möjlighet för allmän parkering som ska kunna understödja
lokal handel i bottenplan, främst i anslutning till torget och längs
Stångbystråket. Möjlighet att samutnyttja parkering bör eftersträvas. Samlad
parkering i bostadskvarter bör utformas i mindre enklaver omgärdade med
häck. Asfalt bör undvikas på uppställningsytor, använd hellre grus eller
armerat gräs. Bilparkering för villor och radhus placeras efter varandra, inte
i bredd, för att minimera avståndet mellan byggnader mot gata.
För att möjliggöra högre exploatering i de centrala kvarteren reserveras plats
för parkeringshus och/eller markparkering mellan spårområdet och östra
sidans bebyggelse. Parkeringen lokaliseras till mark som inte är lämplig
eller möjlig för bostäder eller annan användning. Den får en central
placering där Stångby byggs som tätast och där station, torg och handel är
starka målpunkter. Parkeringen kan antingen lösas på mark eller i
parkeringshus i två våningar. Parkeringshus möjliggör ett högre
markutnyttjande i kvarteren och bör därför eftersträvas.
Parkeringsberäkningarna nedan har gjorts utifrån samma antaganden som
den täthetsstudie som redovisas under Markanvändning och gestaltning,
Bostadsbebyggelse. Behovet beräknas utifrån 860 bostäder varav 650 är
lägenheter. Enbostadshusen löser parkeringen på egen tomt. 500 av
lägenheterna ligger inom 300 meter från den gemensamma parkeringen och
antas utnyttja denna i olika grad. De flerbostadshus som ligger längre bort
förutsätts lösa parkeringen inom de egna kvarteren.
Den gemensamma parkeringen har, med p-hus, cirka 350 bilplatser. 100 av
dessa reserveras för handel. Därmed återstår 250 bilplatser till bostäder.
Med reducerad parkeringsnorm med 20% (förutsatt att byggherren gör olika
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åtgärder enligt Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun) blir det
sammanlagda parkeringsbehovet för flerbostadshusen 400 bilplatser. 150 av
dessa ryms enligt illustrationsplanen i de egna kvarteren. Det återstående
behovet, 250 bilplatser, kan lösas på den gemensamma parkeringen.
Störningsskydd
Riktvärden för buller vid bostäder från spårtrafik och vägar anges i
Trafikbullerförordningen 2015:216 inklusive förordningsändringarna
beslutade den 11 maj 2017.
En bullerutredning har genomförts av Tyréns (Trafikbuller Stångby Öster II,
Rapport 2017-06-19).
Utredningen visar att bullernivåerna från vägtrafiken är som högst längs
med Stångby allé samt längs med väg 936. Nivåerna längs med Stångby allé
beräknas som högst uppgå till Leq 59 dBA och Lmax 79 dBA. För
bostäderna längs med väg 936 beräknas bullernivåerna som högst uppgå till
Leq 55 dBA och Lmax 74 dBA. Samtliga byggnader klarar 60 dBA på
samtliga våningsplan och kan därför utformas fritt enligt de krav som finns i
förordningsändringarna.
För flerbostadshusen längs med järnvägen beräknas bullernivåerna till Leq
57-66 dBA och Lmax 75-87 dBA. Där Leq 60 dBA överskrids gäller för
lägenheter över 35 m2 att minst hälften av bostadsrummen ska lokaliseras
mot sida med Leq högst 50 dBA. Lägenheter om högst 35 m2 kan byggas
vid upp till Leq 65 dBA. Detta regleras genom planbestämmelse (m3).
Byggnaders placering och höjd är de viktigaste åtgärderna för att skydda
mot trafikbuller. Längs järnvägen ska huvudbyggnader vara sammanbyggda
(f1) och uppföras i minst tre våningar med sadeltak.
Det är även möjligt att använda sig av olika åtgärder på fasaden. Loftgångar
kan byggas mot järnväg för att dämpa bullernivåerna. Med loftgångar med
tätt räcke mot järnväg i kombination med ljudabsorbenter på loftgångarnas
undersida kan Leq < 60 dBA innehållas generellt utanför flertalet fasader.
Ytterligare åtgärder för att dämpa bullernivåerna vid fasad kan vara att
använda lokala glasskärmar vid fasad eller framför fönster enligt Tyréns
rapport. Skärmar framför fönster kan dock endast användas i begränsad
omfattning, i praktiken 5 % av lägenheterna.
Samtliga bostäder kan få tillgång till uteplats på byggnadens baksida/
gårdssida där riktvärdet för uteplats uppfylls. För bostäder med gavlar eller
trädgård mot väg 936 kan riktvärdet Lmax ≤70 dBA överskridas. Skyddad
uteplats kan anordnas genom att lokal skärm byggs vid uteplatsen eller att
byggnaden utformas så att skyddad plats skapas. Detta regleras genom
planbestämmelse (m4).
Livsmedelsbutiker och andra lokaler kan medföra varuleveranser, fläktar
och andra externa bullerkällor som ofta upplevs störande i anslutning till
37 (66)

Page 152 of 446

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2017-08-11

1281K-P218
PÄ 31/2017

bostäder. I projekteringsskedet bör man tidigt säkerställa att riktvärdena för
industri- och annat verksamhetsbuller innehålls i bostäderna inomhus och
utomhus.
För skolor och förskolor finns inga regler vad gäller bullernivåer utomhus.
Lunds Kommun har en målsättning att bullernivåer inte ska överskrida 50
dBA ekvivalent ljudnivå vid skolor och förskolor. Detta ligger i linje med
vad som anges i Boverkets rapport 2015:8 Gör plats för barn och unga! En
vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och
förskolans utemiljö. I den framgår att:
”På skolgårdar eller förskolegårdar är det önskvärt med högst 50 dBA
ekvivalentnivå dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek,
rekreation och pedagogisk verksamhet. En målsättning kan vara att resten
av ytorna ska ha högst 55 dBA.”

På skolgården klarar hela ytan riktvärdet på högst 50 dBA ekvivalent
ljudnivå. På förskolegården klarar ungefär hälften av ytan riktvärdet 50 dBA
medan resten av ytan har nivåer på högst 55 dBA. Detta bedöms som
tillräckligt goda förhållanden för att förskolan ska kunna bedriva sin
verksamhet. Åtgärder för att ytterligare förbättra skolgårdens utemiljö kan
dock göras genom omsorgsfull utformning samt placering av eventuella
komplementbyggnader.
Bullerskydd ska uppföras på järnvägens båda sidor. Placering, höjd och
utformning regleras med planbestämmelse (m1, m2). Längs torgets kortsida
ska bullerskärm som är genomsiktlig till minst 50% uppföras på båda sidor
om spåret. De ytor som inte är genomsiktliga ska vara ljudabsorberande mot
järnvägen. I planområdets norra del, mot åkermarken, bör bullerskyddet
vara ett plank eftersom växtligheten på en vall sprider ogräs till odlingarna.
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Stångbys gaturum
Stångbystråket – det kopplande stråket
Stångbystråket kopplar
den östra sidan via det
nya stationsläget till
den västra sidan.
Platser och målpunkter
orienteras i första hand
till detta stråk. Från
stationshuset till torget
på östra sidan är
Stångbystråket enbart
gång- och cykelväg.
Vidare österut är
stråket en del av
Stångby allé.
Stångbystråket blå linje, Stångby allé röd, planområde svart.

Stångby allé
Stångby allé ligger i Haraldsfältsvägens förlängning och är samhällets
huvudgata. Längs Stångby allé separeras gående från cyklister och gående
och cyklister från bilister. För att hålla nere hastigheten på alla fordon
vinklas gatan med jämna mellanrum. Den trädplanteras som en allé, men
avbrott görs vid platsbildningar för att ge variation och upplevelserikedom.

Typsektion Stångby allé.
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Lokalgator med separata gångbanor

Lokalgatorna fördelar
trafiken från Stångby
allé till de smalare
gångfartsområdena.
Längs lokalgatorna är
gående separerade från
cyklister och bilister.
Gatorna ska utformas
så att cyklisterna har
företräde framför
bilisterna.

Lokalgator med separata gångbanor blå linje, Stångby allé röd, planområde svart.

Typsektion lokalgata i Signalvägens förlängning. Lokalgata med gångbanor finns även runt kvarteret
norr om torget. Där är körbanan 6,5 m och gångbanorna 2 m, sammanlagt 10,5 m.

Inspirationsbilder. Exempel på utformning av lokalgata; Trelleborg och Staaken.
Bild till höger tagen av Brunnberg och Forshed Arkitektkontor.
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Gångfartsområde
Gångfartsområdena har
blandtrafik och byggs upp
av en smal asfaltsgata
kantad av en bård av
storgatsten som går
obruten som en vacker
ram runt kvarteret. På
kvartersmarken närmast
fasaderna skapas
förutsättningar för
blommande växter eller
buskar. Denna
förgårdsmark kan ta hand
om eventuella trappsteg
och ramper, liksom
brevlådor, plintskåp och
andra nödvändigheter.
Gångfartsområde orange linje, planområde svart.

Typsektioner gångfartsområde utan träd (5,5 m) och med träd på ena sidan (8 m). Inom planområdet
finns även ett gångfartsområde med träd på båda sidor (13,5m).

Inspirationsbilder förgårdsmark. Köpenhamn.
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Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Det finns möjlighet att bygga ut befintlig fjärrvärme i området.
Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering
Planområdet kommer att ingå i VA SYD:s verksamhetsområde för vatten,
spillvatten och dagvatten.
VA-ledningar kommer att byggas ut i samband med att gatorna byggs ut.
VA SYD kommer att anlägga dagvatten-, spillvatten- och
dricksvattenledningar under Södra Stambanan till Stångbys västra sida.
Ledningarna placeras intill den nya gc-tunneln vid stationstorget, och kan
anläggas med schaktfria metoder.
Dagvatten inom planområdet tas om hand i konventionella ledningssystem
och leds med självfall till den nya dagvattenledningen under Södra
Stambanan. Väster om järnvägen kommer nya dagvattenledningar samt ett
fördröjningsmagasin att anläggas i samband med utbyggnaden inom
detaljplan PÄ 21/2011 (Stångby Väster II). Fördröjningsmagasinet
dimensioneras för att kunna hantera ett 100-års regn för både Västra och
Östra Stångby enligt de utsläppskrav som gäller för att få släppa dagvatten
till dikningsföretaget Stångby dikningsföretag av år 1954. VA SYD planerar
inga fördröjningsvolymer för dagvatten inom Stångby Öster.
Spillvatten leds under Södra Stambanan till en ny pumpstation i nordvästra
Stångby och pumpas därifrån mot Källby avloppsreningsverk.
Höjdförhållanden gör det osäkert om det går att anordna självfall för de
nordöstliga delarna av östra Stångby. VA SYD rekommenderar därför att
dessa områden byggs ut sist, framtida planarbete och exploateringar kan då
möjliggöra effektivare och mer samhällsekonomiska lösningar.
Ledningar för dricksvatten kommer att anläggas under Södra Stambanan
vilket möjliggör rundmatning av dricksvatten i hela Stångby.
Inom området ligger ett dikningsföretag, Vallkärratorn nr 8 år 1924.
Dikningsföretaget planeras att övergå i kommunal regi och läggas ner då
detaljplanen vinner laga kraft.
Skyfall
DHI har gjort en kartläggning av skyfallspåverkan inom planområdet samt
nedströms från planområdet (Kartläggning av skyfall och utredning av
dagvattenkvalitet, DHI, april 2017). Kartläggningen visar på vilket sätt
skyfall påverkar (hur mycket vatten, var det tar sig fram och var det samlas)
idag och efter exploatering, samt utan och med åtgärder inom planområdet.
Vid normala regn hanteras regnvolymen genom ledning till dagvattensystem
och genom infiltration i mark. Vid extrema regn (skyfall) överskrids
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dagvattensystemets kapacitet och markens infiltrationsförmåga och det sker
en avrinning på markytan, vilket i sin tur skapar marköversvämningar. För
att ha möjlighet att hantera detta överskottsvatten, utan allvarliga
konsekvenser på bebyggelse mm, krävs att det finns ytor som kan/får
översvämmas och att vattnet har möjlighet att nå dit.
I DHI:s kartläggning har markavrinningsmodellen belastats med ett så kallat
100-årsregn med klimatfaktor 1,3. Det är ett skyfall som statistiskt har en
återkomsttid på 100 år. Klimatfaktorn är en uppräkning utifrån att skyfall
sannolikt kommer att inträffa oftare i framtiden. Ett 100-årsregn med
klimatfaktor 1,3 motsvarar ungefär dagens 200-årsregn.
Planområdet lutar mot nordväst, från väg 936 mot järnvägsspåret. Väg 936
utgör en barriär mot markavrinning söderifrån varför planområdet endast
påverkas av det regn som faller över planområdet. Detta motsvarar, vid ett
klimatanpassat 100-årsregn, ca 20 400 m3 vatten. Idag stannar 16 400 m3
(80%) av vattnet inom planområdet och skapar en översvämning intill
järnvägsvallen. 4 000 m3 flödar ut över jordbruksmarken i norr.
Efter exploatering leds 3 900 m3 av vattnet till det nya dagvattennätet.
Övrigt hanteras ovan mark. Två scenarier har analyserats, ett helt utan
åtgärder (1) och ett där skyfallsytor anläggs längs vattnets väg kombinerat
med olika åtgärder för styrning av vattenflödena (2). Åtgärderna medför att
utflödet från området minskar från 9 800 m3 till 7 900 m3 och att delar av
vattnet förflyttas från viadukt (gång- och cykeltunnel) och vägytor till
planerade skyfallsytor.
I scenario 1, utan åtgärder, samlas vattnet framför allt i viadukten, på
parkeringsytan norr om den och på vägytor. I scenario 2, med åtgärder,
samlas vattnet även på skolgård, förskolegård och i park.
Aktuellt planförslag utgår från scenario 2, med åtgärder.
DHI:s kartläggning kommer att utgöra underlag för höjdsättning och
skyfallsplanering av området. En uppdaterad skyfallskartläggning samt
förprojektering med höjdsättning kommer att tas fram under hösten 2017.
Utöver hanteringen av skyfall ska höjdsättningen bland annat ta hänsyn till
möjligheten att uppnå god tillgänglighet. Skyfallshantering och
tillgänglighet står ofta i motsättning till varandra; om bottenvåningens golv
placeras högt över omgivande mark kan det bli svårt att lösa tillgängligheten
till husets entré, samtidigt som byggnaderna skyddas mot det vatten som
kan bli stående på gatan. Plankartan kommer eventuellt och i vissa delar att
kompletteras inför granskningsskedet med bestämmelse om lägsta höjd på
färdigt golv över marknivå. Var detta blir aktuellt kan avgöras först efter
förprojektering.
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Där skyfallskartläggningen visar höga ytvattenflöden i smala gator har
förgårdsmarken breddats under arbetet med denna samrådshandling.
Förgårdsmarkens bredd kan dock, utifrån vad som kommer fram i
förprojekteringen, komma att justeras ytterligare inför detaljplanens
granskningsskede.

Skyfallsåtgärder inom planområdet, scenario 2

Större öppna ytor i vattnets väg utnyttjas i planförslaget som skyfallsytor. På
plankartan redovisas hur stor volym vatten (n1 och n2) som ska kunna
rymmas på skolgård och förskolegård, i park och på parkeringsyta. På
plankartan redovisas även var avrinning från gata eller park till skyfallsyta
ska ske (pil och texten avrinning). Skyfallsytor och avrinningsstråk
lokaliseras till mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas alternativt
(vid skola och förskola) endast får bebyggas med uthus. Hur mycket vatten
som kan rymmas på de olika skyfallsytorna kommer att studeras närmare i
samband med förprojektering. I detaljplanens samrådsskede beräknas
medelvattendjupet på de olika ytorna bli 10 cm i park och på parkering, 40
cm på skolgård, 20 cm på förskolegård och 130 cm i viadukt.
Genomförandet av åtgärderna säkerställs i bygglovsskedet.
Skyfallsytorna ligger delvis på allmän plats (viadukt och park) där
kommunen har full rådighet över marken, och delvis (förskola, skola och
parkering) på kvartersmark. Funktionerna inom kvartersmark kan komma
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att drivas i kommunal regi, vilket ger kommunal rådighet över marken, men
det är också möjligt att de i framtiden drivs i privat regi. Genomförandet av
åtgärderna säkras i bygglovsskedet, men bibehållandet av skyfallsytan och
vattnets väg dit är, med nu gällande lagstiftning, svår att helt säkra utan
kommunal rådighet över marken. Om skyfallsvägar eller skyfallsytor på
kvartersmark i framtiden hindras respektive minskas kommer
överskottsvattnet att fördelas på parkeringsytor, i viadukt, på gator och norr
om planområdet (kartläggningens scenario 1).
El, tele och bredband
Befintligt ledningsnät byggs ut så att ny bebyggelse kan anslutas.
Placering av tekniska anläggningar såsom nätstationer anges på plankartan
(E1).
Renhållning
För att värna om gaturummet och upplevelsen av detta som en
trädgårdsstadsgata, där småskaligheten och detaljerna är viktiga, bör
förgårdsmarken hållas fri från sopkärl. Sophanteringen bör istället ges en
gemensam plats inne på kvartersmark bakom bebyggelsen. Placering och
utformning integreras i bebyggelsen så att lösningen blir estetiskt och
funktionellt tilltalande. Där sopkärl placeras på förgårdsmark ska detta
gestaltas med omsorg om gaturummet.
Höjdsättning
Förprojektering med höjdsättning kommer att tas fram inför detaljplanens
granskningsskede.
Räddning
Räddningstjänsten Syd har en normal insatstid som överstiger tio minuter i
Stångby, oavsett vilken station insatsen utgår ifrån. Detta innebär
restriktioner för utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänsten.
Bostäder i en- till tvåvåningsbyggnader ska normalt kunna utrymmas utan
hjälp av räddningstjänst, vilket innebär att det är bostadsbebyggelse i tre
våningar eller högre (med undantag för småhus i tre våningar) som behöver
utformas så att utrymning kan ske utan hjälp av räddningstjänst.
Avståndet mellan byggnads angreppspunkt och uppställningsplats för
räddningstjänstens fordon får inte överstiger 50 meter.
Brandposter kan ordnas på allmän platsmark och byggs ut i samband med
övrig infrastruktur.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 15 år från det datum den vinner laga
kraft.
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares
bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses
vid planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL).
Huvudmannaskap för allmänna platser
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Kommunen föreslås ta över väghållaransvaret för den del av Trafikverkets
väg 936 som ligger inom planområdet.
Lov med villkor
Markförorening på kvartersmark ska vara avhjälpt innan startbesked ges, på
parkmark ska den vara avhjälpt senast i samband med anläggande.
Avtal och andra genomförandedokument
Avtal och andra genomförandedokument som behövs tas fram för att
genomföra detaljplanen:
• Exploateringsavtal
Exploateringsavtal, med fastighetsägare till Vallkärratorn 8:8 och
8:88, kommer att upprättas innan detaljplanen antas.
• Avtal
Avtal kommer att upprättas med Lunds domkyrka, ägare till
fastigheten Vallkärratorn 7:2.
• Avsiktsförklaring Trafikverket
Avsiktsförklaring mellan kommunen och Trafikverket avseende
iordningställande av nytt stationsområde och gång- och cykeltunnel
under spåren ska upprättas innan detaljplanen antas.
• Försäljningsavtal
Kvartersmark som ägs av kommunen, som inte berörs av
exploateringsavtal med JM, planeras att anvisas till ännu ej utsedd/a
byggherre/ar.
• Gestaltningsprogram
Gestaltningsprogram är ett genomförandedokument och ska vara en
del av detaljplanen och ska vara kopplat till framtida
markanvisnings- och exploateringsavtal.
• Omprövning av befintliga dikningsföretag
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Omprövning kommer att ske av dikningsföretag Vallkärratorn nr 8
år 1924 som helt ska utgå när området blir en del av
verksamhetsområdet för dagvatten. Berörda kommer att hållas
informerade och omprövning kommer att villkoras så att den inte går
igenom förrän detaljplanen har vunnit laga kraft.
•

Omprövning av dikningsföretag Vallkärratorn nr 8 Vallkärratorn år
1921 har berörts i detaljplan 1281K-P149. Omprövningen ligger nu
hos mark- och miljödomstolen för prövning.

Etapputbyggnad
Exploateringen inom detaljplanen föreslås ske i etapper. Etappindelningen
kommer att redovisas närmare i exploateringsavtalen.
Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om:
•
•
•
•

Utbyggnad av gatunätet och ombyggnad av del av Trafikverkets väg 936
Anläggandet av parkmark
Anläggandet av torgplats
Anläggandet av gång- och cykeltunnel

Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark. Utbyggnaden av
allmän platsmark bekostas av exploatören/erna.
Kommunen ansvarar och bekostar drift och underhåll av allmän platsmark.
Drift och underhåll av allmänna platser inom detaljplanen bekostas med
skattemedel.
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av
gemensamma tekniska anläggningar
Planförslaget innebär att följande gemensamma anläggningar nyanläggs/byggs
om:
•

Utbyggnad av VA-nät
VA SYD är huvudman som ansvarar för och bekostar VA-anläggningen.
Kostnaden för utbyggnad av det allmänna vatten- och avloppsnätet samt
dagvattenanläggningar finansieras genom anslutningsavgifter enligt vid
tid gällande VA-taxa. Debitering av anslutningsavgiften sker när
anslutningspunkt finns upprättad. VA SYD ansvarar för och bekostar
även drift och underhåll av VA-nätet. Drift och underhåll finansieras
genom brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa.
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Utbyggnad av energiförsörjningsledningar, nätstationer, tele- och
bredbandskablar.
Ledningshavare ansvarar för och bekostar utbyggnad samt drift och
underhåll av energiförsörjningsledningar, nätstationer, tele- och
bredbandskablar. Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa
för respektive ändamål av ledningsägare och operatörer.
Anläggandet av gemensamma parkeringsanläggningar.
Parkeringsanläggningarna bör ägas av en och samma juridiska person
för att underlätta drift, underhåll samt användningen av anläggningarna
då de kan förändra sitt upptagningsområde över tid. Det är en fördel
om det kommunala parkeringsbolaget äger och ansvarar för
anläggningarna för att förhindra att anläggningarna belastas några fåtal
enskilda personer.
Utbyggnad av kommunal service såsom skola och förskola. Kommunen
ansvarar för och bekostar utbyggnad samt drift och underhåll av ny
kommunal service. Finansiering sker i huvudsak genom ett ökat
skatteunderlag på grund av fler invånare i kommunen.

För att genomföra detaljplanen krävs att dagvattenanläggning inom
detaljplan 1281K-P149 byggs ut och att del av planområdet ansluts till den.
Kostnad för framtagande av detaljplan
Detaljplanen bekostas av exploatören genom planavtal och planavgift.
Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark för bl. a. bostad-, skol-,
parkering-, centrumändamål samt allmän platsmark (gata, park, torg och
natur).
För att underlätta fastighetsbildningen vid plangenomförandet är det
lämpligt att en exploateringsfastighet bildas.
Exploateringsfastigheten bildas lämpligen genom att mark från
Vallkärratorn 8:80, Vallkärratorn 8:88 och Vallkärratorn s:22 (avloppsgrop
och avloppsdike) överförs till Vallkärratorn 8:8, enligt kartskiss 1, figur 1-6.
Med exploateringsfastigheten i kartskiss 2 och tabell 2 nedan avses just
denna fastighet.
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Kartskiss 1

I samband med att figur 2 överförs till Vallkärratorn 8:8 ska figur 7 på
kartskiss 1 överföras till Vallkärratorn 7:2. Området är inte planlagt och kan
inte självständigt utgöra del av Vallkärratorn 8:88 eftersom det inte
uppfyller fastighetsbildningslagens krav om lämplighet för en fastighet.
Marköverföringen ska grundas på en överenskommelse som träffas mellan
fastigheternas ägare.
Avstyckning från exploateringsfastigheten för att bilda nya
kvartersfastigheter för bostäder kan ske enligt kartskiss 2, figur I-AT.
Kvartersfastigheterna tillåts även indelas i mindre fastigheter. I samband
med att avstyckningar från exploateringsfastigheten genomförs ska figur 8
på kartskiss 1 överföras till Vallkärratorn 8:64. Området är inte planlagt och
kan inte självständigt utgöra restfastighet av Vallkärratorn 8:8 eftersom det
inte uppfyller fastighetsbildningslagens krav om lämplighet för en fastighet.
Marköverföringen ska grundas på en överenskommelse som träffas mellan
fastigheternas ägare.
All mark som utgörs av allmän gata och park ska
överföras till en kommunägd fastighet, lämpligen Vallkärratorn 17:1. Se
figur a-f på kartskiss 1 och h på kartskiss 2.
Fastigheten Vallkärratorn 8:7 tillförs mark från Vallkärratorn 8:8 enligt
kartskiss 1, figur G-H (kvartersmark för parkeringsändamål samt bostadoch centrumändamål). Från fastigheten styckas därefter kvarter av för
parkering-, samt bostad- och centrumändamål enligt kartskiss 2, figur AQAR. Fastigheten avstår mark till Vallkärratorn 17:1 (allmän plats mark)
enligt kartskiss 1, figur e.
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Kartskiss 2

Fastigheten Vallkärratorn 7:2 avstår mark för bostadsändamål och allmän
plats mark, enligt kartskiss 1, figur 1.
Fastigheten Vallkärratorn 8:88 avstår mark för skoländamålenligt, kartskiss
1, figur E.
Fastigheten Vallkärratorn 8:8 avstår mark för skoländamål, kartskiss 1, figur
C-D och F.
Samfälligheten Vallkärratorn s:22 (avloppsgrop och avloppsdike) berörs av
detaljplaneförslaget. Delar av samfälligheten som inte överförs till
exploateringsfastigheten ska överföras till den fastighet som styckas av från
Vallkärratorn 8:88 för skoländamål, kartskiss 1, figur A-B.
Planen medger ej tredimensionell fastighetsbildning för gång- och cykelbro
under järnvägen. För att säkra rätten till gång- och cykelvägen kan avtal
träffas.
När detaljplanen genomförts genom avstyckning och fastighetsreglering
kommer berörda fastigheter att ha genomgått följande förändringar och nya
fastigheter ha bildats enligt kartskisser 1-2 och tabeller 1-2, se nedan.

50 (66)

Page 165 of 446

SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2017-08-11

1281K-P218
PÄ 31/2017

Tabell 1
Fastighet
Vallkärratorn 7:11
Vallkärratorn 7:2
Vallkärratorn 8:18
Vallkärratorn 8:7
Vallkärratorn 8:8
Vallkärratorn 8:8
Vallkärratorn 8:8
Vallkärratorn 8:8
Vallkärratorn 8:8
Vallkärratorn 8:80
Vallkärratorn 8:81
Vallkärratorn 8:88
Vallkärratorn 8:88
Vallkärratorn 8:88
Vallkärratorn s:12
Vallkärratorn s:22
Vallkärratorn s:22
Vallkärratorn s:22
Vallkärratorn 8:8
Vallkärratorn 8:8
Vallkärratorn s:22
Vallkärratorn s:22
E
E
E
E
E
F
Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 17:1
Vallkärratorn 8:7
Vallkärratorn 8:7
Vallkärratorn 8:8
Vallkärratorn 8:8
Vallkärratorn 8:8
Vallkärratorn 8:8
Vallkärratorn 8:8
Vallkärratorn 7:2
Vallkärratorn 8:64

Erhåller

Från fastighet

Ändamål

Avstår mark Till fastighet
Ändamål
fig. c
Vallkärratorn 17:1 allmän plats
fig. 1
allmän plats och
kvartersmark för
fig. f
fig. e
fig. C
fig. D
fig. F
fig. G
fig. H
fig. 3
fig. b
fig. 2
fig. E
fig. d
fig. a
fig. 4
fig. 5
fig. 6
fig.7
fig.8
fig. A
fig. B

fig. A
fig. B
fig.C
fig. D
fig. E
fig. F
fig. a
fig. b
fig. c
fig. d
fig. e
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Tabell 2
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KONSEKVENSER
Avvikelser från gällande översiktsplan

Gällande översiktsplan, ÖP 2010.
Planområdet markeras med blå linje,
tågstationen med svart prick, område för
bostäder och parkering inom
verksamhetsområde med röd linje, område för
bostadsbebyggelse från år 2030 (enl öp) med
grön linje.

Aktuellt planförslag avviker till mindre del från gällande översiktsplan. I
planområdets nordvästra hörn planeras för bostäder och parkering på den
södra spetsen av ett i översiktsplanen utpekat verksamhetsområde. Området
ligger direkt norr om tågstationen. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det
stationsnära läget är lämpligt för bostads- och parkeringsändamål.
Ändringen från verksamheter till bostäder och parkering medför inte att
miljöpåverkan blir större.
Planområdet överlappar även område (gult fält i öster) som enligt
översiktsplanen planeras bebyggas med bostäder först från år 2030 och
framåt.
Miljökonsekvenser
Miljöbedömning enligt miljöbalken
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid
genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning
enligt 6 kap miljöbalken.
Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts:
Det finns en intressekonflikt mellan exploatering av planområdet och
brukandet av marken. Planförslaget innebär att högklassad jordbruksmark
tas i anspråk, men också att ett redan etablerat samhälle kan utvecklas
vidare. En större befolkning i Stångby ger möjligheter till utökad service,
vilket ger förutsättningar för ett hållbart och attraktivt vardagsliv för många.
Stångby föreslås byggas ut kring ett befintligt kollektivtrafikstråk med ett
befintligt stationsläge, vilket, tillsammans med cykelavstånd till Lunds
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centrum, ger goda möjligheter till hållbart resande och medger ett effektivt
utnyttjande av redan utbyggd infrastruktur.
Utbyggnaden av Stångby har bearbetats och konsekvensbedömts i
översiktsplanen. Kommunen har i ÖP 2010 och FÖP Stångby bedömt att ny
bostadsbebyggelse, från ett hållbarhetsperspektiv, framför allt ska ske i form
av förtätning samt lokaliseras till tätorter med spårbunden kollektivtrafik.
Stångby utgör en av de orter som pekas ut i ÖP 2010.
Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett genomförande av
planförslaget bedöms som helhet innebära en god hushållning av mark,
vatten och andra naturresurser.
Påverkan på riksintressen
Området berörs av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§
miljöbalken. Riksintresset omfattar Södra stambanan som sträcker sig från
Malmö till Stockholm. Banan är idag dubbelspårig. Sträckan mellan Lund
och Hässleholm är utpekad som en av de första etapperna för
höghastighetståg och måste då kompletteras med ytterligare spår.
Utredningar pågår angående placering av dessa spår, de kan komma att gå
genom eller vid sidan av Stångby.
Där byggrätter för bostäder ligger som närmst spåren (söder om torget) har
dessa ett avstånd på 62,8 meter till närmsta befintliga spår. Byggrätter för
parkeringshus ligger som närmst 28,5 meter från närmsta befintliga spår
(norr om torget).
”Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för bebyggelseplanering
intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods, antagen av
byggnadsnämnen 2015-11-19” anger rekommendationer till avstånd till
samtliga leder för farligt gods i Lunds kommun. Enligt denna är
uppmärksamhetsavståndet till aktuell järnväg 50 meter. Detta innebär att
känslig verksamhet såsom bostäder anses kunna uppföras 50 meter från
järnvägen utan att några riskreducerande åtgärder behöver genomföras. En
sådan åtgärd är bland annat plattformarna vid stationen. En framtida
dragning av ytterligare spår genom Stångby har alltså 12,8 meter till
förfogande. Dessutom sammanfaller detta med de planerade plattformarna
som kan ha en riskreducerande effekt. Avstånden bedöms vara tillräckliga
för att inte påverka riksintresset.
Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra någon
betydande påverkan på riksintresset.
Natura 2000
Natura 2000-området Stångby mosse ingår inte i planområdet men ligger
nedströms från Stångby. Enligt Tyréns rapport (2015-05-13) bedöms
Stångby mosse inte påverkas negativt av exploateringen jämfört med dagens
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situation. Vad gäller ökning av föroreningstransporter från
dagvattenhanteringen görs bedömningen att ingen negativ påverkan sker på
området.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt
miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom
Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom
planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär
bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten
har Höje å dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status
2027, Kävlingeån har otillfredsställande ekologisk status med kravet att
uppnå god ekologisk status 2027. De olika vattendragen i Lunds kommun
som fungerar som dagvattenrecipienter har klassificerats efter hur stort flöde
och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta
emot beroende på deras speciella förutsättningar. I dagvattenstrategin
redovisas klassificering av de olika recipienternas känslighet. Planområdet
ingår i avrinningsområdet Kävlingeån.
En fortsatt utbyggnad av Stångby enligt planförslaget bedöms ge endast en
försumbar påverkan på miljökvalitetsnormerna nedströms, möjligheterna att
uppnå miljökvalitetsnormerna i Kävlingeån eller den kvantitativa statusen
för grundvattnet nedströms.
I samband med framtagandet av detaljplanen för Stångby Väster II (PÄ21_
2011, antagen 2015-12-17) gjordes ett antal utredningar där även aktuellt
planområde ingår:
Tyréns rapport (2015-05-13) om exploateringens påverkan på
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten visar att det främsta hotet
mot Kävlingeåns möjligheter att uppnå god ekologisk status är belastningen
av näringsämnen som orsakas av övergödning i vattenförekomsten.
Eftersom jordbruksmark ersätts med bebyggda markområden och parkmark
i samband med exploateringen av planområdet kommer
övergödningsproblematiken att minska nedströms och i recipienten
Kävlingeån.
Rambölls förprojektering (2015-05-06) för Stångby Väster II hanterar bland
annat det dagvattenstråk som även kommer att tjäna aktuellt planområde.
Dagvattenlösningen innebär att dikningsföretaget Stångby av år 1954 akt
1122, som avrinner mot Kävlingeån, öppnas upp på sträckan inom
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planområdet för Stångby Väster II, för att bli en del av den allmänna VAanläggningen med möjlighet till fördröjning och rening av dagvatten.
Beräkningar av föroreningar i dagvattnet ut från planområdet har gjorts för
befintliga och framtida förhållanden (Kartläggning av skyfall och utredning
av dagvattenkvalité, DHI, april 2017). Beräkningarna visar att efter
exploatering överskrids använt riktvärde något för fosfor och kadmium. Den
efterföljande reningen i dagvattenstråket i västra Stångby medför dock en
reduktion av koncentrationerna för fosfor och kadmium med 76-88%
respektive 59-77% enligt tidigare utredning (Sweco,2015-05-04).
Koncentrationerna till slutrecipient kan därmed förväntas underskrida
riktvärdena för samtliga ämnen.
Antalet flödestoppar till dikningsföretaget, Hobybäcken och Kävlingeån
bedöms inte öka då man efter utbyggnaden inte kommer att släppa ut mer
vatten än vad man gör i dagsläget. Anläggningen gör istället så att större
regn kan hanteras utan att marken översvämmas.
Den kvantitativa statusen bedöms inte bli sämre med föreslagen
dagvattenhantering. Snarare spås förutsättningarna gynnas för större
grundvattenbildning då ökad infiltrationsmöjligheter ges med ett jämnare
flöde i dike och vattendrag.
Förprojektering för planområdet kommer att tas fram inför detaljplanens
granskningsskede.
Skyfall
Konsekvenserna av skyfall har bedömts utifrån antagande om ett 100årsregn med klimatfaktor 1,3 och varaktighet 6 timmar samt med
utgångspunkt från Kartläggning av skyfall och utredning av
dagvattenkvalitet, DHI, april 2017.
Inom planområdet
Viadukten under järnvägen kommer att översvämmas. Man kan därmed inte
röra sig mellan den östra och västra sidan. Detta påverkar både de som
vistas i Stångby, och till exempel ska ta sig till eller från skolan, och de som
ska ta tåget eller bussen. Vid ett skyfall kommer sannolikt även viadukterna
söder om planområdet att översvämmas. Närmaste koppling över mark blir
då Norra Ringen. Hur tunneln ska avvattnas vid skyfall kräver fortsatt
utredning. Med en permanent pump, med dimension motsvarande mindre
regn och dräneringsvatten, kan avvattning ta ca 10 timmar. Om tunneln
länspumpas av drift- eller räddningstjänst töms den på ca 20 min.
Parkeringsytan i nordväst översvämmas till ett medelvattendjup om 10 cm.
Vid höjdsättning av parkeringsytan bör maxdjupet bestämmas till 15-20 cm
så att vattnet inte kan nå upp till dörr och kupé i en vanlig personbil.
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Parkeringsytan avvattnas via dagvattenledning. Avvattningen beräknas ta ca
40 min efter avslutat regn.
Delar av skolgård, förskolegård och park översvämmas. Barnen får under
översvämningen en begränsad utemiljö med större krav på närvaro av
vuxna, alternativt kan de inte vistas på gårdarna alls. Parkens användning
blir också begränsad. Gårdar och park avvattnas via dagvattenledning.
Avvattningen beräknas ta ca 80 min (skola), 100 min (förskola) och 10 min
(park) efter avslutat regn.
Om viadukterna i Stångby översvämmas måste Räddningstjänsten välja sida
redan i centrala Lund, senast vid Norra Ringen. Inom planområdet hindras
inte Räddningstjänstens framkomlighet på grund av vattnets djup eller
flöden. Fotgängare kan ta sig fram på alla gator.
Utanför planområdet
Planområdet gränsar till jordbruksmark i norr och öster. I Översiktsplanen
för Lunds kommun ÖP-2010 är jordbruksmarken närmast planområdet
avsatt för framtida verksamheter och bostäder.
Vid ett skyfall kommer, i jämförelse med nuläget, en större andel ytvatten
att rinna från planområdet till jordbruksmarken i norr. Med föreslagna
åtgärder inom planområdet reduceras ökningen från knappa 6 000 m3 till
knappa 4 000 m3 under en period på ca sex timmar. Det ökade utflödet
bidrar till en ökad översvämningsyta på ca 0,5 ha. Skadekostnaden för
översvämning av jordbruksmark uppgår till 10-15 000 SEK/ha
(Jordbruksverket, 2011).
Det ökade flödet på jordbruksmark skulle också kunna leda till
erosionsskador. Olika jordarter är olika känsliga för erosion. I området är
den dominerande jordarten lera. Leror är generellt svåreroderade eftersom
de små lerpartiklarna hålls ihop av så kallade kohesionskrafter.
Beräkningarna visar att flödeshastigheten som påverkar erosionsrisken är i
det närmaste oförändrad. Sammantaget bedöms den förändrade
erosionsrisken till följd av exploateringen vara marginell.
Vid skyfall samlas idag vatten intill spårområdet, både inom och norr om
planområdet. Efter exploatering kommer vatten att samlas i viadukten under
spårområdet och på parkeringsytan norr om torget, dock i mindre mängd än
i nuläget. Exploateringen medför också att avrinningen norrut, utanför
planområdet, ökar, och därmed även att mer vatten samlas intill spåret norr
om planområdet. Vid skyfall kan vattnet komma att flöda över
järnvägsspåren mot den västra sidan. Detta sker även i dagsläget.
En mindre mängd vatten rinner idag norrut från det befintliga
bostadsområdet söder om planområdet. Detta kommer istället att ledas
söderut mot den södra befintliga viadukten. Vid en översvämning ökar
vattendjupet i viadukten med enstaka centimeter i jämförelse med dagsläget.
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Vid översvämmad viadukt når vattnet inte upp till bostäderna och
stationshuset på västra sidan om järnvägen, varken med eller utan
skyfallsåtgärder inom planområdet.
Föroreningar
Vid extrema regn, med hög återkomsttid, kommer vatten att ansamlas på
planerade skyfallsytor. Ansamling av föroreningar på utpekade skyfallsytor
vid dessa händelser antas vara låg. En så kallad ”first-flush”-effekt förväntas
vilket innebär att majoriteten av föroreningar följer med den första delen av
regnvolymen som hanteras av ledningsnätet. För den senare delen av regnet,
som ställer sig på planerade skyfallsytor, är föroreningskoncentrationen
därmed lägre. Detsamma gäller det utflöde som sker till jordbruksmark.
Påverkan på grundvattennivån
Eventuell påverkan på grundvattennivån kommer att utredas i samband med
förprojektering i detaljplanens granskningsskede.
Den nya tunneln under spåren kan komma att medföra en lokal
grundvattensänkning i området.
Naturmiljö och biologisk mångfald
Planområdet utgörs till största delen av åkermark som generellt är fattig på
djur och växter. Tillkommande vegetation i park, odlingsområde och
trädgårdar kommer att öka områdets biologiska mångfald.
Markradon
Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade. Vid
högriskmark ska byggnader utföras radonsäkrade. Detaljerad undersökning
bör göras vid detaljprojektering av bostadshus.
Hushållning med naturresurser
Cirka 22 hektar produktiv åkermark av högsta klass (10+) överförs varaktigt
från jordbruksproduktion till tätortsområde. Effekten har i den
kommuntäckande översiktsplanen vägts mot de negativa effekterna av ökad
pendling från andra orter, som i många fall också byggts ut på den goda
åkermarken. Avvägningen ledde till att en utbyggnad på god åkermark kan
accepteras, om den förenas med krav på god hushållning med marken.
I fördjupning av översiktsplanen uppskattas antalet nya bostäder i Stångby
vid full utbyggnad till 1 400 bostäder. Efter det att fördjupningen antogs har
det planlagts för 1 150 bostäder. Aktuellt förslag innebär ytterligare 860
bostäder. Det innebär att sammanlagt cirka 1 900 bostäder har planlagts i
jämförelse med de planerade 1400. Delar av fördjupningsområdet är ännu
inte planlagda.
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Stadsbild/landskapsbild
Stångbys stadsbild kommer att förändras både vad gäller täthet, utbredning
och höjdskala. Planförslaget bygger vidare på Stångbys ursprungliga
bykaraktär med smala gator med lummiga trädgårdar och kvarter. En något
tätare och högre bebyggelse medges i de nya centrala delarna runt stationen
och Stångbystråket.
Den vida utsikten över det omgivande jordbrukslandskapet utgör en kvalitet
i Stångby. I och med planförslaget flyttas gränsen för utsikten utåt, och
befintlig bebyggelse förlorar delvis den direkta kopplingen till landskapet.
Planstrukturen erbjuder dock många utblickar mot landskapet via gator som
mynnar ut i de omgivande åkrarna. Den gröna randzonen runt planområdet,
mellan bebyggelse och åker, ger möjlighet till promenader med utsikt över
jordbrukslandskapet.
Kulturhistoriskt intressant bebyggelse
Stationshuset med tillhörande avträde har försetts med skyddsbestämmelser
i detaljplanen. Båda byggnaderna kan användas till olika former av
centrumfunktioner.
Inom planområdet finns, därutöver, två gårdar på fastigheterna
Vallkärratorn 8:7 och Vallkärratorn 8:88. Båda gårdarna är starkt
förvanskade och har därför inte försetts med skydds- eller
varsamhetsbestämmelser i detaljplanen.
Arkeologi
Alla markingrepp kräver tillstånd från länsstyrelsen enligt 2 kap.
Kulturmiljölagen.
Solförhållanden
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats för vårdagjämning 21
mars kl.10,12 och 16 samt sommarsolståndet 21 juni kl. 10, 12 och 16.
Bilden nedan visar skuggning vid vårdagjämning kl 16. Planområdet ligger
till största delen norr och öster om befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse kan
ge viss skuggning på intilliggande tomter under tidig förmiddag, men
skuggar inte befintliga fastigheter från kl 10 på dagen och framåt.
Bostadsfastigheten Vallkärratorn 8:64 ligger norr om planområdet men på
ett sådant avstånd från bebyggelse att den inte påverkas. Befintlig
bebyggelse ger en mindre skuggning på tomtmark till den planerade
bebyggelsen under sen eftermiddag på vinterhalvåret.
Den nya bebyggelsen har en relativt låg höjdskala och ger därför bara
måttlig skuggning av den egna tomten eller omgivande gator.
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Bild från skuggstudie vid vårdagjämning kl 16

Vindförhållanden
Stångby ligger på slätten och är därmed vindutsatt. Genom att bygga i
måttlig höjd, låta gatorna vindla sig fram, plantera träd längs gatorna och
skapa en yttre bromsande randzon med träd och buskage minskar
olägenheten från stark vind. Parken placeras centralt i planområdet,
trädplanteras och omges av skyddande bebyggelse.
Befintlig teknisk försörjning
Befintliga ledningar längs Trafikverkets väg 936, bland annat en
fjärrvärmeledning, är kvar i sitt läge. Övriga ledningar inom planområdet
kan komma att behöva flyttas i samband med byggnation.
Hälsa och säkerhet
Järnvägstrafik
Södra Stambanan är hårt trafikerad. Enligt prognoserna för 2014 tror man
att den under ett vardagsmedeldygn kommer att trafikeras av 48 snabbtåg,
80 Öresundståg, 206 Pågatåg och 65 godståg. Sträckan mellan Lund och
Hässleholm är utpekad som en av de första etapperna för höghastighetståg
och måste då kompletteras med ytterligare spår. Utredningar pågår
angående placering av dessa spår, de kan komma att gå genom eller vid
sidan av Stångby.
Vägtrafik
Planområdet uppskattas ge upphov till en trafikalstring på ca 4600
fordon/dygn. Biltrafiken inom planområdet bedöms till största del trafikera
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Stångby allé. Biltrafiken utanför planområdet antas i mycket stor
utsträckning trafikera väg 936 mot/från Lund. Denna trafik kommer i stor
utsträckning att ytterligare belasta korsningen där väg 936 möter Norra
Ringen.
Trafikbuller
Nedanstående riktvärden för buller vid bostäder från spårtrafik och vägar
anges i Trafikbullerförordningen 2015:216 inklusive
förordningsändringarna beslutade den 11 maj 2017.
•

•
•

Buller bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå (Leq) vid en
bostadsbyggnads fasad. Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av
bostadsrummen vara vända mot en sida där Leq 55 dBA inte överskrids
vid fasad och där 70 dBA maximal ljudnivå (Lmax) inte överskrids
nattetid.
För en bostad om högst 35 kvm gäller istället att Leq 65 dBA inte bör
överskridas. Inget avsteg medges motsvarande tidigare punkt.
Buller bör inte överskrida Leq 50 dBA Lmax 70 dBA vid uteplats. Om
Lmax 70 dBA överskrids bör nivån inte överskridas med mer än Lmax
10 dBA mer än fem gånger per timme.

För den befintliga bostadsbebyggelsen längs med Haraldsfältsvägen
kommer trafikflödet att öka till följd av att en stor del av trafiken till
planområdet använder denna gata. Trafikökningen har dock enligt Tyréns
bullerutredning mycket liten påverkan på bullernivåerna (<1 dBA). De
befintliga bostäderna längs med Haraldsfältsvägen har uppförts så att minst
hälften av bostadsrummen är vända mot gårdssidan. Den nya bebyggelsen
kommer även att bidra till bättre bullernivåer genom att den skärmar av den
befintliga bebyggelsen från järnvägsbullret.
För befintliga bostäder väster om järnvägen kan de planerade
bullerskyddsåtgärderna innebära en förhöjd ljudnivå på grund av reflexer i
bullerplanken. Beräkningar visar att om planken görs reflekterande skulle
den ekvivalenta ljudnivån öka med upp till 1 dBA för husen närmast
järnvägen. Det rekommenderas därför att de ytor som inte är i glas görs
absorberande mot järnvägen, beräkningsmässigt gör det att ljudnivån skulle
blir oförändrad för husen västerut (Trafikbuller Stångby Öster II, Rapport
2017-06-09).
Risk
Inom planområdet ligger Södra Stambanan som är rekommenderad färdväg
för farligt gods. Planområdet ligger därmed inom uppmärksamhetsavstånd
enligt ”Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för
bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av
farligt gods, antagen av byggnadsnämnen 2015-11-19”. De
rekommenderade skyddsavstånd som redovisas i denna rapport har tagits
fram med en fördjupad riskbedömning och kan således användas vid
utformning av planer utan att det finns behov av ytterligare riskanalyser.
Rekommenderat skyddsavstånd är 20 meter från närmsta spårkant till
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bostäder (småhusbebyggelse), parkering, handel och centrumändamål (i
mindre omfattning). För flerbostadshus är skyddsavståndet 50 meter.
På den östra sidan om spåren medger planförslaget byggrätter för bostäder
som närmst 62,8 meter från närmsta spår söder om torget och en byggrätt
för p-däck som närmst 28,5 meter från spåret norr om torget.
På den västra sidan om spåren ligger det gamla stationshuset 27,7 meter från
närmsta spår. Föreslagen användning för stationshuset är centrumändamål.
Stationshuset bedöms som centrumändamål av mindre omfattning.
Alla byggrätter ligger därmed utanför rekommenderat skyddsavstånd för
den föreslagna användningen.
Vibration
Ramböll Sverige AB har tagit fram en vibrationsutredning (2016-11-06) för
området närmast Södra Stambanan. Utredningen visar en mycket liten risk
för störning i planerade bostäder.
Balanseringsprincipen
Enligt KS beslut 15-02-04 ska all kommunal mark (ej jordbruksmark) som
detaljplaneläggs balanseras enligt balanseringsprincipen. Inom planområdet
berörs fastigheten Vallkärratorn 8:7.
Fastigheten består av en trädgård med fruktträd och gräsmatta. De
värdefulla värdena ur rekreations- och naturvärden är fyra träd, två
kastanjeträd, en lönn, och en ask. Det är gamla träd som har fin kronstruktur
och är värdar för flera insekter. Brynbuskagen i trädgården är en bra plats
för flertalet fåglar och andra smådjur.
Det kan vara svårt att balansera inom fastigheten på grund av dess mycket
centrala läge där brynmiljöer inte kommer att vara naturligt förekommande.
Vidare utredning ska genomföras i detaljplaneprocessen.
Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Detaljplanen ger förutsättningar för olika typer av boendeformer,
upplåtelseformer och bostadsstorlekar. Variation av bostäder samt tillgång
till service och arbetsplatser skapar förutsättningar för ett välfungerande och
levande samhälle och bidrar till att skapa en uppväxtmiljö som kan spegla
samhället i stort.
Tillgång till rekreativ miljö
Antalet rekreativa miljöer kommer att öka i Stångby. En ny park föreslås
centralt i planområdet och i plangränsen mot norr och väster föreslås ett
rekreativt stråk.
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Befolkning och service
Befolkningen kommer att öka i och med utbyggnaden av aktuellt
planområde. Detta medför ökat tryck på allmän service såsom skola, vård
och omsorg. Inom planområdet föreslås förskola, skola och möjlighet till
sjuksköterskemottagning för att möjliggöra en hållbar utveckling av
Stångby som ort. Det stora antalet nya invånare medför även ett ökat
underlag för etablering av verksamheter såsom livsmedelsbutik.
Barnperspektivet
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och
situation i enlighet med barnkonventionen tagits.
Barn i Stångby ges förutsättningar till en bra uppväxtmiljö med tillgång till
ytor för lek och idrott samt en god tillgång på gröna miljöer i olika storlekar.
Det finns ett befintligt föreningsliv i Stångby idag som ger förutsättningar
för barn och unga att skapa och odla olika intressen. Säkra gång- och
cykelstråk till skola har eftersträvats liksom en god tillgänglighet inom
området. Trafikmiljön utformas för att skapa en trivsam och säker miljö
med hastighetsdämpande åtgärder.
Barn har till viss del medverkat under planprocessen. Tjänstemän från
Stadsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen har under planarbetet
varit på plats i Stångby en eftermiddag varannan vecka för att föra en dialog
om ortens utveckling och svara på frågor, både från vuxna och från barn.
Många av besökarna har varit föräldrar och barn som har lånat böcker i
Stångbys bibliotek (som ligger alldeles intill) och som sedan tittat in på
kommunens kontor på vägen hem. Även på olika event har barnen varit väl
representerade.
Tillgänglighet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Detta kommer att studeras
närmare efter den förprojektering med höjdsättning som kommer att tas
fram inför detaljplanens granskningsskede.
Kvartersstrukturens uppbyggnad bedöms möjliggöra god tillgänglighet till
entréer för alla trafikslag.
Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL
(tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnadsoch markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning.
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.
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Säkerhet och trygghet
Planutformningen bedöms ge förutsättningar för en god miljö från
trygghets- och säkerhetssynpunkt. Planstrukturen medger öppna gatunät
med god överblick, entréer och fönster ut mot gata och markanvändning
som kan ge en aktiv miljö såväl dag- som kvällstid. Gång- och cykelbanor
inom planområdet går i eller intill gata samt nära bostäder och
verksamheter, vilket förbättrar tryggheten. Den centrala placeringen av
stationsläget ger goda förutsättningar att skapa en trygg miljö för en
funktion som ofta kan upplevas som otrygg.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ole Kasimir
planchef

Ella Swahn
planarkitekt

Daniel Hansson
planarkitekt
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-08-24

§ 130

Detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8
m fl i Stångby. Samråd.(Stångby Öster
II)

Dnr BN 2017/0293

Sammanfattning
JM AB inkom 2008-12-03 med planansökan för del av Vallkärratorn 8:8
m fl med syfte att bygga bostäder. Byggnadsnämndens presidium gav
2009-04-29 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan med
normalt förfarande.
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-08-10 dels om
avskrivning av det ursprungliga ärendet ovan, dels om nytt planuppdrag
för att detaljplanen ska kunna hanteras enligt aktuell lagstiftning.
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat
planförslag med syftet att möjliggöra:
• Blandad och varierad bostadsbebyggelse
• Stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel
• Möjlighet till kommersiell och social service samt verksamheter
• En skola och en förskola
• Park i anslutning till skolan
• Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som
sammankopplas med omgivande gatunät
• Bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte
kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § Plan- och
bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-08-11
Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2017-08-11
Illustration, upprättad 2017-08-11
Planbeskrivning, upprättad 2017-08-11

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Dimitrios Afentoulis (KD) och
Mia Honeth (L) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag
Bernt Bertilsson (C) yrkar återremiss för avskrivning av ärendet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-08-24

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden
bifaller Björn Abelsons (S) m.fl yrkande
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordföranden Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M), Lena Gustafsson
(M), Mia Honeth (L), Dimitrios Afentoulis (KD), Mohsen Abtin (S),
Akram Heidari (S), Ulf Nymark (MP), Johan Helgeson (MP) och Helmut
Moser (V) röstar för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl yrkande
Bernt Bertilsson (C) röstar bifall till hans eget yrkande
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden med 10
röster mot 1 beslutat att bifalla Björn Abelsons (S) m.fl yrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 m fl i Stångby,
Lunds kommun för samråd

Reservationer
Bernt Bertilsson (C) och Ulf Nymark (MP) reserverar sig mot beslutet.
Ulf Nymark (MP) och Johan Helgeson (MP) inger skriftlig reservation,
se protokollsbilaga BN § 130/01
Bernt Bertilsson (C) inger skriftlig reservation, se protokollsbilaga BN §
130/02

Protokollsanteckningar
Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M), Dimitrios Afentoulis (KD),
Helmut Moser (V), Mia Honeth (L): Dispositionsplanen för Stångby är
inte politiskt behandlad och ersätter därför inte tidigare planering för
omfattningen av Stångbys framtida utbyggnad. Den goda
kollektivtrafiken gör Stångby långsiktigt betydelsefullt för nya bostäder.
Ulf Nymark (MP) och Helmut Moser (V): Miljöpartiets stöd för att
skicka ut planen på samråd innebär inget slutgiltigt ställningstagande till
planen. Vi vill avvakta de synpunkter och kommentarer som
framkommer i samrådet innan definitivt ställningstagande..
Jan Annerstedt (FNL): Högproduktiv åkermark får inte koloniseras av
byggexploatörer. ÖP:n sätter klara gränser och lagstiftningen får inte
varje gång tänjas för fortsatt hård exploatering. Lund kan erbjuda
alternativa lägen för angelägna bostäder.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-08-24

Beslut expedieras till:
JM AB, Box 327, 201 23 Malmö
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-08-24

BN 2016/0529

Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2017-08-24 klockan 17.00–
21.15

Ledamöter

Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare

Johan Helgeson (MP), tjänstgör för Anna Hagerberg (MP)

Ersättare

Fredrik Fexner (S)
Margita Malmros (S)
Alexander Wallin (M)
Christoffer Karlsson (L)
Axel Nordberg (L)
Jan Annerstedt (FNL), kl. 17.00-21.10
Per Johnsson (C)

Övriga

Daniella Ivkovic, sekreterare
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Ole Kasimir, planchef
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Anna Vroland, administrativ chef
Jenny De Navarro Jones, sekreterare
Karl Magnus Adielsson, landskapsarkitekt
Johan Lindström, samhällsplanerare
Ellinor Swahn, planarkitekt
Carolina Lundberg, planarkitekt
Daniel Mathiasson, samhällsplanerare
Anna Andersson, trafikplanerare
Helen Wiklund, miljöbyggstrateg
Viktor Nilsson, trafikplanerare

Justerare

Klas Svanberg (M) med Ulf Nymark (MP) som ersättare

Paragrafer

§ 115-138

Plats och tid för justering

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen Brotorget 1 den 30 augusti 2017 kl.
13.00

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-08-24

BN 2016/0529

Underskrifter
Sekreterare

Daniella Ivkovic

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Klas Svanberg (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-08-24

Paragrafer

§ 115-138

Datum då anslaget sätts upp

2017-08-30

Förvaringsplats för protokollet

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Ange

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation från Miljöpartiet de Gröna
Byggnadsnämndens sammanträde 2017-08-24

LUND

ÄRENDE 16:

Detaljplan för del avVallkärratorn 8:8 m fl Stångby
I fördjupning av översiktsplanen för Stångby planerades tätorten byggas
ut som "Det goda stationssamhället". Det aktuella detaljplaneförslaget
ligger i linje med denna inriktning. Problematiskt är att en så stor areal
högklassig jordbruksmark tas i anspråk.
Föreliggande detaljplaneförslag är i allt väsentligt i överenstämmelse med den
långsiktiga planeringen för utbyggnad. I förhållande till fördjupningen av
översiktsplanen har tätheten ökats (vilket är helt i linje med Miljöpartiets synpunkt
då fördjupningen beslutades) och planen ger utrymme för nära 900 bostäder.
Stångby har ett utmärkt läge för högklassig kollektivtrafik tack vare pågatågs
stationen. En utbyggd pågatågstrafik kompletterad med utökad stadsbusstrafik gör
att Stångby har förutsättningar att utvecklas till det goda stationssamhället. Det
förutsätter dock underlaget för kommersiell och samhällelig service blir större, samt
att ett fungerande centrum runt stationsområdet skapas. Utbyggnad enligt
föreliggande förslag ger möjlighet till detta.
Vi har en del detaljsynpunkter på förslaget. Några av dessa är att P-normen för bilar
bör kunna sänkas med tanke på det goda kollektivtrafikläget och att gångtrafik inte
ska blandas på gemensam bana med cykeltrafik.
Det problematiska med förslaget ligger emellertid framför allt i att det förutsätter att
en stor areal högklassig jordbruksmark tas i anspråk. Miljöpartiet är ytterst restriktivt
med att högvärdig åkermark ska exploateras för byggande. Förutsättningar för att MP
överhuvudtaget ska acceptera sådan exploatering är att det sker i lägen med
högvärdig kollektivtrafik, att marken nyttjas för så många bostäder som möjligt samt
att exploateringen är i överenstämmelse med översiktsplanen och dess fördjupning.
Miljöpartiet röstar för att planförslaget sänds ut på samråd. Detta ska dock inte tolkas
som att vi definitivt tagit ställning. Synpunkter i den fortsatta planprocessen blir
avgörande för vårt ställningstagande. Det trängande behovet av flera nya bostäder
och möjligheten att bygga det goda stationssamhället kommer därvid att vägas mot
att den högvärdiga jordbruksmarken tas i anspråk för byggande.

Lund 2017-08-29
UlfNymark
vice ordförande

Johan Helgeson
tjänstgörande ersättare
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Reservation i ärendet 16 Stångby Öster 2

Centerpartiet yrkar på återremiss för plan Stångby öster 2 för avskrivning.
Centerpartiet kan inte acceptera att 22 hektar av Nordeuropas bästa åkermark används för
byggnation. Åkermarken kommer att behövas för att klara en högre självförsörjningsgrad.
När klimatförändringar framöver minskar den brukbara jorden på andra platser är det viktigt
att värna om den bästa jorden vi har.

_
/
fv
�
�
·
Bernt Bertilsson ( C )
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Diarienummer

2017-08-11

BN 2017/0293

Byggnadsnämnden i Lund

Handläggare: Ella Swahn
Tel 046-359 56 57
E-post: ellinor.swahn@lund.se

Detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 m fl i Stångby,
– samråd
Stångby Öster II
PÄ 31/2017

Sammanfattning
JM AB inkom 2008-12-03 med planansökan för del av Vallkärratorn
8:8 m fl med syfte att bygga bostäder. Byggnadsnämndens presidium
gav 2009-04-29 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta
detaljplan med normalt förfarande.
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-08-10 dels om
avskrivning av det ursprungliga ärendet ovan, dels om nytt planuppdrag
för att detaljplanen ska kunna hanteras enligt aktuell lagstiftning.
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat
planförslag med syftet att möjliggöra:
 Blandad och varierad bostadsbebyggelse
 Stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel
 Möjlighet till kommersiell och social service samt verksamheter
 En skola och en förskola
 Park i anslutning till skolan
 Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som
sammankopplas med omgivande gatunät
 Bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
Plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-08-11 (denna
handling)
Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2017-08-11
Illustration, upprättad 2017-08-11
Planbeskrivning, upprättad 2017-08-11

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

046-35 63 80

stadsbyggnadskontoret@lund.se

www.lund.se
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Barnets bästa
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov
och situation i enlighet med barnkonventionen tagits.
Barn i Stångby ges förutsättningar till en bra uppväxtmiljö med tillgång
till ytor för lek och idrott samt en god tillgång till gröna miljöer i olika
storlekar. Det finns ett befintligt föreningsliv i Stångby idag som ger
förutsättningar för barn och unga att skapa och odla olika intressen. Säkra
gång- och cykelstråk till skola har eftersträvats liksom en god
tillgänglighet inom området. Trafikmiljön utformas för att skapa en
trivsam och säker miljö med hastighetsdämpande åtgärder.
Tjänstemän från Stadsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen har
under planarbetet varit på plats i Stångby en eftermiddag varannan vecka
för att föra en dialog om ortens utveckling och svara på frågor, och då
träffat både barn och vuxna.

Ärendet
JM AB inkom 2008-12-03 med planansökan för del av Vallkärratorn 8:8
m fl med syfte att bygga bostäder. Byggnadsnämndens presidium gav
2009-04-29 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan med
normalt förfarande.
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-08-10 dels om
avskrivning av det ursprungliga ärendet ovan, dels om nytt planuppdrag
för att detaljplanen ska kunna hanteras enligt aktuell lagstiftning. I
samband med det nya planuppdraget inkorporerades även fastigheten
Vallkärratorn 8:7 i aktuell detaljplan.
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat
planförslag med syftet att möjliggöra:
 Blandad och varierad bostadsbebyggelse
 Stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel
 Möjlighet till kommersiell och social service samt verksamheter
 En skola och en förskola
 Park i anslutning till skolan
 Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som
sammankopplas med omgivande gatunät
 Bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Planförslaget utgår från Stångbys karaktär idag. Förslaget har tät och
småskalig bebyggelse, finmaskigt gatunät med tydliga kvartersgränser,
små gröna platser och vida utblickar mot landskapet.
Småstadens och trädgårdsstadens skala och gröna karaktär står som
förebild för utbyggnaden, med tätare bebyggelse i som mest fyra
våningar närmast stationen och lägre bebyggelse längre ut. Planarbetet
har skett i nära samarbete med JM AB och White arkitekter.
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Aktuellt planområde
Stationsområde och järnväg

Dispositionsplan för Stångby framtagen i samverkan mellan Stadsbyggnadskontoret,
Tekniska förvaltningen, Brunnberg och Forshed arkitektkontor, JM AB och White
arkitekter. Planområdet markerat med svart linje.

Vid bedömning av om planförslaget kan antas medföra betydande
miljöpåverkan konstateras sammanfattningsvis att planförslaget innebär
att högklassad jordbruksmark tas i anspråk, men också att ett redan
etablerat samhälle kan byggas vidare. Stångby byggs ut kring ett
befintligt kollektivtrafikstråk med ett befintligt stationsläge, vilket ger
goda möjligheter till hållbart resande och medger ett effektivt utnyttjande
av redan utbyggd infrastruktur. En större befolkning i Stångby ger
möjligheter till ytterligare service, vilket ger förutsättningar för ett
hållbart och attraktivt vardagsliv för många.
Utbyggnaden av Stångby har bearbetats och konsekvensbedömts i
översiktsplanen. Kommunen har i ÖP 2010 och FÖP Stångby bedömt att
ny bostadsbebyggelse, från ett hållbarhetsperspektiv, framför allt ska ske
i form av förtätning samt lokaliseras till tätorter med spårbunden
kollektivtrafik. Stångby utgör en av de tätorter som pekas ut i ÖP 2010.
Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett genomförande av
planförslaget bedöms som helhet innebära en god hushållning av mark,
vatten och andra naturresurser.
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Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att skicka ut detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 m fl i Stångby,
Lunds kommun för samråd

Ole Kasimir
planchef

Ella Swahn
planarkitekt

Beslut expedieras till:
JM AB, Box 327, 201 23 Malmö
Akten
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Diarienummer

2017-08-11

BN 2017/0293

Byggnadsnämnden i Lund

Handläggare: Ella Swahn
Tel 046-359 56 57
E-post: ellinor.swahn@lund.se

Detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 m fl i Stångby,
– samråd
Stångby Öster II
PÄ 31/2017

Sammanfattning
JM AB inkom 2008-12-03 med planansökan för del av Vallkärratorn
8:8 m fl med syfte att bygga bostäder. Byggnadsnämndens presidium
gav 2009-04-29 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta
detaljplan med normalt förfarande.
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-08-10 dels om
avskrivning av det ursprungliga ärendet ovan, dels om nytt planuppdrag
för att detaljplanen ska kunna hanteras enligt aktuell lagstiftning.
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat
planförslag med syftet att möjliggöra:
• Blandad och varierad bostadsbebyggelse
• Stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel
• Möjlighet till kommersiell och social service samt verksamheter
• En skola och en förskola
• Park i anslutning till skolan
• Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som
sammankopplas med omgivande gatunät
• Bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
Plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-08-11 (denna
handling)
Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2017-08-11
Illustration, upprättad 2017-08-11
Planbeskrivning, upprättad 2017-08-11

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

046-35 63 80

stadsbyggnadskontoret@lund.se

www.lund.se
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Barnets bästa
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov
och situation i enlighet med barnkonventionen tagits.
Barn i Stångby ges förutsättningar till en bra uppväxtmiljö med tillgång
till ytor för lek och idrott samt en god tillgång till gröna miljöer i olika
storlekar. Det finns ett befintligt föreningsliv i Stångby idag som ger
förutsättningar för barn och unga att skapa och odla olika intressen. Säkra
gång- och cykelstråk till skola har eftersträvats liksom en god
tillgänglighet inom området. Trafikmiljön utformas för att skapa en
trivsam och säker miljö med hastighetsdämpande åtgärder.
Tjänstemän från Stadsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen har
under planarbetet varit på plats i Stångby en eftermiddag varannan vecka
för att föra en dialog om ortens utveckling och svara på frågor, och då
träffat både barn och vuxna.

Ärendet
JM AB inkom 2008-12-03 med planansökan för del av Vallkärratorn 8:8
m fl med syfte att bygga bostäder. Byggnadsnämndens presidium gav
2009-04-29 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan med
normalt förfarande.
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-08-10 dels om
avskrivning av det ursprungliga ärendet ovan, dels om nytt planuppdrag
för att detaljplanen ska kunna hanteras enligt aktuell lagstiftning. I
samband med det nya planuppdraget inkorporerades även fastigheten
Vallkärratorn 8:7 i aktuell detaljplan.
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat
planförslag med syftet att möjliggöra:
• Blandad och varierad bostadsbebyggelse
• Stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel
• Möjlighet till kommersiell och social service samt verksamheter
• En skola och en förskola
• Park i anslutning till skolan
• Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som
sammankopplas med omgivande gatunät
• Bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Planförslaget utgår från Stångbys karaktär idag. Förslaget har tät och
småskalig bebyggelse, finmaskigt gatunät med tydliga kvartersgränser,
små gröna platser och vida utblickar mot landskapet.
Småstadens och trädgårdsstadens skala och gröna karaktär står som
förebild för utbyggnaden, med tätare bebyggelse i som mest fyra
våningar närmast stationen och lägre bebyggelse längre ut. Planarbetet
har skett i nära samarbete med JM AB och White arkitekter.
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Aktuellt planområde
Stationsområde och järnväg

Dispositionsplan för Stångby framtagen i samverkan mellan Stadsbyggnadskontoret,
Tekniska förvaltningen, Brunnberg och Forshed arkitektkontor, JM AB och White
arkitekter. Planområdet markerat med svart linje.

Vid bedömning av om planförslaget kan antas medföra betydande
miljöpåverkan konstateras sammanfattningsvis att planförslaget innebär
att högklassad jordbruksmark tas i anspråk, men också att ett redan
etablerat samhälle kan byggas vidare. Stångby byggs ut kring ett
befintligt kollektivtrafikstråk med ett befintligt stationsläge, vilket ger
goda möjligheter till hållbart resande och medger ett effektivt utnyttjande
av redan utbyggd infrastruktur. En större befolkning i Stångby ger
möjligheter till ytterligare service, vilket ger förutsättningar för ett
hållbart och attraktivt vardagsliv för många.
Utbyggnaden av Stångby har bearbetats och konsekvensbedömts i
översiktsplanen. Kommunen har i ÖP 2010 och FÖP Stångby bedömt att
ny bostadsbebyggelse, från ett hållbarhetsperspektiv, framför allt ska ske
i form av förtätning samt lokaliseras till tätorter med spårbunden
kollektivtrafik. Stångby utgör en av de tätorter som pekas ut i ÖP 2010.
Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett genomförande av
planförslaget bedöms som helhet innebära en god hushållning av mark,
vatten och andra naturresurser.
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Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att skicka ut detaljplan för del av Vallkärratorn 8:8 m fl i Stångby,
Lunds kommun för samråd

Ole Kasimir
planchef

Ella Swahn
planarkitekt

Beslut expedieras till:
JM AB, Box 327, 201 23 Malmö
Akten
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Daniel Hansson
planarkitekt
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-11-08

1 (2)
Diarienummer

BSL 2017/0908

Barn- och skolnämnd Lund stad

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

Samråd - Förslag till bildande av
naturreservatet Kaninlandet, Torna Hällestad i
Lunds kommun
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har utarbetat ett förslag till bildande av
naturreservatet ”Kaninlandet”. Förslaget godkändes för samråd av
Tekniska nämnden den 20 september 2017. Barn- och skolnämnd Lund
Öster har fått remissen för yttrande då Naturskolan är organiserat under
nämndens ansvarsområde. Kaninlandet är en biologiskt rik sandmark
med stor mångfald av sandlevande insekter. Området är ett värdefullt
område för friluftslivet och förskolor och skolor nyttjar området i
undervisning och för utflykter. Samrådsförslaget innebär inte några
begränsningar för fortsatt studieverksamhet i området varför
förvaltningen inte har någon erinran mot förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Samråd - Förslag till bildande av naturreservatet
Kaninlandet, Torna Hällestad i Lunds kommun 2017-11-08.
Tekniska nämnden. Remissmissiv 2017-09-27. Förslag till bildande av
naturreservatet Kaninlandet dnr 2017/603
Tekniska nämnden. Förslag till beslut om bildande av naturreservatet
Kaninlandet dnr 2017/603
Tekniska nämnden. Förslag till skötselplan för naturreservatet
Kaninlandet, dnr 2017/603
Tekniska nämnden. Sändlista 2017-09-05.

Barnets bästa
Syftet med ett naturreservat är att bevara och utveckla ett område för
framtiden. Kaninlandet är en biologiskt rik sandmark med många
sandlevande insekter. Genom reservatsskydd så stärks området som
rekreationsområde för barn och kommande generationers barn.

Ärendet
Kaninlandet ligger beläget sydväst om Torna Hällestad, 1,5 mil öster om
Lund. Området är en biologiskt rik sandmark med en stor mångfald av

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 55
22100 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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BSL 2017/0908

sandlevande insekter. Området är till stor del omgivet av en vacker
rullstensås och busk- och trädridåer. I nordost ansluter bebyggelsen och i
öster Hällestadvägen och idrottsplatsen. Den öppna marken används av
de närboende främst som strövområde och ridning.
Området framställs av tekniska förvaltningen som en av Skånes
viktigaste lokaler för den insektsfauna som är beroende av en öppen,
sandig och blomrik miljö. I området är 51 rödlistade arter kända, och
flertalet av dem är knutna till sandmarker. Mest unikt är det stora antalet
gaddsteklar och fjärilar.
Kaninlandet utgör ett värdefullt område för friluftslivet. Det tätortsnära
läget erbjuder lättillgänglig närrekreation i ett öppet landskap. Förskolor
och skolor utnyttjar området för undervisning och utflykter.
Barn- och skolförvaltning Lund Stad framför att samrådsförslaget inte
bör innebära begränsningar för fortsatt studieverksamhet med besök av
förskolor och skolor till området varför förvaltningen inte har någon
erinran mot förslaget

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

som eget yttrande överlämna Tjänsteskrivelse Samråd - Förslag till
bildande av naturreservatet Kaninlandet, Torna Hällestad i Lunds
kommun 2017

Mats Jönsson
Skoldirektör

Gustav Svensson
Lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Tekniska förvaltningen
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Tekniska förvaltningen
Park- och naturkontoret

Missiv
2017-09-27

1(1)

Peter Johnsen
046-359 52 76

Till berörda enligt sändlista

peter.johnsen@lund.se

Samråd – Förslag till bildande av naturreservatet
Kaninlandet
Dnr 2017/603
Tekniska förvaltningen har utarbetat ett förslag till bildande av naturreservatet
”Kaninlandet” (se bilaga). Förslaget godkändes för samråd av Tekniska
nämnden den 20 september 2017.
Ni erbjuds härmed möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Eventuella
synpunkter ska vara Tekniska förvaltningen tillhanda senast den 10 november
2017.
Möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter (samrådsmöte) finns då
personal från park- och naturkontoret torsdagen den 19 oktober kl 16-18 finns
tillgängliga vid Torna Hällestad lanthandel. Anslag kommer att sättas upp i
samband med mötet.
Förslaget kommer att finnas tillgängligt på Tekniska förvaltningen i Lund.
Ytterligare upplysningar kan lämnas av naturvårdsbiolog Peter Johnsen,
Tekniska förvaltningen, Box 41, 221 00 LUND, tel: 046-359 52 76,
peter.johnsen@lund.se.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND
Park- och naturkontoret

Peter Johnsen
naturvårdsbiolog

Bilaga:
Förslag till bildande av naturreservatet ”Kaninlandet” med tillhörande
skötselplan.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Byggmästaregatan 4

046-35 50 00

046-14 68 65

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se

Page 201 of 446

Lund 2017-09-05

Förslag till bildande av naturreservatet Kaninlandet i Lunds
kommun
Sändlista:
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ
Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM
Boverket, Box 534, 371 23 KARLSKRONA
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 STOCKHOLM
SGU, Box 670, 751 28 UPPSALA
Lantmäterimyndigheten, Lantmäteriet, Box 50590, 202 15 MALMÖ
Skogsstyrelsen, Box 6, 243 21 HÖÖR
Trafikverket, Region Skåne, Box 543, 291 25 KRISTIANSTAD
Polismyndigheten i Lund, Box 13, 221 00 LUND
Naturskyddsföreningen i Skåne, Box 1013, 221 04 LUND
Lunds Naturskyddsförening, Nils Bjelkegatan 4 B, 222 20 Lund
Lundabygdens fågelklubb, Lars G R Nilsson, Kämpagränden 21B, 224 76 LUND
Lunds Botaniska Förening, Botaniska Museet, Ö. Vallgatan 18, 223 61 LUND
Friluftsfrämjandet, Lundaavdelningen, Vårvädersvägen 41, 222 27 LUND
Lunds Fältbiologer, Ingrid Wahlman, Borgåslingan 46, 224 72 LUND
Kulturen, Stadsantikvarien, Box 1095, 221 04 LUND
Entomologiska sällskapet i Lund, c/o Ekologihuset, Sölvegatan 37, 223 62 LUND
Puggehatten – Skånes mykologiska förening, Botaniska muséet, Box 117, 221 00 LUND
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kraftringen, Box 25, 221 00 LUND
VA SYD, Box 191, 201 21 MALMÖ
Miljönämnden
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Barn- och skolnämnd Lund Stad
Tekniska förvaltningen: Gatu- och trafikkontoret, Mark- och exploateringskontoret
Torna Hällestad byförening, webadmin@torna-hallestad.se
Torna Hällestads samfällighetsförening, Anne Rydén, Tvedöravägen 10, 247 45 TORNA
HÄLLESTAD
Torna Hällestads IF, c/o Per Svensson, Sunnanväg 18 L, 222 26 LUND
Hällestad 8:60, Marie Jönsson, Lärarvägen 9, 247 45 TORNA HÄLLESTAD
Hällestad 8:146, Inger Valeur & Håkan Wallander, Lärarvägen 7, 247 45 TORNA
HÄLLESTAD
Hällestad 8:202, Miljöhus i Hällestad AB, Joakim Ewets, Nattsländegatan 14, 222 70 LUND
Hällestad 8:82, Annika Hecktor, Veberöd 334, 247 96 VEBERÖD
Hällestad 8:79, Rickard & Ann Karin Lisbeth Tell, Dalby 841, 247 94 DALBY
Hällestad 8:148, Elisabeth & Finn Lendelund, Hällestad 782, 247 95 TORNA HÄLLESTAD
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Bildande av naturreservatet Kaninlandet i Lunds kommun

Beslut
Kommunfullmäktige i Lunds kommun beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808)
att förklara det område som avgränsats på bifogad karta (bilaga 1) som naturreservat.
För att trygga syftet med naturreservatet ska de föreskrifter gälla, som anges nedan med stöd
av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken.
Med stöd av 3 § Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m m, fastställer kommunen
bifogad skötselplan, (bilaga 2).
Uppgifter om naturreservatet
Namn
Kommun
NV/DOS-ID
Gränser
Fastighet
Markägare
Läge
Koordinater
Naturgeografisk region
Vegetationszon
Areal
Förvaltare

Kaninlandet
Lund
xxxx
Området är markerat med röd heldragen linje på bifogad karta
(bilaga 1)
del av Hällestad 8:144
Lunds kommun
15 km öster om Lund
X 1349370 Y 6174487 RT90
Skånes sediment och horstområde
Södra lövskogsregionen
7,9 ha
Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Syftet med naturreservatet
Syftet med reservatet Kaninlandet är att långsiktigt bevara och utveckla de höga faunavärden,
främst avseende gaddsteklar och fjärilar, som finns i området.
Reservatsföreskrifter
A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i markägares och
annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturreservatet.
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:
1. uppföra ny byggnad eller annan anläggning såsom flaggstång, mast, antenn,
vindkraftverk, luft- eller markledning,
2. bedriva täkt, gräva, schakta, dika, utfylla eller på annat sätt skada fast naturföremål,
ytbildning eller grässvålen,
3. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, gödselmedel eller
jordförbättringsmedel,
4. plantera, så eller sätta ut för trakten främmande växt- eller djurart,
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5. sätta ut bikupor.

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och annan sakägares
skyldighet att tåla visst intrång
För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktas markägare och innehavare av särskild
rätt till fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom naturreservatet:
1. utmärkning av, skyltning till och upplysning om naturreservatet, skötsel av mark
innefattande röjning, bränning, markberedning enligt skötselplanen, borttagande av
främmande eller invasiva arter,
2. utförande av åtgärder för, av förvaltaren, utpekade arter,
3. utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens
tillgänglighet,
4. undersökningar i samband med dokumentation och uppföljning av fauna och flora

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas
samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:
1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada levande och döda träd, fast naturföremål
eller ytbildning,
2. cykla förutom på anvisad väg, stig eller plats,
3. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,
4. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
5. elda
6. ställa upp eller övernatta i husbil, husvagn eller liknande
Det är förbjudet utan förvaltarens medgivande att:
1. samla in ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning
att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
2. bedriva övnings- eller tävlingsverksamhet,
3. utföra någon form av anläggning eller ställa ut för reservatet främmande föremål,
4. framföra motordrivet fordon,

Undantag från föreskrifter
Föreskrifterna under A och C utgör ej hinder för;
1. tillsyn och åtgärder i samband med förvaltarens tillsyn och skötsel av området.
2. tillsyn och åtgärder i samband med VA Syds och Trafikverkets anläggningar.
3. drift och underhåll av vid tidpunkten för detta beslut befintlig ledningar och
anläggningar tillhörande kommunen, VA Syd, el-, energi- och/eller teledistributör.
Inför utförande av arbete ska samråd ske med kommunen. Vid akuta
underhållsåtgärder kan samråd ske sedan arbetet inletts.
4. samt anordnande av information i enlighet med av kommunen fastställd skötselplan
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Dispens från dessa bestämmelser kan, om det finns särskilda skäl, lämnas av kommunen
enligt 7 kap 7 § miljöbalken. Dispensärenden hanteras av miljönämnden.

Upplysningar
Kommunen vill upplysa om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än
reservatsföreskrifterna gäller för området, exempelvis:
•

•
•
•
•

Fridlysningsbestämmelser. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och
bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt- och djurarter är fridlysta
enligt 8 kap miljöbalken och artskyddsförordningen.
2 kap, lag (1988:950) om kulturminnen m m med bestämmelser om skydd för fasta
fornlämningar,
terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) med
vissa förbud mot körning i terräng,
15 kap 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning,
lokala, kommunala ordningsföreskrifter.

Beskrivning av området
Kaninlandet ligger beläget strax sydväst om Torna Hällestad, 1,5 mil öster om Lund. Området är en
biologiskt rik sandmark med en stor mångfald av sandlevande insekter.
Området är till stor del omgivet av en vacker rullstensås och busk- och trädridåer. I nordost ansluter
bebyggelsen och i öster Hällestadsvägen och idrottsplatsen. Den öppna marken används av de
närboende främst som strövområde och för ridning.

Skäl för beslut
Kaninlandet är en av Skånes viktigaste lokaler för den insektsfauna som är beroende av en öppen,
sandig och blomrik miljö. I området är 51 rödlistade arter kända, och flertalet av dem är knutna till
öppna sandmarker. Mest unikt är det stora antalet gaddsteklar och fjärilar.
Kaninlandet utgör ett värdefullt område för friluftslivet. Det tätortsnära läget erbjuder
lättillgänglig närrekreation i ett öppet landskap. Förskolor och skolor utnyttjar området i
undervisningen och för utflykter.
I ”Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun” beskrivs områdets höga
zoologiska, botaniska och rekreativa värden (7.4.12.9, klass 2).
Kommunen gör bedömningen att ordningsföreskrifterna inom naturreservatet är av så
begränsad omfattning att det inte innebär något allvarligt försvårande av områdets nyttjande i
enlighet med vad som annars gäller enligt allemansrätten.
Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenresurser samt Lunds kommuns översiktsplan.
Av ovan angivna skäl bör det angivna området avsättas som naturreservat.
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Skötselplan och förvaltning av naturreservatet
Enligt 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. skall en skötselplan ingå i
varje beslut om bildande av ett naturreservat. Kommunfullmäktige fastställer med stöd av 3 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. nedanstående
skötselplan att gälla tills vidare (bilaga 3). Inom ramen för denna kan kommunen fortlöpande
meddela direktiv om förvaltningen.
Lunds kommun och den nämnd som har naturvårdsansvaret skall vara naturvårdsförvaltare.
Vid förvaltningen skall samråd ske med övriga berörda förvaltningar inom Lunds kommun
och berörda myndigheter.
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling samt i ortstidning enligt 27§ förordningen
om områdesskydd. Sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd i
ortstidning.

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, förvaltningsavdelningen (se bilaga 4).
Sammanställningen från remissförfarandet bilägges beslutet (bilaga 5).
Beslut i detta ärende har fattats av kommunfullmäktige i Lunds kommun vid sammanträde
den xx, protokoll §xx (dnr KS xx, bilaga 6).

Bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Karta över naturreservatet med avgränsning.
Översiktskarta
Skötselplan
Hur man överklagar
Remissammanställning
Kommunfullmäktige beslut
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Sändlista:
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ
Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM
Boverket, Box 534, 371 23 KARLSKRONA
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 STOCKHOLM
SGU, Box 670, 751 28 UPPSALA
Lantmäterimyndigheten, Lantmäteriet, Box 50590, 202 15 MALMÖ
Skogsstyrelsen, Box 6, 243 21 HÖÖR
Transportstyrelsen 601 73 Norrköping
Polismyndigheten i Lund, Box 13, 221 00 LUND
Havs- och vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg
Statens jordbruksverk, Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
Naturskyddsföreningen i Skåne, Box 1013, 221 04 LUND
Lunds Naturskyddsförening, Leif Runeson, Lagerbrings väg 6E, 224 60 LUND
Lundabygdens fågelklubb, Lars G R Nilsson, Kämpagränden 21B, 224 76 LUND
Lunds Botaniska Förening, Botaniska Museet, Ö. Vallgatan 18, 223 61 LUND
Friluftsfrämjandet, Lundaavdelningen, Vårvädersvägen 41, 222 27 LUND
Lunds Fältbiologer, Ingrid Wahlman, Borgåslingan 46, 224 72 LUND
Kulturen, Stadsantikvarien, Box 1095, 221 04 LUND
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Lunds Energi AB
Miljönämnden
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Tekniska förvaltningen: Gatu- och trafikkontoret, Mark- och exploateringskontoret
VA SYD, Box 191, 201 21 MALMÖ
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Skötselplan för naturreservatet
Kaninlandet i Lunds kommun
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Fig.1 Översiktskarta

Fig.2 Detaljkarta

Fig.3 Ortofoto 2016. Ljusa området plöjdes våren 2016.

Fig.4 Blåeld
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Innehållsförteckning
1. Syfte med reservatet
2. Beskrivning av området
2.1. Administrativa data
2.2. Historisk och nuvarande markanvändning
2.3. Bevarandevärden
2.3.1.Biologisk beskrivning
2.3.2.Geovetenskaplig beskrivning
2.3.3.Friluftsliv
2.3.4.Inventeringar, planer och program

3. Markanvändning och skötsel
3.1. Övergripande bevarandemål
3.2. Generella riktlinjer
3.3. Skötselåtgärder

4.
5.
6.
7.

Friluftsliv och rekreation
Uppföljning och dokumentation
Källor
Bilagor
7.1 Karta med reservatsgränser
7.2 Rödlistade arter

3
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Skötselplan för naturreservatet Kaninlandet

Kaninlandet ligger beläget strax sydväst om Torna Hällestad, 1,5 mil öster om Lund. Området
är en biologiskt rik sandmark med en stor mångfald av sandlevande insekter. Kaninlandet är
en av Sveriges artrikaste vildbilokaler.

1. Syfte med reservatet

Syftet med reservatet Kaninlandet är att långsiktigt bevara och utveckla de höga
faunavärden, främst avseende gaddsteklar och fjärilar, som finns i området.

2. Beskrivning av området
2. 1 Administrativa data
Namn
Läge
Fastighetsbeteckning
Markägare
Län
Kommun
Församling/socken
Skyddsform
Beslutsdatum
Naturvårdsförvaltare
Vegetationszon
Naturgeografisk region
Gränser
Areal

Kaninlandet
15 km öster om Lund
del av Hällestad 8:144
Lunds kommun
Skåne
Lund
Dalby/Hällestad
Naturreservat (enligt 7 kap 4§ Miljöbalken)
2017-xx-xx
Lunds kommun, Tekniska förvaltningen
Nemorala zonen (sydsvenska lövskogsregionen)
Skånes sediment- och horstområde
Områdets gränser finns utmarkerade enligt karta i
bilaga 7.1
7,9 ha

2.2 Historisk och nuvarande markanvändning
Kaninlandet har tidigare, före 1950-talet, till största delen använts som åkermark. På
enskifteskartan från 1830-talet beskrivs området till stora delar bestå av ”sandmylla”. Den
nordvästra delen har varit ängsmark och utmed områdets västra del har det vuxit lövskog.
Fram till slutet av 1950-talet låg det en gård centralt i området.
Kaninlandet avgränsas i söder av en åsbildning som tidigare även fanns i områdets västra
gräns innan den exploaterades i den delen.
Området har, såvitt känt, sedan 1960-talet legat obrukad.
Sedan slutet av 1990-talet har Lunds kommun genomfört olika former av markstörning
(främst eldning, slåtter, grävning, plöjning och harvning) för att gynna sandmarksfaunan och
den störningsgynnade sandmarksfloran.
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Fig 5. Den Skånska rekognoseringskartan från år 1812.
Gult är åkermark, grönt ängsmark och vitt skogsmark.

Fig 6. Ortofoto från år 1940.

Fig 7. Ortofoto från år 1973. Delar av åsen har brutits ut
och skog har avverkats. Området förefaller ligga obrukat.
Talldungen i sydost är troligen planterad under början av
1960-talet.

Fig 8. Ortofoto från år 2007. Stigar från framförallt
ridning och område som har plöjts under våren 2006
syns tydligt
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2.3 Bevarandevärden
2.3.1 Biologisk beskrivning

Kaninlandet är en av Skånes viktigaste lokaler för den insektsfauna som är beroende av en
öppen, sandig och blomrik miljö. I området är 51 rödlistade arter kända, och flertalet av dem
är knutna till öppna sandmarker. Mest unik är det stora antalet gaddsteklar och fjärilar.
Några av de mest exklusiva arterna är sandjägarstekel Methoca ichneumonides (EN), mjölfly
Eublemma minutata (EN), batavsandbi Andrena batava (VU), monkesolbi Dufourea halictula
(VU) och streckhedspinnare Spiris striata (VU).
Storblodbi, vårsidenbi, storfläckig pärlemorfjäril och kamgräsfjäril är för området typiska
arter som är lätta att känna igen.
De skyddsvärda insekterna och floran är beroende av återkommande störning av marken i
form av t ex ridning, grävning, harvning, slåtter och bränning. Många arter gräver ut sina bon
i solvarma sandblottor som kontinuerligt behöver finnas på många ställen i området.
Många insektsarter livnär sig på nektar och pollen från de örter som koloniserar den öppna
sandmarken. Vanliga arter är sandvita, blåmonke, blåeld, rotfibbla, backtimjan (NT) och
hedblomster (VU).
I buskridåerna växer det olika videarter som är viktiga pollenkällor under den tidiga våren.
2.3.2 Geovetenskaplig beskrivning

Torna Hällestad ligger beläget strax invid Vombsjösänkan. Sänkan är ett
isavsmältningsområde där den stora issjö som fanns här skapat ett stort och flackt område.
Det sjö- och åsediment som förekommer i Kaninlandet har ett stort inslag av sand. Dessa
stora sandavlagringar har skapat unika förutsättningar för de biologiska värden som
förekommer i området.
2.3.3 Friluftsliv

Närheten till Torna Hällestad gör att boende ofta nyttjar området för promenader, ridning
och utflykter. Lokalen är även välkänd bland entomologer som besöker området.
Kaninlandet används även som uteklassrum för skolklasser och förskolegrupper. Friluftslivets
inverkan på området är framförallt positiv då det ojämna slitaget från såväl hästar som
människor påverkar marken på olika sätt och skapar en variation som gynnar mångfalden.
2.3.4 Inventeringar, planer och program

Kaninlandet finns omnämnt i ”Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun –
bevarande och utveckling”. I programmet har området tilldelats ett klass 2-värde baserat på
de biologiska värden som finns här. Ett flertal insektsinventeringar har genomförts i
området. Kaninlandet förekommer även i Länsstyrelsens Naturvårdsprogram för Skåne.
Området är även definierat som riksintresse för naturvård och för friluftsliv baserat på MB
kap 3.
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3. Markanvändning och skötsel
3.1 Övergripande bevarandemål

Det övergripande målet för Kaninlandet är att bevara och utveckla den sandmarksberoende
faunan och floran.
3. 2 Generella riktlinjer

Den skötsel som bedrivs ska ske på ett sådant sätt att områdets mosaikartade struktur med
öppna sandblottor och sandområden i tidiga successionsstadier bibehålls. Växt- och
djurarter som riskerar att motverka syftet med naturreservatet ska missgynnas. Friluftsliv
och andra aktiviteter som inte riskerar att missgynna områdets fauna och flora ska vara
tillåten.
3.3. Skötselåtgärder
Den biologiska mångfalden som finns i Kaninlandet är beroende av skötsel för att värdena
ska upprätthållas.
De sandblottade markerna kräver åtgärder för att förhindra igenväxning. Men de
marklevande insekterna finns i marken året om och kan påverkas negativt om främst
områden med redan blottad sand grävs om.
Vid skötselåtgärder ska olika grad av markstörning eftersträvas. Många skyddsvärda arter
gynnas av sandblottor, gropar, hak och diken. Mindre partier kan grävas om för att få fram
ren humusfri sand. Det humusrikare materialet läggs då underst i gropen som sedan fylls
med ren sand. Plöjning och harvning ger en grundare bearbetning och kan också skapa bra
kanter för bobyggande. Åtgärderna sker med fördel så att en mosaikstruktur erhålls.
Åtgärderna bör återkomma med ojämna mellanrum så att miljöer i olika stadier av
igenväxning finns i området.
Det kan finnas behov av att kontakta entomologisk expertis innan åtgärder utförs så att inte
värdefulla bomiljöer förstörs. Av den anledningen kan det ur ett skötselperspektiv vara
värdefullt med återkommande uppföljningar av faunan.
Bränning och slåtter av gräs och örter kan komplettera mekanisk bearbetning.
Runt den öppna ytan växer det värdefulla videbuskar. Dessa bör kompletteras med
ytterligare viden av hankön för att öka mängden pollenkällor under tidig vår. Blommande
buskar som t ex hagtorn bör också gynnas. Sticklingar och plantor som sätts ut bör vara av
lokal proveniens.
Tallbeståndet i sydväst kan bibehållas eller huggas bort och ersättas av en mer öppen
sandmiljö alternativt blommande buskar.
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4. Friluftsliv och rekreation
Området används främst av de närboende. Flera ridstigar går genom och runt Kaninlandet.
Skåneleden passerar i den västra delen.
Området tål slitage men konfliktsituationer kan i undantagsfall uppstå om nektar- och
pollenkällor (blommor) eller bomiljöer skadas.
Information om områdets rika insektsliv bör finnas tillgängligt som folder eller skyltar.
Reservatets gränser ska vara utmärkta och informationstavlor med reservatsbestämmelser
ska finnas.

5. Uppföljning och dokumentation
De skötselåtgärder som utförs ska dokumenteras. Flygbilder/ortofoton ger en bra översiktsbild.
Entomologisk expertis bör konsulteras med jämna mellanrum för att diskutera och följa upp lämpliga
skötselåtgärder.
En mer omfattande biologisk uppföljning bör utföras var ca tionde år med tonvikt på rödlistade bin
och fjärilar. I samband med uppföljningen bör även områdets status för hotade arter, utförda
skötselåtgärder och framtida skötselbehov utvärderas.

6. Källor
Karlsson T, Larsson K/Naturvårdsverket. Åtgärdsprogram för vildbin på ängsmark 20112016. 2011.
Karlsson T, Larsson K, Björklund J-O/Naturvårdsverket. Åtgärdsprogram för vildbin och
småfjärilar på torräng 2011-2016. 2011.
Larsson, K. Kaninlandet vid Torna-Hällestad: Uppföljning av insektslivet på grävda
sandblottor 2006-2008. 2008.
Larsson, K/Länsstyrelsen i Skåne. Inventering av gaddsteklar på plöjda och grävda ytor på
Revingehed 2010. 2011.
Lunds kommun. Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun – bevarande och
utveckling. 2006.
Nilsson L, A & Willhelm, M/Naturvårdsverket. Åtgärdsprogram för batavsandbi, fältsandbi
och flodsandbi 2014-2018. 2015.
Sörensson, M. Insektsinventering av Kaninlandet. 1999.
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7. Bilagor

7.1 Karta med reservatsgränser (röd heldragen linje)
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7.2 Rödlistade arter (2017)

Rödlistade arter vid Kaninlandet, T Hällestad
Sammanställd av Krister Larsson aug 2017.

Gaddsteklar
Stäppbandbi

Halictus leucaheneus

EN

rovstekel
Sandjägarstekel
Batavsandbi

Lindenius pygmaeus
Methoca ichneumonides
Andrena batava

EN
EN
VU

Monkesolbi

Dufourea halictula

VU

Storfibblebi

Panurgus banksianus

VU

Stäppsmalbi
Bombus muscorum
Klöversidenbi
Hedsidenbi
Guldsmalbi
Sandsmalbi
Dynsmalbi
Lusernbi
Kölnackad gökrovstekel
Punktblodbi

Lasioglossum brevicorne
Mosshumla
Colletes marginatus
Colletes fodiens
Lasioglossum aeratum
Lasioglossum sabulosum
Lasioglossum tarsatum
Melitta leporina
Nysson tridens
Sphecodes puncticeps

VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

Mjölfly

Eublemma minutata

EN

Sandfältsljusmott
Åkerväddsantennmal
Streckhedspinnare
Ängsmetallvinge
Hedpärlemorfjäril
Mindre blåvinge
Sötvedelvecklare
Silversmygare
Violettkantad guldvinge
Mindre purpurmätare
Ängsnätfjäril
Sotnätfjäril
Svartfläckig blåvinge
Almsnabbvinge
Sexfläckig bastardsvärmare
Bredbrämad
bastardsvärmare
Mindre bastardsvärmare

Pyrausta aeralis
Nemophora metallica
Spiris striata
Adscita statices
Argynnis niobe
Cupido minimus
Cydia pallifrontana
Hesperia comma
Lycaena hippothoe
Lythria cruentaria
Melittaea cinxia
Melittaea diamana
Phengaris arion
Satyrium w-album
Zygaena filipendulae
Zygaena lonicerae

EN
VU
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

Zygaena viciae

NT

Apion interjectum

NT

Fjärilar

Skalbaggar

Mellangulspetsvivel

ÅGP (Vildbin och
småfjärilar på torräng)
ÅGP (Hotade arter på
Salix)
ÅGP (Vildbin och
småfjärilar på torräng)
ÅGP (Vildbin och
småfjärilar på torräng)

ÅGP (Vildbin och
småfjärilar på torräng)

ÅGP
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bladbagge
vivel
vivel
Smal frölöpare
Knubbfrölöpare
Oval frölöpare
bladbagge

Tvåvingar

Stor sandrovfluga
Gulringad vedharkrank

Skinnbaggar

styltskinnbagge

Kärlväxter

Vittåtel
Hedblomster
Backtimjan

Fåglar

Tornseglare
Spillkråka
Gröngöling

Cassida prasina
Ceutorhynchus molleri
Gonops lunatus
Harpalus anxius
Harpalus picipennis
Harpalus servus
Labidostomis longimana

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

Antipalus varipes
Ctenophora flaveolata

VU
NT

Gampsocoris puncticeps

NT

Aira caryophyllea
Helichrysum arenarium
Thymus serpyllum

VU
VU
NT

Apus apus
Dryocopus martius
Picus viridis

VU
NT
NT
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-11-08

1 (2)
Diarienummer

BSL 2017/1022

Barn- och skolnämnd Lund stad

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

Yttrande över Detaljplan för Tegelbruket 2 och
4 samt del av Tegelbruket 3 m.fl. i Lund,
Lunds kommun - Granskningshandling
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med
studentbostäder och tillhörande funktioner för Kristianstads och
Helsingkronas nationer (fastigheterna Tegelbruket 2 och 3) samt ny
bostadsbebyggelse och viss del kommersiella lokaler på fastigheten
Tegelbruket 4. Barn- och skolförvaltningen lämnar inga ytterligare
synpunkter utöver det som meddelades i samrådet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yttrande över Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt
del av Tegelbruket 3 m.fl. i Lund, Lunds kommun –
Granskningshandling 2017-11-08
BN Underrättelse-Granskning 2017-10-24 Detaljplan för Tegelbruket 2
och 4 samt del av Tegelbruket 3 m.fl. – Nämnder
BN Planbeskrivning 2017-10-17 Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt
del av Tegelbruket 3 m.fl
BN Plankarta med illustration 2017-10-17 Dpl för Tegelbruket 2 och 4
samt del av Tegelbruket 3 m.fl
BN Utlåtande efter samråd 2017-10-17 Detaljplan för Tegelbruket 2 och
4 samt del av Tegelbruket 3 m.fl

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Det har konstaterats att barn i den planerade
bostadsutbyggnaden kommer ha tillgång till både förskola och skola i sitt
närområde.

Ärendet
Planförslaget innefattar:
•Förtätning med sex nya bostadshus, innehållande ca 150-180
bostadslägenheter och studentrum.
•Möjlighet till centrumverksamheter i bottenvåningarna på samtliga av de
nya bostadshusen.
•Skydds- och varsamhetsbestämmelser för befintlig huvudbyggnad på
fastigheten Tegelbruket 2.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 55
22100 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2017-11-08

BSL 2017/1022

Barn- och skolförvaltningens synpunkter
Barn- och skolförvaltningen har inga ytterligare synpunkter.

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

som eget yttrande överlämna Tjänsteskrivelse Yttrande över
Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt del av Tegelbruket 3 m.fl. i
Lund, Lunds kommun – Granskningshandling 2017-11-08

Mats Jönsson
Skoldirektör

Gustav Svensson
Lokalplanerare

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
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Underrättelse−Granskning
2017-10-24
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Kommunkontoret
Miljöförvaltningen
Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt del av Tegelbruket 3 m.fl.
i Lund, Lunds kommun
Tornavägen 9
PÄ 12/2016a
Rubricerad detaljplan upprättad 2017-10-17 hålls tillgänglig för berörda sakägares
granskning under tiden 25 oktober – 8 november 2017.
Detaljplanen remitteras härmed för granskning.
Yttrande ska ha inkommit till byggnadsnamnden@lund.se senast den 8 november 2017.
Om ni ej kan avge yttrande inom denna tid vill vi ha underrättelse härom.
I annat fall kan ärendet komma att avgöras utan beaktande av era synpunkter.
BYGGNADSNÄMNDEN I LUND
Enligt uppdrag

Madeleine Rosqvist
planadministratör

Bilaga
Detaljplaneförslag – granskningshandling 2017-10-17
Handlingar finns även på www.lund.se/planerpagang

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

046-35 63 80

stadsbyggnadskontoret@lund.se

www.lund.se
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Byggnadsnämnden

Så här handläggs detaljplanen som ni har fått på remiss
Förenklat förfarande
•
•
•
•

Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
Under samrådet besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Samrådstiden är tre veckor, något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer
inte att ges.
Planförslaget kommer efter samrådet att överlämnas till byggnadsnämnden för beslut
om antagande.

Standardförfarande i delegation
•
•
•
•
•

X

Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
Under samrådet besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Samrådstiden är tre veckor.
Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Granskningstiden är två veckor.

Standardförfarande
•
•
•
•
•

Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
Under samrådet besvarar ni remissen på politisk nivå (nämndsremiss).
Samrådstiden är åtta-tolv veckor.
Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Granskningstiden är två veckor.

Utökat planförfarande
Görs exempelvis om detaljplanen inte stämmer överens med översiktsplanen, är av
betydande intresse för allmänheten eller antas medföra stor miljöpåverkan.
•
•
•
•
•

Postadress
Besöksadress

Byggnadsnämnden har skickat detaljplanen på samråd.
Under samrådet besvarar ni remissen på politisk nivå (nämndsremiss).
Samrådstiden är åtta-tolv veckor.
Under granskningen besvarar ni remissen på tjänstemannanivå (förvaltningsremiss).
Granskningstiden är tre veckor.

Box 41, 221 00 LUND
Brotorget 1

Telefon vx
046-35 50 00
Telefax
046-35
80
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E-post
Internet

byggnadsnamnden@lund.se
stadsbyggnadskontoret@lund.se
www.lund.se

GRANSKNINGSHANDLING

PÄ 12/2016a

1281K-P206

Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt
del av Tegelbruket 3 m.fl. i Lund, Lunds kommun
(Tornavägen 9)

Upprättad 2017-10-17

Innehåll:
Planbeskrivning
Plankarta med planbestämmelser och illustration
Utlåtande efter samråd 2017-10-17
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PLANBESKRIVNING
Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt del av
Tegelbruket 3 m.fl. i Lund, Lunds kommun
GRANSKNINGSHANDLING
UPPRÄTTAD: 2017-10-17
PÄ 12/2016a
1281K-P206

STANDARDFÖRFARANDE
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GRANSKNINGSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2017-10-17

1281K-P206
PÄ 12/2016a

Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en
plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver
plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta
förståelsen för plankartans innebörd.
Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva
om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska
allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan
hanteras antingen med standardförfarande eller utökat förfarande. Under
samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra
berörda att inkomma med synpunkter.
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INLEDNING
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med
studentbostäder och tillhörande funktioner för Kristianstads och
Helsingkronas nationer (fastigheterna Tegelbruket 2 och 3) samt ny
bostadsbebyggelse och viss del kommersiella lokaler på fastigheten
Tegelbruket 4. Skydds- och varsamhetsbestämmelser införs för Kristianstad
nations befintliga huvudbyggnad.
Planförslaget innefattar:
• Förtätning med sex nya bostadshus, innehållande ca 150-180
bostadslägenheter och studentrum.
• Möjlighet till centrumverksamheter i bottenvåningarna på samtliga av de
nya bostadshusen.
• Skydds- och varsamhetsbestämmelser för befintlig huvudbyggnad på
fastigheten Tegelbruket 2.
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§
miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen.
PLANDATA
Planområdets area: 1,2 ha
Antal/BTA bostäder: ca 150/ca 14 000 kvm
BTA planerad kommersiell service: ca 650 kvm

Handlingar
Till detaljplanen finns följande handlingar:
• Plankarta med planbestämmelser och illustration
• Planbeskrivning (denna handling)
• Utlåtande efter samråd
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget (tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret):
• Trafikbullerutredning Kristianstad nation 2016-10-03, Tyréns
• Trafikbullerutredning Svenska Hus 2017-01-15, Tyréns
• PM Dagvattenutredning Tegelbruket 2 mm 2017-10-11, WSP
• Översiktlig geoteknisk undersökning Tegelbruket 2 2016-10-04,
Geoexperten i Skåne AB
• Översiktlig geoteknisk undersökning Tegelbruket 3 2016-10-03,
Geoexperten i Skåne AB
• Översiktlig geoteknisk undersökning Tegelbruket 4 2016-10-03,
Geoexperten i Skåne AB
• PM Radon: Översiktlig geoteknisk undersökning Tegelbruket 2, 3
och 4 2016-10-19, Geoexperten i Skåne AB
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Trafikbullerutredning – Tegelbruket 2 2017-09-21, Tyréns
Trafikbullerutredning – Tegelbruket 3 2017-09-21, Tyréns
Trafikbullerutredning – Tegelbruket 4 2017-09-21, Tyréns
Miljöteknisk markundersökning kv Tegelbruket 2 2017-09-07,
Miljöfirman Konsult Sverige AB
Miljöteknisk markundersökning kv Tegelbruket 3 2017-09-07,
Miljöfirman Konsult Sverige AB
Miljöteknisk markundersökning kv Tegelbruket 4 2017-09-07,
Miljöfirman Konsult Sverige AB

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.
Standardförfarande tillämpas då förslaget till detaljplan är förenligt med
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och inte bedöms
vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Vidare bedöms förslaget till detaljplan inte medföra betydande
miljöpåverkan.
Medverkande
Planarkitekt: Henrik Nilsson
Planchef: Ole Kasimir
Trafikplanerare: Christoffer Karlsson
Landskapsarkitekt: Maria Borisson Lindvall
Bygglovsarkitekt: Pia Laike
Stadsantikvarie: Henrik Borg
VA-ingenjör: Madeleine Olsson, VA-Syd
Visualiserare: Benjamin Walfridzon Eriksson
Lantmätare: Kristin Håkansson
Exploateringsingenjör: Viktor Lindeborg
På fastighetsägarnas uppdrag har följande tagit fram förslag till ny
bebyggelse m.m:
Tegelbruket 2 (Kristianstad nation) – Bjartmar & Hylta Arkitekter
Tegelbruket 3 (Helsingkrona nation) – FOJAB Arkitekter
Tegelbruket 4 (Svenska Hus) – Jakobsson Pusterla
Plansökande
Kristianstad nation
Helsingkrona nation
Svenska Hus
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Enligt ÖPL-2010 ska området användas för bebyggelse.
Detaljplaner

Utdrag ur detaljplan L 57. Föreslaget planområde är markerat med rödprickad linje.

För större delen av området gäller detaljplan L 573, lagakraftvunnen 199302-25. Genomförandetiden för detaljplan L 573 gick ut 2008-02-25.
Enligt gällande detaljplan ska fastigheterna Tegelbruket 2 och 3 användas
för bostads- och/eller kontorsändamål. Fastigheten Tegelbruket 4 ska
användas för kontorsändamål.
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Utdrag ur detaljplan P43. Föreslaget planområde är markerat med svartprickad linje.

För en liten del av planområdet i öster gäller detaljplan P43.
Genomförandetiden för detaljplan P43 går ut 2018-01-03. Den del av
planområdet som berörs utgör bostadsändamål och är försedd med
bestämmelse om att byggnad inte får uppföras samt att marken ska vara
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.
Ramprogram
Arbete har påbörjats för att ta fram ett ramprogram för universitetsområdet
LTH. Planområdet ingår i området för ramprogrammet.
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Bevaringsprogram

Utdrag karta från Bevaringsprogram. Rödmarkerade byggnader – kulturhistoriskt
värdefulla byggnader. Svartmarkerade byggnader – byggnader som ingår i, eller
tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Huvudbyggnaderna på Tegelbruket 2, 3 och 4 redovisas som kulturhistoriskt
intressanta i det uppdaterade bevaringsprogrammet.
Huvudbyggnaden på Tegelbruket 2 anges som en kulturhistoriskt värdefull
byggnad. Huvudbyggnaderna på Tegelbruket 3 och 4 anges som byggnader
som ingår i, eller tillsammans med andra bygger upp en kulturhistoriskt
värdefull miljö.
Plandata och markägoförhållanden

Planområdet i Lund, planområdet är markerat med röd linje.

Planområdet omfattar fastigheterna Tegelbruket 2 och 4 samt del av
Tegelbruket 3 och Helgonagården 6:16. Inom planområdet finns ett servitut
avseende rätt att nyttja vägområde för åtkomst av transformatorstation, en
ledningsrätt avseende vatten och avlopp samt en ledningsrätt avseende el,
naturgas och fjärrvärme.
Samtliga fastigheter är privatägda.
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Befintlig stadsbild och markanvändning

Markanvändning, planområdet är markerat med röd linje
1. Kristianstads nation, bostadsbebyggelse
2. Gång- och cykelväg
3. Kontorsbyggnad
4. Professorsstaden, villabebyggelse
5. Sydskånska nationen, bostadsbebyggelse
6. Helsingkrona nation, bostadsbebyggelse
7. LTH parken
8. Maskinhuset, institutionsbyggnad
9. Planerad bostadsbebyggelse, studentbostäder
10. Tunaparken

Inom planområdet finns två större byggnader. På Tegelbruket 2 ligger
Kristianstads nations bostadsbyggnad i 4 våningar, gråputsad med inslag av
rött tegel och försedd med karakteristiska blå balkonger. Byggnaden är
placerad med väl tilltagen förgårdsmark mot Tornavägen och inordnad efter
samma nordsydliga riktningsmönster som huvudbyggnaderna på
grannfastigheterna Tegelbruket 1 och 3. Höga häckar mot Tornavägen ger
skydd åt fastighetens gröna gårdsmiljö.
På Tegelbruket 4 ligger en kontorsbyggnad i två våningar med rött tegel.
Byggnaden vänder gaveln mot Tornavägen och är orienterad vinkelrät mot
vägens riktning. Förgårdsmarken på ca 6 meter mot vägen är försedd med
gräsmatta. I övrigt innehåller fastigheten asfalterade ytor.
Aktuell yta på fastigheten Tegelbruket 3 består dels av en asfalterad yta och
dels av en gräsbevuxen vistelseyta som omges av höga vallar.
Mellan bostadsfastigheterna löper en gång- och cykelväg från Tornavägen
och in mot LTH-parken. Gång- och cykelvägen omges av träd och buskage
och har karaktär av allé.
Väster om planområdet, på andra sidan Tornavägen, ligger Professorsstaden
med villabebyggelse i en och två våningar.
Norr om planområdet ligger Sydskånska och Helsingkrona nations
bostadsbebyggelse i fyra respektive sju och tretton våningar.
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Öster om planområdet ligger LTH-parken med stora gräsytor, stora
trädindivider och storskaliga husvolymer med universitetsfunktioner
(Maskinhuset med fem våningar är närmaste granne).
Direkt söder om planområdet finns en detaljplan som medger
bostadsbebyggelse (studentbostäder) i två till åtta våningar. På södra sidan
om Tunavägen ligger Tunaparken.
Miljöer och bebyggelse inom planområdet

Bostadsbyggnad Kristianstad nation.

Gång- och cykelväg in mot LTH-parken.

Kontorsbyggnad Tegelbruket 4.

Den gräsbevuxna vistelseytan vid
Helsingkrona nation.

Miljöer och bebyggelse i anslutning till planområdet

Bostadsbyggnad Sydskånska nationen.

Bostadsbyggnad Helsingkrona
nation, sydfasaden.

10 (43)

Page 234 of 446

GRANSKNINGSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2017-10-17

Bostadsbebyggelse, Helsingkrona nation.

1281K-P206
PÄ 12/2016a

Maskinhuset och LTH-parken.

Maskinhuset, LTH-parken och Helsingkrona nations bostadsbebyggelse.

Tunaparken.

Bostadsbebyggelse, Professorsstaden.

Historik
Området ligger utanför Lunds medeltida stad och större delen av det har
präglats av jordbruk, boskapsskötsel och lertäkt. Det öppna
jordbrukslandskapet som präglade området under 1700- och 1800-tal, har
koloniserats och bebyggts. På äldre kartor finns en vattensamling benämnd
Torna Sjö markerad. Vid nuvarande Helsingkrona nation låg Pålsjö
tegelbruk, i drift till 1950-talet. Området präglas sedan 1960-talet av LTH
och universitetet. Genom anläggandet av LTH, omdanades miljön
genomgripande och endast små rester finns kvar av tidigare verksamhet,
exempelvis sjön Sjön, en rest av tegelproduktionen vid Pålsjö tegelbruk.
Kulturmiljö
Kulturhistorisk intressant bebyggelse
Det intilliggande LTH-området utgör en tydlig högmodernistisk miljö med
enhetligt formspråk och material. Kvarteret Tegelbruket utgör en gräns
11 (43)
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mellan LTH-området och villabebyggelsen i Professorsstaden i väster.
Bebyggelsens förhållande till gatumiljön är tydligt modernistisk med från
gatan indragna byggnader och i flera fall stora parkeringsytor. Byggnaderna,
uppförda under 1950-talet innehåller kulturmiljövärden såsom
representanter för den modernistiska arkitekturen. På fastigheten söder om
Tegelbruket 4 har nyligen en plan antagits som säkerställer kulturvärdena i
f.d. Torvförädlingslaboratoriet. Hur ny bebyggelse utformas på dessa
fastigheter påverkar även upplevelsen av miljöerna på LTH och längs
Tornavägen.
Kulturhistoriskt intressant bebyggelse inom och i direkt anslutning till
planområdet består av:
Huvudbyggnad på Tegelbruket 4 (f.d. Bibliotekstjänst, byggt 1955,
tillbyggt 1967)
Arkitekt: Klas Anshelm.
Byggnaden är uppförd i rött tegel med inslag av hårdbränt, i det närmaste
sintrat tegel vilket ger stor färgskiftning och karaktär åt fasaderna. Teglet
har en svagt räfflad yta och ligger i förband. Fasaderna är försedda med
fönsterband och stor lanternin eller atticka-våning i taket. Formspråket är
typiskt för Anshelm och det finns en släktskap med det senare byggda LTH
i norr och öster, men byggnaden är ganska återhållen och med liten
exponering åt gatan. Byggnaden avses rivas.
Huvudbyggnad på Tegelbruket 2 (Kristianstads nation, byggt 1957)
Arkitekt: Robert Larsson.
Byggnaden karakteriseras av fasader av rött tegel och ljusgrå puts samt
balkongbröstningar av blåfärgade betongelement med försänkta cirklar.
Balkongerna är indragna och byggnaden är delad på två intilliggande
kroppar med olika takhöjd vilket bidrar till en mer småskalig gestaltning än
grannbyggnaden Helsingkrona nation. Taket är utformat som ett flackt
valmat sadeltak.
Lamellbyggnad på Tegelbruket 3 (Helsingkrona nation, byggt 1958) –
ingår ej i planområdet
Arkitekt: Sten Samuelssons arkitektkontor.
Studentboendet uppfördes först i fem våningar men förseddes på 1960-talets
mitt med ytterligare två våningar i samma gestaltning. På LTH-området har
bebyggelse som adderats under 1980- och 90-talen utformats med fasader i
rött tegel bortsett från designcentrum i norra delen. De befintliga
byggnaderna på Helsingkrona skiljer sig från tegelfasaderna som annars
dominerar i området. Helsingkrona framstår som ett för miljön storskaligt
elementbyggande med balkongbröstningar av aluminium.

Arkeologi
Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar.
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Trafik

Trafik inom och kring planområdet. Planområdet är markerat med streckad linje.

Biltrafik
Planområdet ligger i direkt anslutning till Tornavägen, som ingår i
huvudgatunätet och utgör en del av den mellersta ringen i Lund. På
Tornavägen passerade ca 12 500 fordon per vardagsdygn enligt Lunds
kommuns trafikräkningar år 2014.
Ca 200 meter söder om planområdet möts Tornavägen utav Tunavägen i en
trafikljusreglerad korsning. Tunavägen har öster om korsningen karaktären
av en huvudgata som väster om korsningen övergår i en lokalgata, och utgör
en viktig koppling mot innerstaden.
Gång- och cykeltrafik
Tornavägen har separerade gång- och cykelvägar på båda sidor som enligt
Lunds kommuns cykelräkningar 2013 trafikeras av ca 1 800 cyklister/dygn.
Söder om Kristianstad och Helsingkrona nation går en gång- och cykelväg
genom planområdet. Den knyter samman LTH med Tornavägen och leder
sedan vidare mot stadskärnan. Under terminstid är denna sträcka välanvänd
med ca 800 cyklister/dygn enligt Lunds kommuns cykelräkningar 2013.
Gång- och cykelvägen används även för enstaka transporter till LTH samt
av servicefordon till den elcentral som ligger i den östra delen av området.
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Kollektivtrafik
Ur kollektivtrafiksynpunkt ligger planområdet mycket gynnsamt till då det
ligger i direkt anknytning till kollektivtrafikhållplatsen ProfessorsgatanLTH. Här stannar lokalbusslinjerna 1 och 5 samt de regionala linjerna 160,
167, 170 och 171.
Parkering
Parkering sker inom respektive fastighet.
Natur
Topografi
Planområdet är relativt plant och innehåller inga större höjdskillnader.
Fastigheten Tegelbruket 4 gränsar i öster direkt till en sänka i LTH-parken
som ligger ca en meter under fastighetens marknivå.
Natur, park och vegetation
Kristianstads nation (Tegelbruket 2) har en grön gårdsmiljö med täta häckar
och hamlade pilar mot gatan och bl.a. en stor bok inne på fastigheten. Längs
gång- och cykelvägen ger rumsbildande stora träd allé-känsla. De uppväxta
träden har ett värde ur biologisk synvinkel och fungerar vindreducerande för
de som rör sig längs stråket. Flera av träden har dock döda partier och
skador, troligen påkörningsskador. Det finns mycket sly och buskage mellan
träden. Längs alléns sidor finns grunda diken.
Fastigheten Tegelbruket 4 är i princip helt hårdgjord.
Direkt angränsande till planområdet, öster om fastigheten Tegelbruket 4,
finns en sänka i LTH-parken. Höjdskillnaden mellan sänkan och
Tegelbruket 4 varierar mellan 0,4 – 0,8 meter. Höjdskillnaden mellan
sänkan och angränsande gång- och cykelväg i parken är större, runt ca 2
meter. I sänkan växer stora rumsbildande exemplar av Kaukasisk vingnöt.

Sänkan med Kaukasisk vingnöt, Tegelbruket 4 till vänster i bild.

Geotekniska förhållanden
Översiktlig geoteknisk undersökning har utförts inom planområdet av
Geoexperten i Skåne AB. Undersökningen visar att marken under diverse
fyllnadslager består av lermorän och sandskikt. Byggnader kan grundläggas
på sedvanligt sätt med hel kantförstyvad bottenplatta, utbredda grundplattor
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eller längsgående grundsulor i naturligt lagrad jord och/eller ny kontrollerad
fyllning.
Uppmätta grundvattennivåer ligger på minst 2,5 meters djup (på plushöjder
omkring ca +57,6 till +57,9 under befintliga marknivåer.
Källare till normalt djup (motsvarande befintlig källare på Tegelbruket 4)
bedöms kunna dräneras på sedvanligt sätt utan risk för omgivningspåverkan.
Markföroreningar
Miljötekniska markundersökningar för fastigheterna inom planområdet är
genomförda 2017-09-07 av Miljöfirman Konsult Sverige AB.
Undersökningarna visar att planområdet innehåller markföroreningar. Dessa
bedöms ej utgör någon risk om marken förblir orörd men måste åtgärdas vid
byggnation.
Markradon
Geoexperten i Skåne AB har genomfört radonmätningar inom planområdet.
Baserat på genomförda mätningar klassificeras planområdet som
normalriskområde. (Normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark
>50 kBq/m3.)
Luftföroreningar
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10).
Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna
inom Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer
inom planområdet.
Teknisk försörjning
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Teknisk försörjning,fjärrvärme/fjärrkyla och va-ledningar. Planområdet är markerat med
svart prickad linje.

Teknisk försörjning, övrigt. Planområdet är markerat med svart prickad linje.

Vatten-, avloppsledningar och dagvatten
VA-ledningar finns i Tornavägen, gång- och cykelvägen inom planområdet
samt direkt öster om planområdet i LTH-parken.
Energiförsörjning, tele och kommunikation
Fjärrvärmeledningar, el-, tele- och kommunikationsledningar finns i
Tornavägen, gång- och cykelvägen inom planområdet samt i och i
anslutning till planområdets östra del i LTH-parken. Kraftringen är
ledningshavare för fjärrvärmeledningarna.
Renhållning
Sophantering sker idag på två platser inom planområdet. Respektive
verksamhet har sin egen sophantering.
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PLANFÖRSLAG
Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med
studentbostäder och tillhörande funktioner för Kristianstads och
Helsingkronas nationer (fastigheterna Tegelbruket 2 och 3) samt ny
bostadsbebyggelse och viss del kommersiella lokaler på fastigheten
Tegelbruket 4. Skydds- och varsamhetsbestämmelser införs för Kristianstad
nations befintliga huvudbyggnad.
Övergripande karaktär och disposition
Planförslaget innefattar:
• Förtätning med sex nya bostadshus, innehållande ca 150-180
bostadslägenheter och studentrum.
• Möjlighet till centrumverksamheter i bottenvåningarna på samtliga av de
nya bostadshusen.
• Skydds- och varsamhetsbestämmelser för befintlig huvudbyggnad på
fastigheten Tegelbruket 2.

Illustrationsplan

Planförslaget innebär en kraftig förtätning som medför en förändrad och mer
urban karaktär i området.
På fastigheten Tegelbruket 4 föreslås fyra byggnadskroppar i en tydligt
uppbruten och luftig kvartersstruktur enligt liknande mönster som i det
planerade kvarteret söder om fastigheten. Längs med Tornavägen placeras
en lamellbyggnad med fem meters förgårdsmark mot vägen.
17 (43)
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Lamellbyggnaden kopplas via en gemensam bottenvåning samman med en
byggnad som orienterar sig efter den gemensamma infartsfartsgatan som
leder in mot LTH-parken. Mot LTH-parken föreslås två byggnadskroppar
placerade med kortsidorna mot parken så att parken och innergården
upplevs att flätas samman. Den södra volymen placeras något indragen på
fastigheten för att ge ett flikigt möte med parken. Det öppna och fria
byggnadssättet som föreslås mot denna del av LTH-parken ger ett luftigt
möte med parkrummet och dess trädsamling. Detta bryter av mot stramheten
och tyngden i inramningen av parkrummet som ges av Maskinhuset och
Helsinkrona nations lamellbyggnad i den norra delen av parkområdet.
Söder om Helsingkrona nation föreslås ett punkthus som inordnas efter
samma riktningsmönster som den befintliga lamellbyggnaden. Punkthuset
placeras en bit ut i det nuvarande parkrummet; dels för att skapa ett
avgränsat rum mot lamellbyggnadens söderfasad och dels för att anknyta till
den uppbrutna gestaltningen av lamellbyggnaden.

Föreslagen bebyggelse sett från LTH-parken.

Söder om Kristianstads nation föreslås två byggnadskroppar som placeras
vinkelrät mot Tornavägen längs med infartsgatan in mot LTH-parken.
Byggnadskropparna sammanlänkas med Kristianstads nations befintliga
huvudbyggnad via en ny uppglasad entrébyggnad.
Den föreslagna bebyggelsen trappas stegvis upp från tre och fyra våningar
mot Tornavägen till som högst åtta våningar mot LTH-parken i öster.
Avsikten är att ge en gradvis övergång i skala från villabebyggelsen i
Professorsstaden till institutionsbebyggelsen i LTH-området.
Sträckningen på den befintliga gång- och cykelkopplingen genom
planområdet bevaras. Dess karaktär kommer dock att förändras då den
omvandlas till infartsgata/gångfartsområde och entréer från den nya
bebyggelsen vänds mot den.
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Föreslagen bebyggelse sett från Tornavägen.

Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom planområdet är
1,24. Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA, exklusive garage,
källare och förråd, inom föreslagen kvartersmark samt halva omgivande,
trafikförsörjande gata. Beräknat antal lägenheter inom planområdet är ca
150 st.
Markanvändning och gestaltning
Bostadsbebyggelse
Samtliga nya byggnadskroppar kommer att användas för bostadsändamål.
Byggnaderna på Tegelbruket 4 planeras innehålla ca 92 lägenheter.
Lamellbyggnaden längs Tornavägen föreslås ha tre våningar samt en
indragen takvåning mot vägen. Den nordvästra byggnaden föreslås ha fyra
våningar mot Tornavägen och förses med takvåning en bit in på fastigheten.
Den södra byggnaden föreslås ha en varierat våningsantal på fyra till sex
våningar. Byggnaden vänder sig med entréer mot den gemensamma
infartsgatan på kvartersmark som delas med det planerade bostadsprojektet
söder om fastigheten. Den nordöstra byggnaden föreslås ha sju våningar
samt en takvåning. Byggnaden förses med entréer mot gångfartsområdet i
norr.
De två nya byggnaderna på fastigheten Tegelbruket 2 (Kristianstads nation)
planeras innehålla ca 75-85 studentrum. Den västra byggnaden närmast
Tornavägen föreslås ha fem våningar, medan den östra föreslås ha sju
våningar. Entréer förläggs i den uppglasade entrébyggnaden bl.a. mot det
nya gångfartsområdet. Entrébyggnaden dras in något från de andra
byggnadskropparnas fasadliv för att skapa variation i gatulinjen. Byggnaden
uppförs i fem våningar mot gångfartsgatan och i en våning mot den
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befintliga lamellbyggnaden.
Punkthuset på Tegelbruket 3 (Helsingkrona nation) planeras innehålla ca 25
lägenheter (studentlägenheter). Byggnaden föreslås ha sju våningar samt en
takvåning. Tanken är att byggnadshöjden på delen med sju våningar
anpassas efter höjden på Helsingkrona nations befintliga lamellbyggnad för
att byggnaderna ska samspela med varandra.
Med planbestämmelser regleras följande för bebyggelsen:
BC – Bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen.
Bostadsändamålet är huvudändamålet för den nytillkommande bebyggelsen.
IV – Högsta antal våningar.
Eftersom byggnader är friliggande och inte del av en kvartersstruktur
regleras endast våningsantal och inte exakta byggnadshöjder.
Våningshöjden per våning med bostadsändamål är ca 2,6-3 meter.
Bottenvåningar kan komma att göras något förhöjda och ha en höjd på ca
3,5-4 meter.
– Största taklutning i grader för huvuddelen av takytan. Mindre
delar får ha en brantare taklutning.
Avsikten är att utformningen av taken på den nya bebyggelsen ska ansluta
till de i huvudsak flacka taklutningarna hos övrig bebyggelse på LTHområdet.
– Marken får inte förses med byggnad. Balkonger och
skärmtak får skjuta ut över mark. Murar och dylikt får uppföras.
– På marken får endast komplementbyggnad placeras.
Balkonger och skärmtak får skjuta ut över mark. Murar och dylikt får
uppföras.
v – Takvåning får uppföras på 70% av takytan utan att inverka på
beräkningen av våningsantal eller byggnadshöjd.
e200 – Största byggnadsarea i kvadratmeter.
Avsikten med ovanstående bestämmelser är att säkerställa att den föreslagna
bebyggelsestrukturen blir så som den redovisas på illustrationsplanen. De
nya byggnadernas placeringar och volymer har arbetats fram för att
samspela såväl med varandra som med omgivande bebyggelse. En
förändring av en av byggnaderna skulle påverka helhetsintrycket. Av denna
anledning har plankartan getts en relativt detaljerad precisering i detta
avseende.
Entré1 - Entré ska finnas mot område med användningen S.
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Entré2 – Entré ska finnas mot Tornavägen.
Entré3 - Entré ska finnas mot eller i nära anslutning till område med
användningen S.
Avsikten är att bebyggelsen ska bidra till en attraktiv och levande stadsmiljö
genom att ha en god kontakt med Tornavägen och gångfartsområdet.
P.g.a. närheten till befintliga spill- och dagvattenledningar regleras
grundläggningen för den östra delen av byggrätten hos det nya punkthuset
på Tegelbruket 3 med planbestämmelsen b – grundläggning ska ske till ett
minsta djup av 2,5 meter under mark. Minsta avstånd mellan byggrätt och
spillvattenvattenledning blir 4 meter. På så sätt säkerställs att underhåll av
ledningarna kan utföras utan risk för sättningar i byggnaden.
Planbestämmelserna reglerar inte val av material eller färger för den nya
bebyggelsen. I samband med planarbetet har det dock tagits fram
gestaltningsprinciper för respektive fastighet. Dessa är inte bindande men
tanken är att de ska fungera som vägledning i samband med
bygglovhanteringen för den tillkommande bebyggelsen.
Punkthuset på Tegelhuset 3 inordnas i samma vinkel och relaterar
höjdmässigt till den befintliga lamellbyggnaden på fastigheten. Avsikten är
att även val av material och färger ska understryka att punkthuset har en
tydlig samhörighet med lamellbyggnaden. Plåt, skivmaterial eller betong i
en gråskala föreslås vara dominerande i fasaderna. Inslag av exempelvis trä
föreslås för att ge en varmare helhetsbild.

Inspirationsbilder fasadmateral Tegelbruket 3 (Helsingkrona nation). Plåt och
betong i gråskala, oljad ek. FOJAB arkitekter.

Den nya bebyggelsen på Tegelhuset 2 föreslås präglas av LTH:s
karaktäristiska rationella tegelarkitektur som det befintliga nationshuset
också är del utav. Avsikten är att uppföra de två nya bostadsvolymerna med
fasader av prefabelement klädda i rött tegel och puts. Entrébyggnaden som
kopplar samman de tre huvudbyggnaderna ska uppföras med glasfasader för
att understryka dess funktion som länk mellan det gamla och nya men också
för att betona öppenheten och dess funktion som entré och mötesplats.
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Inspirationsbilder fasadmateral Tegelbruket 2 (Kristianstad nation).
Prefabbetong/tegel samt glaslänk. Bjartmar & Hylta arkitekter.

Den nya bebyggelsen på Tegelbruket 4 föreslås även den ha en
utgångspunkt i den karaktäristiska tegelarkitekturen på LTH. Tanken är
dock att ge bebyggelsen en lättare karaktär genom att använda ett ljusare
tegel som dominerande fasadmaterial. Inslag av starkare färger i form av t.
ex. mosaik i anslutning till fönsterpartier föreslås som en lekfull kontrast i
fasaduttrycket. Med lutande takpartier klädda med sedum ges karaktär åt
bebyggelsen.

Inspirationsbilder fasadmateral Tegelbruket 4. Jakobsson Pusterla.

Kommersiell service
Planbestämmelsen BC möjliggör centrumverksamhet i bottenvåningarna på
bebyggelsen. Avsikten med detta är att det ska vara möjligt att etablera
utåtriktade verksamheter av mindre slag såsom t.ex. butiker, servicelokaler,
kontor, samlingslokaler, gym eller restauranger om behov uppkommer i
området.
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I samband med planläggningen planerades det för en mindre
livsmedelsbutik och en cafélokal i lamellbyggnaden längs Tornavägen på
fastigheten Tegelbruket 4 samt för restaurang och samlingslokal i
byggnaderna på Tegelbruket 2.
Platsbildningar, gårdar och grönska
En ambition med planförslaget är att skapa ett system av gröna gårdar och
platsbildningar som är visuellt sammankopplat med LTH-parken i öster och
sammanhängande från Tunavägen i söder till sjön Sjön i norr.
Planområdet innehåller inga allmänna platser men däremot stråk och
platsbildningar som upplevs som mer eller mindre publika.
Den nuvarande gång- och cykelkopplingen från Tornavägen till LTH-parken
omvandlas till ett gångfartsområde.
Viss trafik kommer att vara möjlig till fastigheterna men gatan ska utformas
på gåendes och cyklisters villkor. Val av markmaterial och gatumöblering
ska understryka karaktären av gångfartsområde.
Området är försett med planbestämmelsen u -marken ska vara tillgänglig
för allmännyttiga underjordiska ledninga. Murar och dylikt ska utformas
på ett sätt som inte försvårar underhåll m.m. av underjordiska ledningar.
Detta för att tydliggöra vikten av att eventuella murar och dylikt inom
området utformas på ett sätt så att de på ett enkelt sätt går att avlägsna vid
underhåll av ledningarna.
I släppen mellan husen längs gångfartsområdet bildas små platsbildningar
som ska förses med trädplanteringar för att ge inslag av grönska i
”gaturummet”. Detta regleras med planbestämmelsen n – träd ska finnas.
De nya byggnaderna förses med entréer mot gångfartsområdet för att skapa
en levande gatumiljö.
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Gestaltningskoncept och inspirationsbilder för gångfartsområdet. Material
framtaget av Jakobsson Pusterla.
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Sektioner för gångfartsområdet. Material framtaget av Jakobsson Pusterla.

Innergården på fastigheten Tegelbruket 4 kommer att underbyggas med
garage. Detta regleras med planbestämmelse:
f2 – underjordiskt garage får uppföras. Planteringsbart bjälklag ska
uppföras ovan underjordiskt garage. Ovansida bjälklag får vara högst 1,2
meter högre än omgivande gata eller infartsväg.
Planbestämmelsen är avsedd att åstadkomma en hög ambitionsnivå vad
gäller att skapa grönska på gården. Innergården öppnar sig mot parkrummet
och tanken är att parken och innergården ska flätas samman
upplevelsemässigt. Mötet mellan parken och gården kräver särskild omsorg
för att ge en god övergång dem emellan.
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Längdsektion från Tornavägen i väster till LTH-parken i öster som visar planerad
gård och bebyggelse på fastigheten Tegelbruket 4. Material framtaget av
Jakobsson Pusterla.

De befintliga träden i fastighetsgräns kommer att försvinna, men de stora
rumsbildande exemplaren av Kaukasisk vingnöt som är placerade i sänkan
närmast fastigheten är en stor tillgång för såväl park- som gårdsmiljön.
Det är viktigt för de boende på fastigheten att gården förses med
småbarnslek.
Förgårdsmarken mot Tornavägen kommer att förses med viss
trädplantering. Söder om bebyggelsen placeras en infartsgata på
kvartersmarken som kommer att användas av trafik till såväl Tegelbruket 4
som fastigheten söder om. Infartsgatan kommer huvudsakligen att vara
hårdgjord för att kunna ta hand om bilparkering och transporter till
fastigheterna.
Den uppvuxna och grönskande gårdsmiljön på Tegelbruket 2 avses att tas
tillvara. De nya byggnaderna, parkering och angöring förläggs till ytor som
redan idag är hårdgjorda.
En större platsbildning skapas på fastigheten Tegelbruket 3 tydligt inramad
av den befintliga byggnaden och de två nya byggnaderna. Den inre delen av
denna platsbildning föreslås anläggas upphöjd från gatunivån men i nivå
med bottenvåningen på Helsingkrona nations befintliga lamellbyggnad och
den befintliga gården. Detta regleras med planbestämmelsen f1 – Källare får
uppföras. Planteringsbart bjälklag ska uppföras ovan källare. Ovansida
bjälklag får vara högst 1,2 meter högre än omgivande gata eller infartsväg.
Gatunivån nås med trappor som även kan fungera som sittytor. Tanken är att
platsbildningen ska förses med större trädvolymer.
Varsamhet och skydd för befintlig bebyggelse
Huvudbyggnaden på Tegelbruket 2 anges som en kulturhistoriskt värdefull
byggnad i Lunds kommuns bevaringsprogram. Byggnaden har bedömts ha
ett sådant värde att den åsatts varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud i
enlighet med 8 kap 13 § PBL.
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Vid fasadfoton på plankartan finns angivet vilka karaktärsdrag och värden
som ska tas tillvara hos byggnaden. Varsamhetsbestämmelserna har syftet
att bevara fasadernas karaktär.
Trafik

Trafik inom och kring planområdet. Planområdet är markerat med streckad linje.

Biltrafik
Befintlig GC-väg mellan Tegelbruket 2 och 4 föreslås i planförslaget göras
om till gångfartsområde. Främst fastigheten Tegelbruket 2 nås via detta
gångfartsområde, men även i viss mån Tegelbruket 3 och 4. Biltrafikflödet
på gatan uppskattas till maximalt 130 fordonsrörelser/dygn. Det låga flödet
och hastigheterna bedöms ge en trevlig och trafiksäker gatumiljö.
Gångfartsområdet är placerat på kvartersmark.
Anslutning till Tegelbruket 4 sker i huvudsak via infart från Tornavägen i
fastighetens sydvästra del.
In- och utfartsförbud införs längs Tornavägen så att endast de två ovan
beskrivna in-/utfarterna är möjliga från planområdet.
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Gång- och cykeltrafik
Det nya gångfartsområdet innebär att även cyklister ska färdas i gångfart.
Planförslaget kan därför medföra en viss försämring i cyklisters
framkomlighet. Eftersom sträckan är kort och cyklister som färdas i östvästlig riktning ändå måste sakta ner inför korsningen med Tornavägen,
bedöms denna påverkan på framkomligheten som låg.
Kollektivtrafik
Planförslaget innebär inga förändringar i kollektivtrafiken.
Parkering och angöring
Parkering föreslås ske på respektive fastighet.
På Tegelbruket 2 kan såväl bilparkering som sophantering ske på
innergården med infart från gångfartsområdet. Varuleveranser kan ske både
från gångfartsområdet och innergården. Innergårdens yta är något begränsad
varför vändning med backrörelse kan bli nödvändig.
Parkering och angöring till Tegelbruket 3 ansluts huvudsakligen via den
befintliga infarten norr om planområdet.
Parkering för fastigheten Tegelbruket 4 planeras huvudsakligen ske i
underjordiskt garage. Garaget samt övriga markparkeringar nås då från
infarten från Tornavägen i södra delen av området.
Gällande parkeringsnorm ska tillämpas.
Störningsskydd
För de delar av de byggnader som ligger närmast Tornavägen överskrids
gällande riktvärden för trafikbuller.
Med planbestämmelse regleras att:
”I de lägen där bullernivåer överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå ska minst
hälften av bostadsrummen i en bostad större än 35 kvm ha tillgång till en
sida med bullernivåer som är högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.
Mindre lägenheter om högst 35 kvm kan byggas där upp till 65 dBA
ekvivalent ljudnivå erhålls vid fasad.”
Teknisk försörjning
Energiförsörjning, tele och kommunikation
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga system för fjärrvärme,
el, tele och kommunikationer. Ledningar inom planområdet föreslås även
fortsättningsvis att placeras inom u-området i gångfartsområdet.
Vatten-, spillvatten- och dagvattenhantering
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga system för vatten-,
spillvatten- och dagvattenhantering.
Området ligger inom verksamhetsområde för VA.
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Nya allmänna va-ledningar kommer inte att förläggas i gångfartsområdet.
Om ytterligare förbindelspunkter behövs sker anslutning till befintliga
ledningar i Tornavägen alternativt LTH-parken.
Området har tillåtelse att släppa ut 20 l/s ha vid ett 10-års regn till det
allmänna dagvattennätet. En dagvattenutredning är genomförd av WSP
2017-10-11. Av utredningen framgår att ett genomförande av planförslaget
innebär att större delar av fastigheterna kommer vara hårdgjorda till skillnad
från nuläget. Då det inte finns stora ytor där öppna fördröjningsalternativ
kan anläggas inom planområdet bör fördröjning och magasinering
lämpligtvis ske i underjordiska magasin, till exempel dagvattenkasetter eller
rörmagasin.

Beräkningar av dagvattenmängder vid ett genomförande av planförslaget.
Framtaget av WSP.

På fastigheten Tegelbruket 2 motsvarar volymerna som skall magasineras på
denna fastighet ca 40 meter rörmagasin Ø1000 för ett 2-årsregn och ca 80
meter rörmagasin Ø1000 för ett 10-årsregn.
På Tegelbruket 3 motsvarar volymerna som skall magasineras på denna
fastighet ca 4 meter rörmagasin Ø1000 för ett 2-årsregn och ca 9 meter
rörmagasin Ø1000 för ett 10-årsregn.
På Tegelbruket 4 motsvarar volymerna som skall magasineras på denna
fastighet ca 70 meter rörmagasin Ø1000 för ett 2-årsregn och ca 140 meter
rörmagasin Ø1000 för ett 10-årsregn.
I infartsvägen motsvarar volymerna som skall magasineras på denna
fastighet ca 10 meter rörmagasin Ø1000 för ett 2-årsregn och ca 22 meter
rörmagasin Ø1000 för ett 10- årsregn.
Det finns goda möjligheter att få plats med magasin
på fastigheterna.
Utöver fördröjning med underjordiska magasin planeras regnbäddar
(nedsänkta planteringar) och gröna tak som fördröjningsåtgärder.
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Exempel på utbredning av fördröjningsmagasin (rörmagasin Ø1000) för respektive
fastighet inom planområdet. Val av placeringar görs i genomförandeskedet.
Framtaget av WSP.

Skyfallshantering
Tornavägen har precis utanför Kristianstads nation en större svacka, vilken i
samband med stora regn (100-års regn) skapar ett instängt område där vatten
från ett stort område ansamlas. Detta kan ställa till problem för Kristianstads
nations befintliga byggnad då entrén (+59,55 meter) och den föreslagna
golvnivån i nybyggnaden (+59,88 meter) ligger lågt. Lägsta punkten i
anslutning till Tornavägen i anslutning till fastigheten ligger på + 59,71
meter. WSP har med anledning av detta tagit fram en dagvattenutredning
(2017-10-11) som redovisar hur vattnet skulle kunna hanteras i samband
med ett skyfall. För att hindra att vatten från Tornavägen svämmar in
över Kristianstad nations tomt bör en vall byggas upp för att skydda
befintlig byggnad. En höjd på sockel på byggnader och även vallen bör
sättas på +60,20 m, detta för att minimera risken för översvämning på
fastigheten från gatan vid det 100-års regntillfälle som använts i
modelleringen. Höjdsättningen på mark och färdigt golv regleras inte med
planbestämmelser då de exakta höjderna för detta kan fastställas först i
samband med detaljprojekteringen och fler lösningar än de nu föreslagna
kan vara aktuella. Den rekommenderade höjden för färdigt golv på nya
byggnader är dock angiven i en upplysningsruta på plankartan för att
tydliggöra vikten av att denna fråga hanteras i den fortsatta byggprocessen.
Risken för översvämning i samband med skyfall är betydligt mindre i övriga
delar av planområdet då naturliga rinnstråk enkelt kan skapas mot grönytor
och gator i omgivningen.
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Körbanan i gångfartsområdet kommer ligga lägre än omgivande byggnader
för att skapa ett naturligt rinnstråk. Högsta punkten föreslås ligga med
höjden ca +60,20 m. Från höjdpunkten föreslås den luta åt väster ner mot
Tornavägen och åt öster mot den svacka där vattnet sedan leds över
gångfartsområdet för att nå det befintliga grönstråket sydöst om
Helsingkrona.
Skyfallssimuleringar med flera olika regn har genomförts för att kontrollera
att den vall som föreslås som skydd för Kristianstad nation inte påverkar de
byggnader som ligger på motsatt sida Tornavägen från Kristianstad nation.
Modelleringen visar att främst två fastigheter längs Professorsgatan kommer
att få vatten stående på tomten innan översvämningen når krönet på vallen
och därmed rinner in på Kristianstad nations fastighet. Så är fallet även om
vall och ny bebyggelse inte uppförs. Vattnet når dock inte fram till husliv på
dessa byggnader förrän det svämmat in på Kristianstad nations fastighet.
Med andra ord ska inte en vall öka risken för översvämningar med skador
på byggnader för kringliggande fastigheter.

Modellbild från skyfallssimulering som visar största översvämningsdjup i
olika delar området vid ett 100-årsregn med klimatfaktor. Framtaget av
WSP.
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Renhållning
Sophantering och källsortering kommer att hanteras separat för varje
fastighet. Nya underjordiska system för sophantering planeras för
bebyggelsen på Tegelbruket 2 och 4.
Räddning
Fastigheterna ligger inom normal insatstid på 10 minuter. Brandposter finns
i Tornavägen och i gångfartsområdet mellan fastigheterna Tegelbruket 2 och
4.
Uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon ska ordnas så att
avståndet mellan uppställningsplats och byggnadernas angreppspunkter
(vanligtvis entréer) samt brandposter följer Räddningstjänstens anvisningar.
Om bostäder ska kunna dimensioneras för utrymning med hjälp av
räddningstjänsten krävs tillgänglighet till byggnadens fasader samt
uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon eller bärbara stege.
Uppställningsplatser bör utformas i enlighet med Räddningstjänstens
anvisningar. Om uppställningsplatser inte kan utformas enligt
Räddningstjänstens anvisningar krävs att bostäderna dimensioneras för
utrymning utan räddningstjänstens hjälp.
I samband med planarbetet planerades att utrymning ska ske utan
räddningstjänstens hjälp för samtliga nya byggnader inom planområdet.

GENOMFÖRANDE
Organisatoriska åtgärder
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft.
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares
bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses
vid planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL).
Huvudmannaskap för allmänna platser
Planområdet innehåller inga allmänna platser.
Avtal
Exploateringsavtal ska träffas med fastighetsägarna. Avtal kommer att
reglera ersättningen till kommunen för åtgärder inom allmän plats.
Huvuddragen redovisas under Genomförande, Tekniska och ekonomiska
åtgärder.
Tekniska och ekonomiska åtgärder
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av allmänna
anläggningar
Inom planområdet ska följande allmänna anläggningar byggas om:
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• Anpassningar i gångbana för anslutningar (nya infarter och stängning av
gamla) till Tornavägen. Sådana anpassningar bekostas av
fastighetsägarna.
Utanför men i anslutning till planområdet ska följande allmänna
anläggningar byggas om:
• Förnyelse av Tunaparken behöver göras till följd av tillkommande
bebyggelse i närområdet. Förnyelsen innebär att nödvändiga åtgärder
utförs för att anpassa parken till den ökande belastningen som fler boende
medför. Avsikten är att genom dessa åtgärder öka tåligheten och
variationen för att anpassa parken till de nya förutsättningarna.
Fastighetsägare inom planförslaget ska vara med och bidra till dessa
åtgärder som ska genomföras av kommunen.
Utbyggnad, ansvarsfördelning och kostnadsfördelning av
gemensamma tekniska anläggningar
Planförslaget innebär att följande gemensamma anläggningar nyanläggs/byggs
om:
• Eventuell ombyggnad av ledningsnät inom och i anslutning till
planområdet bekostas av fastighetsägarna.
Kostnad för framtagande av detaljplan
Detaljplanen bekostas av exploatörerna genom planavtal.
Inlösen, ersättning
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte
utnyttjas.
Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
Detaljplanen medger överföring av område som tillhör Helgonagården 6:16
och som i detaljplanen utlagts till skola, bostäder och centrumverkssamhet
till intilliggande bostadsfastighet. En sådan fastighetsreglering bör grundas
på överenskommelse.
Gemensam infartsväg (gångfartsområdet)
Infartsväg enligt planförslag är tänkt att användas gemensamt av
fastigheterna inom planområdet. Inrättande av gemensamhetsanläggning för
vägen prövas enligt anläggningslagen. För att inrätta
gemensamhetsanläggning bör berörda fastigheter vara överens om berörd
krets och andelstalsfördelning.
Officialservitut avseende rätt att använda infartsvägen kan endast bildas till
förmån för fastighet för vilken vägen är av väsentlig betydelse.
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Rätt att använda den gemensamma infarten kan även regleras genom avtal.
Rättigheter
Planområdet berör servitutet 1281K-9557:B1350.3 avseende rätt att nyttja
vägområde för åtkomst av transformatorstation. Om
gemensamhetsanläggning inrättas för infartsvägen bör servitutet upphävas.
Servitutet gäller till förmån för Ljusåret 2 och belastar Helgonagården 6:16.
Planområdet berör ledningsrätten 1281K-9557:B1350.4 avseende
fjärrvärme, gas, el och transformatorstation, ledningsrätten 1281K9557:B1350.4 avseende vatten och avlopp samt
ledningsrätten 1281K-9540:B1351.1 avseende el, naturgas och fjärrvärme.
Ledningsrätterna är belägna inom u-område.
Tegelbruket 2
Detaljplaneförslaget medför att utfartsförbud införs mot Tornavägen. Om
gemensamhetsanläggning inrättas för infartsväg ska fastigheten erhålla
andel i den. Alternativt kan servitut avseende rätt till väg belastande
Helgonagården 6:16 bildas till förmån för Tegelbruket 2.
Fastighetsindelningsbestämmelser
Fastighetsindelningsbestämmelser, ursprungligen fastställda som
tomitindelning, med aktnummer 1281K-C1342 och 1281K-C1504
upphör att gälla inom planområdet när detaljplanen vinner laga kraft.
Ansökan om fastighetsbildning m m
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i
Lund ansöka om inrättande av gemensamhetsanläggning alternativ
servitutsbildning.
KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser
Miljöbedömning enligt miljöbalken
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§
miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid
genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning
enligt 6 kap miljöbalken.
Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts:
” Genomförande av planförslaget innebär en förtätning inom tre fastigheter
som redan är ianspråktagna för bebyggelse inom Lunds tätort. Förslaget
innebär en ökad exploateringsgrad samt för en av fastigheterna ändrad
användning (från kontorsändamål till huvudsakligen bostadsändamål).
Trafikbullerpåverkan på ny bebyggelse kan hanteras inom
detaljplaneverktyget.”
34 (43)

Page 258 of 446

GRANSKNINGSHANDLING
PLANBESKRIVNING
2017-10-17

1281K-P206
PÄ 12/2016a

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt
miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom
Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom
planområdet. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär
bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.
I stort sett allt dagvatten i Lunds kommun rinner till Höje å och Kävlingeån
via dagvattenledningar, diken och små vattendrag. Enligt Vattenmyndighetens beslut om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten
har Höje å dålig ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status
2027. Kävlingeån har otillfredsställande ekologisk status med kravet att
uppnå god ekologisk status 2027. De olika vattendragen i Lunds kommun
som fungerar som dagvattenrecipienter har klassificerats efter hur stort flöde
och vilka mängder av närsalter och föroreningar recipienterna kan tåla/ta
emot beroende på deras speciella förutsättningar. I dagvattenstrategin
redovisas klassificering av de olika recipienternas känslighet. Planområdet
ingår i avrinningsområdet för Höje å.
Stora delar av området som föreslås bebyggas är redan idag hårdgjort och de
ingående fastigheterna är redan anslutna till befintligt dagvattensystem.
Genom att exempelvis använda gröna tak och regnbäddar (nedsänkta
planteringar) och på så sätt fördröja och rena dagvattnet på fastigheterna
skulle påverkan på Höje å kunna minskas.
Naturmiljö och biologisk mångfald
Planförslaget innebär en förtätning av området vilket ger en lokal påverkan
på naturmiljön och den biologiska mångfalden. Den befintliga allén samt
busk- och trädridån längs östra kanten av Tegelbruket 4 försvinner.
Mark och grundläggning
Enligt genomförd geoteknisk undersökning kan byggnader grundläggas på
sedvanligt sätt med hel kantförstyvad bottenplatta, utbredda grundplattor
eller längsgående grundsulor i naturligt lagrad jord och/eller ny kontrollerad
fyllning.
Källare till normalt djup (motsvarande befintlig källare på Tegelbruket 4)
bedöms kunna dräneras på sedvanligt sätt utan risk för omgivningspåverkan.
Markradon
Baserat på genomförda radonmätningar klassificeras planområdet som
normalriskområde. Vid normalriskmark ska byggnader utföras
radonskyddade.
Markföroreningar
Enligt genomförda miljötekniska markundersökningar innehåller
planområdet markföroreningar. Troligen är föroreningarna koncentrerade
till fyllnadsmassor innehållande kol och/eller tegel. Påvisade föroreningar
anses ej spridas till underliggande tät jord eller till grundvattnet. Påvisade
föroreningar bedöms finnas som partiklar i fyllnadsjorden.
Vid orörd mark anses påvisade föroreningar inom fastigheterna ej utgöra
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några direkta risker för människor eller miljö. Då anses inga åtgärder vara
nödvändiga. Vid framtida planerad byggnation bör åtgärder vidtas.
Förslagsvis grävs förorenad jord upp och transporteras till godkänd
mottagare.
Av denna anledning regleras med planbestämmelse att ”sanering av
förorenad mark ska utföras innan startbesked för uppförande av nya
byggnader ges”.
Stadsbild/landskapsbild
Planförslaget innebär, tillsammans med kommande bostadsprojekt söder om
området, en kraftig förtätning och en förändring av stadsbilden inom
området. De föreslagna byggnadernas placeringar och höjdskala har dock
valts med hänsyn till omgivande struktur och bebyggelse. Byggnaderna
närmast Tornavägen uppförs i tre till fem våningar mot vägen. De befintliga
huvudbyggnaderna på Tegelbruket 1 och 2 är fyra våningar höga.
Byggnaderna mot parkrummet uppförs med som högst sju till åtta våningar,
d.v.s. i samma höjdskala som Maskinhuset och Helsinkrona nations
befintliga lamellbyggnad. Som helhet ger planförslaget en gradvis övergång
i skala från villabebyggelsen i Professorsstaden till institutionsbebyggelsen i
LTH-området.
Kulturhistoriskt intressant bebyggelse
Kristianstads nations befintliga huvudbyggnad bedöms ha ett sådant
kulturhistoriskt värde att den förses med varsamhetsbestämmelser samt
rivningsförbud.
Huvudbyggnaden på Tegelbruket 4 anges som byggnad som ingår i, eller
tillsammans med andra bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö, i
Lunds kommuns bevaringsprogram. Byggnaden bedöms dock inte ha så
stora kulturhistoriska eller arkitektoniska värden att skyddsbestämmelser,
varsamhetsbestämmelser eller rivningsförbud är aktuella för byggnaden.
Byggnaden avses rivas.

Befintlig huvudbyggnad på fastigheten Tegelbruket 4.
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Arkeologi
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet
med 2 kap 10§ kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas.
Solförhållanden
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats. Vårdagjämning 21
mars kl.10,12 och 16 samt sommarsolståndet 21 juni kl. 10, 12 och 16.
Studierna visar att den nya bebyggelsen i huvudsak påverkar fastigheterna
inom planområdet samt LTH-parken med skuggning. Under
sommarmånaderna är påverkan måttlig. Under vinterhalvåret när solen står
lågt är påverkan större. Samtliga gårdsmiljöer kommer dock att ha
kontinuerlig tillgång till solbelysta platser under dygnet. Solförhållandena
orsakade av den nya bebyggelsen bedöms vara acceptabla.

Solstudie som visar skuggning orsakad av bebyggelsen. Sommarsolståndet 21 juni
(till vänster) samt vårdagjämningen 21 mars (till höger) kl 10, 12 och 16.

Trafik
Tornavägen trafikeras av ca 12500 fordon/medelvardagsdygn (2014).
Planförslaget innebär en viss ökning av trafikflödet på Tornavägen. De nya
bostadsvolymerna på Tegelbruket 2 och 3 uppskattas tillsammans alstra ca
40 fordonsrörelser/dygn.
De nya byggnadsvolymerna på Tegelbruket 4 bedöms alstra ca 320
fordonsrörelser/dygn. Den större trafikalstringen kan härledas till stora
byggnadsvolymer samt den planerade närbutiken. Den existerande
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kontorsbebyggelsen på fastigheten skall dock rivas vilket ger en reducering
av trafikflödet på ca 150 fordonsrörelser/dygn.
Totalt uppskattas planförslaget alstra ca 210 fler fordonsrörelser/dygn än
vad området alstrar i dagsläget.
Hälsa och säkerhet
Enligt förordning (2015:216 t.o.m. SFS 2017:359) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader gäller följande för ny bebyggelse:
• Grundkravet är att dygnsekvivalent trafikbullernivå (Leq) inte bör
överskrida 60 dBA utanför fasad. För små lägenheter, högst 35 kvm,
gäller istället att Leq 65 dBA inte bör överskridas utanför fasad.
• Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av rummen lokaliseras
mot sida med högst Leq 55 dBA / Lmax 70 dBA.
• På uteplats gäller Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA.
Bullerutredningar genomförda av Tyréns AB visar på beräknade
bullernivåer som överskrider Leq 60 dBA och Lmax 70 dBA för delar av de
de tre byggnader som ligger närmast Tornavägen. För övriga delar av
området visar beräknade trafikbullernivåer att riktvärden enligt
trafikbullerförordningen uppfylls.

Kartbild som illustrerar hur Leq (dBA) (2:a kolumnen)/Lmax (dBA) (3:e kolumnen)
fördelas per fasad och våningsplan (1:a kolumnen) för prognosår 2040 för ny
bebyggelse på Tegelbruket 2, framtaget av Tyréns AB.
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Kartbild som illustrerar hur Leq (dBA) (2:a kolumnen)/Lmax (dBA) (3:e kolumnen)
fördelas per fasad och våningsplan (1:a kolumnen) för prognosår 2040 för ny
bebyggelse på Tegelbruket 3, framtaget av Tyréns AB.

Kartbild som illustrerar hur Leq (dBA) (2:a kolumnen)/Lmax (dBA) (3:e kolumnen)
fördelas per fasad och våningsplan (1:a kolumnen) för prognosår 2040 för ny
bebyggelse på Tegelbruket 4, framtaget av Tyréns AB.
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Genom att göra lägenheterna genomgående eller högst 35 kvm stora i de
bullerutsatta lägena kan gällande riktvärden för ny bostadsbebyggelse
innehållas i hela planområdet. Att så görs säkras med planbestämmelse:
” I de lägen där bullernivåer överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå ska
minst hälften av bostadsrummen i en bostad större än 35 kvm ha tillgång till
en sida med bullernivåer som är högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.
Mindre lägenheter om högst 35 kvm kan byggas där upp till 65 dBA
ekvivalent ljudnivå erhålls vid fasad.”

Skisserade planlösningar för byggnaderna på Tegelbruket 4, framtaget av
Jakobsson Pusterla.

För de skisserade lägenheterna närmast Tornavägen i byggnad 2 på
Tegelbruket 4 krävs tekniska åtgärder för att planbestämmelsen om buller
ska kunna innehållas. Sådana åtgärder kan vara att dess balkong förses med
helt tät sida mot Tornavägen och ljudabsorbenter på undersida balkong samt
att lokal bulleravskärmning i form av ett extraglas som placeras på distans
från fönstret väljs. Val av åtgärder görs i samband med bygglovshanteringen
då utformningen av byggnaden fastställs.
Kontrollberäkningar visar att den planerade bebyggelsen inom kv.
Tegelbruket kommer att öka den ekvivalenta ljudnivån med cirka 1 dB
utmed närmaste fasad vid fastigheter på motsatt sida Tornavägen på grund
av reflexer. Maxnivåerna kommer ej att påverkas. Ökningen får i
sammanhanget betraktas som ringa då det krävs en höjning på ca 3 dB för
att uppnå en hörbar skillnad i ljudvolym.
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Det är viktigt att varutransporter och kyl- och ventilationsanläggningar till
närbutik anläggs så att de inte orsakar störningar för närboende.

Nordväst om området ligger Fysiska institutionen där man bl.a. hanterar
brandfarliga och explosiva varor. En riskutredning togs fram 2014-11-20 av
Wuz risk consultancy som bl.a. behandlar Fysiska institutionens och dess
verksamhets påverkan på människors säkerhet. Av undersökningen framgår
att planområdet ligger utanför det s.k. uppmärksamhetsavståndet som man
definierat i riskutredningen. Detta innebär att inga åtgärder krävs ur
riskhänseende för den nya bebyggelsen i området.

Illustration över aktuella verksamheter där uppmärksamhetsavstånd ska tillämpas.
Ur ”Riskutredning av verksamheter som kan påverka människors säkerhet –
underlag till ramprogrammet för Norra universitetsområdet i Lund, Lunds
kommun” framtaget av Wuz risk consultancy 2014-11-20. Fysiska institutionen
markerad med röd ring, planområdets läge markerat med blå ring.
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Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö
Planförslaget innebär förtätning på ytor som i huvudsak redan är hårdgjorda.
Tillkommande bebyggelse medför en ökad blandning av funktioner samt en
möjlighet till mer variation av bostadstyper och upplåtelseformer inom
området. Planförslaget har utformats med hänsyn till omgivande struktur
och bebyggelse. Sammantaget bedöms planförslagets utformning och
planområdets läge medverka till att skapa en god bebyggd miljö.
Tillgång till rekreativ miljö
Fastigheten Tegelbruket 4 förses med en ny innergårdsmiljö. Boende i den
nya bebyggelsen på Tegelbruket 2 och 3 kommer att ha tillgång de
befintliga gårdsmiljöerna på fastigheterna. Gårdsmiljöerna planeras att
rustas upp i samband med planförslagets genomförande. Planområdet
gränsar till LTH-parken i öster och stadsdelsparken Tunaparken ligger ca
150 meter söder om planområdet. De boende bedöms ha god tillgång till
rekreativ miljö inom och i närheten till området.
Befolkning och service
Det tillskott av bostäder som planförslaget innebär kan använda sig av
befintlig service i närområdet och i Lunds centrum. Planförslaget ger
möjlighet till service i bottenvåningarna på den nya bebyggelsen.
Planförslaget kan eventuellt innebära ett ökat behov av skol- och
förskoleplatser i närområdet.
Barnperspektivet
Barn berörs av planärendet i form av boende eller besökare till området,
dock i mindre omfattning än i andra bostadsområden eftersom en stor del av
bostäderna aves att utgöras av studentlägenheter.
Planområdet har god tillgång till gröna områden och kvalitativa rekreativa
miljöer. Gestaltningen av utemiljön bidrar till säkra och trygga gång- och
cykelvägar och låga hastigheter förordas. Plats för småbarnslek kan ordnas
inom planområdet. Närmsta kommunala lekplatser finns ca 200 m från
planområdet, i Tunaparken och på Tornaplatsen.
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och
situation i enlighet med barnkonventionen tagits.
Tillgänglighet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i
8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att
tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och
därmed vid kommande bygglovprövning.
Ramper planeras för att den upphöjda gården på Tegelbruket 4 ska bli
tillgänglig.
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND
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Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt del av Tegelbruket 3
m.fl. i Lund, Lunds kommun
SAMRÅDET
Enligt byggnadsnämndens beslut 2017-03-23 har rubricerad detaljplan,
upprättad 2017-03-10, varit föremål för samråd under tiden 10 april – 29
maj 2017.
YTTRANDEN
Nedan redovisas en sammanfattning av de synpunkter som inkommit.
Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer och ställningstagande redovisas i
kursiv stil efter varje yttrande.
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget:
• Svenska kraftnät
skrivelse 2017-05-23
Nämnder och styrelser
Kommunstyrelsen (aktbilaga 44 och 45)
Kommunstyrelsen beslutar 2017-05-02 att tillstyrka förslaget till detaljplan
samt att öppna för ytterligare en våning ut mot Tornavägen.
Kommentar
Planförslaget har justerats så att byggnaden närmast Tornavägen på
fastigheten Tegelbruket 2 kan uppföras i fem våningar.
Tekniska nämnden (aktbilaga 52 och 53)
Tekniska nämnden beslutar 2017-05-17 att tillstyrka bifall till rubricerat
detaljplaneförslag under förutsättning att Tekniska förvaltningens
synpunkter beaktas:
Tekniska förvaltningen framför i skrivelse 2017-05-05 bl.a. följande
synpunkter:
Planbestämmelsen SBC som gäller för gångfartsområdet känns onaturlig
och förvaltningen vill trycka på vikten av att gång- och cykelstråket säkras
för framtiden.
Förvaltningen vill särskilt lyfta fram vikten av lokal fördröjning av
dagvatten på fastigheten. I planen föreslås gröna tak och nedsänkta
planteringar, regnbäddar, vilket är bra. Det är också positivt att
översvämningsproblematiken lyfts in i planen. I bygglovsskedet blir
höjdsättningen av mark och färdigt golv en viktig aspekt att bevaka.
Den kraftiga förtätningen kan kräva kompensatoriska åtgärder på
intilliggande grönytor på allmän platsmark. Eventuella åtgärder och
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ersättning för dessa behöver utredas vidare och i så fall ingå i kommande
exploateringsavtal.
Kommentar
Texten kring exploateringsavtalets innehåll har uppdaterats i samråd med
Tekniska förvaltningen.
Användningsbestämmelsen för gångfartsområdet har efter dialog med
inblandade fastighetsägare ändrats till användningsbestämmelsen S –
Skola. Tanken är att området även fortsättningsvis ska utgöra en del av
fastigheten Helgonagården 6:16 som ägs av Akademiska Hus. På så sätt
bedöms gång- och cykelstråket på universitetsområdet kunna säkras inför
framtiden.
Barn- och skolnämnd Lunds stad (aktbilaga 60 och 61)
Barn- och skolnämnd Lund beslutar 2017-05-17 att som eget yttrande
överlämna Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse.
Barn- och skolförvaltningen framför i skrivelse 2017-05-17 bl.a. följande
synpunkter:
I anslutning till planområdet uppförs en ny förskola i kvarteret Sofieberg.
Barn- och skolförvaltningen bedömer inte att de 150 bostäder som planeras
kommer påverka behovet ytterligare av förskoleplatser i området. I närheten
finns även Tunaskolan.
Miljönämnden (aktbilaga 47 och 48)
Miljönämnden beslutar 2017-05-11 att anta miljöförvaltningens yttrande
som sitt eget med följande tillägg:
I enlighet med Lunds kommuns förtätningspolicy föreslår miljönämnden att
fler våningar läggs till de planerade husen i detaljplanen för Tegelbruket 2, 3
och 4. Hänsyn ska tas till arkitektoniska värden. En till två våningsplan för
alla nya bostadshus utöver de i planen föreslagna innebär att marken nyttjas
bättre samtidigt som byggnaderna fortfarande smälter in och harmonierar
med kringliggande bebyggelse.
En viktig aspekt är byggnadsmaterial. Dessa bör ha en tydlig miljöprofil.
Endast material som har låg eller ingen påverkansgrad på miljö och hälsa
bör användas. Koppar, brons och andra giftiga metaller som ger ohälsosamt
utläckage till grundvattnet bör därför inte komma ifråga. Detta är av stor
vikt för att enligt kommande Kemikalieplan (LundaKem) framgångsrikt
reducera giftiga kemikaliers skadliga inverkan på miljön och på vår hälsa.
Miljönämnden anser att det är av stor vikt att vid förtätning ska de gröna
värdena öka och energiförsörjningen tryggas i största möjliga utsträckning
lokalt. Husen kan utformas som positivhus med gröna väggar och med
solceller som kyls ner av gröna tak för maximal upptag av solenergi. De
gröna miljöerna är viktiga för vår hälsa och med enkla medel kan
folkhälsoarbetet gynnas. Miljönämnden anser att regnvatten från hustak bör
tas tillvara, exempelvis vid odling på gröna tak som både minskar trycket i
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dagvattenhanteringen men även ökar medborgarnas engagemang och skapar
mötesplatser.
Vidare bör utemiljön planeras så att ingen framtida kemisk bekämpning
kommer att behövas.
Miljöförvaltningen framför i skrivelse 2017-04-28 bl.a. följande synpunkter:
Det är viktigt att bullerstörningar inte uppkommer p.g.a. trafiken på
Tornavägen samt att det ökade antalet studenter inte bidrar till andra typer
av störningar för närboende.
För att minska buller på gården på Tegelbruket 4 bör husen vid vägen
byggas samman samt det närmsta huset flyttas in något. På så sätt
möjliggörs även cykelparkering och entréer mot gatan.
Det finns oklarheter i de redovisade trafiksiffrorna från planbeskrivningen
och bullerutredningarna. Det är viktigt att i planen ta höjd för en framtida
trafikökning och ge bullerskydd för denna för att säkra en god ljudnivå i
framtiden.
Fönster mot bullerutsatt sida bör i första hand vara ett komplement till
fönster i en mindre bullerutsatt fasad.
Det är viktigt att se till att enkelsidiga mindre lägenheter mot Tornavägen
byggs så att de inte får värmeproblem på sommaren och måste vädras
regelbundet mot bullerutsatt sida.
Både eventuella festlokaler och intilliggande bostäder kan behöva
ljudisoleras särskilt för att klara gällande ljudkrav för buller inomhus.
Parkering som innebär backande bilar ut mot oskyddade trafikanter ökar
olycksrisken, särskilt för barn. Utgör gångfartsområdet en skolväg blir detta
en särskilt viktig fråga. Parkering bör generellt undvikas på bostadsgårdar
där även uteplatser finns.
Det finns stor risk att det finns markföroreningar då tegelbruk och deponi
tidigare funnits på Tegelbruket 1, 3 och Helgonagården 6:16. Det har även
funnits förorenad mark på Tegelbruket 3.
Varutransporter och kyl- och ventilationsanläggningar till närbutik ska
anläggas så att de inte orsakar störningar för närboende.
Dagvatten kommer att öka p.g.a. ytterligare hårdgörning av ytor.
Hanteringen av dagvatten bör presenteras tydligare i planbeskrivningen.
Kommentar
Att höja alla byggnaderna med två våningar bedömer
stadsbyggnadskontoret som olämpligt bl.a. med tanke på rådande stadsbild,
med hänsyn till omgivningen och även med tanke på den boende- och
gårdsmiljö ett sådant förslag skulle resultera i.
Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 32 § får en detaljplanen får inte vara mer
detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte.
Stadsbyggnadskontoret anser inte att en reglering av exakt vilka
byggnadsmaterial som får eller inte får användas, husens
energiförbrukning, den exakta utformningen av utemiljön o.s.v. är förenlig
med ovanstående krav i Plan- och bygglagen.
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Bullerutredningarna har uppdaterats. Planbeskrivningen har kompletterats
med resultaten från dessa och planbestämmelserna kring buller justerats i
enlighet med gällande lagstiftning. Buller från studenter, samt
boendeformer eller upplåtelseformer för bostäderna inom området kan inte
regleras i detaljplan.
Byggnaderna mot Tornavägen på Tegelbruket 4 har 6 meter förgårdsmark
mot vägen vilket ger goda möjligheter till entréer och cykelparkering mot
vägen. Att entré ska finnas mot vägen är reglerat med planbestämmelse.
Utformningen av lägenheter samt ljudisolering inomhus regleras inte av
detaljplanen utan kontrolleras i samband med bygglovsprocessen.
Stadsbyggnadskontoret delar miljöförvaltningen synpunkter kring parkering
och backning mot oskyddade trafikanter. Dialog har förts med
fastighetsägarna kring detta och ingen parkering planeras i anslutning till
gångfartsområdet.
Miljötekniska markundersökningar har genomförts inom planområdet.
Planbeskrivningen har kompletterats med resultaten från dessa och
detaljplanen har försetts men en planbestämmelse kring sanering.
Planbeskrivningen har kompletterats med upplysning om vikten av att
anlägga varutransporter och kyl- och ventilationsanläggningar till närbutik
så att de inte orsakar störningar för närboende.
Beskrivningen av hanteringen av dagvatten har kompletterats och
förtydligats i planbeskrivningen.
Räddningstjänsten Syd (aktbilaga 46)
Räddningstjänsten Syd framför i skrivelse 2017-05-12 bl.a. följande
synpunkter:
Föreslagen markanvändning kan inte anses olämplig men en
konsekvensutredning gällande utsläpp av giftig gas behövs för Fysikum.
Beräkningen bör belysa eventuellt behov av säkerhetshöjande åtgärder som
behöver skrivas in i detaljplanen. För att öka effekten av inomhusvistelse
som möjlig skyddsåtgärd är det önskvärt om utrymningsvägar och luftintag
till ventilation kan placeras på motsatt sida som riskkälla för utsläpp av
giftig gas eller brand där det kan förekomma särskilt giftiga ämnen i
brandgaserna.
I dagsläget saknas riskutredningar och konsekvensberäkningar för att
bedöma hur ett eventuellt utsläpp av giftig gas från Fysikum skulle kunna
påverka intilliggande bebyggelse. Befintliga säkerhetssystem på Fysikum
talar för att konsekvenserna vid ett utsläpp inte blir så omfattande, men det
kan inte uteslutas utan en riskutredning med konsekvensberäkning.
Länsstyrelsen har nyligen påbörjat en prövning om Fysikum hus Q ska
betraktas som farlig verksamhet p.g.a. att det i byggnaden hanteras giftiga
gaser. Räddningstjänsten har yttrat sig i prövningsärendet. Förtätning i
närheten av en farlig verksamhet kan innebära följdkrav för Fysikum, om ett
utsläpp av ett farligt ämne skulle kunna leda till allvarliga skador på
människor.
Lunds universitet bör också ges möjlighet att yttra sig i riskfrågan.
Brandposter finns i tillräcklig omfattning i anslutning till planområdet.
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Om bostäder inte projekteras så att varje lägenhet har tillgång till två av
varandra oberoende utrymningsvägar, alternativt Tr2-trapphus, kan
utrymning ske med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon. De planerade
byggnadshöjderna innebär att utrymning inte kan ske med hjälp av bärbara
stegar. Planeras utrymning med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon
krävs att det finns tillräckligt många tillgängliga uppställningsplatser för
höjdfordonen i anslutning till byggnaderna.
Kommentar
En riskutredning togs fram 2014-11-20 av Wuz risk consultancy som bl.a.
behandlar Fysiska institutionens och dess verksamhets påverkan på
människors säkerhet. Av undersökningen framgår att planområdet ligger
utanför det s.k. uppmärksamhetsavståndet som man definierat i
riskutredningen. Detta innebär att inga åtgärder krävs ur riskhänseende för
den nya bebyggelsen i området. Planbeskrivningen har kompletterats med
uppgifter från ovanstående utredning.
I samband med planarbetet planeras att utrymning ska ske utan
räddningstjänstens hjälp för samtliga nya byggnader inom planområdet.
VA SYD (aktbilaga 51)
VA SYD framför i skrivelse 2017-05-23 bl.a. följande synpunkter:
Planbestämmelsen för prickmark bör ändras. Det är ej lämpligt att uppföra
mur och dylikt på prickmark inom u- område för ledning.
Plankartan kan kompletteras med befintliga VA-ledningar inom respektive
u-område.
Nya allmänna va-ledningar kommer inte att förläggas i gångfartsområdet.
Planbeskrivningen bör förtydligas med uppgift om att om ytterligare
förbindelspunkter behövs sker anslutning till befintliga ledningar i
Tornavägen alternativt LTH-parken.
Med tanke på begränsad kapacitet i ledningsnätet, recipientens känslighet
och dagens ambitioner att bygga för att klara ett föränderligt klimat med allt
kraftigare regn finns ett behov av att fördröjningsåtgärder för dagvatten
genomförs inom planområdet. Inom kort kommer Lunds kommuns
dagvattenplan ut på remiss. Även om Lunds kommuns dagvattenplan inte är
formellt antagen bör dess innehåll beaktas i det fortsatta planarbetet.
Fördröjande åtgärder bör genomföras inom planområdet så att
dimensionerande dagvattenflöde till allmän ledning inte överstiger 20 l/s/ha
vid ett 10-årsregn. Fördröjning kan åstadkommas t.ex. genom att marken
förses med infiltrationsvänliga material, byggnaderna förses med gröna tak
eller att fördröjningsmagasin anordnas på fastigheten. Det är viktigt att
klargöra vem som ansvarar för drift och underhåll för åtgärder på
gemensamma ytor.
Kristianstads nations nuvarande byggnad ligger lågt i förhållande till
Tornavägen vilket innebär en risk för översvämning vid extrema regn
(skyfall). För att undvika likdanande problem med ny bebyggelse måste
denna ges en säker höjdsättning.
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Kommentar
Planbestämmelsen om underjordiska ledningar har förtydligats för att
tydliggöra vikten av att eventuella murar och dylikt inom området utformas
på ett sätt så att de på ett enkelt sätt går att avlägsna vid underhåll av
ledningarna.
Planbeskrivningen har förtydligats med uppgift om att om ytterligare
förbindelspunkter behövs sker anslutning till befintliga ledningar i
Tornavägen alternativt LTH-parken.
Fördjupad dagvattenutredning och skyfallsutredning har genomförts och
planbeskrivningen har kompletterats med resultat och rekommendationer
från dessa.
Rekommenderad höjdsättning för nya byggnader har införts som en
informationsruta på plankartan.
Myndigheter, statliga verk m fl
Länsstyrelsen Skåne (aktbilaga 57)
Länsstyrelsen framför i skrivelse 2017-05-29 bl.a. följande synpunkter:
Det råder osäkerhet kring om planområdet är berört av markföroreningar
från objektet ”F.d. Pålsjö tegelbruk och deponi”. Länsstyrelsen efterfrågar
hur bedömningen är gjord gällande föroreningssituationen och hur
kommunen har kommit fram till att markföroreningar inte är en fråga för
detaljplanen.
Länsstyrelsen menar att planhandlingen måste redogöra ytterligare för
bullerfrågan i kommande planarbete då oklarheter finns. Länsstyrelsen kan
komma att kalla in planen för prövning enligt 11 kap. PBL om planen antas
utan nödvändiga kompletteringar och förtydligande redovisning som visar
på markens lämplighet gällande hälsa och säkerhet – buller.
Trafikbullerutredningarna utgår från en trafikmängd utan tidsangivelse. Det
framgår ej om man har använt en framräknad trafikprognos. Länsstyrelsen
ser positivt på att använda en framräknad trafikprognos vilket länsstyrelsen
efterfrågar (15 - 20 ar).
Bullerförhållanden och redovisning av möjliga åtgärder saknas för
sjuvåningshuset i plankartans norra del.
Länsstyrelsen vill upplysa om möjlighet att hantera planen utifrån nya
riktvärden i bullerförordningen som börjar gälla i juli 2017.
Länsstyrelsen konstaterar att slutsatser gjorda i Trafikbullerutredning 201701-15 star i konflikt med det med rådande planbestämmelse på plankarta.
Utredningen konstaterar att utomhusriktvärdet för buller inte uppfylls i två
lägenheter. Utredningen menar på att det är svårt att ta till åtgärder såsom att
ändra planlösning, erhålla Leq 55 dBA generellt eller att få genomgående
lägenheter med Leq < 50 dBA.
Kommentar
Miljötekniska markundersökningar har genomförts inom planområdet.
Planbeskrivningen har kompletterats med resultaten från dessa och
detaljplanen har försetts men en planbestämmelse kring sanering
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Bullerutredningarna har uppdaterats. Planbeskrivningen har kompletterats
med resultaten från dessa och planbestämmelserna kring buller justerats i
enlighet med gällande lagstiftning.
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden (aktbilaga 54)
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden framför i skrivelse 2017-0529 bl.a. följande synpunkter:
Region Skåne ser positivt på att Lunds kommun möjliggör ny
bostadsbebyggelse för studenter i ett läge med god tillgång till
kollektivtrafik. Bostadsbyggandet i Skåne har under flera år inte matchat
befolkningsökningen. Obalansen på bostadsmarknaden kan hindra regionens
tillväxt och drabbar främst grupper med svag förankring på
bostadsmarknaden och svag ekonomi, såsom unga vuxna och studenter. Den
regionala utvecklingsstrategin lägger stor vikt vid balansen på
bostadsmarknaden. Målsättningen är att bostadsproduktionen ska öka med
en allsidig sammansättning vad gäller upplåtelseformer, storlek och
hustyper.
Ledningsrättshavare m fl
TeliaSonera Skanova Access AB (aktbilaga 41)
TeliaSonera Skanova AccessAB framför i skrivelse 2017-04-07 bl.a.
följande synpunkter:
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i
nuvarande läge (karta bifogas) för att undvika olägenheter och kostnader
som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt ska noteras i
planhandlingarna. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller
skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den
part som initierar åtgärden även bekostar den.
Kommentar
I planbeskrivningen under avsnittet ”Genomförande – Tekniska och
ekonomiska åtgärder” framgår att eventuell ombyggnad av ledningsnät
inom och i anslutning till planområdet bekostas av fastighetsägarna.
Organisationer och föreningar
Lunds Universitets Studentkårer (aktbilaga 58)
Lunds Universitets Studentkårer framför i skrivelse 2017-05-29 bl.a.
följande synpunkter:
LUS anser att Lunds kommun har ett stort ansvar i att ge förutsättningar för
att fler bostäder kan byggas.
LUS ser extra positivt på att just nationer ges förutsättningar att bygga. Det
minskar både bostadsbristen för studenter samtidigt som det främjar
studenters engagemang vid sidan av studierna och förbättrar studentlivet.
LUS uppfattning är att många nationer önskar att bygga, men ser
utmaningar i byråkratin snarare än ekonomin. Här bör Lunds kommun ta
ansvar för att förenkla för dessa organisationer i sin välbehövda expansion.
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Föreningen gamla Lund (aktbilaga 50)
Styrelsen för Föreningen gamla Lund framför i skrivelse 2017-05-24 bl.a.
följande synpunkter:
Bevaringsbestämmelserna för Kristianstads Nation är tillräckliga och
helhetsmiljön blir väl anpassad till omgivningen.
Styrelsen är tveksam till rivningen av f.d. biliotekstjänst, ritad av Klas
Anshelm. Byggnaden är en god representant för Anshelms tidigare
arkitektur och har bedömts ha ett kulturhistoriskt värde. Ett bevarande av
byggnaden innebär att betydligt färre bostäder kan uppföras på området men
Föreningen Gamla Lund föredrar ändå en lösning där byggnaden helt eller
delvis bevaras.
Kommentar
Stadsbyggnadskontoret har i samråd med stadsantikvarien gjort
bedömningen att de kulturhistoriska värdena som f.d. bibliotekstjänst har
inte är av en sådan art att byggnaden inte kan rivas. De värden som
planförslaget genererar i form av bl.a. nya bostäder och tillskott till
stadsmiljön har värderats högre än byggnadens kulturhistoriska värden.
Sakägare, boende m fl
Martin och Monika Englund, blivande ägare till fastigheten Tornasjö 7
(aktbilaga 42)
framför i skrivelse 2017-05-03 bl.a. följande synpunkter och frågor:
Trafikbelastningen på Tornavägen är redan mycket hög och den nya
detaljplanen medför ytterligare trafikökning.
- Planeras det att göras en ny trafikräkning på Tornavägen? Den gjorda
från 2014 borde vara inaktuell.
- Finns det planer på att minska trafiken på Tornavägen (t.ex. genom att
förbjuda genomfart för tung trafik)?
- Infartstrafik till Tegelbruket 4 kommer att skapa köbildningar på
Tornavägen vilket resulterar i ökat buller. Har detta tagits i beaktning?
- De finns risk för reflektion av buller från de nya fasaderna och in i
Professorsstaden. Hur planeras de nya fasaderna att utformas?
- Det skulle behöva göras en bullermätning vid fastigheten Tornasjö 7 så
att fastighetsägarna kan följa ev. trafikbullerökning som den nya
detaljplanen kommer att medföra. Kan kommunen/byggherren bekosta
denna mätning?
- Var planeras för festlokal inom planområdet?
- Vilka rättigheter till ersättning (utöver det kommunala bidraget för
bullerplank och åtgärder för fönster) har kringboende fastighetsägare
p.g.a. olägenheter orsakade av ökat buller till följd av att detaljplanen
genomförs? Kan man t.ex. ha rätt till att få fulla kostnader för
bullerminskande åtgärder täckta?
Kommentar
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Bullerutredningarna har uppdaterats. Planbeskrivningen har kompletterats
med resultaten från dessa och planbestämmelserna kring buller justerats i
enlighet med gällande lagstiftning. Utredningen har genomförts av en
oberoende konsult i enlighet med rådande praxis för hur en
trafikbullerutredning ska utföras.
Kontrollberäkningar visar att den planerade bebyggelsen inom kv.
Tegelbruket kommer att öka den ekvivalenta ljudnivån med cirka 1 dB
utmed närmaste fasad vid fastigheter på motsatt sida Tornavägen på grund
av reflexer. Maxnivåerna kommer ej att påverkas. Ökningen får i
sammanhanget betraktas som en ringa förändring då det krävs en höjning
på ca 3 dB för att uppnå en hörbar skillnad i ljudvolym.
Aktuell detaljplan innehåller inga förslag på bullerskyddsåtgärder utanför
planområdet.
Tornavägen utgör en trafikerad väg och det finns möjligheter att söka
kommunalt bullerbidrag för att genomföra bullerdämpande åtgärder för
befintliga bostäder längs vägen.
Kristianstad nation planerar för festlokal i bottenvåningen på sina nya
byggnader.
Helsingkrona nation, ägare till fastigheten Tegelbruket 3 (aktbilaga 43)
framför i skrivelse 2017-05-08 att planbestämmelsen entre1 är olycklig för
planerad ny bebyggelse inom fastigheten Tegelbruket 3 då krav på entré mot
söder gör att entrévåningen blir mycket svår att nyttja. Detta då byggnaden
planeras med entréer mot åtminstone väster och norr samt troligen även mot
öster för att skapa koppling mot befintlig bebyggelse. Helsingkrona nation
önskar att bestämmelsen antingen tas bort eller ändras till att omfatta krav
på entré mot väster eller öster.
Kommentar
Planbestämmelsen kring entré har justerats för Tegelbruket 3.
Ingrid och Arne Lindgren, ägare till fastigheten Sången 6 (aktbilaga
55)
framför i skrivelse 2017-05-29 bl.a. följande synpunkter:
Den planerade lamellbyggnad längs Tornavägen på Tegelbruket 4 ska ha
minst 6 meters förgårdsmark. Förgårdsmarken får inte övertäckas av
utskjutande högre våningar så att den så långt som möjligt kan bestå av
biologisk miljö med gröna ytor och inte får en karaktär av betong-getto eller
liknande.
Bebyggelsen mot Tornavägen får inte vara högre än 3 våningar. Dels för att
ge en harmonisk övergång till Professorsstadens bebyggelse och dels för att
förhindra ökad insyn till fastigheterna i Professorsstaden. Samtliga nya
byggnader ska vara utformade så att de inte ger ökad insyn till fastigheterna
i Professorsstaden.
Det är angeläget att trafik i gångfartsområdet minimeras så långt som
möjligt och att utformningen blir sådan att motorfordonstrafik inte alls
uppmuntras.
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Planen måste säkerställa att åtgärder som vidtas för att minska
översvämningsrisken inom planområdet inte ökar risken för översvämning
för kringliggande fastigheter i samband med skyfall.
Planen ska säkerställa att bebyggelsen ska uppföras på så sätt att buller från
Tornavägen ej reflekteras (ger eko) som ökar bullernivån för
bostadsfastigheter belägna vid Tornavägen.
Kommentar
Utformningen av förgårdsmarken styrs ej av detaljplanen utan avgörs i
samband med bygglovet. Detaljplanen medger utskjutande balkonger över
förgårdsmarken. Stadsbyggnadskontoret delar uppfattningen att
förgårdsmarken bör förses med grönska, träd kan placeras på vissa ytor
annan grönska på andra.
I en stad av Lunds storlek är det oundvikligt med viss insyn mellan
fastigheter. Planering innebär sammanvägning av intressen där anpassning
till omgivningen är en del och behovet av bostäder en annan. Planförslaget
innebär en övergång i skala från Professorsstaden till LTH-området och
stadsbyggnadskontoret menar att förslaget utgör en rimlig sammanvägning
av intressen.
Ambitionen för gångfartsområdet är ett minimum av fordonstrafik. Det är
bara Kristianstad nation (Tegelbruket 2) som behöver gatan för sin
trafikförsörjning och parkeringsnormen för studentbostäder är betydligt
lägre än för vanliga bostäder. Gångfartsgatans slutliga utformning
fastställs i samband med bygglovsskedet.
Skyfallsutredningen har kompletterats. Utredningen visar att ett
genomförande av planförslaget inte innebär en ökad risk för översvämning
på grannfastigheterna.
Kontrollberäkningar visar att den planerade bebyggelsen inom kv.
Tegelbruket kommer att öka den ekvivalenta ljudnivån med cirka 1 dB
utmed närmaste fasad vid fastigheter på motsatt sida Tornavägen på grund
av reflexer. Maxnivåerna kommer ej att påverkas. Ökningen får i
sammanhanget betraktas som en ringa förändring då det krävs en höjning
på ca 3 dB för att uppnå en hörbar skillnad i ljudvolym.
Tornavägen utgör en trafikerad väg och det finns möjligheter att söka
kommunalt bullerbidrag för att genomföra bullerdämpande åtgärder för
befintliga bostäder längs vägen.
Brf Sången, ägare till fastigheten Sången 7 (aktbilaga 56)
framför i skrivelse 2017-05-28 bl.a. följande synpunkter och önskemål:
- Ur ett stadsbyggnadsperspektiv är det önskvärt med en blandning av
bostäder. Planhandlingarna bör förtydligas med tänkt upplåtelseform för
Tegelbruket 4.
- Bebyggelsen mot Tornavägen bör ha högst två våningsplan alternativt
10.0 meters byggnadshöjd för att motsvara bebyggelsen på andra sidan
vägen, nuvarande bebyggelse på tomten och planerade bostäder söder
om planområdet. Tornavägens nuvarande gaturum, med grön inramning,
bör respekteras och förgårdsmarken bör inte vara mindre än den nya
detaljplanen söder om området. Byggnadshöjden bör regleras för
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samtliga nya byggnader och taklutningen bör regleras till maximalt 10%
såsom i den nya detaljplanen söder om området.
Ha ingen kommersiell verksamhet mot Tornavägen, alternativt vänd den
mot innergården eller ge den en utformning som harmonierar väl med
villabebyggelsen i Professorstaden och därmed är helt tyst kvälls- och
nattetid. Detta för att minska risken för störningar i närområdet.
Gör ett förtydligande och reglerande av takvåningar och takterrasser i
detaljplanen avseende störningar från fester. Med nationer som ägare
eller användare är våra erfarenheter att de inte lyckas hålla störningar
nere på sina event eller hyresgäster och besökare, men även med andra
nyttjare kan takterrasser medföra olägenhet.
Utred hur detaljplanen påverkar bullernivån i omgivande bebyggelse,
främst gällande fastigheter på motstående sida Tornavägen. I Brf.
Sången finns det t.ex. lägenheter som endast vetter mot Tornavägen och
därmed inte har möjlighet till en ”tyst” sida. Bullerutredningen bör
redovisa hur många fordonsrörelser som kommer att ske vid den södra
infarten samt när de kommer att ske. Beräkningar av störningsljud från
eventuella takterasser bör också redovisas.
Högsta plushöjd för innergården på Tegelbruket 4 bör anges på
plankartan så att man inte riskerar att det läggs 3,0 meter över
omgivande mark.
Redovisa en sektionsskiss och illustration med ny och befintlig
bebyggelse längs Tornavägen som visar förhållandet mellan den nya
byggnadsvolymen, gatan, och övrig bebyggelse.
Infartsförhållandena till Tegelbruket 4 i kombination med infarten till
den nya bebyggelsen söder om området bör förtydligas så att det blir
tydligt om det kommer att vara en eller två utfarter.

Kommentar
Upplåtelseformer för bostadsändamålet regleras inte med
detaljplanebestämmelser.
Planering innebär sammanvägning av intressen där anpassning till
omgivningen är en del och behovet av bostäder en annan. Planförslaget
innebär en övergång i skala från Professorsstaden till LTH-området och
stadsbyggnadskontoret menar att förslaget utgör en rimlig sammanvägning
av intressen.
Storleken på förgårdsmarken är 5 meter, samma som i den nya detaljplanen
direkt söder om det nu aktuella området. Detaljplanen medger utskjutande
balkonger över förgårdsmarken. Utformningen av förgårdsmarken styrs ej
av detaljplanen utan avgörs i samband med bygglovet.
Stadsbyggnadskontoret delar uppfattningen att förgårdsmarken bör förses
med grönska, träd kan placeras på vissa ytor annan grönska på andra.
Detaljplanen medger kommersiell verksamhet mot Tornavägen. I samband
med planarbetet planeras det för livsmedelsaffär och café.
Stadsbyggnadskontoret anser att dessa verksamheter skulle vara berikande
för stadslivet i området.
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Gemensamhetslokal, takterass eller liknade utgör inte störande verksamhet
enligt Plan- och bygglagen. I samband med planarbetet är det enbart
Helsingkrona nation som planerar för takterass på sin nya byggnad.
Bullerutredningarna har uppdaterats. Planbeskrivningen har kompletterats
med resultaten från dessa och planbestämmelserna kring buller justerats i
enlighet med gällande lagstiftning. Buller från takterasser kan inte regleras
i detaljplan.
Kontrollberäkningar visar att den planerade bebyggelsen inom kv.
Tegelbruket kommer att öka den ekvivalenta ljudnivån med cirka 1 dB
utmed närmaste fasad vid fastigheter på motsatt sida Tornavägen på grund
av reflexer. Maxnivåerna kommer ej att påverkas. Ökningen får i
sammanhanget betraktas som en ringa förändring då det krävs en höjning
på ca 3 dB för att uppnå en hörbar skillnad i ljudvolym.
Tornavägen utgör en trafikerad väg och det finns möjligheter att söka
kommunalt bullerbidrag för att genomföra bullerdämpande åtgärder för
befintliga bostäder längs vägen.
Högsta bjälklagshöjd har reglerats för fastigheterna Tegelbruket 3 och 4.
Sektionen från Tornavägen till LTH-området har kompletterats med
befintlig bebyggelse öster om Tornavägen.
Gemensam infart planeras för fastigheterna Tegelbruket 4 och Tegelbruket
7.
Akademiska Hus, ägare till fastigheten Helgonagården 6:16 (aktbilaga
59)
framför i skrivelse 2017-05-08 följande synpunkter:
Akademiska Hus ställer sig positiv till detaljplanen då den framför allt
bidrar till att fler studentbostäder byggs campusnära.
Dock kan följande brister noteras i materialet för samråd:
- Byggnader har placerats i eller mycket nära fastighetsgränserna längs
SBC-området vilket innebär att angöring och dörruppslagning inte kan
hanteras inom den egna fastigheten.
- Även balkonger och skärmtak tillåts skjuta ut ovan mark över nämnda
område.
- Delar av bilparkeringsplatser har placerats på SBC-området vilket
innebär att parkeringsplatserna inte anordnats inom den egna
fastigheten. Placeringen är dessutom olycklig med tanke å funktionen av
gångfartsområde med tidvis mycket gång- och cykeltrafik.
Detta kan inte accepteras om inte särskild överenskommelse görs mellan
fastighetsägarna och så har inte skett.
På illustrationen framgår det också att en cykelparkering planeras
omedelbart vid infarten. Om cykelställen är fullbelagda kommer cyklar att
svälla ut på infarten och sannolikt därmed stoppa infartsmöjligheten.
Kommentar
Dialog har förts med fastighetsägarna vilket resulterat i att ingen parkering
planeras i anslutning till gångfartsområdet.
Särskild överenskommelse har ingåtts mellan berörda fastighetsägare kring
gångfartsområdet.
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Detaljplanen reglerar inte placeringen av cykelparkering. Att se till att
infarten hålls fri från parkerade cyklar åligger inblandade fastighetsägare.

SAMLAD BEDÖMNING
Samrådet har resulterat i följande omarbetningar av planförslaget:
• Våningsantalet för byggnaden närmast Tornavägen på fastigheten
Tegelbruket 2 har höjts från fyra till fem våningar i enlighet med
Kommunstyrelsens önskemål.
• Användningsbestämmelsen för gångfartsområdet har justerats.
• Bullerutredningarna har uppdaterats. Planbeskrivningen har
kompletterats med resultaten från dessa och planbestämmelserna kring
buller justerats i enlighet med gällande lagstiftning.
• Miljötekniska markundersökningar har genomförts inom planområdet.
Planbeskrivningen har kompletterats med resultaten från dessa och
detaljplanen har försetts men en planbestämmelse kring sanering.
• Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter från riskutredning
beträffande närheten till Fysicum.
• Planbestämmelsen om underjordiska ledningar har förtydligats.
• Fördjupad dagvattenutredning och skyfallsutredning har genomförts och
planbeskrivningen har kompletterats med resultat och
rekommendationer från dessa.
• Rekommenderad höjdsättning för nya byggnader har införts som en
informationsruta på plankartan.
• Planbestämmelsen kring entré har justerats för Tegelbruket 3.
• Högsta bjälklagshöjd för gårdsbjälklag har reglerats.
• Planbeskrivningen har kompletterats med upplysningar om utrymning,
ledningar samt placering av varutransporter och kyl- och
ventilationsanläggningar.
• Delar av planbeskrivningens illustrationsmaterial har uppdaterats enligt
nytt förslag.

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Ole Kasimir
planchef

Henrik Nilsson
planarkitekt
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Intern kontroll: Riskanalys 2017
Sammanfattning
Barn- och skolförvaltning Lunds stad redovisar i detta ärende resultatet
av genomförd riskanalys. Ett hjälpmedel för planering, prioritering och
uppföljning i internkontrollarbetet är riskanalysen. En väl genomförd
riskanalys tydliggör vilka hot som föreligger till följd av påverkbara eller
opåverkbara risker och som kan inverka på organisationens möjligheter
att nå sina mål.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 20 oktober
2017
Riskanalys BSN Lunds stad 2017

Barnets bästa
Den interna kontrollen syftar till att granska och följa upp
verksamhetsområden där risk har identifierats som antingen direkt eller
indirekt påverkar barn.
Se bifogad barnchecklista Intern kontroll: Riskanalys 2017.

Ärendet
Syftet med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt sätt och att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls.
Intern kontroll är därmed ett verktyg av väsentlig betydelse för såväl den
politiska ledningen samt tjänstemän inom kommunen. Den interna
kontrollen säkrar uppföljningen av verksamhetens prestationer, kvalitet
och ekonomi. En god intern kontroll bidrar till verksamhetsutveckling
och förbättringar av system och rutiner. Att arbeta med intern kontroll
innebär att hitta och bedöma risker och att ha en bra och tillförlitlig
rapportering. Det ger möjlighet att förebygga, upptäcka och åtgärda
allvarliga fel i verksamheten och minimera negativa effekter av de fel,
som trots allt inträffar.
Ett hjälpmedel för planering, prioritering och uppföljning i
internkontrollarbetet är riskanalysen. En väl genomförd riskanalys
tydliggör vilka hot som föreligger till följd av påverkbara eller
opåverkbara risker och som kan inverka på organisationens möjligheter

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

St Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

Page 282 of 446

E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (3)
Diarienummer

2017-10-20

BSL 2017/0950

att nå sina mål. Riskbedömning handlar om att identifiera
organisationens viktigaste processer. I analysen ingår att identifiera
potentiella risker eller felkällor, en bedömning av konsekvenserna, samt i
vilken grad vi kan kontrollera riskerna. Konsekvenser kan uttryckas som
ekonomiska, politiska, tekniska, mänskliga och verksamhetsmässiga
konsekvenser för kommunen eller för enskilda kommuninvånare, vilka
kan uppstå vid fel och brister i olika processer. Riskanalysen utgör ett
viktigt beslutsunderlag för att ta fram interna kontrollmål och upprätta
handlingsplaner.
Matris för riskanalys
Från och med i år gör samtliga förvaltningar sin riskanalys i Stratsys,
kommunens IT-ledningsstöd. Genomförd riskanalys sammanställs i en
riskmatris enligt bilden nedan.
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Resultat
En arbetsgrupp bestående av personer inom olika arbetsområden har
genomfört en riskinventering, en process där eventuella riskområden har
identifierats. Därefter har en riskanalys gjorts för samtliga dessa
identifierade riskområden. Resultatet av analyserna finns presenterade i
dokumentet ”Riskanalys BSN Lunds stad 2017”.

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

som underlag till prioritering av kontrollmål använda genomförda
riskanalys för upprättande av den interna kontrollens handlingsplan
år 2018.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Patrik Löfstrand
Ekonom
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Begäran om utökad driftsram för Vildanden,
Snickarbacken, Stenröseskolan,
Hubertusgården, Källerian, Östra Torngården,
Linero, Prästängshallen, Kulparkskolan och
Fåglasång
Sammanfattning
Barn- och skolnämnd Lunds stad har fått utökade lokalkostnader år 2017
för förskolor och skolor. Kostnaderna avser nya objekt, ombyggnationer
eller enskilda anpassningsåtgärder. Förslaget innebär begäran om utökad
driftsram med 4 877 tkr år 2017 och med full helårseffekt om 9 852 tkr
från och med år 2018.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 17 oktober
2017 dnr BSL 2017/0255
Internhyreskontrakt för lokal 1285-A-01-01
Internhyreskontrakt för lokal 2808-A-01-01
Internhyreskontrakt för lokal 1090-A2-01-02
Internhyreskontrakt för lokal 1019-BAA-L01-04
Internhyreskontrakt för lokal 1067-A-02-04
Internhyreskontrakt för lokal 1314-A-01-05
Internhyreskontrakt för lokal 1308-A-01-02
Internhyreskontrakt för lokal 1335-BAA-L01-01
Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1090-A2-01-02
Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1085-A-01-01
Avtal om tillägg till hyreskontrakt 1082-A-01-02

Barnets bästa
Kommunens resurser måste användas på ett sådant sätt att de kommer till
bäst nytta för barnen. En god framförhållning i utbyggnadsplanerna ger
förutsättningar för att nämnden ska ha möjlighet att kunna erbjuda
utbildningsplatser utefter de krav och önskemål som finns.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
22100 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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Ärendet
Barn- och skolnämnd Lunds stad har fått utökade lokalkostnader år 2017
för förskolor och skolor. Kostnaderna avser nya objekt, ombyggnationer
eller enskilda anpassningsåtgärder:


Vildandens förskola, ersätter hyreskontrakt tillhörande fd
lägenhetsförskolan Vildanden (start 2017-01-01).
Internhyreskontrakt för lokal, 1285-A-01-01, uppgår till 1538 tkr
per år. Mellanskillnaden i hyreskontrakt för nya och gamla
lokalen uppgår till 771 tkr per år.



Snickarbackens förskola, ny förskola som ersätter Trollets
förskola (start 2017-06-01).
Internhyreskontrakt för lokal, 2808-A-01-01, uppgår till 1993 tkr
per år. Mellanskillnaden i hyreskontrakt för den nya och gamla
lokalen uppgår till 1636 tkr per år.
Hyreskostnad 954 tkr år 2017 och helårseffekt 1636 tkr år 2018.



Stenröseskolan, ersätter hyreskontrakt för paviljonger och fd
Humleboskolan (start 2017-01-01). Internhyreskontrakt för lokal
1090-A2-01-02, uppgår till 1932 tkr per år. Mellanskillnaden i
hyreskontrakt för nya och gamla lokalen uppgår till 464 tkr per år.



Hubertusgården, ombyggnation av befintliga lokaler (start 201708-01). Internhyreskontrakt för lokal, 1019-BAA-L01-04, uppgår
till 5931 tkr per år. Mellanskillnad i hyreskontrakt för den nya
och den gamla lokalen uppgår till 1577 tkr per år. Hyreskostnad
657 tkr år 2017 och helårseffekt 1577 tkr år 2018.



Källerian, fritidshem fd fritidsklubbslokal (start 2017-01-01).
Internhyreskontrakt för lokal, 1067-A-02-04, uppgår till 240 tkr
per år.



Östra Torngården, fritidshem fd fritidsklubbslokal (start 2017-0101). Internhyreskontrakt för lokal, 1314-A-01-05, uppgår till 856
tkr per år.



Linero, fritidshem fd fritidsklubbslokal (start 2017-01-01).
Internhyreskontrakt för lokal, 1308-A-01-02, uppgår till 314 tkr
per år.



Prästängshallen, ny idrottshall och slöjdsalar (start 2017-12-01).
Internhyreskontrakt för lokal, 1335-BAA-L01-01, uppgår till
3120 tkr per år. Hyreskostnad 260 tkr år 2017 och helårseffekt
3120 tkr år 2018.



Stenröseskolan, utökning av paviljonger (start 2018-01-01).
I avtal om tillägg till hyreskontrakt, 1090-A2-01-02, uppgår
hyreskostnaden till 349 tkr per år.



Kulparkskolan, utökning av disklinjen (start 2017-05-01). I avtal
om tillägg till hyreskontrakt, 1085-A-01-01, uppgår
hyreskostnaden till 400 tkr per år. Hyreskostnad 267 tkr år 2017
och helårseffekt 400 tkr år 2018.
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Fåglasång, nytt pentry och staket (start 2017-04-01). I avtal om
tillägg till hyreskontrakt, 1082-A-01-02, uppgår hyreskostnaden
till 125 tkr per år. Hyreskostnad 94 tkr år 2017 och helårseffekt
125 tkr år 2018.

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

hos kommunstyrelsen begära utökad driftsram med 4 877 tkr år
2017 och med 9 852 tkr från och med år 2018.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Ann-Britt Svensson
Ekonom

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
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Preliminära priser för Grundsärskolan 20
Sammanfattning
Lunds kommun har samverkansavtal med kommunerna Burlöv,
Kävlinge, Lomma och Staffanstorp avseende elever i grundsärskolan.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tilldelas resurser från
kommunfullmäktige för elever folkbokförda i Lunds kommun i
grundsärskolan, och har ansvaret att fördela resurser till
verksamhetsdrivande enheter för alla elever och debitera
samverkanskommunerna för deras elever. Föreliggande tjänsteskrivelse
redovisar förslag till preliminära priser för grundsärskolan 2018.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tjänsteskrivelse den 8 november
2017, dnr BSL 2017/0946

Barnets bästa
Genom en bra resursfördelningsmodell och rättvisande prissättning får
alla barn samma förutsättningar och möjligheter till utbildning.

Ärendet
Lunds kommun har samverkansavtal med Burlövs, Kävlinge, Lomma
och Staffanstorps kommuner avseende elever i grundsärskolan. Enligt
detta avtal skall preliminära priser redovisas för samverkanskommunerna
före budgetåret.
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tilldelas resurser från
kommunfullmäktige för elever folkbokförda i Lunds kommun i
grundsärskolan och har ansvaret att fördela resurser till
verksamhetsdrivande enheter för alla elever, samt debitera
samverkanskommunerna för deras elever vad avser administration,
särskoleteam, hyreskostnader och särskoletransporter. I samband med
årsbokslut beräknas slutlig totalkostnad per elev och mot samverkans-

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 55
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Fax
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kommunerna regleras mellanskillnaden mellan preliminärt pris och slutgiltig totalkostnad genom antingen debitering eller återbetalning.
Nedanstående tabell redovisar föreslagna preliminära priser för 2018,
samtliga priser är angivna per elev och år. Utgångspunkt vid prissättning
har varit 2017 års priser och därefter har uppräkning skett med 2 %,
förutom för hyreskostnader. När det gäller hyreskostnader har en
uppdatering genomförts av de verkliga hyreskostnaderna per elev.
Kategorin övriga har tidigare räknats upp procentuellt under några år. I
takt med att lokaler har renoverats, mer lokalyta nyttjas av särskolan och
även en helt nybyggd lokal har tagits i bruk har nu en uppräkning av
kategorin övriga lokaler skett. En anledning till att särskolan använder
utökad yta är att mer undervisning sker i mindre grupper. Höjebroskolans
lokaler har lämnats vid halvårsskiftet 2017 och verksamheten har flyttat
in i lokalerna Fåglasång utanför Södra Sandby. Stenröseskolan har
utökats med paviljonger för att kunna ta emot ytterligare några elever,
samt för att åtgärda deras tidigare trångboddhet. Till följd av dessa
lokalförändringar har hyran höjts, och hyreskostnaden per Stenröseelev
blir 114 000 kr. Vi föreslår en sammanslagning av Stenröses och
Fåglasångs hyror, så att hyran för dessa två skolor blir 105 000 kr per
elev.

Verksamhet
Grundsärskola, GS
Grundsärskola special, GSS
Träningsskola, TS
Träningsskola special, TSS
Fåglasång

Pris 2017
Pris 2018
211 915
216 154
315 241
321 546
287 956
293 715
366 058
373 379
377 043
384 584
98 052
162 608
259 393
264 761

100 014
165 861
264 580
270 057

3 334

3 400

14 648

14 941

Stenröse och Fåglasång

91 880

105 000

Övriga lokaler

23 444

33 700

Fritidshem GS
Fritidshem GSS TS TSS
Stenröse fritidshem
Fåglasång fritidshem
Administration
Administration
Särskoleteam
Särskoleteam
Lokalkostnader
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Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad föreslås besluta
att

Mats Jönsson
Skoldirektör

enligt föreliggande tjänsteskrivelse fastställa preliminära
priser för grundsärskolan 2018

Anders Isaksson
Ekonom

Beslut expedieras till:
Samverkanskommunerna (Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp)
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Akten
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Barn- och skolnämnd Lund stad

Ingrid Kanje
ingrid.kanje@lund.se

Organisation och finansiering av särskola
(Delredovisning av uppdrag från
kommunfullmäktige juni 2016 – Direkt
skolpeng § 139)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med
beslutet om ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola,
och fritidshem att ge Barn-och skolförvaltning Lunds stad 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”. Detta är en delredovisning då
uppdraget delades upp i tre utredningar. Utredningen av de två
andra delarna av uppdraget pågår och beräknas vara klara under
våren. En projektplan fastställdes av Barn- och skolnämnd Lunds
stad 2016-10-12.
•

•

•
•

utreda möjligheterna till att utveckla fyra parallella
grundsärskolor i Lund med sammanhållna
grundsärskoleklasser åk 1-9. Enheterna bör kunna ta emot
30-50 elever
utreda de individintegrerade elevernas situation (både
grundskoleelever i grundsärskolan och
grundsärskoleelever i grundskolan) och möjligheterna att
utöka individintegrationen.
göra en lokalplan för utveckling av lokalerna för
grundsärskolans verksamheter
tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna och ta fram ett förslag
till en ekonomisk modell för skolpeng för grundsärskolan med
grundbelopp och tilläggsbelopp.

För att stärka utvecklingen och undervisningen samt ge grundsärskolans
elever, och de elever som är individintegrerade i grundsärskolan,
maximal kunskapsutveckling behöver Lund
•

en samordnande chef för grundsärskolan

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47
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Fax
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•
•

samordna och stärka de personalresurser som redan finns
utveckla möjligheten till att gå individintegrerad i grundskolan i
anslutning till hemmet.
• utveckla fyra parallella grundsärskolor i Lund med sammanhållna
grundsärskoleklasser. I klasserna ska det finnas möjlighet att läsa
både utifrån ämnen och med inriktning ämnesområden. Varje
enhet bör vara minst enparallellig i åk 1-9. Enheterna bör kunna
ta emot 30-50 elever. En grundsärskoleklass ska kunna ta emot 812 elever och en grundsärskoleklass med inriktning träningsskola
4-6 elever, färre elever i klasser som har elever med stora
funktionsnedsättningar
• elever från grundsärskola och träningsskola ska ha klassrum i
närheten av varandra.
• överväga att inte erbjuda grundskoleelever att vara
individintegrerade i träningsskoleklasser utifrån ett rättsperspektiv
• anpassa lokalerna till grundsärskoleelevernas behov
Utredningen föreslår
• att det inrättas en samordnad chefsfunktion för grundsärskolan i
Lund. Denna chef ska ha det övergripande ansvaret för
lokalplaneringen, för grundsärskolans ekonomi, och för placering
av elever tillsammans med verksamhetscheferna. Vidare ska
chefen ansvar för den övergripande kompetensutvecklingen i
grundsärskolan
• att tydligare kvalitetssäkra skolgången för de grundsärskoleelever
som går individintegrerade i grundskolan och om behov finns ge
ökad möjlighet till individintegrering
• att den samordnande chefen skall leda grundsärskolans
resursteam
• att den samordnande chefen ska ha kompetens och erfarenhet från
grundsärskolan
Ett lokalprogram för grundsärskolan tas fram i samverkan med
serviceförvaltningen.
Finansiering
Utredningens förslag är att grundsärskoleeleverna ska få den av
kommunen fastställda skolpengen + en särskild riktad peng,
grundsärskolepeng, som fastställs utifrån de föreslagna behovskriterierna.
Den nya modellen ska gälla från och med budgetåret 2019. Ramen
utökas så att den innefattar alla fritidshemelever inom grundsärskolan
samt resurser till grundsärskoleteamet. Förutom grundersättningen ska
det vara möjligt att ansöka om tilläggsbelopp/extraordinärt stöd.
Pengar förs över från ramen till utbildningsnämnden för kostnader till
gymnasiesärskoleskjutsar. Samordningen av skolskjutsar kvarstår och
utgår från kommunens upphandlingsavtal kring särskoleskjutsar.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 27 oktober
2017
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Rapport: Organisation och finansiering av grundsärskola i Lunds
kommun med samverkanskommuner den 27 oktober 2017
Barn- och skolförvaltning Lunds stads tjänsteskrivelse den 5 oktober
2016, dnr BSL 2016/0507
Projektplan, 3 oktober 2016, antagen 12 oktober 2016
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2016§139, dnr KS 2014/0680

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn (upp till 18 år) och därför är det relevant att
beakta barns bästa i detta ärende. Kartläggning och föreslagen kommer
att synliggöra hur barns rätt till stöd och stimulans tillgodoses, för att
utvecklas så långt som möjligt, och att det sker på ett likvärdigt sätt. Barn
ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor
barn anser att de berörs av (Barnkonventionen artikel 12). I att beakta
barns bästa ingår t.ex. att beakta barns psykiska och fysiska
välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor och
samverka med relevanta aktörer samt att ha barnperspektiv, vilket görs i
utredningen. En utveckling av organisationen och förslag om en ny
finansieringsmodell för att möta elever mottagna i grundsärskolan
innebär att barns bästa beaktas. Tjänsteskrivelsen får därmed anses ligga
väl i linje med Barnkonventionen.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med beslutet om
ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, och fritidshem att
ge Barn-och skolförvaltning Lunds stad 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”. Detta är en
delredovisning av uppdraget.
Projektplanen fastställdes av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2016-1012.
Projektplanens uppdrag
• utreda möjligheterna till att utveckla fyra parallella
grundsärskolor i Lund med sammanhållna grundsärskoleklasser åk 1-9. Enheterna bör kunna ta emot 30-50 elever
• utreda de individintegrerade elevernas situation och
möjligheterna att utöka individintegrationen.
• göra en lokalplan för utveckling av lokalerna för
grundsärskolans verksamheter
• tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna och ta fram ett förslag
till en ekonomisk modell för skolpeng för grundsärskolan med
grundbelopp och tilläggsbelopp.
Ingrid Kanje utsågs att leda utredningen.
Styrgruppen utgörs av skoldirektörerna i Barn- och skolförvaltning Lund
Öster, Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Utbildningsdirektören och
Servicedirektören.
En förvaltningsövergripande referensgrupp med deltagare från de två
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Barn- och skolförvaltningarna och representanter från
samverkanskommunerna har träffats kontinuerligt.
Att vara mottagen i grundsärskolan innebär att undervisningen sker
utifrån grundsärskolan läroplan och kursplaner med de anpassningar
och/eller särskilda stöd som utvecklingsstörningen kräver.
Begrepp
Individintegrerad elev
Grundsärskoleelev som är inskriven i en grundskoleklass eller
grundskoleelev som är inskriven i en grundsärskoleklass.
Grundsärskoleelev, GS
En elev som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå
grundskolans kunskapsmål (SL kap 7 §5), och är mottagen i
grundsärskolan.
Grundsärskoleelev, inriktning träningsskola, TS
En elev som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå
grundskolans kunskapsmål (SL kap7 §5), och heller inte bedöms ha
förutsättningar att nå grundsärskolans kunskapsmål i ämnen (SLkap11 §§
3 o 8), och är mottagen i grundsärskolan.
Organisation
Grundsärskolan i Lund idag består av 6 skolenheter med sammanhållna
grundsärskoleklasser integrerade i grundskolor. Lund har två friliggande
grundsärskolor, dvs de ligger inte integrerade med en grundskoleenhet.
Alla skolor utom en kan idag erbjuda undervisning från åk 1-9 inom
grundsärskola och grundsärskola med inriktning träningsskola. Det finns
individintegrerade elever både från grundskolan i grundsärskolan och
från grundsärskolan i grundskolan. I Lunds grundsärskola undervisas i
augusti 2017, 162 elever i sammanhållna klasser.
Behörighet och kompetens är idag en viktig aspekt att ta med när man
tänker organisation för att kunna säkra kvalitén på undervisningen för
eleverna. Få lärare har idag den trippla kompetensen, speciallärare med
inriktning utvecklingsstörning, lärarlegitimation och ämnesbehörighet,
som krävs för att bli behörig för att undervisa på grundsärskolan. På
grundsärskola med inriktning träningsskola är den behörig som har
utbildning som specialpedagog/speciallärare med inriktning
utvecklingsstörning och förskollärar-legitimation. Kunskapskraven på de
lärare som skall bedriva en inkluderande undervisning ökar – ju större
spännvidd i kunskaper desto större krav på variation i klassrummet. Det
är därför särskilt viktigt att följa upp kompetenserna inom
grundsärskolan.
Lokalerna i grundsärskolorna är inte alltid anpassade till elevernas
särskilda behov. Under de senare åren har den procentuella andelen
elever i grundsärskola med inriktning träningsskola ökat markant. Det
märks tydligt i att behovet av särskilt anpassade lokaler ökar.
Fysiska och tekniska förutsättningar krävs för anpassningarna av lokaler.
För att stärka utvecklingen och undervisningen samt ge grundsärskolans
elever maximal kunskapsutveckling behöver Lund
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en samordnande chef för grundsärskolan
samordna och stärka de personalresurser som redan finns
utveckla 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
utveckla fyra parallella grundsärskolor i Lund med sammanhållna
grundsärskoleklasser. I klasserna ska det finnas möjlighet att läsa
både utifrån ämnen och med inriktning ämnesområden. Varje
enhet bör vara minst enparallellig i åk 1-9. Enheterna bör kunna
ta emot 30-50 elever. En grundsärskoleklass ska kunna ta emot 812 elever och en grundsärskoleklass med inriktning träningsskola
4-6 elever.
elever från grundsärskola och träningsskola ska ha klassrum i
närheten av varandraför att underlätta så att elever både kan läsa
ämnen och ämnesområden
överväga att inte erbjuda grundskoleelever att vara
individintegrerade i träningsskoleklasser utifrån ett rättsperspektiv
anpassa lokalerna till grundsärskoleelevernas behov
färre elever i klasserna som har elever med stora
funktionsnedsättningar.

Utredningen föreslår
• att det inrättas en samordnad chefsfunktion för grundsärskolan i
Lund. Denna chef ska ha det övergripande ansvaret för
lokalplaneringen, för grundsärskolans ekonomi, och för placering
av elever tillsammans med verksamhetscheferna. Vidare ska
chefen ansvar för den övergripande kompetensutvecklingen i
grundsärskolan
• att tydligare kvalitetssäkra skolgången för de grundsärskoleelever
som går individintegrerade i grundskolan och om behov finns ge
ökad möjlighet till individintegrering
• att den samordnande chefen skall leda grundsärskolans
resursteam
• att den samordnande chefen ska ha kompetens och erfarenhet från
grundsärskolan
Ett lokalprogram för grundsärskolan föreslås att tas fram i samverkan
med serviceförvaltningen. Av det ska framgå vad som ska finnas i en
funktionell lokal för grundsärskola och träningsskola, med fokus på
behov snarare än ytbehovet i m2.
Finansiering
Grundsärskolepengen är rambaserad på ett prognostiserat antal elever.
Ramen räknas inte av mot faktiskt antal elever. Ramen ska täcka
kostnaderna för särskolans skolskjutsar. Både grundsärskola och
gymnasiesärskolans skjutsar ingår men det är endast grundsärskolans
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elevantal som ligger till grund för beräkningen av ramen.
Omvärldsbevakning av finansiering har gjorts i några, med Lund,
jämförbara kommuner. Kommunerna har valts utifrån jämförbar storlek
och/eller närhet till Lund. Ersättningsnivåerna i dessa kommuner delas
upp i 2 till 5 kategorier, förutom tilläggsbelopp. Generellt så ligger
prisnivåerna för grundsärskolans finansiering något högre i de jämförda
kommunerna än prisnivåerna i Lund medan de ligger något lägre för
fritidshemmens finansiering.
Utredningens föreslår att grundsärskoleeleverna ska få den av
kommunen fastställda skolpengen + en särskild riktad peng,
grundsärskolepeng, som fastställs utifrån behovskriterier, bilaga 3. Den
nya modellen ska gälla från och med budgetåret 2019. Ramen utökas så
att den innefattar alla fritidshemelever inom grundsärskolan samt resurser
till grundsärskoleteamet.
Förutom grundersättningen ska det vara möjligt att ansöka om
tilläggsbelopp/extraordinärt stöd. Pengar förs över från ramen till
utbildningsnämnden för kostnader till gymnasiesärskoleskjutsar.
Samordningen av skolskjutsar kvarstår och utgår från kommunens
upphandlingsavtal kring särskoleskjutsar.
I bilaga 4 i Rapporten finns förslaget till behovsprövad
grundsärskolepeng och fritidshemspeng samt nuvarande
ersättningsmodell.
Samtliga förslag är förankrade i styrgruppen, ledningsgrupperna på Barn
och skolnämnd Lund Öster och Barn-och skolnämnd Lunds stad samt
hos förvaltningscheferna i samverkanskommunerna.

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

godkänna rapporten och därmed anse den del av uppdraget från
kommunfullmäktige rörande särskolans organisation och
finansiering genomfört
översända rapporten till kommunfullmäktige
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föreslå kommunfullmäktige besluta om den föreslagna ändringen
av finansieringsmodell med ikraftträdande budgetåret 2019
föreslå kommunkommunkontoret tillsätta en arbetsgrupp som
tydliggör ramen och ersättningsnivåerna för grundsärskolan
föra över pengar till utbildningsnämnden för
gymnasiesärskoleskjutsar från ramen
äska utöka ram för grundsärskolan för resursteam och de och
fritidshemsplaceringar som idag inte ingår i ramen

Mats Jönsson
Skoldirektör

Ingrid Kanje
Projektledare

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Barn-och skolförvaltning Lund Öster
Utbildningsförvaltningen
Serviceförvaltningen
Samverkanskommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp
Utbildningsenheten i Svedala kommun
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Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med beslutet om ny
resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, och fritidshem att ge Barn-och skolförvaltning
Lunds stad 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”.
En projektplan fastställdes av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2016-10-12 för att se över
organisation och finansiering av grundsärskolan som en del av kommunfullmäktiges hela
uppdrag. Utredningen av de två andra delarna pågår och beräknas vara klara under våren 2018.
Projektplanens uppdrag





utreda möjligheterna till att utveckla fyra parallella grundsärskolor i Lund med
sammanhållna grundsärskoleklasser åk 1-9. Enheterna bör kunna ta emot 30-50 elever
utreda de individintegrerade elevernas situation (både grundskoleelever i
grundsärskolan och grundsärskoleelever i grundskolan) och möjligheterna att utöka
individintegrationen.
göra en lokalplan för utveckling av lokalerna för grundsärskolans verksamheter
tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna och ta fram ett förslag till en ekonomisk modell för
skolpeng för grundsärskolan med grundbelopp och tilläggsbelopp.

Ingrid Kanje utsågs att leda utredningen.
Styrgruppen utgörs av skoldirektörerna i Barn- och skolförvaltning Lund Öster, Barn- och
skolförvaltning Lunds stad, Utbildningsdirektören och Servicedirektören.
En förvaltningsövergripande referensgrupp med deltagare från de två Barn- och skolförvaltningarna
och representanter från samverkanskommunerna har träffats kontinuerligt.
Att vara mottagen i grundsärskolan innebär att undervisningen sker utifrån grundsärskolan läroplan
och kursplaner med de anpassningar och/eller särskilda stöd som utvecklingsstörningen kräver.
Begrepp
Individintegrerad elev
Grundsärskoleelev som är inskriven i en grundskoleklass eller grundskoleelev som är inskriven i en
grundsärskoleklass.
Grundsärskoleelev, GS
En elev som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål (SL kap
7 §5), och är mottagen i grundsärskolan, bilaga 1
Grundsärskoleelev, inriktning träningsskola, TS
En elev som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål (SL
kap7 §5), och heller inte bedöms ha förutsättningar att nå grundsärskolans kunskapsmål i ämnen
(SLkap11 §§ 3 o 8), och är mottagen i grundsärskiolan, bilaga 2
Organisation
Grundsärskolan i Lund idag består av 6 skolenheter med sammanhållna grundsärskoleklasser
integrerade i grundskolor. Lund har två friliggande grundsärskolor, d.v.s. de ligger inte integrerade med
en grundskoleenhet. Alla skolor utom en kan idag erbjuda undervisning från åk 1-9 inom grundsärskola
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och grundsärskola med inriktning träningsskola. Det finns individintegrerade elever både från
grundskolan i grundsärskolan och från grundsärskolan i grundskolan. I Lunds grundsärskola undervisas i
augusti 2017, 162 elever i sammanhållna klasser.
Behörighet och kompetens är idag en viktig aspekt att ta med när man tänker organisation för att
kunna säkra kvalitén på undervisningen för eleverna. Få lärare har idag den trippla kompetensen,
speciallärare med inriktning utvecklingsstörning, lärarlegitimation och ämnesbehörighet, som krävs för
att bli behörig för att undervisa på grundsärskolan. På grundsärskola med inriktning träningsskola är
den behörig som har utbildning som specialpedagog/speciallärare med inriktning utvecklingsstörning
och förskollärar-legitimation. Kunskapskraven på de lärare som skall bedriva en inkluderande
undervisning ökar – ju större spännvidd i kunskaper desto större krav på variation i klassrummet. Det
är därför särskilt viktigt att följa upp kompetenserna inom grundsärskolan.
Lokalerna i grundsärskolorna är inte alltid anpassade till elevernas särskilda behov. Under de senare
åren har den procentuella andelen elever i grundsärskola med inriktning träningsskola ökat markant.
Det märks tydligt i att behovet av särskilt anpassade lokaler ökar.
Fysiska och tekniska förutsättningar krävs för anpassningarna av lokaler.
För att stärka utvecklingen och undervisningen samt ge grundsärskolans elever maximal
kunskapsutveckling behöver Lund
•
•
•

•

•
•
•

en samordnande chef för grundsärskolan
samordna och stärka de personalresurser som redan finns
utveckla 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
utveckla fyra parallella grundsärskolor i Lund med sammanhållna grundsärskoleklasser. I
klasserna ska det finnas möjlighet att läsa både utifrån ämnen och med inriktning
ämnesområden. Varje enhet bör vara minst enparallellig i åk 1-9. Enheterna bör kunna ta emot
30-50 elever. En grundsärskoleklass ska kunna ta emot 8-12 elever och en grundsärskoleklass
med inriktning träningsskola 4-6 elever, färre elever i klasserna som har elever med stora
funktionsnedsättningar
elever från grundsärskola och träningsskola ska ha klassrum i närheten av varandraför att
underlätta så att elever både kan läsa ämnen och ämnesområden
överväga att inte erbjuda grundskoleelever att vara individintegrerade i träningsskoleklasser
utifrån ett rättsperspektiv
anpassa lokalerna till grundsärskoleelevernas behov

Utredningen föreslår
• att det inrätta en samordnad chefsfunktion för grundsärskolan i Lund. Denna chef ska ha det
övergripande ansvaret för lokalplaneringen, för grundsärskolans ekonomi, och för placering av
elever tillsammans med verksamhetscheferna. Vidare ska chefen ansvar för den övergripande
kompetensutvecklingen i grundsärskolan
• att tydligare kvalitetssäkra skolgången för de grundsärskoleelever som går individintegrerade i
grundskolan och om behov finns ge ökad möjligheter till individintegrering
• att den samordnande chefen skall leda grundsärskolans resursteam
• att den samordnande chefen ska ha kompetens och erfarenhet från grundsärskolan
3
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Ett lokalprogram för grundsärskolan tas fram i samverkan med serviceförvaltningen. Av det ska framgå
vad som ska finnas i en funktionell lokal för grundsärskola och träningsskola, med fokus på behov
snarare än ytbehovet i m2.
Finansiering
Grundsärskolepengen är rambaserad på ett prognostiserat antal elever. Ramen räknas inte av mot
faktiskt antal elever. Ramen ska täcka kostnaderna för särskolans skolskjutsar. Både grundsärskola och
gymnasiesärskolans skjutsar ingår men det är endast grundsärskolans elevantal som ligger till grund för
beräkningen av ramen. Omvärldsbevakning av finansiering görs i några, med Lund, jämförbara
kommuner. Kommunerna har valts utifrån jämförbar storlek och/eller närhet till Lund.
Ersättningsnivåerna i dessa kommuner delas upp i 2 till 5 kategorier, förutom tilläggsbelopp. Generellt
så ligger prisnivåerna för grundsärskolans finansiering något högre i de jämförda kommunerna än
prisnivåerna i Lund medan de ligger något lägre för fritidshemmens finansiering.
Utredningens förslag är att grundsärskoleeleverna ska få den av kommunen fastställda skolpengen +
en särskild riktad peng, grundsärskolepeng, som fastställs utifrån behovskriterier, bilaga 3. Den nya
modellen ska gälla från och med budgetåret 2019. Ramen utökas så att den innefattar alla
fritidshemelever inom grundsärskolan samt resurser till grundsärskoleteamet.
Förutom grundersättningen ska det vara möjligt att ansöka om tilläggsbelopp/extraordinärt stöd.
Pengar förs över från ramen till utbildningsnämnden för kostnader till gymnasiesärskoleskjutsar.
Samordningen av skolskjutsar kvarstår och utgår från kommunens upphandlingsavtal kring
särskoleskjutsar.
I bilaga 4 finns nuvarande ersättningsmodell och förslaget till behovsprövad grundsärskolepeng och
fritidshemspeng.

2. Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade, 2016-06-15, i samband med beslutet om ny resursfördelningsmodell
för förskola, grundskola, och fritidshem att ge Barn-och skolförvaltning Lunds stad 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”.
En projektplan fastställdes av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2016-10-12 för att se över organisation
och finansiering av grundsärskolan som en del av kommunfullmäktiges hela uppdrag.
2.1. Projektplanens uppdrag





utreda möjligheterna till att utveckla fyra parallella grundsärskolor i Lund med
sammanhållna grundsärskoleklasser åk 1-9. Enheterna bör kunna ta emot 30-50 elever
göra en lokalplan för utveckling av lokalerna för grundsärskolans verksamheter
utreda de individintegrerade elevernas situation (både grundskoleelever i
grundsärskolan och grundsärskoleelever i grundskolan) och möjligheterna att utöka
individintegrationen.
tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna och ta fram ett förslag till en ekonomisk
modell för skolpeng för grundsärskolan med grundbelopp och tilläggsbelopp
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Syftet är att arbeta fram en lokalplan för grundsärskolan och en organisation med en tydlig
ansvarsfördelning. Vidare att ta fram en ekonomisk modell samt se över prissättningen för
grundsärskoleelever i samverkan med samverkanskommunerna. Prissättningen ska följa
skollagens intentioner.
Utgångspunkterna är organisationsutredning 2014 och dess vidareutveckling och att
konkretisera dess intentioner.

3. Genomförande
Ingrid Kanje utsågs att leda utredningen.
Styrgruppen utgörs av skoldirektörerna i Barn- och skolförvaltning Lund Öster, Barn- och
skolförvaltning Lunds stad, Utbildningsdirektören och Servicedirektören.
En förvaltningsövergripande referensgrupp med deltagare från de två Barn- och
skolförvaltningarna och representanter från samverkanskommunerna träffas kontinuerligt och
rapporterar till styrgruppen. Referensgruppen har det övergripande ansvaret att utifrån
omvärldsbevakning och arbetsgruppernas utredningar, ge förslag på hur organisation och
finansiering av grundsärskolan kan utvecklas. Referensgruppen kommer att föreslå en ny
finansieringsmodell om utredningen visar att det finns ett behov av detta. Referensgruppen
utser representanter till två arbetsgrupper och tar i samarbete med arbetsgruppsledarna fram
frågeställningar till arbetsgrupperna. Understruken deltagare leder arbetet.
Arbetsgrupp Lokaler och organisation: Sebastian Rånes BSF Lunds stad, Pål Karlsson Lsr,
Therese Seger Stenröseskolan (fram till hon gick på föräldraledighet).
Arbetsgrupp Finansiering: Anders Isaksson BSF Lunds stad, Mimmi Bertilsson BSF Lund Öster,
Andreas Bruce Kävlinge, Tina Viktor Kiuru BSF Lund Öster, Pia Lindqvist Lsr.
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.

4. Organisation
4.1 Begrepp
Barn i åldrarna 7-16 år och som bor i landet har rätt till utbildning. Elever mottagna i grundsärskolan
omfattas av samma bestämmelser som alla elever, till exempel när det gäller skolans värdegrund och
kunskapsuppdrag, studie- och yrkesvägledning, elevhälsa, ledning och stimulans samt skolans
kompensatoriska uppdrag. På några av våra skolor ges inte elever i tillräcklig utsträckning möjlighet att
inom ramen för grundsärskolan läsa en kombination av ämnesområden, grundsärskolans ämnen och
ämnen enligt grundskolans kursplan.
Individintegrerad elev
Grundsärskoleelev som är inskriven i en grundskoleklass eller grundskoleelev som är inskriven i
grundsärskoleklass.
Grundsärskoleelev, GS
Elev som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål (SL kap 7
§5), och är mottagen i grundsärskolan, bilaga 1.
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Grundsärskoleelev, inriktning träningsskola, TS
En elev som på grund av utvecklingsstörning bedöms att inte kunna nå grundskolans kunskapsmål (SL
kap 7 §5). Eleven har i psykologbedömningen oftast fått en diagnos måttlig eller svår
utvecklingsstörning vilket innebär att eleven heller inte bedöms ha förutsättningar att nå
grundsärskolans kunskapsmål i ämnen (SL kap 11 §§ 3 och 8). Eleven är mottagen i grundsärskolan,
bilaga 2.
Tilläggsbelopp
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 individuellt
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”
4.2 Idag
Grundsärskolan i Lund idag består av 6 skolenheter med sammanhållna lokalt integrerade
grundsärskoleklasser, Tunaskolan (47 elever), Fågelskolan (51 elever) , Hagalundskolan i Dalby (11
elever), Järnåkraskolan +Vegalyckan +Lilla skolan (totat 19 elever). Lund har två friliggande
grundsärskolor, d.v.s. de ligger inte integrerade med en grundskoleenhet, Stenröseskolan vid
Gunnesboskolan och Fåglasång i S.Sandby. Alla skolor utom Hagalundskolan som är en 1-6 skola kan
erbjuda undervisning från åk 1-9 inom grundsärskola och grundsärskola med inriktning träningsskola.
Behörighet och kompetens är idag en viktig aspekt att ta med när man tänker organisation utifrån att
säkra kvalitén på undervisningen för eleverna. Få har idag den trippla kompetensen,
speciallärare/specialpedagog med inriktning utvecklingsstörning, lärarlegitimation och
ämnesbehörighet, som krävs för att bli behörig för att undervisa på grundsärskolan. På grundsärskola
med inriktning träningsskola är den behörig som har utbildning som specialpedagog/speciallärare med
inriktning utvecklingsstörning och förskollärarlegitimation. Enligt KOLL finns det i Lund idag 40
legitimerade lärare på grundsärskolan. Av dessa har 14 behörighet att undervisa på grundsärskolan
med inriktning träningsskola och 8 i ämnen på grundsärskola. Dessa 8 har behörighet i 1-4 ämnen. Det
finns ytterligare behöriga grundsärskolelärare i kommunen men de arbetar på andra tjänster än på
grundsärskolan. Det kan finnas osäkerheter med att utgå från KOLL eftersom uppdateringen inte sker
fortlöpande men 2 juni 2017 kördes behörigheten mot dokumentationen på skolverket för de
pedagoger som fanns i registret. I samverkanskommunerna finns det ytterligare 4 behöriga
grundsärskolelärare varav 2 arbetar inom grundsärskolan. Det råder alltså en stor brist på behöriga
grundsärskollärare. Dispensen för att anställa obehöriga lärare löper ut i juni 2018.
Det finns individintegrerade elever både från grundskolan i grundsärskolan och från grundsärskolan i
grundskolan. Idag går ca 24 grundsärskoleelever individintegrerade i grundskoleklasser.
Av dessa går 8 elever i Lunds kommun, övriga i våra samverkanskommuner. Elevantalet är jämnt
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fördelade mellan åk 1-3, 4-6 och 7-9. Integreringen fungerar som mest tillfredsställande i åk 1-6,
därefter blir kunskapsklyftorna allt mer påtagliga. Skillnaderna mellan de båda läroplanernas
kunskapsmål blir större och större vilket leder till att eleven undervisas allt mer enskilt från övriga
klassen. I de praktisk-estetiska ämnena ser det annorlunda ut och eleverna följer här i större
utsträckning klassen. Delaktigheten i det sociala sammanhanget blir i de högre årskurserna ofta mindre
omfattande. Det är därför inte ovanligt att individintegrerade elever väljer att gå över till
sammanhållen grundsärskoleklass i åk 7-9. Pedagogerna måste ges förutsättningar i tid och
kompetensutveckling kring grundsärskolans läroplan för att integreringen ska bli optimal för eleverna.
Lsr erbjuder handledning och stöd och utbildning till grundskolans personal. Det behövs tydliga och
givna riktlinjer som ska följa de individintegrerade eleverna. Samtliga individintegrerade elever läser
ämnen enligt grundsärskolans kursplaner men har inte sällan något eller några ämnen som de läsetr
enligt grundskolans kursplaner, oftast praktisk-estetiska ämnen. De bedöms då efetr dessa och får
grundskolebetyg i ämnena. 12 elever har fått grundsärskolebetyg. 11 är terminsbetyg och 1 är
slutbetyg. 6 av eleverna har fått några grundskolebetyg och 6 endast grundsärskolebetyg. 112 betyg är
satta efter grundsärskolans kursplaner. 14 betyg är satta efter grundskolans kursplaner i de praktiskt
estetiska ämnena. 1 elev har fått grundskolebetyg i SO.
Det finns grundskoleelever som är integrerade i grundsärskolegrupper. Lå 16/17 var nio
grundskoleelever placerade i grundsärskolegrupper på två olika skolor. Tre av nio gick i grupper där
grundsärskoleeleverna läste ämnen, resterande i grupper med inriktning ämnesområden
(träningsskola). Eleverna som är omvänt integrerade i grupper med inriktning ämnesområden,
uppvisar samtliga betydande svårigheter. Inga elever når kunskapsmålen för grundskolan enligt
pedagogisk bedömning, ej heller kunskapsmålen för ämnen enligt grundsärskolans läroplan. Elever har
under tiden de gått som omvänt integrerade elever följt grundsärskolans timplan. Den pedagogiska
personal som idag undervisar omvänt integrerade elever har inte den formella
kompetensen/legitimationen att undervisa grundskoleelever utifrån grundskolans läroplan.
Lokalerna i grundsärskolorna är inte alltid anpassade till elevernas särskilda behov både avseende
klassrumsstorlek och behov av grupprum samt hygienutrymmen och möjlighet till nyttjande av
lyftanordningar. I Lunds grundsärskola undervisas i augusti 2017, 159 elever i sammanhållna klasser.
Under de senare åren har den procentuella andelen elever i grundsärskola med inriktning
träningsskola ökat markant vilket märks tydligt i att behovet av särskilt anpassade lokaler ökar i de
sammanhållna grundsärskoleklasserna.
4.3 I framtiden
Att vara mottagen i grundsärskolan innebär att undervisningen sker utifrån grundsärskolan läroplan
och kursplaner med de anpassningar och/eller särskilda stöd som utvecklingsstörningen kräver. Det
optimala lärande för de flesta med funktionshinder är att vara interagerade med normalbegåvade med
variation av stöd i olika miljöer. ”Sättet att lära är viktigare än för vad en elev kan uppnå, än graden av
begåvningsnedsättning” skriver Jakobsson och Nilsson (2012). I alla typer av interaktioner som sker i
lärandesituationer är det angeläget att se till elevens delaktighet (Phillips & Soltis, 2010). Den enskilt
viktigaste och effektivaste metoden för att ge särskilt stöd är arbetssätt som inbegriper ”peer learning”
och ”cooperativ learning” enligt forskning från USA. Bedömning för lärande, BFL, har detta som en av
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nyckelstrategierna och det är därför extra viktigt att utveckla BFL inom grundsärskolan.
Kunskapskraven på de lärare som skall bedriva en inkluderande undervisning ökar – ju större
spännvidd i kunskaper desto större krav på variation i klassrummet. Det kan bl.a. innebära att fler
lärare än en arbetar i samma klassrum. Dessa förutsättningar måste beaktas när beslut tas om hur
undervisningen skall planeras för en elev/elevgrupp. Spännvidden i kunskaper är större i
grundsärskoleklasser än i motsvarande grundskoleklasser. Det är därför särskilt viktigt att följa upp
kompetenserna inom grundsärskolan.
Fysiska och tekniska förutsättningar krävs för anpassningar av lokaler
För att stärka utvecklingen och undervisningen samt ge grundsärskolans elever, och de
grundskoleelever som är individintegrerade på grundsärskolan, maximal kunskapsutveckling behöver
Lund
•
•
•

•

•
•
•

en samordnande chef för grundsärskolan
samordna och stärka de personalresurser som redan finns
utveckla 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
utveckla fyra parallella grundsärskolor i Lund med sammanhållna grundsärskoleklasser. I
klasserna ska det finnas möjlighet att läsa både utifrån ämnen och med inriktning
ämnesområden. Varje enhet bör vara minst enparallellig i åk 1-9. Enheterna bör kunna ta emot
30-50 elever. En grundsärskoleklass ska kunna ta emot 8-12 elever och en grundsärskoleklass
med inriktning träningsskola 4-6 elever, färre elever i klasserna som har elever med stora
funktionsnedsättningar.
elever från grundsärskola och träningsskola ska ha klassrum i närheten av varandraför att
underlätta så att elever både kan läsa ämnen och ämnesområden
överväga att inte erbjuda grundskoleelever att vara individintegrerade i träningsskoleklasser
utifrån ett rättsperspektiv
anpassa lokalerna till grundsärskoleelevernas behov

4.4 Förslag
•
•

•
•
•

Utredningen föreslår
att det inrätta en samordnad chefsfunktion för grundsärskolan i Lund. Denna chef ska ha det
övergripande ansvaret för lokalplaneringen, för grundsärskolans ekonomi, och för placering av
elever tillsammans med verksamhetscheferna. Vidare ska chefen ansvar för den övergripande
kompetensutvecklingen i grundsärskolan
att tydligare kvalitetssäkra skolgången för de grundsärskoleelever som går individintegrerade i
grundskolan och om behov finns ge ökad möjlighet till individintegrering
att den samordnande chefen skall leda grundsärskolans resursteam
att den samordnande chefen ska ha kompetens och erfarenhet från grundsärskola
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Arbetsmaterial för lokalplanering för grundsärskolan
Tunaområdet 40-45 elever

Fågelområdet 40-45 elever

Åk 1-9 både GS +TS

Åk 1-9 både GS +TS

Järnåkraområdet 24-30 elever

Öster 16-22

Lilla skolan åk 1-6, 10-12elever (GS + Ts)

Hagalundskolan åk 1-6, 10-12elever

Vegalyckan åk 1-3,4-6 elever (GS+TS)

Nyvångskolan åk 6-9, 6-10 elever

Järnåkraskolan åk 4-9 elever, 10-12 elever (GS+TS)
Friliggande grundsärskolor
Stenröseskolan, åk 1-9, 12-16 elever (TS)
Ny enhet
belägen på en 1-9 skola

Fåglasång, åk 1-9, 12 elever (TS)
Hemvist

Antingen en enhet för elever som läser
TS åk 1-9, 2 grupper á 4-6 elever

belägen på en 1-9 skola

eller

1 enhet med 10-12 elever alt 2 enheter
med 6 elever vardera

En enhet för elever som läser GS åk 1-9
3 grupper med sammanlagt 16-22 elever
Väljs det andra alternativet, ett GS spår,
så bör de skolor med stora
grundsärskolor bereda plats för fler TS
elever vilket innebär behov av
ombyggnad av lokaler.

Eleverna har en klasstillhörighet och går
utifrån individuella behov till en hemvist
som även kan vara till för svaga
grundskoleelever
GS (hög nivå) fd. individintegrerade + nya
GS som ligger nära grundskolans
elevgrupp och har svårt att identifiera sig
med sina klasskamrater.

Ett lokalprogram för grundsärskolan arbetas fram i samverkan med serviceförvaltningen. Av det ska
framgå vad som ska finnas i en funktionell lokal för grundsärskola och träningsskola, med fokus på
behov snarare än ytbehovet i m2.
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5. Finansiering
5.1. Idag
Grundsärskolepengen är rambaserad på ett prognostiserat antal grundsärskoleelever. I april lämnas en
prognos in för nästkommande budgetår. Ramen räknas inte av mot faktiskt antal elever. Ramen ska
förutom skolkostnaderna också täcka kostnaderna för särskolans skolskjutsar. Både grundsärskola och
gymnasiesärskolans skjutsar ingår men det är endast grundsärskolans elevantal som ligger till grund för
beräkningen av ramen. Med den nya skollagen 2010 försvann grundsärskolans 10:e skolår vilket
innebar en förskjutning av elevantalet i en årskurs från grundsärskolan till gymnasiesärskolan. Ingen
justering i ramberäkningen har gjorts utifrån detta. Gymnasiesärskolans del av skolskjutskostnaderna
ökade kraftigt mellan 2009 och 2010 och har därefter utgjort ca 25% av totala skolskjutskostnaden.
Ramen minskade mellan 2009 och 2014 p.g.a. sjunkande elevantal på grundsärskolan samtidigt som
kostnaderna för gymnasiesärskoleskjutsarna ökade.
Elever i grundsärskolan delas in i kategorier med olika ”års” peng beroende på kategori. Kategorierna
är GS, GSS, TS, TSS. Det finns en också särskild ”års” peng för de elever som går i friliggande
skolenheter). Elever som är individintegrerade på grundskolan får ingen grundskolepeng men får i
gengäld en grundsärskolepeng som idag ligger på 103 kkr.
Resurser till grundsärskolans resursteam ingår inte i grundsärskolans ram utan ligger i Lsr:s ram. KF:s
ram omfattar inte alla fritidshemelever inom grundsärskolan utan bara kategorin TSS.
5.2 Omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning av finansiering görs i några, med Lund, jämförbara kommuner. Kommunerna har
valts utifrån jämförbar storlek och/eller närhet till Lund. Kommunerna är Linköping, Malmö,
Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro. Ersättningsnivåerna i kommunerna för grundsärskolans
elever kategoriseras i 2 till 5 nivåer förutom tilläggsbelopp. Några kommuner har priserna uppdelad
per åk, andra inte. I någon kommun är kostnaden för de yngre eleverna högre och i andra lägre. Det är
svårt att jämföra priserna rakt av mellan kommunerna då olika delar ingår. I någon kommun är priset
inklusive fritidshem, i en annan inklusive lokaler. Generellt så ligger prisnivåerna för grundsärskolans
finansiering något högre än prisnivåerna i Lund medan de ligger något lägre för fritidshemmens
finansiering. En sammanställning finns i bilagorna 4 och 5
5.3 Framtiden
Eleverna i grundsärskolan får den av Lunds kommun fastställda skolpengen och avräknas utifrån
faktiskt elevantal i utbildningen. Utöver detta får eleverna i grundsärskolan en grundsärskolepeng som
fördelas av grundskolenämnden på tre nivåer. Nivåerna bestäms av de behovskriterier som föreslås i
rapporten, bilaga 3, och utgår från den ram som beslutas av KF. Prislistan för samverkanskommunerna
fastställs utifrån detta med ett tillägg för administration, lokaler och resursteam.
Samverkanskommunerna debiteras en gång per månad utifrån gällande elevantal den 15 i var månad. I
juli och augusti beräknas elevantalet utifrån 15 september. Avräkning enligt samverkansavtalet sker
efter vårterminens slut och i samband med årsbokslutet. Utredningen föreslår vidare att KF:s ram
innefattar alla fritidshemselever inom grundsärskolan. Grundsärskolans resursteam ska bekostas av
särskolans ram. Nämnden kommer därför äska om utökad ram för grundsärskolan.
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Ramen justeras och pengar förs över till utbildningsnämnden till kostnader för
gymnasiesärskoleskjutsar.
5.4 Förslag
Utredningens förslag är att grundsärskoleeleverna ska få den av kommunen fastställda skolpengen +
en särskild riktad peng, grundsärskolepeng, som fastställs utifrån behovskriterier (Bilaga 3) och att den
ska gälla från 2019.
Förutom grundersättningen ska det vara möjligt att ansöka om tilläggsbelopp/extraordinärt stöd .
Samverkanskommunerna får budgetårets prislista så snart KF fastställt skolpengen och det särskilt
riktade bidragets storlek plus kostnader för administration, lokaler och team. När behov av
extraordinärt stöd uppkommer utreds detta av Lunds skolors resurscentrum. Beslut om stödets storlek
fattas i samråd med samverkanskommunerna för deras elever.
Pengar förs över från ramen till utbildningsnämnden för kostnader till gymnasiesärskoleskjutsar.
Förslag till behovsprövad grundsärskolepeng och fritidshemspeng. Priserna är beräknade utifrån 2018
års nivå och är preliminära. Priserna för 2019 fastställs av förvaltningen som gör den utifrån fastställd
skolpeng och ram som beslutats av KF. Förvaltningen tar också hänsyn till kostnader för team, lokaler
och eventuell omfördelningsresurs inom ramen från KF.

Ny ersättningsmodell skola inkl. skolpeng
Kategori
GS-ämnen
TS-ämnesområden
Stenröse Fåglasång
Totalt

Antal
84
48
30
162

TB extraordinära behov

*

Ersättning
260 000
340 000
385 000

Individuell
prövning

Ny ersättningsmodell fritidshem inkl. fritidspeng

Summa
21 840 000
16 320 000
11 550 000
49 710 000

Kategori
Fritidshem GS
Fritidshem TS
Stenröse Fåglasång
Totalt

Antal
41
25
11
77

*

TB
extraordinära behov

*

Ersättning
100 000
150 000
200 000

Individuell
prövning

Summa
4 100 000
3 750 000
2 200 000
10 050 000

*

Samverkansavtalet revideras när besluten vunnit laga kraft.
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7. Bilagor
Bilaga1

Grundsärskoleelev, GS – utan behov av stödåtgärder
Avser elev som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål (SL7kap §5).
Eleven har i psykologbedömningen fått diagnos lindrig utvecklingsstörning, vilket innebär att eleven inte bedöms
ha förutsättningar att nå flertalet av grundskolans kunskapsmål i ämnen. Utöver utvecklingsstörning kan
funktionsnedsättningar sträcka sig till språkstörning, lätt hörsel/synnedsättning, men inte omfattande
rörelsehinder. Exekutiva svårigheter samt klinisk AD/HD diagnos kan förekomma liksom diagnos inom
autismspektrumet men inte i den omfattning att eleven har svårigheter som gör att hen har svårt att undervisas i
grupp och/eller behov av egen resurs.
GS-eleven klarar undervisning i mindre grupp (8-12). Alla individintegrerade grundsärskoleelever finns i denna
kategori och har delar av sin undervisning i större grupperingar i ordinarie grundskoleklasser.
Eleven klarar ofta med stigande ålder att på egen hand lokalisera sig mellan olika lokaler, byggnader, platser. Med
stigande ålder är det också vanligt att eleven tar sig till och från skolan med kommunala färdmedel. GS elev utan
tilläggsproblematik klarar oftast relativt bra av att lösa enklare oförutsedda hinder och problem. GS utan
tilläggsproblematik (NPF, grav språkstörning) klarar ofta raster och andra sociala och/eller fria aktiviteter relativt
bra tillsammans med andra på samma utvecklingsnivå.
Eleven är oftast i behov av stöd och hjälp för att få struktur kring tid och innehåll över dagen. Eleven klarar läsa
enkla texter. Har behov av mycket stöd för att träna läsförståelse samt att skriva texter på egen hand. Eleven har
svårigheter att hålla en röd tråd både i tal och skrift. Dessa svårigheter ger sig också påminda i ämnen som SO och
NO. Eleven har begränsad begreppsfattning.
Eleven kan ha relativt god förmåga till utantillinlärning men får svårt för att generalisera eller att använda sig av
ny kunskap.
Eleven har svag eller låg abstraktionsförmåga, vilket innebär större svårigheter i ämnen som Ma och NO. Eleven
arbetar ofta med hjälp av konkret material.
Inom de teoretiska ämnena varierar kunskapsnivån ganska mycket. Svaga GS-elever kräver större resurs medan
s.k. starka GS-elever oftast kan undervisas i större grupp då de har en större förmåga att arbeta mer självständigt.
Avgörande i detta sammanhang är även om eleven ex har stora koncentrationssvårigheter och/eller andra
märkbara svårigheter/beteendestörningar.
Grundsärskoleelev, GS – med behov av stödåtgärder
Utöver ovanstående har eleven stora neuropsykiatriska svårigheter. Stora adaptiva svårigheter vilket innebär
svårigheter att hantera vardagliga situationer utan stöd, ex toalettbesök, hygien, matsituation, av och påklädning.
Koncentrationssvårigheter; vilket ofta blir mer uttalat i gruppsammanhang. Utagerande beteende. Verbala och
fysiska tics är ofta förekommande. Svårigheter med impulskontroll.
Stora svårigheter till socialt samspel och svårt att se sin roll i sociala sammanhang, d.v.s. grundläggande
svårigheter med socialt samspel och kommunikation. Svårigheter att vistas i miljöer med många sinnesintryck.
Svårbehandlad diabetes, epilepsi som kräver tillsyn under hela skoldagen. Klarar undervisning i små grupper, 3-4.
Kan vid större svårigheter i perioder vara i behov av 1-1-undervisning.
Sammanfattning:
Grupper i grundsärskolan omfattar sällan, eller aldrig enbart elever utan behov av stödåtgärder.
Grupperna omfattar båda elevgrupperna vilket också påverkar gruppstorleken.
Ju fler elever i behov av extra stödåtgärder, desto mindre gruppstorlek
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Bilaga 2

Grundsärskoleelev, inriktning träningsskola – utan behov av stödåtgärder
En elev som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål (SL7kap §5) och
bedömts huvudsakligen läsa ämnesområden (SL 11kap §8).
Eleven har i psykologbedömningen oftast fått diagnos måttlig eller svår utvecklingsstörning vilket innebär att
eleven heller inte bedöms ha förutsättningar att nå flertalet av grundsärskolans kunskapsmål.
Övriga kända, vanliga funktionsnedsättningar kan vara syn och/eller hörselnedsättning, mindre rörelsehinder (ej
rullstol och behov av ass pga detta).
Somatisk sjukdom under kontroll, såsom adekvat behandlad EP. Men som kortare perioder tillfälligt kan sänka
funktionsgraden.
Eleven har oftast en fungerande grovmotorik, men sämre finmotorik.
Eleven behöver stöd av vuxna i olika sammanhang som lek, sociala relationer mm. Behöver stöd och hjälp i olika
vardagliga rutiner.
Eleven kan också med stigande ålder orientera sig i sin närmiljö och känna igen platser som är av betydelse för
hen samt med tiden utveckla förmågan att självständigt ta sig till närliggande välkända platser.
Eleven har behov av tydlig, riktad instruktion ofta med hjälp av AKK och/eller TAKK. Eleven använder sig ofta av
TAKK och AKK (bildstöd) när hen ska berätta. Detta som ett stöd då språket inte alltid räcker.
Eleven har ofta bildschema som stöd för att tolka dagen.
Eleven klarar ofta att undervisas i mindre grupp (4-6 elever) men har behov av mer stöd än Gs-eleven i
undervisningssituationen.
Eleven kan med stigande ålder ofta lära sig känna igen bokstäverna och hur de låter. Känner igen och kan
ordbilder. Motoriskt kan eleven ha svårt att forma bokstäverna och behöver då använda sig av kompensatoriska
hjälpmedel.
Eleven har låg abstraktionsförmåga, vilket oftast innebär låg taluppfattning upp till. Behov av konkret material
för att kunna uppfatta mängd etc.
Inom ämnet estetisk verksamhet klarar eleven ofta att arbeta med enkla redskap.
Grundsärskoleelev, inriktning träningsskola – Ts med behov av stödåtgärder
Utöver ovanstående kan eleven ha stora neuropsykiatriska svårigheter.
Stora adaptiva svårigheter vilket innebär svårigheter att hantera vardagliga situationer utan stöd, eller inte alls,
ex toalettbesök, hygien, matsituation, av och påklädning. Behov av blöja/blöjbyten, matning/sondmatning etc.
Eleven kan ha stora fysiska svårigheter vilket innebär behov av lift i klassrum och toalett (för att undvika lyft),
rullstol, ståskal.
Koncentrationssvårigheter; vilket ofta blir mer uttalat i gruppsammanhang. Utagerande beteende. Verbala och
fysiska tics är ofta förekommande.
Svårigheter med impulskontroll.
Stora svårigheter till socialt samspel och svårt att se sin roll i sociala sammanhang är mycket svårt, dvs
grundläggande svårigheter med socialt samspel och kommunikation.
Svårigheter att vistas i miljöer med många sinnesintryck.
Svårbehandlad diabetes, epilepsi som kräver tillsyn under hela skoldagen.
Klarar undervisning i små grupper, 2-4. Kan vid större svårigheter i perioder vara i behov av 1-1-undervisning.
Sammanfattning:
Grupper i grundsärskolan, inriktning ämnesområden, omfattar sällan, eller aldrig enbart elever utan behov av
stödåtgärder.
Grupperna omfattar båda elevgrupperna vilket också påverkar gruppstorleken.
Ju fler elever i behov av extra stödåtgärder, desto mindre gruppstorlek.
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Bilaga 3

Behovskriterier
Grundsärskola - ämnen


Elever med lindrig psykisk utvecklingsstörning (enl. ICD-10), även benämnt intellektuell
funktionsnedsättning (enl. DSM V) och utan ytterligare funktionsnedsättningar eller svårigheter.
Elever med lindrig psykisk utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning och med ytterligare
funktionsnedsättningar eller svårigheter, samt elever med medelsvår psykisk
utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning och utan eller med ytterligare
funktionsnedsättningar eller svårigheter.
Eleverna förväntas nå kunskapskraven enligt grundsärskolans läroplan, ämnen.

Grundsärskola – inriktning ämnesområden


Elever med medelsvår, svår eller mycket svår/grav psykisk utvecklingsstörning/intellektuell
funktionsnedsättning och utan ytterligare funktionsnedsättningar eller svårigheter.
Elever med medelsvår, svår eller mycket svår/grav psykisk utvecklingsstörning/ intellektuell
funktionsnedsättning och med tillägg av en eller flera grava funktionsnedsättningar eller svårigheter.
Eleverna når ej kunskapskraven enligt grundsärskolans läroplan i ämnen utan bedöms läsa
ämnesområden.










De kriterier som ligger till grund för indelningen är
Omfattningen/nivån av den psykiska utvecklingsstörningen/intellektuella funktionsnedsättningen
beskrivs vanligen i utredningarna inför mottagande som lindrig, medelsvår, svår eller mycket svår/grav.
Hänsyn är taget till
Förekomsten av en eller flera andra funktionsnedsättningar. Antalet flerfunktionsnedsättningar ökar
med graden av psykisk utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningar
kan kräva mindre eller större anpassningar av den fysiska miljön liksom större behov av pedagog- och
assistentinsatser.
Förekomsten av andra svårigheter som till exempel allvarliga psykiska problem eller andra allvarliga
beteendestörningar, som t.ex. självdestruktivitet eller starkt utagerande beteende.
Tilläggsbelopp/ersättning för extraordinära stödinsatser kan sökas för
En numerärt mycket liten grupp elever med medicinskt mycket sköra eleverna
Elever med progredierande (fortskridande försämring av tillståndet) sjukdomar. För dessa elever fordras
ibland mycket stora insatser.

Den extraordinära stödinsatsen kan omfatta assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra åtgärder som inte
går att genomföra inom den ordinarie verksamheten.
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Bilaga 4
Nuvarande ersättningsmodellen och förslag till ny ersättningsmodell
Nuvarande ersättningsmodell skola
Kategori
GS
GSS
TS
TSS
Fåglasång
Totalt

Antal
61
23
27
38
13
162

Ersättning
216 154
321 546
293 715
373 379
384 584

Nuvarande ersättningsmodell fritidshem

Summa
13 185 394
7 395 558
7 930 305
14 188 402
4 999 592
47 699 251

Ny ersättningsmodell skola inkl. skolpeng
Kategori
GS-ämnen
TS-ämnesområden
Stenröse Fåglasång
Totalt

Antal
84
48
30
162

TB extraordinära behov

*

Ersättning
260 000
340 000
385 000

Kategori
Fritidshem GS
Fritidshem GSS TS TSS
Fritidshem Stenröse
Fritidshem Fåglasång
Totalt

Antal
29
37
7
4
77

Summa
2 900 406
6 136 857
1 852 060
1 080 228
11 969 551

Ny ersättningsmodell fritidshem inkl. fritidspeng

Summa
21 840 000
16 320 000
11 550 000
49 710 000

Kategori
Fritidshem GS
Fritidshem TS
Stenröse Fåglasång
Totalt

Antal
41
25
11
77

*

TB
extraordinära behov

*

Individuell
prövning

Ersättning
100 014
165 861
264 580
270 057

Ersättning
100 000
150 000
200 000

Individuell
prövning

Summa
4 100 000
3 750 000
2 200 000
10 050 000

*

Ersättningar för grundsärskola i några olika kommuner 2017
Kommun
Västerås

Behovsgrupp
Grundsär
Träningsskola
Träningsskola special

Ersättning per elev Kommentar
240000 exl lokaler, inkl fritidshem
345 100 exl lokaler, inkl fritidshem
464700 exl lokaler, inkl fritidshem

Malmö

Grupp A
Grupp B
Grupp C
Grupp D
Grupp E

195 400
219 900
371 600
431 400
Tilläggsbelopp

Norrköping

Grundsärskola
Träningsskola

251 000 exkl lokaler, inkl fritidhem?
463 000 exkl lokaler, inkl fritidhem?

Linköping

Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4

209000
271000
349000
436000

exl lokaler och fritidshem
exl lokaler och fritidshem
exl lokaler och fritidshem
exl lokaler och fritidshem

exl lokaler och fritidshem
exl lokaler och fritidshem
exl lokaler och fritidshem
exl lokaler och fritidshem
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Omvärldbevakning

Bilaga 5
Jämförelsekommuner finansiering av grundsärskolan

Kommun
Frågor

Malmö

Finansieras via budgetram från KF till
Ersättningsmodell, finansieras via
budgetram från KF eller skolpeng som Grundsskolenämnden som i sin tur
fördelas via en skolpeng ut till
följer eleven?

Linköping

Ram från KF till nämnd, från
nämnd till skola – elevpeng.

Västerås

Skolpeng för varje elev

skolenheterna.

Om det finansieras via budgetram, hur
fördelas pengarna till skolorna?

Från nämnd till skola som
Grundskolenämnden betalar ut skolpeng elevpeng. Betalas utifrån aktuella
elever varje månad. Om skolan
till skolorna utifrån aktuellt elevantal
som stäms av månadsvis. Förändringar i tappar elev tappar den även
ersättningen för eleven.
elevantal påverkar utbetalningen
nästkommande månad.

Sker volymkompensation till nämnden
vid skolpengsmodell, när i så fall?
Grundskolenämnden får årligen en

Finns det olika kategorier som ligger
till grund för ersättningsbelopp?

Används grundbelopp och
tilläggsbelopp?

totalram baserat på en
befolkningsprognos. Ingen
volymkompensation under
verksamhetsåret.
Alla elever behovsgrupperas av
grundsärskolans resursteam som ett led i
mottagningsprocessen, kategori A-D.
Behovsgruppen baserar sig på en
sammanvägd bedömning av elevens grad
av utvecklingsstörning samt eventuella
adderade svårigheter i relation till
Ja, ersättningen är en kombination av
grund- och tilläggsbelopp, se bilaga.

Ersättningsbeloppens storlek, skola och
fritidshem?

Bara för grundbeloppen som är
desamma som för grundskolan ej
för de högre ersättningarna som
gäller grundsärskolan. Den
avstämning sker inför varje år
och i slutet av varje år.

KF tilldelar ram utifrån vilken
ersättning per barn som
beräknats. Den betalas ut
Betalas ut i en gruppbaserad del
månadsvis utifrån elevantal den
och en individbaserad del.
15 varje månad (undantag juni
som är majs antal, juli och
augusti är elevantal 15

Se tabell nedan.

* Se sammanställning nedan.
Det ingår fritidshemsersättning i
Skolplats och fritidshem är
ersättningen för grundsärskolan.
inkluderade i ersättningsbeloppen
De får samma ersättning som
om de hade gått i vanlig
grundsärskola.

14 %. 154 särskoleelever varav 2016 var det ca 5%

6 % av elevgruppen är individintegrerade 22 individintegrerade

Skolorna kompenseras för
lokalkostnaderna, skolpengen ska ej
täcka dessa.

Gruppbaserad del och
individbaserad del.

Ja

av skolplaceringen.

Lokalkostnader finansieras
centralt på nämnden. För
individintegrerade elever utgår
lokalpeng till fristående skolor.
Inga särskoleelever finns
mottagna i särskoleklass för
fristående.

Norrköping

Budgetram från KF

Enheten erhåller ett
bidragsbelopp/elev. Betalas ut och
stäms av terminsvis.

Nämnden beslutar om
planeringsunderlag i mars och
skickas till stadsledningen
senast 31 mars året innan. KF Ersättning betalas ut två gånger per år, Volymkompensation erhålls inför
beslutar om ramförändringar i och baseras på det faktiska elevantalet kommande budgetår. Ingen
juni året innan.( Kan tillkomma den 15 feb och 15 okt.
avräkning sker under budgetåret
ramförändringar i KF för
december året innan). Ingen
kompensation under budgetåret.

Se svar på fråga 5.

Se bilaga med ersättningsnivåer.

Ska skolpengen täcka de enskilda
enheternas alla kostnader, ex. även
lokalkostnader?

Budgetram från KF, baseras på
antal elever 15 okt innan
budgetåret.

Det finns 4 olika
Det finns tre nivåer: grundsär,
ersättningsnivåer. Vid mottagning träningssär och träning special.
till grundsärskolan finns en
Den kommunala verksamheten Grundsärskola och träningsskola.
särskild grupp som bedömer
omfördelar sedan medlen på 5
ersättningsnivån.
olika nivåer.

Se tabeller, ingen skillnad om
Individintegrerade särskoleelever i
man är individintegrerad eller
grundskolan, vilket ersättningsbelopp? Ersättningen följer eleven och styrs inte
går i särskoleklass.
Hur stor andel av det totala antalet
särskoleelever är individintegrerade?

Örebro

Ja

Ja
Se bifogade filer. Fritidshemmen
erhåller dessutom ordinarie
volymersättning på ca 31 000
kr/år.

Vanlig grundskolepeng + ett tillägg
68 000 kr/läsår.
på 33 tkr per elev och år.

5 av 128 elever. Motsvarar 4%

Ca 10%

Huvuddelar i
resursfördelningsmodellen:
Gruppbaserad del, individbaserad
Lokalkostnaden för kommunal del och lokalkostnader. Full
verksamhet ersätts till
kostnadstäckning för
Ja för de fristående, ej för de
budgeterat belopp direkt från
lokalkostnader där städkostnader kommunala beträffande
tilldelningen. (Den budgeteras i ingår. Basutrymmen och andel i
lokalkostnader
varje enhet)
gemensamma lokaler, särskild pott
sätts av betalas ej av enheten.
Skolskjutskostnader tas centralt ej i
särskoleramen.

Det finns ca 132
särskoleklasselever fördelade på
nio olika skolor. Under läsåret
6 stycken F-åk 6 skolor har ca 152017/2018 kommer antalet
Mindre eller större enheter, ungefär hur
7 enheter med runt 26 elever, 2 Antal elever på de olika enheterna:
25 elever per enhet. En åk 7-9
skolenheter att minska då fler
många elever per enhet?
med ca 15.
15, 24, 27, 28, 34 elever
skola har ca 70 elever.
särskoleelever kommer att gå på
samma enhet, en ny större
Varierande storlek på enheterna mellan grundskola som även tar emot
ca 15-70 elever. Totalt 11 till 12 enheter. grundskoleelever.
Om det uppstår ett ekonomiskt
underskott på enskilda
verksamhetsenheter, hur hanteras det?

Skolpeng för elever i grundsärskolan
utgör en del av rektors totala budget.
Rektor kan således fördela pengarna fritt
mellan sina verksamheter, grundskola,
grundsärskola och fritidshem.

Om en kommunal skola gör ett
underskott ska underskottet
återställas inom 3 år.
Åtgärdsplan ska upprättas för att
komma till rätta med ekonomin.

Om det uppstår ett underskott
blir det del i
verksamhetsekonomins resultat
för året

Avskrivs i samband med bokslutet.
Nämnden tillämpar inte över- och
underskottshantering.

17
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Grundsärskola

Bilaga 4

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
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Styrgrupp/Referensgrupp
Styrgrupp
Förvaltningscheferna i Lunds stad, Lund Öster,
Utbildningsdirektören, Servicedirektören och
förvaltningscheferna i samverkanskommunerna
Referensgrupp
Verksamhetscheferna i samverkanskommunerna
Sebastian Rånäs, BSF Lunds stad
Terese Seger, Stenröseskolan
Peter Walther, Lsr
Ingrid Kanje, projektledare
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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
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Grundsärskolans organisation
• inrätta en samordnande chefsfunktion för
grundsärskolan i Lund. Denna chef ska ha det
övergripande ansvaret för lokalplaneringen,
grundsärskolans ekonomi, befogenhet att placera
elever tillsammans med verksamhetscheferna

• chefen ansvarar för den övergripande
kompetensutvecklingen i grundsärskolan.
Behovet av behöriga lärare främst på
grundsärskolan är mycket stort
• chefen skall leda grundsärskolans resursteam och
ha kompetens och erfarenhet från grundsärskolan
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Individintegrerade elever
Förslag på åtgärder för att utöka och utveckla individintegrerade elevers skolgång
* ge pedagogerna förutsättningar för kompetensutveckling
kring grundsärskolans respektive grundskolans läroplaner
* ge pedagogerna förutsättningar för planering av
undervisningen och möjlighet till de anpassningar som
behövs för att optimera de individintegrerade elevernas
skolgång
individintegration på grundskolan
* möjlighet till att samla några individintegrerade
grundsärskoleelever på en skola
individintegration på grundsärskolan
* att individintegrerade grundskolelever endast får läsa
ämnen, inte ämnesområden på grundsärskolan och
säkerställa att de följer grundskolans läroplan
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Lokalplanering
•

utveckla fyra parallella grundsärskolor i Lund med
sammanhållna grundsärskoleklasser åk 1-9. I klasserna ska det
finnas möjlighet att läsa både utifrån ämnen och
ämnesområden. Varje enhet bör vara minst enparallellig i
åk 1-9. Enheterna bör kunna ta emot 30-50 elever. En
grundsärskoleklass ska kunna ta emot 8-12 elever och en
grundsärskoleklass med inriktning träningsskola 4-6 elever.

•

elever från grundsärskola och träningsskola ska ha klassrum i
närheten av varandra

•

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

•

arbeta fram ett lokalprogram för grundsärskolan i samverkan
med serviceförvaltningen
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Grundsärskolan ekonomi
Arbetsgruppens förslag är att grundsärskoleeleverna ska
få den av kommunen fastställda skolpengen + en särskild
riktad grundsärskolepeng som fastställs utifrån
behovskriterier i tre nivåer. Grundsärskolepengens storlek
beslutas av Barn- och skolförvaltningen utgående från
den ram som beslutas av KF
Förutom ersättningen utifrån de tre kriterierna ska det
vara möjligt att ansöka om tilläggsbelopp/extraordinärt
stöd.
Kostnaderna för gymnasiesärskolans skolskjutsar förs
över till Utbildningsnämnden och ramen justeras utifrån
detta.
Den nya fördelningen ska gälla från 2019
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Grundsärskolan ekonomi
preliminära siffror baserade på priser för grundsärskolan 2018
Nuvarande ersättningsmodell skola
Kategori
GS
GSS
TS
TSS
Fåglasång
Totalt

Antal
61
23
27
38
13
162

Ersättning
216 154
321 546
293 715
373 379
384 584

Nuvarande ersättningsmodell fritidshem

Summa
13 185 394
7 395 558
7 930 305
14 188 402
4 999 592
47 699 251

Ny ersättningsmodell skola inkl. skolpeng
Kategori
GS-ämnen
TS-ämnesområden
Stenröse Fåglasång
Totalt

Antal
84
48
30
162

TB extraordinära behov

*

Ersättning
250 000
335 000
385 000

Individuell
prövning

Kategori
Fritidshem GS
Fritidshem GSS TS TSS
Fritidshem Stenröse
Fritidshem Fåglasång
Totalt

Antal
29
37
7
4
77

Ersättning
100 014
165 861
264 580
270 057

Summa
2 900 406
6 136 857
1 852 060
1 080 228
11 969 551

Ny ersättningsmodell fritidshem inkl. fritidspeng

Summa
21 000 000
16 080 000
11 550 000
48 630 000

Kategori
Fritidshem GS
Fritidshem TS
Stenröse Fåglasång
Totalt

Antal
41
25
11
77

*

TB
extraordinära behov

*
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Ersättning
100 000
165 000
265 000

Individuell
prövning

Summa
4 100 000
4 125 000
2 915 000
11 140 000

*

Prisnivåer i några andra kommuner
Malmö
GRUNDBELOPP
Grundbeloppet baseras på nämndens budget 2017.
Alla belopp avser ersättning per barn/elev, i kronor per år. Hyresersättning mm tillkommer.
Grundsärskola årskurs 1-9 Grundersättning
Tilläggsbelopp schablon
Summa ersättning
Behovsgrupp A åk 1-3
131 900
124 700
256 600
Behovsgrupp A åk 4-6
131 900
63 500
195 400
Behovsgrupp A åk 7-9
131 900
63 500
195 400
Behovsgrupp B åk 1-3
131 900
185 800
317 700
Behovsgrupp B åk 4-6
131 900
88 000
219 900
Behovsgrupp B åk 7-9
131 900
88 000
219 900
Behovsgrupp C åk 1-3
131 900
239 700
371 600
Behovsgrupp C åk 4-6
131 900
239 700
371 600
Behovsgrupp C åk 7-9
131 900
239 700
371 600
Behovsgrupp D åk 1-3
131 900
299 500
431 400
Behovsgrupp D åk 4-6
131 900
299 500
431 400
Behovsgrupp D åk 7-9
131 900
299 500
431 400
Behovsgrupp E åk 1-3
131 900
*
Behovsgrupp E åk 4-6
131 900
*
Behovsgrupp E åk 7-9
131 900
*
Fritidshem för grundsärskolebarn
Grundersättning
årskurs 1-6
Tilläggsbelopp schablon
Summa ersättning
Fritidshem behovsgrupp A åk 1-3
40 800
42 000
82 800
Fritidshem behovsgrupp A åk 4-6
40 800
20 000
60 800
Fritidshem behovsgrupp B åk 1-3
40 800
64 700
105 500
Fritidshem behovsgrupp B åk 4-6
40 800
28 400
69 200
Fritidshem behovsgrupp C åk 1-3
40 800
86 300
127 100
Fritidshem behovsgrupp C åk 4-6
40 800
86 300
127 100
Fritidshem behovsgrupp D åk 1-3
40 800
110 400
151 200
Fritidshem behovsgrupp D åk 4-6
40 800
110 400
151 200
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Prisnivåer i några andra kommuner
Linköping
SÄRSKOLA GRUNDRESURS per elev
Åk 1-3
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4
Åk 4-6
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4
Åk 7-10
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4

Västerås

Grundbelopp
per år

Fristående*

199 849 kr
261 868 kr
323 887 kr
410 714 kr

211 840 kr
277 580 kr
343 320 kr
435 356 kr

213 277 kr
276 122 kr
362 370 kr
450 353 kr

226 073 kr
292 689 kr
384 113 kr
477 375 kr

214 060 kr
275 452 kr
359 705 kr
445 653 kr

226 904 kr
291 979 kr
381 287 kr
472 392 kr
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2017-10-31

1 (2)
Diarienummer

BSL 2017/0949

Barn- och skolnämnd Lund stad

Erika Persson
046-3594517
erika.persson3@lund. se

Anmälningar till nämndsammanträdet den 8
november 2017


Inbjudan till höstmöte för 16 Kommuners nätverk den 19-20
oktober.



Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2017-10-04 §302 Victor
Landings (KD) avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunala
funktionshinderrådet. Dnr. KS 2017/0805.



Kommunkontorets tjänsteskrivelse KS 2017/0858. Huvudstruktur
för ny barn- och skolorganisation. Beslut angående rekrytering av
skoldirektör.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2017-10-04 §298. Införande
av en samlad barn och skolnämnd med en gemensam förvaltning.
Reservationer från Centerpartiet.



Tjänsteskrivelse från Barn- och skolförvaltning Lunds stad.
BSL 2017/0482 angående att införa betalda arbetskläder för
personal inom förskola. Dnr. BSL 2017/0482.
Motion från Angelica Svensson (V) och Sven – Bertil Persson
(V).
Tjänsteskrivelse från Kommunkontorets administrativa
Avdelning KS 2017/0468
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-09-28 §177



Tjänsteskrivelse 2017-06-02. Barn – och skolnämnd Lund Öster.
Dnr 2017/0300 §96



Kommunstyrelsen 2017-10-04. Remissyttrande fler nyanlända
elever ska uppnå behörighet till gymnasiet.(SOU 2017:54)
Tjänsteskrivelse från Kommunkontorets Strategiska
utvecklingsavdelningen 2017-09-21. Dnr. KS 2017/0699



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2017-09-28 §173. Victor
Landings (KD) avsägelse av uppdrag som ledamot i Barn- och
skolnämnd Lund stad. Dnr. KS 2017/0806

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
222 23 LUND

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax
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E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse

2 (2)
Diarienummer

2017-10-31

BSL 2017/0949



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2017-09-28 §170. Victor
Zetterman (L) avsägelse av uppdrag som ersättare i Barn – och
skolnämnd Lunds stad. KS 2017/0717



Kommunkontoret beslut av KSAU 2017-10-02. Anvisning och
tidplan för strategi- och planeringsprocessen inför EVP 20192021.



Beslut från arbetsmiljöverket angående föreläggande till Barn
och Skolförvaltningen Lund stad och Lund Öster.
Tider för implettering av processen för organisatorisk och social
arbetsmiljö för lärare i grundskolan och grundsärskolan.
Tjänsteskrivelse till Arbetsmiljöverket för Barn- och
skolförvaltningen Lunds stad och Lund Öster.
Samverkan på förvaltningsnivå. Samverkansprotokoll (ojusterat)

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

lägga redovisningen till protokollet.

Mats Jönsson
Skoldirektör

Erika Persson
Registrator

Beslut expedieras till:
Akten
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Hej!
Här kommer uppdaterade anvisningar och tidplan för strategi- och planeringsprocessen
inför EVP 2019-2021, beslutade av KSau 2017-10-02. Det är endast en mindre
uppdatering som innebär en flytt av dialogmötet för byggnadsnämnden, tekniska
nämnden, miljönämnden och renhållningstyresen från den 7 februari till den 6
februari.
Vänliga hälsningar
Åsa Mårtensson
Kommunkontoret
Lunds kommun

Page 362 of 446

Kommunkontoret

Beslutad av KSau 2017-10-02

Anvisningar och tidplan för strategi- och planeringsprocessen
inför EVP 2019-2021
Strategiprocessen handlar om att ta fram bästa möjliga underlag och föreslå strategier för en
långsiktig styrning som säkerställer nuvarande och kommande generationers tillgång till
välfärdstjänster med hög kvalitet och en positiv och hållbar utveckling i Lunds kommun. I
strategiprocessen genomförs omvärlds- och trendanalyser, analys av förändringar i lagar och
förordningar samt analys av nuläge. Strategiprocessen lämnar till förslag fokusområden och
övergripande mål.
Planeringsprocessen ska utifrån strategiprocessens underlag och förslag till strategier ta fram
förslag till prioriteringar av mål, uppdrag och ekonomiska resurser. Planeringsprocessen
avslutas med att kommunfullmäktige beslutar om EVP för den kommande treårsperioden i
juni varje år.
Allmänna förutsättningar
Anvisningarna i detta dokument beskriver aktiviteter kopplat till arbetet med EVP 2019-2021.
Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om EVP 2018-2020 att samtliga
nämnder och styrelser ska delrapportera arbetet med internbudget för 2018 till
kommunstyrelsens arbetsutskott under oktober, och därför finns även denna aktivitet med i
anvisningarna nedan.
De ekonomiska förutsättningarna kommer under lång tid att präglas av de demografiska
förändringarna där ”färre ska försörja fler” då andelen äldre och andelen barn och unga ökar
medan andelen yrkesverksamma minskar. Den långsiktiga finansiella analysen som
genomfördes under 2015 visar på årliga effektiviseringsbehov om cirka en procent till följd av
den demografiska förändringen. Utgångspunkten är därmed att kommunen kommer att ha
fortsatta effektiviseringsbehov även under perioden 2019-2021. Därmed är de ekonomiska
ramar och effektiviseringskrav som kommunfullmäktige beslutade om för nämnderna i EVP
2018-2020 en viktig utgångspunkt i arbetet med EVP 2019-2021.
Under hösten påbörjas ett arbete med att ta fram nya fokusområden med utgångspunkt från
kommunens nya vision.
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Kommunkontoret

Beslutad av KSau 2017-10-02

Anvisningar för strategiprocessen
Nämnderna ska under oktober redovisa för kommunstyrelsens arbetsutskott hur arbetet
med internbudget för 2018 fortlöper, och om det planeras för åtgärder som kräver beslut av
kommunfullmäktige. Denna redovisning kommer att ske i samband med
månadsrapporteringen för september som redovisas i oktober (kommunkontoret kommer
att uppdatera mallen för månadsrapporten i Stratsys).
Den 6 september bjuder KSAU in nämndspresidier, bolagsledningar i form av ordförande och
vice ordförande samt VD, fackliga representanter (cesam) och kommunens ledningsgrupp till
ett uppstartsmöte för höstens strategiprocess, då det bland annat blir information om
anvisningar och tidplan. En viktig del i årets strategiprocess är arbetet med att, utifrån analys
av trender och fakta, ta fram underlag för nya fokusområden som bidrar till kommunens nya
vision. För att få fram ett bra underlag kommer det att tas fram en ny trend- och
omvärldsanalys och en ny nulägesanalys. Detta arbete kommer att ledas från
kommunkontoret men kommer att involvera samtliga förvaltningar. Resultatet presenteras
vid strategidagen den 13 december.
Med utgångspunkt från de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige beslutat för EVP
2018-2020, och de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna, ska nämnder och styrelser
under höstens strategiprocessarbete fortsätta det långsiktiga arbetet med att ta fram
strategier och konkreta åtgärder för effektiviseringar och kvalitetsförbättringar. Nämnderna
ska senast den 31 januari inkomma med EVP-skrivelser som innehåller:




Förslag till strategier och konkreta åtgärder och prioriteringar för att hantera behov
av effektiviseringar för att få en budget i balans samt förbättrad kvalitet.
Förändrad lagstiftning eller övriga frågor som påverkar nämnden
Nämndens behov av investeringar de kommande åren

Anvisningar för planeringsprocessen
Under februari och mars 2018 träffas KSAU och nämndspresidier och företrädare för bolagen
i dialogmöten. Vid dessa möten sker en fördjupad dialog kring föreslagna strategier och
åtgärder för att nå en budget i balans och stärkt kvalitet. Respektive redogör för förändrad
lagstiftning eller annat som påverkar nämnd eller bolag samt behov av investeringar. Målet
är att få fram ett underlag för prioriteringar, mål och ekonomiska ramar inför EVP 2019-2021.
Vid det gemensamma dialogmötet den 21 mars 2018 träffas samtliga nämnder och bolag,
fackliga representanter och kommunens ledningsgrupp för att få en gemensam och samlad
bild av det som har lyfts fram vid dialogmötena. Vid detta tillfälle blir det även en information
om ny befolkningsprognos och ekonomiska förutsättningar inför 2019-2921.
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger fram förslag till EVP 2019-2021 med budget för 2019
den 7 maj. Beslut sker sedan i kommunstyrelsen den 22 maj 2018 och i kommunfullmäktige
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Kommunkontoret

Beslutad av KSau 2017-10-02

den 13-14 juni 2018. Eftersom det är valår så kommer det nyvalda kommunfullmäktige att
fastställa EVP 2019-2021 den 29 november 2018.
Tidplan
Datum
2017-08-21

Aktivitet
Tidplan presenteras för KSAU

2017-09-06, kl. 9-12

Uppstart strategiprocessen (KSAU, Nämndspresidier och
bolagsföreträdare, fackliga representanter (Cesam), KLG)

2017-10-23 em

Process om nya fokusområden, ”Visionsgruppen” (KSAU+KLG)

2017-11-21 em

Fortsatt process om nya fokusområden, ”Visionsgruppen” (KSAU+KLG)

2017-12-13 em

Strategidag (KSAU, Nämndspresidier och bolagsföreträdare, fackliga
representanter (Cesam), KLG)

2018-01-29

KSAU: Förberedelse inför EVP-dialoger samt genomgång av
nämndernas investeringsönskemål

2018-01-31

Sista dag för nämnder att lämna in EVP-skrivelser

2018-02-05 em

Dialogmöte pedagogisk verksamhet (Barn- och skolnämnden,
Utbildningsnämnden)

2018-02-06 fm

Dialogmöte infrastruktur och miljö (Byggnadsnämnden, Tekniska
nämnden, Miljönämnden, Renhållningsstyrelsen)

2018- 02-12em

Dialogmöte vård och omsorg (Vård- och omsorgsnämnden,
Socialnämnden)

2018-02-14 em

Dialogmöte kultur och fritid (Kultur- och fritidsnämnden)

2018-02-26 em

SKL:s skatteunderlagsprognos presenteras för KSAU

2018-02-26 em

Dialogmöte politisk verksamhet (Valnämnden, Habostyrelsen,
Överförmyndarnämnden, KF-presidium [krav i ny kommunallag])

2018-02-28 em

Dialogmöte övrig verksamhet (KS/KK, servicenämnden)

2018-03-05-fm

Dialogmöte LKF, Kraftringen, LKP, Arenabolaget

2018-03-21 fm

Budgetdag med budgetförutsättningar, befolkningsprognos, förslag till
åtgärder för att hantera effektiviseringskrav mm (KSAU, samtliga
nämnder, bolag, fackliga representanter och KLG)

2018-04-03 em

KSAU bereder underlag inför EVP 2019-2021, drift och investeringar

2018-04-09

Mallar för EVP 2019-2021 distribueras till partiföreträdare

2018-05-07 fm

KSAU beslutar om förslag till EVP 2019-2021
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Beslutad av KSau 2017-10-02

2018-05-07 em

Samverkan(tidigare MBL-information) kring KSAU:s förslag till EVP
2019-2021

2018-05-14 fm

Samverkan (tidigare MBL-förhandling) kring KSAU:s förslag till EVP
2019-2021

2018-05-22

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till EVP 2019-2021

2018-06-13--14

Kommunfullmäktige beslutar om EVP 2019-2021

2018-11-07

Kommunstyrelsens beredning inför nyvalda kommunfullmäktiges
fastställande av EVP 2019-2021
Nyvalda kommunfullmäktige fastställer EVP 2019-2021

2018-11-29

Partier med ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen och som inte är representerade i
något nämndspresidium ska ha rätt att skicka en representant till de möten där ksau och
samtliga övriga nämndspresidier deltar.
Till budgetdagen den 21 mars 2018 bjuder KSAU in samtliga nämndsledamöter,
bolagsledningar, kommunens ledningsgrupp och fackliga representanter.
7. Nämnd beslutar om
verksamhetsplan och budget 2019
Senast 31 dec 2018
2. Strategidag
13 december 2017

1. Uppstart
strategiprocess
6 september
2017
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Dec Jan
EVP
20192021
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Mril
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6. KF beslut om
EVP 2019-2021
13-14 juni 2018

3. EVP-dialog nämndspresidier
feb-mars 2018

4. Budgetdag samtliga nämnder
21 mars 2018

5. KS beslut om förslag till
EVP 2019-2021 22 maj 2018
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-28

§ 170

Victor Zetterman (L) avsägelse av
uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämnd Lunds stad.

Dnr KS 2017/0717

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Victor Zetterman (L) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Barn- och skolnämnd Lund
stad från och med den 1 september 2017.

Beslutsunderlag
Victor Zettermans (L) avsägelse inkommen den 26 juli 2017.
Valberedningens beslut den 12 september 2017 § 49.

Anföranden
Ulf Nilsson (L), Philip Sandberg (L) och Monica Molin (S) yttrar sig.

Yrkanden
Ulf Nilsson (L) yrkar att, istället för vad som framgår av valberedningens
protokoll, ska Sushma Uthappa-Schwerdt (L) tjänstgöra efter Håkan
Friberg (L).

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

befria Victor Zetterman (L) från uppdraget

att

utse Sushma Uthappa-Schwerdt (L), Backnejlikegatan 5, 247 56
Dalby, till ny ersättare i Barn- och skolnämnd Lund stad efter
Victor Zetterman (L), att tjänstgöra efter Håkan Friberg (L), för
tiden till och med utgången av år 2018.

Beslut expedieras till:
BSN Lund stad
Victor Zetterman (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Kommunkontoret/Löneavdelningen
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-28

KS 2017/0793

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2017-09-28 klockan 17.00–20.15

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S), kl. 17.15-20.15, §§ 176-188
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Dan Ishaq (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Klas Svanberg (M)
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Anders Jarfjord (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-28

KS 2017/0793

Dragan Brankovic (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Mats Hansson (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Rune Granqvist (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 166-175
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Fanny Johansson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Göran Wallén (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M)
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Nils Paulsson (M)
Karl Branzén (L), tjänstgör för Mia Honeth (L)
Christer Wallström (L), tjänstgör för Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Kerstin Frygner (FNL), tjänstgör för Anne Landin (FNL)
Karin Nilsson (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C)
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD)

Ersättare

Akram Heidari (S), kl. 17.50-19.40
Mats Nilsson (S), kl. 17.10-20.15
Hanna Örnskär (MP)
Anna Hagerberg (MP), kl. 17.10-19.45
Sofie Lemontzis (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Carl Sjöberg (SD)
Bengt Svensson (SD)
Marit Stigson (FI)
Stefan Andersson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 166-188

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-28

KS 2017/0793

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 12 oktober 2017 kl. 09.00
Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Holger Radner (L)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-09-28

Paragrafer

§ 166-188

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-28

§ 173

Victor Landings (KD) avsägelse av
uppdrag som ledamot i Barn- och
skolnämnd Lund stad

Dnr KS 2017/0806

Sammanfattning
En avsägelse har inkommit från Victor Landing (KD) om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Barn- och skolnämnd Lund
stad.

Beslutsunderlag
Victor Landings (KD) avsägelse inkommen den 7 september 2017.
Valberedningens beslut den 12 september 2017 § 52.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

befria Victor Landing (KD) från uppdraget

att

utse John Sunnqvist (KD), Kakelvägen 4 B, 227 39 Lund, till ny
ledamot i Barn- och skolnämnd Lund stad efter Victor Landing
(KD), för tiden till och med utgången av år 2018.

Beslut expedieras till:
BSN Lund stad
Victor Landing (KD)
John Sunnqvist (KD)
Kommunkontoret/Löneavdelningen
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-28

KS 2017/0793

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2017-09-28 klockan 17.00–20.15

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S), kl. 17.15-20.15, §§ 176-188
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Dan Ishaq (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Klas Svanberg (M)
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Anders Jarfjord (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-28

KS 2017/0793

Dragan Brankovic (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Mats Hansson (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Rune Granqvist (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 166-175
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Fanny Johansson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Göran Wallén (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M)
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Nils Paulsson (M)
Karl Branzén (L), tjänstgör för Mia Honeth (L)
Christer Wallström (L), tjänstgör för Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Kerstin Frygner (FNL), tjänstgör för Anne Landin (FNL)
Karin Nilsson (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C)
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD)

Ersättare

Akram Heidari (S), kl. 17.50-19.40
Mats Nilsson (S), kl. 17.10-20.15
Hanna Örnskär (MP)
Anna Hagerberg (MP), kl. 17.10-19.45
Sofie Lemontzis (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Carl Sjöberg (SD)
Bengt Svensson (SD)
Marit Stigson (FI)
Stefan Andersson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 166-188

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-28

KS 2017/0793

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 12 oktober 2017 kl. 09.00
Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Holger Radner (L)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-09-28

Paragrafer

§ 166-188

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-10-04

§ 305

Utbildningsdepartementets remiss
”Fler nyanlända elever ska uppnå
behörighet till gymnasiet” (SOU
2017:54)

Dnr KS 2017/0699

Sammanfattning
Lunds kommun har getts möjlighet att yttra sig över
Utbildningsdepartementets betänkande Fler nyanlända elever ska uppnå
behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54).

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2017.
Kommunkontorets förslag till yttrande till Utbildningsdepartementet.
Utbildningsdepartementets betänkande: Fler nyanlända ska uppnå
behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54).
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 23 augusti 2017, § 106,
jämte förvaltningens tjänsteskrivelse.
Barn- och skolnämnd Lunds stads beslut den 20 september 2017, § 80,
jämte förvaltningens tjänsteskrivelse.
Utbildningsförvaltningens särskilda skrivelse den 22 september 2017, dnr
UN 2017/0321.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M), Elin Gustafsson (S), Philip Sandberg
(L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed
(FNL), Hanna Gunnarsson (V) och Emma Berginger (MP) yrkar att
kommunstyrelsen ska besluta att ställa sig bakom yttrandet och
översända det till Utbildningsdepartementet.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
remissvaret ska lyda enligt följande: Remissyttrande Fler nyanlända
elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)
De föreslagna åtgärderna är kostsamma och det är tveksamt om de
kommer att ha någon positiv effekt. Det är till exempel tveksamt om mer
flexibelt mottagande till introduktionsprogrammen kommer att vara bra
för eleverna. Att sänka kraven för intagning till en viss utbildning medför
risk att eleven inte kan tillgodogöra sig utbildningen, eller att
utbildningens kvalitet efterhand sänks. En annan av åtgärderna, Förstärkt
rätt till studiehandledning på modersmålet, är ett exempel på en kostsam
åtgärd.
Sammantaget visar förslagen på åtgärder att tidigare åtgärder för
integration och undervisning för nyanlända inte har fungerat, varför man

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-10-04

nu försöker med mer av det samma. Det finns ingen anledning att
betvivla att det kommer att misslyckas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Louise Rehn Winsborgs (M)
m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ställa sig bakom yttrandet och översända det till
Utbildningsdepartementet.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, protokollsbilaga § 305/01.

Protokollsanteckningar
Christer Wallin (M), Louise Rehn Winsborg (M), Inga-Kerstin Eriksson
(C), Torsten Czernyson (KD), Philip Sandberg (L), och Börje Hed
(FNL): Vi anser att den rödgröna regeringen borde ha högre ambitioner
för att stärka nyanlända elevers förutsättningar. Ett exempel är att införa
skolplikt till 18 års ålder för nyanlända elever som inte når
gymnasiebehörighet.
Pernilla West (FI): FI instämmer i M’s yrkande.
Beslut expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Utbildningsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-04

KS 2017/0302

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-10-04 klockan 15.00–21.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP), §§ 285-297, kl. 15.00-17.50
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 285-296, kl. 15.00-17.45
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), Tjänstgör §§ 298-315
Louise Rehn Winsborg (M), Tjänstgör §§ 297-315, kl. 15.30-21.00

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.45-19.05
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M), kl. 15.00-20.10
Mattias Horrdin (C), kl. 15.00-19.45
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI), kl. 15.00-20.10

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör
Emma Mesan, Sekreterare
Ann Fröström, Tf. kommunikationschef

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 285-315

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 13.00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-04

KS 2017/0302

Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-10-04

Paragrafer

§ 285-315

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Mesan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 4 oktober 2017,
ärende ”Utbildningsdepartementets remiss ”Fler nyanlända elever ska
uppnå behörighet till gymnasiet” (SOU 2017:54) Dnr KS 2017/0699
Sverigedemokraterna yrkar att
remissvaret ska lyda enligt följande:
Remissyttrande Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till
gymnasiet (SOU 2017:54)
De föreslagna åtgärderna är kostsamma och det är tveksamt om de
kommer att ha någon positiv effekt. Det är till exempel tveksamt om mer
flexibelt mottagande till introduktionsprogrammen kommer att vara bra
för eleverna. Att sänka kraven för intagning till en viss utbildning medför
risk att eleven inte kan tillgodogöra sig utbildningen, eller att
utbildningens kvalitet efterhand sänks. En annan av åtgärderna, Förstärkt
rätt till studiehandledning på modersmålet, är ett exempel på en kostsam
åtgärd.
Sammantaget visar förslagen på åtgärder att tidigare åtgärder för
integration och undervisning för nyanlända inte har fungerat, varför man
nu försöker med mer av det samma. Det finns ingen anledning att betvivla
att det kommer att lyckas.
För Sverigedemokraterna 2017-10-04
_____________________
Hans-Olof Andersson
ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund
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Utbildningsdepartementet
u.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande Fler nyanlända elever ska
uppnå behörighet till gymnasiet (SOU
2017:54)
Skolan är en av de första platser som nyanlända barn och elever kommer
till och den har en viktig roll för den fortsatta integrationen. Det handlar
inte bara om undervisningen, att lära sig det svenska språket och att
utveckla ämneskunskaper, utan skolan har även en central betydelse för
elevens individuella utveckling. I förlängningen innebär det att dessa
elever i högre grad når en gymnasieexamen och etablerar sig på
arbetsmarknaden. Detta bidrar till en snabbare etablering i det svenska
samhället och minskad risk för att hamna i ett utanförskap.
Lunds kommun ställer sig positiv till de förslag som läggs fram i
betänkandet med nedanstående kommentarer till några förslag:
Ökade möjligheter till anpassning av nyanlända elevers utbildning
Att ha möjlighet att besluta om anpassad timplan i högst tre år för
nyanlända elever i årskurs 7-9 tas emot positivt, dock måste detta beslut
föregås av kartläggning i steg 3 i samtliga ämnen, så att elevens behov
blir styrande för beslutet. Samhällskunskap och historia bör ingå som
obligatoriska ämnen i en eventuellt anpassad timplan, inte minst ur
Barnkonventionsperspektiv. Här kan också nämnas svårigheten för
nyanlända elever att nå uppfylla kunskapskraven i engelska.
Förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet
Omfattningen bör vara behovsprövad.
Uppdrag till Skolverket om att ta fram ett generellt bedömningsstöd
m.m.
Angående ett generellt bedömningsstöd för att bedöma sådan
kunskapsutveckling som ligger under gränsen för godkänt betyg, bör
ämnesspecifika bedömningsstöd utarbetas i stället. Ett generellt
bedömningsstöd bedöms inte uppfylla behoven. Övriga nämnda
bedömningsstöd tas emot positivt.
Ensamkommande barn ska ges rätt till modersmålsundervisning
Detta tas emot positivt. Modersmålsundervisning ges redan till
ensamkommande elever i Lunds kommun.
.

Postadress

Besöksadress

Box 41
221 00 LUND

Rådhuset, Stortorget 7 046-359 50 00

Telefon växel
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Mer flexibelt mottagande till introduktionsprogrammen
Elever på språkintroduktion bör också ha möjlighet till fortsatt anpassad
timplan, såsom förslaget är för grundskolan. Det finns också ett behov av
att finna andra vägar till utbildning och yrke än via nationella
gymnasieprogram, såsom individuella program och yrkesintroduktion.
Krav på den inledande kartläggningen och steg 1, 2 och 3 för
gymnasieelever är viktigt för att ge dessa elever möjlighet att studera
vissa ämnen på nationellt program samtidigt som eleven går på
språkintroduktion.
Finansieringsprincipen
Lunds kommun förutsätter att den kommunala finansieringsprincipen
gäller så att kommunerna får ekonomisk kompensation i de fall förslagen
medför nya uppgifter och ökade kostnader. Enligt utredningen gäller det
förslagen om: en individuell studieplan, skriftligt omdöme i stället för
terminsbetyget F, förstärkt rätt till studiehandledning på modersmål
samt rätt till modersmålsundervisning för ensamkommande barn.
För kommunstyrelsen

Anders Almgren
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunstyrelsen

Magdalena Titze
046-359 51 52
magdalena.titze@lund.se

Utbildningsdepartementets remiss "Fler
nyanlända elever ska uppnå behörighet till
gymnasiet (SOU 2017:54)”
Sammanfattning
Lunds kommun har getts möjlighet att yttra sig över
Utbildningsdepartementets betänkande ”Fler nyanlända elever ska uppnå
behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)”som innehåller analys, exempel
och förslag från forskning och beprövad erfarenhet kring hur
undervisningen i grundskolan kan organiseras för att möta behov och
förutsättningar hos elever med kort skolbakgrund och som kommer till
Sverige i grundskolans senare år.
De föreslagna åtgärderna är fortsatt statsbidrag till lovskola i årskurs 8
och 9, ökade möjligheter till anpassning av nyanländas utbildning,
förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet, nyanlända elever ska
få ett skriftligt omdöme i stället för terminsbetyget F, Skolverket ska ges
uppdrag om att ta fram ett generellt bedömningsstöd m m, en statlig
utredning bör tillsättas om ämnena svenska och svenska som andraspråk,
ensamkommande barn ska ha rätt till modersmålsundervisning,
nyanlända svenska elever ska få en individuell studieplan samt ett mer
flexibelt mottagande till introduktionsprogrammen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2017 dnr KS
2017/0699.
Kommunkontorets förslag till yttrande till Utbildningsdepartementet den
21 september 2017 dnr KS 2017/0699.
Särskild skrivelse om Utbildningsnämndens beslut den 20 september
2017, dnr UN 2017/0321.
BSN Lunds stads beslut den 20 september 2017, § 80 dnr BSL
2017/0737.
BSN Lund Östers beslut den 23 augusti 2017, § 106 dnr BSÖ 2017/0398.
Utbildningsdepartementets betänkande: Fler nyanlända ska uppnå
behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54).

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-15 22 03

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Barnets bästa
Detta beslut rör barn och har betydelse för barns bästa. Förslagens
grundläggande syfte är att öka förutsättningarna för nyanlända elever som
påbörjar sin skolgång i årskurs 7-9 att uppnå behörighet till gymnasieskolans
nationella program. I förlängningen innebär det att dessa elever i högre grad
når en gymnasieexamen och etablerar sig på arbetsmarknaden. Detta bidrar
till en snabbare etablering i det svenska samhället och minskad risk för att
hamna i ett utanförskap. Bedömningen är därför att behovet av att
säkerställa att nyanlända elever får mer likvärdiga förutsättningar att nå
målen med utbildningen är stort, vilket förslagen i betänkandet syftar till.
Som ett led i utbildningsförvaltningens arbete med att uppfylla
Konventionen om barnets rättigheter §12 har en grupp med barn, inom
ramen för det som kallas för Inflytandeforum, fått ta del av utredningens
förslag i syfte att lämna synpunkter.

Ärendet
Betänkandet
Utbildningsdepartementets betänkande ”Fler nyanlända elever ska uppnå
behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)” innehåller analys, exempel och
förslag från forskning och beprövad erfarenhet kring hur undervisningen
i grundskolan kan organiseras för att möta behov och förutsättningar hos
elever med kort skolbakgrund och som kommer till Sverige i
grundskolans senare år.
Lunds kommun är en av 61 remissinstanser som senast den 27 oktober
2017 ges möjlighet att lämna synpunkter på förslagen eller materialet i
betänkandet. Betänkandet har remitterats till barn- och skolnämnderna
och utbildningsnämnden för yttrande.
Skolan är en av de första platser som nyanlända barn och elever kommer
till och den har en viktig roll för den fortsatta integrationen. Det handlar
inte bara om undervisningen, att lära sig det svenska språket och att
utveckla ämneskunskaper, utan skolan har även en central betydelse för
elevens individuella utveckling.
Andelen elever som är födda utomlands har betydligt sämre skolresultat i
svensk skola än elever födda i Sverige. Av nyinvandrade elever når 30 %
behörighet till gymnasiet jämfört med 91 % behörighet bland ungdomar
födda i Sverige. En stor del av eleverna som kommer till Sverige går kort
tid i svensk skola och får små möjligheter att nå de mål som elever i
svensk skola förväntas nå. Statistik från SCB visar att 27 % av männen
och 33 % av kvinnorna har uppnått slutbetyg från gymnasiet vid 24 års
ålder, bland personer som invandrat till Sverige vid 13 års ålder eller
senare. En avslutad gymnasieutbildning ger betydligt bättre
förutsättningar att bli en del av samhälle och arbetsmarknad. Mot
bakgrund av detta föreslås i betänkandet nedanstående åtgärder för att
bättre anpassa utbildningen och ge förutsättningar för dessa elever att
uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program.
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Förslag i betänkandet
1. Fortsatt statsbidrag till lovskola i årskurs 8 och 9
I definitionen av nyanlända elever i skollagen anges att eleverna ska ha
påbörjat skolgången i Sverige efter ordinarie skolstart. Många av
Sveriges nyanlända elever som tas emot i svenska obligatorisk skola har
för kort tid att nå målen. För att underlätta för dessa elever att nå målen
föreslås att statsbidrag ska utgå för den, från 1 juli 2018, obligatoriska
lovskolan, för de timmar som undervisas utöver de obligatoriska 50
timmarnas lovskola.

2. Ökade möjligheter till anpassning av nyanlända elevers
utbildning
När nyanlända elever har påbörjat svensk grundskola i årskurserna 7-9
behöver de mer anpassning av undervisningen för att ges rätt
förutsättningar. Därför föreslås i utredningen att rektor ska ha rätt att
besluta om anpassad timplan i högst tre år för nyanlända elever i årskurs
7-9. Ämnena svenska eller svenska som andraspråk, matematik, idrott
och hälsa samt engelska måste ingå i elevernas timplan och beslut om
anpassad timplan får endast tas efter en bedömning om elevens
kunskapskutveckling samt i samtycke med elevens vårdnadshavare.
Antalet ämnen som eleven får undervisning i behöver vara minst 10-12.

3. Förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet
Det har konstaterats stora brister i huvudmäns hantering av
studiehandledning, både i omfattning och i kvalitet. Därför föreslås i
utredningen en förstärkt rätt till studiehandledning. En nyanländ elev som
påbörjar svensk skola i årskurs 7-9 i grundskolan eller årskurs 8-10 i
specialskolan och vars kunskaper har bedömts, ska få studiehandledning
på modersmålet om det inte är uppenbart obehövligt. Studiehandledning
får ges på elevens starkaste skolspråk om det är ett annat än modersmålet.

4. Nyanlända elever ska få ett skriftligt omdöme i stället
för terminsbetyget F
Betyget F ger inte den elev som påbörjat skolgång i Sverige efter
ordinarie skolstart tillräckligt tydlig information om elevens
kunskapskutveckling i ämnet. Därför föreslås att läraren i stället ska ge
eleven ett skriftligt omdöme om elevens kunskapskutveckling i
förhållande till kunskapskraven i ämnet.

5. Uppdrag till Skolverket om att ta fram ett generellt
bedömningsstöd m.m.
Det finns inga nationella styrdokument för lärare som stöd för att
genomföra en bedömning av elevernas kunskaper som ligger under
gränsen som motsvarar godkänt. Därför ges Skolverket i uppdrag att ta
fram ett generellt bedömningsstöd avseende sådan kunskapskutveckling
som ligger under kraven för godkänt betyg, E. Detta bedömningsstöd ska
ha särskild inriktning på nyanlända elever i de obligatoriska skolformerna
och i gymnasieskolans introduktionsprogram. Skolverket får också i
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uppdrag att ta fram bedömningsstöd i engelska på nybörjarnivå för
årskurs 7-9 i grundskolan och gymnasieskolans introduktionsprogram.
Även ett kompletteringsuppdrag tilldelas Skolverket, som rör
komplettering av bedömningsstödet ”Bygga svenska” med vägledning
för lärare hur stödet ska användas i förhållande till kursplanerna/
kunskapskraven. Skolverket ges vidare ett uppdrag att ta fram ett
stödmaterial i alfabetisering och läs- och skrivinlärning inom samma
skolformer.

6. En statlig utredning bör tillsättas om ämnena svenska
och svenska som andraspråk
Kursplanen i svenska och svenska som andraspråk är inte anpassad för
elever som är nybörjare i svenska språket. Det saknas en tydlighet kring
när en elev bör avsluta att läsa enligt svenska som andraspråk och börja
läsa enligt kursplanen i svenska. Utredningen föreslår att en särskild
utredning ska tillsättas för dessa ämnen, som ska omfatta en analys av
nyanlända elevers behov av svenska som nybörjarspråk inom den
obligatoriska skolan och gymnasieskolan. Utredningen ska också omfatta
en analys av lärarförsörjningen och hur den påverkas vid en eventuell
förändring av ämnena, samt hur innehållet i lärarutbildningarna och
behörighetsbestämmelserna kan behöva förändras.

7. Ensamkommande barn ska ges rätt till
modersmålsundervisning
Ensamkommande barn uppfyller inte i dagsläget kraven för
modersmålsundervisning då det ofta inte är elevens dagliga
umgängesspråk i hemmet i Sverige. Remissen föreslår att huvudman ska
vara skyldig att anordna undervisning i modersmål till ensamkommande
elever, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

8. För nyanlända elever ska det ges en individuell
studieplan
Den inledande bedömningen av nyanländas kunskaper används inte
tillräckligt för att planera för elevens skolgång, och det har identifierats
informationsbrister i övergångar mellan skolor. Remissen föreslår att en
individuell studieplan ska upprättas senast två månader efter mottagandet
i svensk skola för nyanlända elever i den obligatoriska grundskolan samt
gymnasieskola, vars kunskaper har bedömts. Studieplanen ska omfatta en
långsiktig plan till behörighet till gymnasieskolans nationella program
utifrån elevens mål, uppgifter om utbildningens huvudsakliga innehåll
och planerade stödåtgärder. Den ska baseras på den bedömning som är
gjord av elevens kunskaper och den ska revideras efterhand som nya
bedömningar av elevens kunskapsutveckling görs.

9. Mer flexibelt mottagande till introduktionsprogrammen
Elevgruppen på introduktionsprogrammet språkintroduktion på
gymnasiet är mycket heterogen och utbildningen har kvalitetsbrister.
Språkintroduktion riskerar att orsaka en ”inlåsning” för våra nyanlända
elever. Utredningen föreslår att om huvudmannen har synnerliga skäl får
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ungdomar som inte nått godkänt i svenska eller svenska som andraspråk
men i övrigt uppfyller behörighetskraven tas emot på programinriktat
individuellt val. Yrkesintroduktion och individuellt alternativ ska stå
öppna för nyanlända elever med tillräckliga språkkunskaper för att
tillgodogöra sig utbildningen och som har behov av att gå ett annat
introduktionsprogram än språkintroduktion.

Utbildningsnämndens yttrande
Tre förslag i betänkandet påverkar utbildningsnämndens
verksamhetsområde: Förstärkt rätt till studiehandledning på modersmål,
Ensamkommande barns rätt till modersmålsundervisning samt Mer
flexibelt mottagande till introduktionsprogrammen.
Utbildningsförvaltningen har i syfte att få en helhetsbedömning av
utredningens förslag inhämtat synpunkter från studie- och yrkesvägledare
på introduktionsprogram, från elever samt från skolledare med ansvar för
introduktionsprogram samt modersmålsundervisning. Förvaltningen
ställer sig i sitt yttrande positiv till samtliga förslag, vilket även nämnden
ställer sig bakom.

BSN Lunds stads yttrande
Barn- och skolförvaltning Lunds stad ställer sig i sitt yttrande positiv till
betänkandets samtliga förslag, vilket även nämnden ställer sig bakom
enligt följande:
-

Det är positivt med obligatoriskt erbjudande av lovskola med
statsbidrag för tid som överstiger den obligatoriska lovskoletiden.

-

Att ha möjlighet att besluta om anpassad timplan i högst tre år för
nyanlända elever i årskurs 7-9 tas emot positivt, dock måste detta
beslut föregås av kartläggning i steg 3 i samtliga ämnen, så att
elevens behov blir styrande för beslutet. Samhällskunskap och
historia bör ingå som obligatoriska ämnen i en eventuellt
anpassad timplan, inte minst ur Barnkonventionsperspektiv. Här
bör också nämnas svårigheten för nyanlända elever att nå uppfylla
kunskapskraven i engelska.

-

Förslaget att studiehandledning ska ges på modersmålet om det
inte är uppenbart obehövligt är positivt. Omfattningen bör vara
behovsprövad.

-

Att skriva ett skriftligt omdöme i stället för att ge ett F till
nyanlända elever som inte uppfyller kunskapskraven är en
kvalitetshöjande förändring.

-

Angående ett generellt bedömningsstöd för att bedöma sådan
kunskapsutveckling som ligger under gränsen för godkänt betyg,
bör ämnesspecifika bedömningsstöd utarbetas i stället. Ett
generellt bedömningsstöd bedöms inte uppfylla behoven. Övriga
nämnda bedömningsstöd tas emot positivt.
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-

Utredningen om kursplanerna i svenska och svenska som
andraspråk, samt nämnde konsekvenser, bedöms vara viktig och
angelägen.

-

Modersmålsundervisning ges till ensamkommande elever i Lunds
kommun.

-

Rörande utmaningen med att den inledande bedömningen inte
används tillräckligt för att planera för elevens skolgång, håller
barn- och skolförvaltningen till viss del med om behovet av
tydligare riktlinjer.

-

Elever på språkintroduktion, SPRI, bör också ha möjlighet till
fortsatt anpassad timplan, såsom förslaget är för grundskolan. Det
finns också ett behov av att finna andra vägar till utbildning och
yrke än via nationella gymnasieprogram, såsom individuella
program och yrkesintroduktion. Krav på den inledande
kartläggningen och steg 1, 2 och 3 för gymnasieelever är viktigt
för att ge dessa elever möjlighet att studera vissa ämnen på
nationellt program samtidigt som eleven går SPRI.

BSN Lund Öster yttrande
BSN Lund Öster instämmer i betänkandets förslag för att fler nyanlända
elever ska uppnå behörighet till gymnasiet under förutsättning att
kommunen får ekonomisk kompensation.
Den kommunala finansieringsprincipen innebär att kommuner och
landsting inte ska åläggas nya uppgifter utan att de får ekonomisk
kompensation för detta. Vissa av utredningens förslag innebär inte några
nya skyldigheter för kommunerna och ett par lagförslag innebär ett
förtydligande av gällande lagstiftning. Andra förslag innebär dock ökade
kostnader för kommunerna. Det gäller förslagen om:
-

En individuell studieplan
Skriftligt omdöme i stället för terminsbetyget F
Förstärkt rätt till studiehandledning på modersmål
Rätt till modersmålsundervisning för ensamkommande barn

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret har skrivit bilagda förslag till yttrande till
Utbildningsdepartementet. Yttrandet baseras på nämndernas synpunkter.
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Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

ställa sig bakom yttrandet och översända det till
Utbildningsdepartementet.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Utbildningsdepartementet
BSN Lunds stad
BSN Lund Öster
Utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-28

§ 177

Motion från Angelica Svensson (V) och
Sven-Bertil Persson (V) ”Inför betalda
arbetskläder för personalen inom
förskolan och fritidshemmen i Lunds
kommun!”

Dnr KS 2017/0468

Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge
barn- och skolnämnderna i uppdrag att ge alla anställda inom förskolan
och fritidshemmen tillgång till arbetskläder som behövs för olika
aktiviteter under arbetsdagen.

Beslutsunderlag
Angelica Svenssons (V) och Sven-Bertil Perssons (V) motion inkommen
den 27 april 2017.
BSN Lund Östers beslut den 21 juni 2017, § 96, jämte bilaga.
BSN Lunds stads beslut den 21 juni 2017, § 64, jämte bilaga.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 juli 2017.
Kommunstyrelsens beslut den 13 september 2017, § 280

Anföranden
Angelica Svensson (V), Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP),
Cherry Batrapo (FI), Vera Johnsson (M), Sven-Bertil Persson (V), Philip
Sandberg (L), Hanna Gunnarsson (V), Mats Olsson (V), Inga-Kerstin
Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Hans-Olof Andersson (SD) och
Lars A Ohlsson (V) yttrar sig.

Yrkanden
Angelica Svensson (V), Cherry Batrapo (FI) och Sven-Bertil Persson (V)
yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen samt
att finansiering av inköp av arbetskläder sker genom tillskott av berörd
budgetram.
Elin Gustafsson (S), Yanira Difonis (MP), Vera Johnsson (M), Philip
Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att frågan lyfts igen i kommunstyrelsen efter att Arbetsmiljöverket
kommit med nya föreskrifter,
att motionen med detta anses besvarad.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Elin Gustafsson (S) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Angelica Svenssons (V) m.fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017-09-28

Motion 'Inför betalda arbetskläder för personalen inom förskolan och
fritidshemmen i Lunds kommun!'
Ledamöter
Lennart Prytz
Christina Sjöström
Holger Radner
Bo Kjellberg
Marie Henschen
Jan Annerstedt
Ulf Nilsson
Lars V Andersson
Agneta Lindskog
Ulf Nymark
Torsten Czernyson
Inga-Kerstin Eriksson
Bernt Bertilsson
Monica Molin
Sven-Bertil Persson
Mia Honeth
Göran Wallén
Stig Svensson
Börje Hed
Ann-Margreth Olsson
Louise Rehn Winsborg
Lena Fällström
Cecilia Emanuelsson
Kenth Andersson
Mats Olsson
Christer Wallin
Jörgen Forsberg
Mats Helmfrid
Jeanette Olsson
Eleni Rezaii Liakou
Dragan Brankovic
Yanira Difonis
Mats Hansson
Anne Landin
Cecilia Barnes
Inger Tolsved Rosenkvist
Anders Jarfjord
Klas Svanberg
Louise Burman
Hans-Olof Andersson
Anders Almgren
Björn Abelson
Jean Niyongabo
Ronny Johannessen
Johan Lambreus Mattsson
Mattias Olsson
Adrian Borin
Anna-Lena Hogerud
Cherry Batrapo
Philip Sandberg

Parti
(S)
(MP)
(L)
(SD)
(FNL
)
(FNL
)
(L)
(C)
(KD)
(MP)
(KD)
(C)
(C)
(S)
(V)
(L)
(M)
(S)
(FNL
)
(S)
(M)
(S)
(MP)
(S)
(V)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(SD)
(MP)
(SD)
(FNL
)
(L)
(L)
(V)
(M)
(M)
(SD)
(S)
(S)
(MP)
(M)
(MP)
(S)
(M)
(S)
(FI)
(L)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Zoltan G Wagner

Karin Nilsson

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
Karl Branzén
Fredrik Ljunghill

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Birger Swahn
Inga-Lisa Sjödin

X
X
X
X
X
X

Kerstin Frygner
Christer Wallström

X
X
X
X
X
X

Alexander Wallin

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Transport:

Justerare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-28

Transport:
Ledamöter
Angelica Svensson
Hanna Gunnarsson
Peter Fransson
Emma Berginger
Fanny Johansson
Teresia Olsson
Elin Gustafsson
Dan Ishaq
Gunnar Brådvik
Vera Johnsson
Christoffer Brinkåker
Pernilla West
Joakim Månsson Bengtsson
Nils Paulsson
Felix Solberg

Parti
(V)
(V)
(S)
(MP)
(S)
(MP)
(S)
(M)
(L)
(M)
(SD)
(FI)
(-)
(M)
(M)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
V
Alla
V
Alla
Alla
Alla
V
V

45

5

0

0

0

Ersättare

Ja

Nej
X
X

Avst

Frånv

Kvitt

Eva S Olsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X

0

0

0

Mohsen Abtin

X
X
Betty Jansson
SUMMA:

X
X
56

9

Omröstningen utfaller med 56 Ja-röster mot 9 Nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Elin Gustafssons (S)
m.fl förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

frågan lyfts igen i kommunstyrelsen efter att Arbetsmiljöverket
kommit med nya föreskrifter,

att

motionen med detta anses besvarad.

Beslut expedieras till:
Angelica Svensson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
BSN Lund Öster
BSN Lund stad
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-28

KS 2017/0793

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionsalen, Stadshallen, 2017-09-28 klockan 17.00–20.15

Ledamöter

Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S), kl. 17.15-20.15, §§ 176-188
Anders Almgren (S)
Kenth Andersson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Monica Molin (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Jeanette Olsson (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Stig Svensson (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Dan Ishaq (M)
Vera Johnsson (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Klas Svanberg (M)
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Joakim Månsson Bengtsson (-)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Anders Jarfjord (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-28

KS 2017/0793

Dragan Brankovic (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Mats Hansson (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Pernilla West (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Rune Granqvist (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 166-175
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Fanny Johansson (S)
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Göran Wallén (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Mats Helmfrid (M)
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Nils Paulsson (M)
Karl Branzén (L), tjänstgör för Mia Honeth (L)
Christer Wallström (L), tjänstgör för Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Kerstin Frygner (FNL), tjänstgör för Anne Landin (FNL)
Karin Nilsson (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C)
Zoltán G Wagner (KD), tjänstgör för Agneta Lindskog (KD)

Ersättare

Akram Heidari (S), kl. 17.50-19.40
Mats Nilsson (S), kl. 17.10-20.15
Hanna Örnskär (MP)
Anna Hagerberg (MP), kl. 17.10-19.45
Sofie Lemontzis (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD)
Carl Sjöberg (SD)
Bengt Svensson (SD)
Marit Stigson (FI)
Stefan Andersson (FI)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare

Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer

§ 166-188

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-28

KS 2017/0793

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Rådhuset den 12 oktober 2017 kl. 09.00
Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Holger Radner (L)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-09-28

Paragrafer

§ 166-188

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-13

§ 280

Angelica Svensson (V), Sven-Bertil
Persson (V) motion ”Inför betalda
arbetskläder för personalen inom
förskolan och fritidshemmen i Lunds
kommun!”

Dnr KS 2017/0468

Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge
barn- och skolnämnderna i uppdrag att ge alla anställda inom förskolan
och fritidshemmen tillgång till arbetskläder som behövs för olika
aktiviteter under arbetsdagen.

Beslutsunderlag
Angelica Svenssons (V) och Sven-Bertil Perssons (V) motion inkommen
den 27 april 2017.
BSN Lund Östers beslut den 21 juni 2017, § 96, jämte bilaga.
BSN Lunds stads beslut den 21 juni 2017, § 64, jämte bilaga.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 juli 2017.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Ulf
Nymark (MP), Torsten Czernyson (KD), Mia Honeth (L) och Börje Hed
(FNL) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att frågan lyfts igen i kommunstyrelsen efter att Arbetsmiljöverket
kommit med nya föreskrifter,
att motionen med detta anses besvarad.
Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att
att

Justerare

frågan lyfts igen i kommunstyrelsen efter att Arbetsmiljöverket
kommit med nya föreskrifter,
motionen med detta anses besvarad.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-09-13

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/0301

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-09-13 klockan 15.00–18.45

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ann-Margreth Olsson (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Lena Fällström (S)
Yanira Difonis (MP)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI)

Övriga

Anette Henriksson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Emma Mesán, kommunjurist
Carl Lundberg, praktikant
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Christer Wallin (M)

Paragrafer

§ 264-284

Plats och tid för justering Rådhuset, tisdagen den 19 september 2017, kl 12:00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/0301

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-09-13

Paragrafer

§ 264-284

Datum då anslaget sätts upp

2017-09-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

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

Motion från Angelica Svensson (V), SvenBertil Persson (V) "Inför betalda arbetskläder
för personalen inom förskolan och
fritidshemmen i Lunds kommun!".
Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge
barn- och skolnämnderna i uppdrag att ge alla anställda inom förskolan
och fritidshemmen tillgång till arbetskläder som behövs för olika
aktiviteter under arbetsdagen.

Beslutsunderlag
Angelica Svenssons (V) och Sven-Bertil Perssons (V) motion inkommen
den 27 april 2017
BSN Lund Östers beslut den 21 juni 2017, § 96, jämte bilaga
BSN Lunds stads beslut den 21 juni 2017, § 64, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 juli 2017

Barnets bästa
Enligt förvaltningarna är det svårt att säga om beslutet har en direkt
påverkan på barnen utan en fördjupad undersökning. Däremot kan det ha
en indirekt inverkan genom en omprioritering av ekonomiska resurser.

Ärendet
Vänsterpartiet föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge
barn- och skolnämnderna i uppdrag att ge alla anställda inom förskolan
och fritidshemmen tillgång till arbetskläder som behövs för olika
aktiviteter under arbetsdagen.
Motionen har remitterats till BSN Lunds stad och BSN Lund Öster.
Nämnderna anför huvudsakligen följande:

Arbetskläder från ett arbetsgivarperspektiv
Vad säger lagen om arbetskläder?
I Arbetsmiljöverkets AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker –
smitta, toxinpåverkan och överkänslighet så framgår det att det är viktigt

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
22100 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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att personalen har en god personlig hygien och att man använder
lämpliga arbetskläder som går att tvätta i tillräckligt höga temperaturer.
From januari 2016 kräver lagen att alla som arbetar i hemtjänst,
äldreboenden och på LSS-boenden för funktionshindrade ska bära
arbetskläder. Detta för att minska smittspridningen. Det nya kravet går att
läsas i föreskriften SOFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg från
Socialstyrelsen. I föreskriften beskrivs hygienkravet och det står bland
annat att arbetskläderna ska ha korta ärmar, bytas dagligen och bytas så
fort de blir förorenade på något sätt. Föreskriften saknar dock vem som
ska stå för kostnaden av arbetskläderna och vem som ska tvätta
arbetskläderna. Därför kommer Arbetsmiljöverket med stöd från EU
ändra på sin tidigare föreskrift från 2005.
From januari 2018 kommer ett nytt EU-direktiv att genomföras och
Arbetsmiljöverket kommer föreskriva att arbetsgivare alltid ska
tillhandahålla de arbetskläder som behövs för att förebygga olycksfall
och smittspridning, både för män och för kvinnor. Förslaget till nya
föreskrifter håller nu på att jobbas fram inom Arbetsmiljöverket.
Förslaget ska sedan ut på internremiss, efter sommaren är målet att det
ska ut på externremiss. Då får Kommunal och arbetsmarknadens parter
tycka till. Därefter väntas beslut. Beslutet väntas vara färdigt 2018 och
sedan är det sex månaders ikraftträdandetid. Det innebär att föreskriften
kan tidigast börja gälla hösten 2018.
Jämställdhetsperspektivet
Jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom BSF Lund Öster och BSF
Lunds stad utgår ifrån Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)
För Barn- och skolförvaltning Lund Öster och barn- och skolförvaltning
Lunds stad är det angeläget att arbeta med jämställdhets- och
mångfaldsfrågor eftersom det påverkar den generation som växer upp
och går i förskolor och skolor inom verksamheten. Jämställdhet i
arbetslivet innebär lika rättigheter och lika möjligheter för kvinnor och
män i fråga om arbete, anställningsvillkor samt utveckling genom
fortbildning och kompetensutveckling i arbetet. Med mångfald menas
alla de egenskaper som gör människor unika, till exempel kön, ålder,
etnisk eller kulturell bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell
läggning, social tillhörighet, språk och utbildningsbakgrund.
Jämlikhet används i detta sammanhang som ett samlingsbegrepp för både
jämställdhet och mångfald. Jämlikhet innebär att alla människor är lika
mycket värda och har samma rättigheter och skyldigheter. Då pedagogisk
verksamhet är ett kvinnodominerande arbetsområde är det här en viktig
fråga utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Mansdominerade arbetsplatser
så som bl.a. Tekniska förvaltningen tillhandahåller arbetskläder oavsett
uppgift (vaktmästare, fastighetsskötare, parkarbetare etc.).
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Arbetskläder i Lunds kommun
Inom vård- och omsorgsförvaltningen, där det är krav på arbetskläder för
patientens säkerhet, tvättas kläderna på plats. Dessa arbetskläder ska
bytas dagligen, eller vid behov oftare enligt Socialstyrelsens föreskrift.
Kläderna ska tvättas vid 60 grader och det är inte tillåtet att tvätta
arbetskläderna i hemmet.
Inom barnomsorgen i Barn och skolförvaltning Lund öster har man
arbetskläder för utomhusbruk men på grund av ekonomiska restriktioner
har man inga arbetskläder för inomhusbruk. Det finns några förskolor
som inte har köpt in arbetskläder för utomhusbruk. Inom
fritidshemsverksamheten förekommer inga arbetskläder för personalen.
Inom förskolan i Barn och skolförvaltning Lunds Stad har man
arbetskläder för utomhusbruk och alla förskolechefer, förutom två,
uppger att de tillhandahåller arbetskläder för sin personal.
Inom fritidshemsverksamheten har majoriteten inga arbetskläder för
personalen. Förvaltningen anser, efter dialog med berörda rektorer och
utifrån nuvarande ekonomiska läge i Lunds kommun, att det inte är
möjligt att prioritera arbetskläder för personalen i
fritidshemsverksamheten Förvaltningen anser, efter dialog med berörda
rektorer att det inte finns något behov av arbetskläder för personalen i
fritidshemsverksamheten.

Arbetskläder ur ett ekonomiskt perspektiv
Det ekonomiska utrymmet för förskolor och fritidshem regleras av den
resursfördelningsmodell som kommunfullmäktige antagit. Enheterna får
sin finansiering via den skolpeng kommunfullmäktige fastställt och som
också tar hänsyn till social struktur för enheten. Skolpengen betalas ut i
relation till antalet barn och elever som är inskrivna på enheten,
månadsvis.
Genom att skollagen reviderats i enlighet med propositionen 2008 om
Offentliga bidrag på lika villkor har också de fristående enheterna rätt till
samma ersättning som de kommunala enheterna.

Skatteverkets regler om förmånsbeskattning
Skatteverkets allmänna råd för beskattningsåret 2017 anger att
förutsättningen för att arbetskläder, som i och för sig även skulle kunna
användas privat, ska betraktas som en fri nyttighet ur
beskattningssynpunkt är:
– att arbetsgivarens namn, symbol eller logotyp är varaktigt applicerat på
klädseln så att den märkbart avviker från vanliga kläder och därför inte
kan användas för privat bruk.

Vad kostar det?
Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan många år tillbaka haft betalda
arbetskläder.
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Genomsnittskostnaden per anställd för inköp har varierat mellan åren.
Kostnaden för kläderna per år har varierat mellan 350 och 675 kronor per
anställd åren 2013-2016.
En viss investering krävdes inom hemtjänsten för att bygga om lokaler så
att kläderna kunde tvättas och förvaras på plats. Kostnaderna för tvätt och
ombyggnad har inte kunnat beräknas här.
Antalet anställda inom förskolor och fritidshem inom barn- och
skolförvaltning Lund öster är våren 2017 cirka 430, vilket med en
genomsnittskostnad med 500 kr/anställd skulle innebära en årlig kostnad
på 215 000 kronor per år. Då är inte de anställda inom de fristående
enheterna inräknade.
Antalet anställda inom förskolor och fritidshem inom barn- och
skolförvaltning Lunds Stad är våren 2017 cirka 645 st. i förskola och 195
st. på fritidshem, vilket med en genomsnittskostnad med 500 kr/anställd
skulle innebära en årlig kostnad på 420 000 kronor per år. Då är inte de
anställda inom de fristående enheterna inräknade. Kostnaderna för tvätt
och eventuell ombyggnad för förvaring av kläderna ingår inte i
ovanstående beräkning.
Kostnaderna för tvätt och eventuell ombyggnad för förvaring av kläderna
samt utrymme för omklädning ingår inte i ovanstående beräkning.
Barn- och skolnämnd Lund Öster har därutöver beslutat föreslå
kommunfullmäktige
att

att

eventuell finansiering bör ske genom en nivåhöjning av
grundbeloppet i skolpengen till förskola och fritidshem med i
genomsnitt 500kr/anställd/år. Hänsyn bör också tas till tvätt och
eventuell tillkommande ombyggnadskostnad.
invänta Arbetsmiljöverkets föreskrift 2018 för eventuellt
genomförande.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avvakta införandet av Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter och att
därmed anse motionen besvarad.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Anna Sjölander
046-359 82 71
anna.sjolander@lund.se
Sirpa Tomasson
046-359 83 74
sirpa.tomasson@lund.se

Remiss: Motion från Angelica Svensson (V),
Sven-Bertil Persson (V) - Inför betalda
arbetskläder för personalen inom förskolan
och fritidshemmen i Lunds kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt en motion från Angelica Svensson (v)
och Sven-Bertil Persson (v) för yttrande. Motionen föreslår betalda
arbetskläder för personalen inom förskolor och fritidshem i kommunen.
Förvaltningen redovisar vilka lagar som reglerar vad gäller arbetskläder
och vad det skulle kosta för förvaltningen att köpa in arbetskläder till
samtlig personal inom förskola och fritidshem.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 2 juni 2017
dnr BSÖ 2017/0300.
Motion till kommunfullmäktige i Lund, översänd av kommunstyrelsen,
KS2017/0468, den 28 april 2017 för yttrande; ”Inför betalda arbetskläder
för personalen inom förskolan och fritidshemmen i Lunds kommun!”

Barnets bästa
Det är svårt att säga om beslutet har en direkt påverkan på barnen utan en
fördjupad undersökning. Däremot kan det ha en indirekt inverkan genom
en omprioritering av ekonomiska resurser.

Arbetskläder från ett arbetsgivarperspektiv
Vad säger lagen om arbetskläder?
I Arbetsmiljöverkets AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker –
smitta, toxinpåverkan och överkänslighet så framgår det att det är viktigt
att personalen har en god personlig hygien och att man använder
lämpliga arbetskläder som går att tvätta i tillräckligt höga temperaturer.
From januari 2016 kräver lagen att alla som arbetar i hemtjänst,
äldreboenden och på LSS-boenden för funktionshindrade ska bära
arbetskläder. Detta för att minska smittspridningen. Det nya kravet går att

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fritidsgatan 2
247 34 Södra Sandby

Fritidsgatan 2

046-35 50 00

Fax
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läsas i föreskriften SOFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg från
Socialstyrelsen. I föreskriften beskrivs hygienkravet och det står bland
annat att arbetskläderna ska ha korta ärmar, bytas dagligen och bytas så
fort de blir förorenade på något sätt. Föreskriften saknar dock vem som
ska stå för kostnaden av arbetskläderna och vem som ska tvätta
arbetskläderna. Därför kommer Arbetsmiljöverket med stöd från EU
ändra på sin tidigare föreskrift från 2005.
From januari 2018 kommer ett nytt EU-direktiv att genomföras och
Arbetsmiljöverket kommer föreskriva att arbetsgivare alltid ska
tillhandahålla de arbetskläder som behövs för att förebygga olycksfall
och smittspridning, både för män och för kvinnor. Förslaget till nya
föreskrifter håller nu på att jobbas fram inom Arbetsmiljöverket.
Förslaget ska sedan ut på internremiss, efter sommaren är målet att det
ska ut på externremiss. Då får Kommunal och arbetsmarknadens parter
tycka till. Därefter väntas beslut. Beslutet väntas vara färdigt 2018 och
sedan är det sex månaders ikraftträdandetid. Det innebär att föreskriften
kan tidigast börja gälla hösten 2018.
Jämställdhetsperspektivet
Jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom BSF Lund Öster utgår ifrån
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)
För Barn- och skolförvaltning Lund Öster är det angeläget att arbeta med
jämställdhets- och mångfaldsfrågor eftersom det påverkar den generation
som växer upp och går i förskolor och skolor inom verksamheten.
Jämställdhet i arbetslivet innebär lika rättigheter och lika möjligheter för
kvinnor och män i fråga om arbete, anställningsvillkor samt utveckling
genom fortbildning och kompetensutveckling i arbetet. Med mångfald
menas alla de egenskaper som gör människor unika, till exempel kön,
ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, religion, funktionsnedsättning,
sexuell läggning, social tillhörighet, språk och utbildningsbakgrund.
Jämlikhet används i detta sammanhang som ett samlingsbegrepp för både
jämställdhet och mångfald. Jämlikhet innebär att alla människor är lika
mycket värda och har samma rättigheter och skyldigheter. Då pedagogisk
verksamhet är ett kvinnodominerande arbetsområde är det här en viktig
fråga utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Mansdominerade arbetsplatser
så som bl.a. Tekniska förvaltningen tillhandahåller arbetskläder oavsett
uppgift (vaktmästare, fastighetsskötare, parkarbetare etc.).
Arbetskläder i Lunds kommun
Inom vård- och omsorgsförvaltningen, där det är krav på arbetskläder för
patientens säkerhet, tvättas kläderna på plats. Dessa arbetskläder ska
bytas dagligen, eller vid behov oftare enligt Socialstyrelsens föreskrift.
Kläderna ska tvättas vid 60 grader och det är inte tillåtet att tvätta
arbetskläderna i hemmet.
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Inom barnomsorgen i Barn och skolförvaltning Lund öster har man
arbetskläder för utomhusbruk men på grund av ekonomiska restriktioner
har man inga arbetskläder för inomhusbruk. Det finns några förskolor
som inte har köpt in arbetskläder för utomhusbruk.
Inom fritidshemsverksamheten förekommer inga arbetskläder för
personalen.

Arbetskläder ur ett ekonomiskt perspektiv
Det ekonomiska utrymmet för förskolor och fritidshem regleras av den
resursfördelningsmodell som kommunfullmäktige antagit. Enheterna får
sin finansiering via den skolpeng kommunfullmäktige fastställt och som
också tar hänsyn till social struktur för enheten. Skolpengen betalas ut i
relation till antalet barn och elever som är inskrivna på enheten,
månadsvis.
Genom att skollagen reviderats i enlighet med propositionen 2008 om
Offentliga bidrag på lika villkor har också de fristående enheterna rätt till
samma ersättning som de kommunala enheterna.

Skatteverkets regler om förmånsbeskattning
Skatteverkets allmänna råd för beskattningsåret 2017 anger att
förutsättningen för att arbetskläder, som i och för sig även skulle kunna
användas privat, ska betraktas som en fri nyttighet ur
beskattningssynpunkt är:
– att arbetsgivarens namn, symbol eller logotyp är varaktigt applicerat på
klädseln så att den märkbart avviker från vanliga kläder och därför inte
kan användas för privat bruk.

Vad kostar det?
Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan många år tillbaka haft betalda
arbetskläder.
Genomsnittskostnaden per anställd för inköp har varierat mellan åren.
Kostnaden för kläderna per år har varierat mellan 350 och 675 kronor per
anställd åren 2013-2016.
En viss investering krävdes inom hemtjänsten för att bygga om lokaler så
att kläderna kunde tvättas och förvaras på plats. Kostnaderna för tvätt och
ombyggnad har inte kunnat beräknas här.
Antalet anställda inom förskolor och fritidshem inom barn- och
skolförvaltning Lund öster är våren 2017 cirka 430, vilket med en
genomsnittskostnad med 500 kr/anställd skulle innebära en årlig kostnad
på 215 000 kronor per år. Då är inte de anställda inom de fristående
enheterna inräknade.
Kostnaderna för tvätt och eventuell ombyggnad för förvaring av kläderna
samt utrymme för omklädning ingår inte i ovanstående beräkning.
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Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta
att
att

att

överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen
eventuell finansiering bör ske genom en nivåhöjning av
grundbeloppet i skolpengen till förskola och fritidshem med i
genomsnitt 500kr/anställd/år. Hänsyn bör också tas till tvätt och
eventuell tillkommande ombyggnadskostnad.
invänta Arbetsmiljöverkets föreskrift 2018 för eventuellt
genomförande.

Ann-Britt Wall Berséus
Skoldirektör

Anna Sjölander
HR-konsult

Sirpa Tomasson
Ekonom

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 64

Yttrande över remiss från KF ”Inför
betalda arbetskläder för personalen
inom förskolan”

Dnr BSL 2017/0482

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt en motion från Angelica Svensson (v)
och Sven-Bertil Persson (v) för yttrande. Motionen föreslår betalda
arbetskläder för personalen inom förskolor och fritidshem i kommunen.
Förvaltningen redovisar gällande lagstiftning samt vad det skulle kosta
för förvaltningen att köpa in arbetskläder till samtlig personal inom
förskola och fritidshem
Förvaltningen anser, efter dialog med berörda rektorer och utifrån
nuvarande ekonomiska läge i Lunds kommun, att det inte är möjligt att
prioritera arbetskläder för personalen i fritidshemsverksamheten.
Förvaltningen föreslår att förskolecheferna avsätter medel för adekvata
kläder (exempelvis regnkläder).

Beslutsunderlag
BSL Lunds stad 2017/0482 Motion till kommunfullmäktige i Lund,
översänd av kommunstyrelsen, KS2017/0468, den 28 april 2017 för
yttrande; ”Inför betalda arbetskläder för personalen inom förskolan och
fritidshemmen i Lunds kommun!”

Yrkanden
Jens Modeér (MP) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Staffan Bolin (L) instämmer i Jens Modeérs (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jens Modeérs m fl yrkande och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

översända tjänsteskrivelsen som eget yttrande till
kommunfullmäktige.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Skolledare
Administrativa chefer
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad
Plats och tid

Barn- och skolförvaltning Lund stad, St Södergatan 47, 2017-06-21
klockan 17.00–21.00

Ledamöter

Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e vice ordf
Mårten Spanne (S)
Vera Johnsson (M)
Nils Paulsson (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)

Tjänstgörande ersättare

Per-Arne Lundgren (S), Tjänstgörande för Rita Borg (S)
Jerry Davidsson (M), Tjänstgörande för Gösta Eklund (V).
Marita Eveberg Petersson (M), Tjänstgörande för Victor Landing
(KD), t o m § 60
Jens Modéer (MP), Tjänstgörande för Erik Hammarström (MP),
t o m § 70
Ursula Savonius (L), Tjänstgörane för Victor Landing (KD),
fr o m § 61
Bengt Svensson (SD), Tjänstgörande för Dragan Brankovic (SD)

Ersättare

Håkan Friberg (L)
Victor Zetterman (L)
Max Eskilsson (C)

Övriga

Mats Jönsson, Skoldirektör, BSNLS
Eva-Lotta Kittel, Nämndsekreterare, BSNLS
Peter Nyberg, Biträdande förvaltningschef, BSNLS
Jonas Eriksson, Kommunikatör, BSNLS
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSNLS
Patrik Löfstrand, Ekonom, BSNLS
Cecilia Fehrlund, Utvecklingsledare, BSNLS
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSNLS
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSNLS
Ingrid Kanje, Chef/rektor, BSNLS
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSNLS
Agneta Lindfors, Lärarnas riksförbund, BSFLS, t o m § 68
Bengt Andersson, Lärarförbundet, BSFLS, t o m § 68

Justerare

Mårten Spanne (S)

Paragrafer

§ 56-71

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Plats och tid för justering BSF Lunds stad St Södergatan 47, måndagen den 26 juni kl 8:30
Underskrifter
Sekreterare

Eva-Lotta Kittel

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

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

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdesdatum

2017-06-21

Paragrafer

§ 56-71

Datum då anslaget sätts upp

2017-07-03

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltning Lunds stad, St Södergatan 47

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva-Lotta Kittel

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Motion till Lunds kommunfullmäktige

Inför betalda arbetskläder för personalen inom förskolan och
fritidshemmen i Lunds kommun!
För ett tag sedan nåddes vi av den glädjande nyheten att personalen inom äldre- och
handikappomsorgen 2018 kommer att få de arbetskläder som krävs för att utföra sitt arbete
betalda av arbetsgivaren. Detta efter att Arbetsmiljöverket har ändrat sina riktlinjer. Detta är
en fråga som fackförbundet Kommunal länge har slagits för.
Vänsterpartiet tycker dock inte att Lunds kommun ska stanna här utan att vi liksom en rad
andra kommuner redan ha gjort ska införa betalda arbetskläder även för personalen inom
förskolan och fritidshemmen. Personalen inom dessa verksamheter gör dagligen ett
fantastiskt pedagogiskt arbete på ett sätt som gör att våra barn lär sig allt mellan himmel och
jord. Men detta arbete medför dessvärre slitage på både kläder och kroppar.
Pedagogerna i förskolan och fritidshemmen riskerar att få sina kläder slitna eller förstörda
när de leker med och tar hand om barnen. En stor del av den pedagogiska verksamheten
sker dessutom utomhus, något som sker i ur och skur under årets alla årstider. Personalen
behöver robusta kläder som tål vind, vatten och snö, lek i sandlådor, på asfalt och i andra
påfrestande miljöer.
Detta är även en viktig jämställdhetsfråga. Personalen inom förskolan och fritidshemmen
består främst av kvinnor och det är viktigt att denna yrkesgrupp behandlas på samma sätt
som arbetsplatser där det främst arbetar män. Precis som att det är en självklarhet att
personalen som sköter våra parker ska få tillgång till arbetskläder anpassade för deras
arbetsuppgifter och som tål att de arbetar ute i ur och skur borde det samma gälla
personalen inom förskolan och fritidshemmen.

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge barn och skolnämnderna i uppdrag att ge alla anställda inom förskolan och
fritidshemmen tillgång till arbetskläder som behövs för olika aktiviteter under arbetsdagen.

~~CA~°'1
Angelica Svensson (v)

~-<öw4 Yl .. -

Sven-Berti I Persson (v)
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§ 298

Införande av en samlad barn- och
skolnämnd med en gemensam
förvaltning - Huvudstruktur för ny
barn- och skolförvaltning

Dnr KS 2017/0858

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2016 att införa en samlad
barn- och skolnämnd i Lunds kommun med en gemensam förvaltning
från och med den 1 januari 2018, att den nya organisationen planeras och
förbereds under 2017 samt att kommunstyrelsen ansvarar för
genomförandet av den nya organisationen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2017.
Kommunstyrelsens beslut den 2 november 2016, § 325.

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Hanna Gunnarsson (V), Emma Berginger (MP),
Louise Rehn Winsborg (M), Inga-Kerstin Andersson (C) Anders
Almgren (S), Hans-Olof Andersson (SD), Philip Sandberg (L) och
Torsten Czernyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
fastställa föreslagen huvudstruktur för den nya barn- och
skolförvaltningen samt att ge kommunkontoret i uppdrag att genomföra
rekrytering av verksamhetschefer, ekonomichef och HR-chef.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
att

fastställa föreslagen huvudstruktur för den nya barn- och
skolförvaltningen,
ge kommunkontoret i uppdrag att genomföra rekrytering av
verksamhetschefer, ekonomichef och HR-chef.

Reservationer
Inga-Kerstin Eriksson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation ges in, Protokollsbilaga § 298/01.
Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnderna
Kommunkontoret, ledningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-10-04 klockan 15.00–21.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP), §§ 285-297, kl. 15.00-17.50
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 285-296, kl. 15.00-17.45
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), Tjänstgör §§ 298-315
Louise Rehn Winsborg (M), Tjänstgör §§ 297-315, kl. 15.30-21.00

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.45-19.05
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M), kl. 15.00-20.10
Mattias Horrdin (C), kl. 15.00-19.45
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI), kl. 15.00-20.10

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör
Emma Mesan, Sekreterare
Ann Fröström, Tf. kommunikationschef

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 285-315

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 13.00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-10-04

Paragrafer

§ 285-315

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Emma Mesan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation i Kommunstyrelsen 2017-10-04
Ärende 10: Införande av en samlad barn- och skolnämnd med en
gemensam förvaltning - Huvudstruktur för ny barn- och skolförvaltning

Budgetsamarbetet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna har
drivit fram frågan om sammanslagning av kommunens grundskoleförvaltningar.
Centerpartiet har genom hela processen ifrågasatt den påstådda besparing som
detta skulle innebära. Den tidsplan som sattes av beslutet har dessutom varit för
snäv och skapat en enorm osäkerhet och instabilitet för de anställda.
Den föreslagna organisationen slår samman två väl fungerande organisationer.
Den nya barn- och skolförvaltningen kommer att ha en skoldirektör, som
ansvarar för den långsiktiga strategiska utvecklingen, ledning och styrning av
helheten tillsammans med en verksamhetschef för grundskola, fritidshem och
grundsärskola och en för förskola.
Centerpartiet anser att den nya organisationen kommer att försvåra arbetet med
det hittills framgångsrika arbetet med livslångt lärande i ett 0-16-års perspektiv.
Vi ser också att det finns en uppenbar risk att det kommer att leda till en kraftig
ökning av kostnader på förvaltningsnivå och därmed minskade resurser till
skolorna.
Beslutet, som togs i fullmäktige utan genomarbetat underlag eller
konsekvensbeskrivning samt den undermåliga styrningen av processen, har lett
till så pass många förseningar, att vi nu står inför fullbordat faktum, när det
gäller organisationen. Centerpartiet kommer inte att bidra till ännu mer
otrygghet för kommunens anställda än det som ovan nämnda partier redan
skapat och yrkar därför bifall till förslaget.

Inga-Kerstin Eriksson (C)
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Kommunstyrelsen

Britt Steiner
046-356398
britt.steiner@lund.se

Huvudstruktur för ny barn- och
skolorganisation
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2016 att införa en samlad
barn- och skolnämnd i Lunds kommun med en gemensam förvaltning
från och med 1/1 2018, att den nya organisationen planeras och förbereds
under 2017 samt att kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet av den
nya organisationen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 26 september 2017, dnr KS
2016/0694
Kommunstyrelsens beslut den 2 november

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Målen för den nya nämnden är bland annat att
skapa förutsättningar för en likvärdig förskola och skola för alla barn
och elever i Lunds kommun och att stärka alla barn och elevers
förutsättningar att nå målen. Förslaget till förvaltningsstruktur stödjer
målen.

Ärendet
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att planera och
förbereda den nya barn- och skolförvaltningen. Kommunstyrelsens
beslut den 23 maj 2017 att gå från intern rekrytering av skoldirektör till
extern rekrytering har gett nya förutsättningar för att kunna fullfölja
uppdraget som planerat.
Ärendet handlar om att fatta beslut om en ny huvudstruktur för den nya
barn- och skolförvaltningen och att ge kommunkontoret i uppdrag att
rekrytera till ett antal strategiska befattningar.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

Page 416 of 446

Tjänsteskrivelse

2 (4)
Diarienummer

2017-09-26

KS 2017/0858

Förslag till huvudstruktur för den nya barn- och
skolförvaltningen
Första steget i att bygga kommunens nya barn- och skolförvaltning är att
besluta om en huvudstruktur, det vill säga hur ”helheten” organiseras och
sorteras på överordnad nivå. Utifrån en huvudstruktur följer sedan ett
arbete med organisera de olika delarna, anpassning av roller, ansvar,
arbetsuppgifter och befogenheter och hur de olika delarna ska samspela
på effektivaste sätt.
Kommunstyrelsen har pekat på vikten av ett nytänkande som ska ge
förutsättningar för att möta framtidens krav och på ett nytt sätt skapa
förutsättningar för barn och elever att nå målen. Lunds vision,
- Lund skapar framtiden, med kunskap, innovation och öppenhet –
ska prägla utvecklingsarbetet.
Nuvarande två förvaltningar har huvudstruktur i geografiska områden,
med ansvar för både grundskola och förskola, direkt under respektive
skoldirektör. En huvudstruktur som funnits i kommunen under många år
som bland annat utgått från principen om ett livslångt lärande 0–16 år.
Förslaget är att etablera en ny huvudstruktur som stödjer kommunen att
uppfylla både det statliga uppdraget om lärande och ansvar för trygga
barn, men som också långsiktigt och uthålligt bidrar till kommunens mål:
 en likvärdig förskola och skola för alla barn och elever i Lunds
kommun,
 att stärka alla barn och elevers förutsättningar att nå målen,
 minskat administrativt arbete för lärare,
 en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola,
 en ändamålsenlig och effektiv organisation,
 förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten,
 bättre hälsa och minskad sjukfrånvaro bland skolans och förskolans
personal.
Förslaget är en huvudstruktur enligt skolform. Det betyder att vi lämnar
principen att dela in i geografi på överordnad nivå. Verksamheten
föreslås delas i två spår. Förskola respektive grundskola. inkl. fritidshem
och grundsärskola blir i stället huvudstrukturen.
Den nya barn- och skolförvaltningen kommer att ha en skoldirektör som
ansvarar för den långsiktiga strategiska utvecklingen, ledning och
styrning av helheten tillsammans med en verksamhetschef för förskola
samt en verksamhetschef för grundskola inkl. fritidshem och
grundsärskola med gemensamt ansvar för helheten och egen del.
Syftet med föreslagen huvudstruktur är att ge verksamheterna, de olika
skolformerna, mer utrymme för att ligga i framkant och utveckla
kunskapsperspektivet, öka tydligheten gentemot medborgare, brukare
och myndigheter. Det är också en bättre struktur för att långsiktigt skapa
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förutsättningar att bygga bort eventuella geografiska skillnader. Det
handlar om att bygga ett Lund, en skola för framtiden och framför allt en
likvärdig skola i hela kommunen.
Det livslånga lärandet, 0-16 år är ett väl inarbetat perspektiv och
förhållningssätt i nuvarande verksamhet. Det finns etablerade
samarbeten, processer och samspel mellan de olika delarna i dagens
struktur och organisation. Den samlade bedömningen är att föreslagen
huvudstruktur inte minskar möjligheterna att arbeta i ett 0–16 perspektiv.
Att välja skolform som huvudstruktur är en markering att det är en
nyordning som ger förutsättningar för kreativ förändring och tar oss
snabbare till en förvaltning med enhetlig ledning och styrning.

Utvecklingsarbetet fortsätter efter KS beslut
Den nya barn- och skolförvaltningen kommer att vara kommunens största
förvaltning räknat i antal tillsvidareanställda (3 500) och i ekonomisk
omslutning (2 500 Mnkr). Det ställer stora krav på att organisationen har
en struktur som ger förutsättningar för en enhetlig, tydlig styrning och
ledning och att respektive nivå har förutsättningar för att bedriva ett
långsiktigt strategiskt ledarskap.
För att övriga nyckelfunktioner, verksamhetschefer samt ekonomichef
och HR-chef ska vara på plats så fort som möjligt i den nya förvaltningen
föreslås kommunstyrelsen ge kommunkontoret i uppdrag att rekrytera
verksamhetschefer, ekonomichef och HR-chef.

Tidplan
Före årsskiftet 2018
 Slutföra rekrytering av ny skoldirektör (mål att vara på plats 1/2
2018),
 Genomföra rekrytering av verksamhetschefer, ekonomichef och HRchef,
 Utarbeta gemensamma styrdokument och policys för den nya barnoch skolnämnden från och med 1/1 2018,
 Utarbeta verksamhetsplan och internbudget för barn- och
skolnämnden 2018,
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1 januari 2018
Den nuvarande geografiska indelningen i verksamhets- och skolområden
överförs till den nya barn- och skolförvaltningen 1/1 2018. Det betyder
att samtliga medarbetare går till samma roller och tjänster detta datum.
Alla tjänster på de befintliga skolkontoren överförs till det nya
skolkontoret 1/1 2018.
Under 2018
 Utvecklingsarbetet, resan mot en förvaltning, hitta rätt i
områdesindelning, definiera behovet av det administrativa stödet mm
fortsätter under ledning av den nya skoldirektören och förvaltningsledningen.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

fastställa föreslagen huvudstruktur för den nya barn- och
skolförvaltningen,
ge kommunkontoret i uppdrag att genomföra rekrytering av
verksamhetschefer, ekonomichef och HR-chef.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Barn-och skolnämnderna, kommunkontoret ledning
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-10-04

§ 302

Victor Landings (KD) avsägelse av
uppdrag som ersättare i kommunala
funktionshinderrådet

Dnr KS 2017/0805

Sammanfattning
Victor Landing (KD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunala funktionshinderrådet.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 september 2017.
Victor Landings (KD) avsägelse, inkommen den 7 september 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna ärendet till Barn- och skolnämnd Lunds stad för beslut.
Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lunds stad
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2017-10-04 klockan 15.00–21.00

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP), §§ 285-297, kl. 15.00-17.50
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M), §§ 285-296, kl. 15.00-17.45
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), Tjänstgör §§ 298-315
Louise Rehn Winsborg (M), Tjänstgör §§ 297-315, kl. 15.30-21.00

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.45-19.05
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M), kl. 15.00-20.10
Mattias Horrdin (C), kl. 15.00-19.45
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD)
Pernilla West (FI), kl. 15.00-20.10

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör
Emma Mesan, Sekreterare
Ann Fröström, Tf. kommunikationschef

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 285-315

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 13.00
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-10-04

Paragrafer

§ 285-315

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Mesan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017-11-03

16-kommunersnätverket 2017
Varmt välkomna till Stockholm och 16-kommunersnätverkets höstmöte.
Datum: 19 - 20 oktober
Tid: lunch-lunch
Plats: 7A Centralen, Vasagatan 7, Länk till 7 A:s hemsida

Program
Torsdag 19 oktober 2017
11:30 Välkommen, information om dagarna Skellefteå kommun
12:00 Lunch
13:00 Inledande dialog Gruppdialog gällande vad som är aktuellt i nuläget. Återkoppling till mötet i
Skellefteå.
UTMANINGAR
Umeå, Lund, Gävle, Växjö.
Försörjning av pedagoger. Hur få lärare att stanna kvar? Försöker arbeta med att förbättra arbetsmiljön
som argument. Kompetensförsörjning! Saknar matte NO, speciallärare, förskolepedagoger.
Lokaler. Vi diskuterade storlek på förskolor och skolor men vi hade helt olika mått att fundera kring.
Likvärdighet.20 elever hade man som minst i en SKOLA!
Man har lagt samman två skolor med två olika elevunderlag sitt en F-6 och en till F-7.
Hållbar skolorganisation är i Växjö ett tänk för helheten för skolorna.
Vi presenterade BFL och BFLL, fick lära oss om Lärplattformer från Växjö.
Man beräknar kvadratmeter per barn o försöker optimera.

Skolledare – hur rekryterar man det och behåller.
Man önskar en budgetperiod på mer ett 1 år framöver för skolan! Ny tanke för mig.

14:00 Niclas Lindahl Förhandlingschef på SKL med ansvar för förhandlingen av det kommande
läraravtalet
(https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/niclaslindahlnyforhandlingschefpaskl.12355.html)
LÄRARAVTAL I ETT SAMMANHANG!
Läraravtalet ingår i ett sammanhang och ska fungera i samma kontext. Man har ju många yrkesgrupper
inom sin verksamhet.
Man strävar efter långa avtal, utan centralt fastställd nivå, bättre möjlighet att anpassa individuellt.
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SVÅRIGHET FRAMÖVER
Situation nu med olika fas för villkorsavtal i olika branscher.
Lön viktig men även andra delar av i ett avtal blir viktigare.

DÄREFTER GENOMFÖRANDET!
a.

Högre löneutveckling numera

b. Långsiktighet och karriärvägar
c.

Individuella och differentierad lön

d. Bevara svenska modellen

Arbetsmiljö, arbetsbelastning, arbetstid – reglerat individuellt eller via centrala riktlinjer och
överenskommelser.
Kan man förbättra arbetsmiljön genom förändrad terminsindelning!
Rena läraruppdraget och fördela till andra arbetskategorier.

Man behöver förtydliga vad man kan uppnå med centrala och lokala avtal och vad man kan uppnå
med det.
Rektor behöver stöd i sitt uppdrag.

Förändringar i mer lagom takt. Tex har vi 70 olika stadsbidrag att förhålla oss till.
Tilltro Acceptans och Långsiktighet.

Frågerunda där vi vid politikerborden inser att dessa frågorna ska hanteras av parterna varför vi har
svårt att gå in på djupet av avtalsfrågor och dess innehåll.

Riktlinjer för arbetsledning kontra anställda!?
Samsyn och hantering av förtroendearbetstid behöver lyftas!
Lovskolor – och om det blir obligatorium - gör att man behöver se på antal arbetsdagar per år i avtal
centralt för att få stöd lokalt.

Varför lyckas man inte med att få acceptans fullt ut kring individuell lönesättning. Och hur skapar man
ett avtal som stöder elevers lärande.
Avtalet har inget egenvärde men verksamhetsperspektivet måste vara mer styrande kanske.

15:30 Fika
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16:00 Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyftsminister (http://www.regeringen.se/sverigesregering/utbildningsdepartementet/anna-ekstrom/)
SKOLKOMMISSIONEN OCH VAD HÄNDER SEDAN?
Kunskapsmål via PISA har börjat vända upp igen.
Men fortfarande är det många, var femte 15 åring, har dålig läsförståelse.

Ojämlikheten ökar i det svenska skolsystemet, särskilt ärvs sämre utbildning av barnen.
Den socioekonomiska omgivningen, hemma och i skolan, betyder alltmer och skapar skillnader.

SKOLKOMISSIONEN
Berättar om tillblivelsen och arbetet med det hela.
Färre korta stadsbidrag istället kommer det att bli fler långsiktiga.

Nytt är en IT-reform i stadsbidrag. Med säkerställande av att IT stöder positivt i undervisningen.

Remissvaren på förslagen håller på att bearbetas och omsättas i olika satsningar som kommer
framöver som stödjande i skolutvecklingen.
Myndighetsutövningen ska utredas hur den kan vara mer lokalt närvarande.
Svårt att garantera allsidigt och likvärdig utbildning i hela landet. Så statens ansvar behövs även vad
det gäller resurser.
I landet går bara 50% av eleverna i kommunala gymnasieskolor. Man ansvar och finansierar men ”lejer”
bort undervisningen.
Även de praktiska programmen ska innehålla högskoleförberedande moment, (kan väljas bort) men
ska erbjudas!

Lärlingssystemet är bra men det är svårt för arbetslivet att värdera lärlingarna fullt ut. Så stadsbidragen
kommer nog att bestå. Kontakter med arbetslivet behövs för att det ska fungera optimalt.

Diskussion om hur man arbetar med integration. Och hur det fungerar med riktade metoder när man
samtidigt har det fria skolvalet och fritt etableringsrätt för skolor. Inom ramen för nuvarande system
kan man inte kräva att friskolor tar ett delansvar.

Kurs eller ämnesbetyg?!
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Anna säger att vi inte ska förändra läroplan igen – trygghet o stabilitet och fokus på kursplaner istället.
Långsam utveckling och förändring.

a.

Se till att eleverna får de undervisning de har rätt till

b. Undersöka om elever kan ges mer undervisning
c.

Samling behövs kring elevernas kunskaps och bildningsutveckling

17:30 Avslutning av dagen
19:00 Middag Lokal: 7A Centralen

Fredag 20 oktober
8:30 Peter Fredriksson Generaldirektör Skolverket (https://www.skolverket.se/omskolverket/nyheter/peter-fredriksson-ny-gd-1.260850)
Nyutnämnd sedan 2 månader.
Uppdrag att normera skolfrågor, att följa skornas utveckling även internationellt.
Just nu ser man på svenska elevers värderingar i ett internationellt perspektiv.
Till detta kommer arbetet med skolutveckling på nationell nivå.
Stadsbidrag och legitimation för lärare handhar man också.

Staten, regeringen måste ta ett större ansvar för likvärdigheten avseende rättigheter till undervisning
och stöd. Det kompensatoriska uppdraget kan inte tas enskilt i klassrummen eller i kommuner. De 6
miljarderna måste fördelas så de gör bäst nytta i ett nationellt perspektiv. Till detta behövs dialog med
skolledningar i kommuner och i friskolor.
Uppföljning av effekterna avseende satsningarna är angelägna för fortsättningen.

PROBLEMOMRÅDEN
a.

Styrkedjan som måste fungera på alla nivåer och länkar i varandra.

b. Ledarskap för rektor som har uppdrag från huvudman och från staten. Organisera
verksamheten utifrån styrdokumentet. Skolverket behöver, följa, stödja och stimulera.
c.

Likvärdighet. Alla elever ska nå målen och alla skolor ska ha bra förutsättningar. Kvalitativ
likvärdighet fast ändå anpassat utifrån både elever och kommuner. Just nu ökar gapet mellan
elevgrupper. Det sociala arvet slår igenom fortfarande och man lyckas än sämre med att
eliminera detta.

d. Lärarförsörjning. Hur öka attraktionskraften? Anställningsförhållanden?
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e.

Skolsegregation. Svårt att hantera pga. det fria skolvalet, bostadsbyggande, friskolor osv.
uppdrag för skolledare att påverka elevgruppernas sammansättning är mycket problematiskt.

Man måste på något sätt begränsa uppdragen till skolan så att man klarar av grunduppdraget – att
undervisa elever.

DISKUSSION
Kommunerna behöver långsiktighet i sina stöd och satsningar. Floran av stadsbidrag är sor och det är
komplext att söka. Sen vet man aldrig om politiken på riksnivå har ett gemensamt tänk för hur stöd ska
utformas.
Helhetsperspektiv och ett gemensamt tänk i hela styrkedjan.
Skolan behöver arbetsro!
Lärosätena måste få resurser och man måste ha ihärdighet i utbildning och vidareutbildning.
Utbildning av pedagoger måste göras så att det ger oss pedagoger som skolan behöver och som är
rustade för arbetet som finns.

Anpassa ansökan och redovisningen av stadsbidragen till hur tidigare system fungerar.
Istället för enskilda ansökningar så kunde man kommun för kommun träffa avtal med staten om den
bukett av stöd utifrån analyser och behov man har från gång till gång – vart tredje år?!

10:00 Fika
10:30 Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning
(http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/helene-hellmark-knutsson/)
Vi måste i hela samhället ha ett strategiskt tänk kring utbildning av lärare. Och beredskap och
dimensionering på lärosäten med praktik och annat. Även här långsiktighet avseende utbildning och
behörighet. Just nu saknas 52 000 lärare till 2019.

Hur ser man till att resurser fördelar sig så att de kompenserar för olikheter i elevers förutsättningar?!
Lärares arbetstid måste användas bättre vilket leder till bättre arbetssituation ute på skolorna.
Pratade en del om lärarlönelyftet som ska samverka med övrig strategi för lönebildning.

Man kommer att öka antal utbildningsplatser på högskolor samt Kompletterande Pedagogisk
Utbildning för personer som har en ämnesexamen innan.
Även validering av utländska examina har förstärkts.
7-9 pedagogutbildning liknas mer gymnasieutbildning för att öka möjligheterna att anställa crossover.
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Man stärker samverkan till praktiknära forskning med möjlighet till arbetsplatsutbildning.

12:00 Avslutning och överlämning till Örebro kommun i april 2018
12:30 Lunch

Rapport från
Monica Molin och Mats Jönsson, BSN Lunds Stad
Från Lund deltog även Kenth Andersson och Ann-Britt Wall Berséus från BSN Lund Öster samt Anders
Ebbesson och Stefan Norrestam, UN
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Vår beteckning

Sid

ARBETSMILJÖ

2017-06-30

2017/015173
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Enheten för region syd

Lunds kommun
Box41
22100 Lund

ti) VERKET

Roger Olsson, 010-730 98 27

Delgivning

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt
6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen
Ert organisationsnurnmer
Arbetsställe

212000-1132

Besöksadress

Beslut
Arbetsmiljöverket förelägger er vid vite av 50 000 kronor att senast den 31
oktober 2017 ha vidtagit följande åtgärder vid ovanstående arbetsställe. Se 7
kap. 7 § arbetsmiljölagen.
1. Ni ska se till att lärarna känner till vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras
när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras. Ni ska
se till att denna prioritering dokumenteras skriftligt och blir känd av lärarna.
Ni ska också undersöka om lärarna känner till vad som nämns i nedanstående
satser, samt vidta nödvändiga åtgärder beträffande:
vilka arbetsuppgifter de ska utföra,
vilket resultat som ska uppnås med arbetet,
om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur,
samt
vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.
Se 10 § Arbetsmiljöverkets förskrifter (AFS 2015:4) om Organisatorisk och social
arbetsmiljö.
Vi förelägger er också vid vite av 2 000 kronor att meddela oss om er
verksamhet övergår till att drivas av en annan fysisk eller juridisk person. Ange
nanm, organisationsnummer och adress på den som har övertagit
verksamheten. Kravet om att ni ska meddela oss gäller till dess att vi avslutar
ärendet. Reglerna om att vi har rätt att få den information som vi behöver för
vår tillsyn finns i 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen.

Postadress: 112 79 Stockholm
Telefon: 010-730 90 00 •Telefax: 08-730 19 67
E-post: arbetsmiljoverket@av.se ·Webbplats: av.se
Organisationsnummer: 202100-2148
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VERKET

Viktigt
Om ni bryter mot föreläggandet kan detta medföra att förvaltningsrätten, efter
ansökan av Arbetsmiljöverket, dömer er att betala vitet.

Arbetsgivaren ska, enligt 3 kap. 2 §första stycket arbetsmiljölagen, vidta alla
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller
olycksfall. Trots att vi nu ger er viss tid att uppfylla kraven i vårt beslut har ni
ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert
arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket har fattat beslut mot er
eller inte.
Skäl för beslutet
I en skrivelse daterad den 21 mars 2017 begärde huvudskyddsombudet Robert
Jivegård att Arbetsmiljöverket ska meddela ett föreläggande mot er gällande att
skyndsamt upprätta skriftliga prioriteringar för lärare anställda i ovan nämnda
skolförvaltningar, som stöd när tillgänglig tid inte räcker till.

Skyddsombudet har vänt sig till er enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen och
begärt åtgärder, bland annat enligt ovan, angående risker för ohälsa.
Skyddsombudet har erhållit svar från arbetsgivaren men är inte nöjd med
svaret
På grund av skyddsombudets framställning inspekterade Arbetsmiljöverket ert
arbetsställe den 6 april 2017. Vid inspektionen framkom bland annat följande.
Vid inspektionen redogjorde huvudskyddsombudet för en utbredd upplevelse
bland lärarna om stress i arbetet, hög arbetsbelastning och att tiden inte räcker
till för alla arbetsuppgifter som ska utföras. Detta har pågått flera år och
huvudskyddsombudet refererade till flera olika undersökningar/ enkäter, som
både Lunds kommun och lärarförbunden genomfört de senaste åren. Dessa
underökningar ger stöd åt en relativt oförändrad bild gällande upplevelserna
enligt ovan. Arbetsgivaren delar i stort bilden om att det finns en utbredd
upplevelse av stress och hög arbetsbelastning i arbetet bland lärarna.
Arbetsgivaren har tillsammans med representanter för arbetstagarna/lärarna,
tagit fram en lista över vilka arbetsuppgifter lärarna utför, i syfte att klarlägga
vad som behöver göras och vad som kan tas bort, vad läraren behöver göra och
vad som kan utföras av annan, och liknande. Vidare framhölls att flera andra
åtgärder vidtagits, exempelvis utvecklingssamtal dagtid, det har klargjorts hur
och när föräldrar kan kommunicera med lärarna, sambedömning av prov m.m.,
i syfte att minska arbetsbelastningen för lärarna.
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VERKET

Arbetsgivaren redogjorde för ett arbete - uppstartsmöte 24 april 2017 med
partssammansatt grupp - som syftar till att möta de krav som beskrivs i 10 §
Arbetsmiljöverkets förskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social
arbetsmiljö för samtliga arbetstagare inom de två grundskoleförvaltningarna i
Lunds kommun. Inga uppgifter om när detta arbete ska vara klart framkom vid
inspektionen.
Huvudskyddsombudet framhöll bland annat vikten av att arbetet med att ta
fram prioriteringar för lärarna genomförs skyndsamt.
Genom en skrivelse den 5 maj 2017 har ni fått möjlighet att yttra er i ärendet
enligt 17 § förvaltningslagen. Ni har yttrat er och angett hur ni tänker gå tillväga
för att uppfylla kraven i underrättelsen samt en tidsplan för detta.
Arbetsmiljöverket gör följande bedömning.
Vi bedömer att bristerna är sådana att det finns skäl att bifalla skyddsombudets
framställning och förelägga er. Vi bedömer er tidsplan som rimlig.
Föreläggandet bör förenas med ett vite som kan bestämmas till skäligt belopp
50 000 kronor.
Begäran om svar
När ni har uppfyllt kraven ska ni meddela Arbetsmiljöverket. Se 7 kap. 3 §
arbetsmiljölagen. Vår beteckning på ärendet bör anges på meddelandet.
Hur man överklagar
Den som vill överklaga Arbetsmiljöverkets beslut ska skriva till
Förvaltningsrätten i Malmö. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
Arbetsmiljöverket (adressuppgifter, se sidfot sidan 1).

Överklagandet ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket inom tre veckor från den
dag, då den som överklagar fick del av beslutet.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
1. den klagandes namn, personnummer, yrke, postadress och
telefonnummer. Hemligt telefonnummer behöver dock uppges endast
om rätten begär det. Om klaganden är en juridisk person ska istället
anges organisationens juridiska beteckning, organisationsnurruner,
postadress och namn och telefonnummer till en kontaktperson på
företaget. Det ska framgå av överklagandet var den klagande kan nås för
delgivning. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt
att anmälan snarast görs till förvaltningsrätten,
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2. vilket beslut som överklagas med uppgift om vårt ärendenummer samt
dagen för beslutet,
3. vilken ändring i beslutet som begärs,
4. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med
varje särskilt bevis.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Om
klaganden anlitar ett ombud ska denne sända in fullmakt i original samt uppge
sitt namn, adress och sitt telefonnummer.
De som har deltagit~·
be utet
Ärendet ha:}:v.gj~. I: , se~tionschef Eva ~.~~kström.~ närvaro av jurist Thomas
2
Andersso:rr/fu~.t.
r grung av arbetsrmlJomspektor Roger Olsson.

,,./,/

~,1·
~/

'

~/
Kopia skickad till:
Huvudskyddsombudet Robert Jivegård; robert.jivegard@lund.se

Page 432 of 446

~
•

Barn- och skolförvaltning
Lunds stad och Lund Oster

1(3)
2017-10- 11

LUND
Anita Bengtsson
Tfn 046-35 82 99

ani ta. bengtsson@lund.se

Arbetsmiljöverket
112 79 Stockholm

Redovisning av Barn- och skolförvaltning Lunds stads och Lund Östers
åtgärder utifrån Arbetsmiljöverkets föreläggande, efter framställning
om ingripande enligt 6 kap. 6 a §Arbetsmiljölagen - 2017/015173
Dnr BSL 2017/0269, BSÖ 2017/0339
Bakgrund
Arbetsmiljöverket meddelade beslut om föreläggande, daterat 2017-06-30,
till Barn- och skolförvaltning Lunds stad respektive Lund Öster. Beslutet
innebar ett föreläggande om vite på 50 000 kronor och att förvaltningarna
senast den 31 oktober 2017 skulle ha vidtagit följande åtgärder utifrån
Arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4 om Organisatorisk och social
arbetsmiljö, § 10;
Se till att lärarna känner till vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när
tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras
samt se till att denna prioritering dokumenteras skriftligt och blir känd
av lärarna.
Undersöka om lärarna känner till vad som nämns i nedanstående satser,
samt vidta nödvändiga åtgärder beträffande:
vilka arbetsuppgifter de ska utföra
vilket resultat som ska uppnås med arbetet
om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall
hur, samt
vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra
arbetet

>>>>-

Åtgärder
En partssammansatt arbetsgrupp, gemensam för BSF Lunds stad och BSF Lund
Öster, har tagit fram ett material utifrån § 10 i AFS 2015:4 om Organisatorisk
och social arbetsmiljö. Deltagare i arbetsgruppen har varit skolområdeschef BSF
Lunds stad och verksamhetschef BSF Lund Öster, HR-cheferna inom de båda
förvaltningarna samt två representanter för Lärarnas Riksförbund, två för
Lärarförbundet och en representant för Sveriges Skolledarförbund .
Arbetsgruppen har tagit fram följande fyra dokument:
Process för organisatorisk och social arbetsmiljö - lärare i
grundskola och grundsärskola. Av detta dokument tydliggörs
vilka arbetsuppgifter som ska utföras, vilket resultat som ska

>-

Post adress

Box4 1

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Page 433 of 446Intern etadress
www. lund. se

e~ p ost

22 100 Lund

2(3)

2017-10-11
uppnås, särskilda sätt som arbetet ska utföras på samt vem
läraren kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra
arbetet. Genom att dokumentet tas upp vid arbetsplatsträffar på
samtliga skolor, säkerställs att lärarna känner till detta.
~ Prioriteringslista för lärare i grundskola och grundsärskola, vilken även vid
behov kan användas för fritidspedagoger som undervisar i undervisningsämne i grundskolan.
~ Principer att beakta vid tjänstefördelning på enhetsnivå, som en
förebyggande åtgärd för att undvika ohälsosam arbetsbelastning.
~ Underlag för samtal mellan enskild lärare och närmaste chefför kartläggning och riskbedömning på individnivå vid upplevelse
av risk för ohälsosam arbetsbelastning.

Processen för organisatorisk och social arbetsmiljö - lärare i grundskola och
grundsärskola

Förebyggande insatser
Vid tjänstefördelningen beaktas eventuella risker som en förebyggande
åtgärd för att undvika en ohälsosam arbetsbelastning. Underlaget syftar
till en enhetlig hantering inom förvaltningarna oavsett skola. Underlaget
avser enhetsnivå, inte individnivå. Underlaget tas upp vid samverkan på
verksamhetsnivå.
Kartläggning
Om en enskild lärare upplever att tiden inte räcker till för de uppgifter som
ska utföras, tar läraren kontakt med närmaste chef. Vid ett samtal görs en
kartläggning av vilka rikskällorna är för ohälsosam arbetsbelastning, en
riskbedömning görs och åtgärder tas upp i en handlingsplan med planerad
uppföljning. Om det vid samtalet bestäms att någon arbetsuppgift behöver
prioriteras bort görs detta utifrån prioriteringslistan.
Prioriterings/ista
Om en eller flera arbetsuppgifter behöver prioriteras bort sker prioriteringen alltid
i dialog mellan läraren och närmaste chef. Prioriteringslistan utgår ifrån att en
uppgift/uppgifter prioriteras bort temporärt under en tid.
Prioriteringslistan består av kategori 1 - 4, där kategori 4 prioriteras bort i första
hand och kategori 1 i sista hand.
Implementering

Materialet har fortlöpande tagits upp i båda förvaltningarnas ledningsgrupper
samt vid samverkan med de fackliga organisationerna inom respektive
förvaltning. Dokumenten har därefter fastställts av skoldirektörerna för de två
förvaltningarna.
Processen och underlagen ska implementeras på samtliga grundskolor och
grundsärskolor vid en arbetsplatsträff under september/oktober 2017.
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Materialet ska gås igenom på arbetsplatsträffen och "Process för
organisatorisk och social arbetsmiljö - lärare i grundskola och
grundsärskola" samt "Prioriteringslista för lärare i grundskola och
grundsärskola" ska läggas ut på lämplig site för att finnas tillgängliga för
lärarna. Samtligt framtaget material ska också finnas tillgängligt via
kommunens intranät Inloggad.
I samband med implementeringen tydliggörs att AFS 2015:4 har till syfte att
främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av
organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön .
En powerpointpresentation har utarbetats för att användas som stöd vid
presentationen på arbetsplatsträffarna. Som ett stöd för skolledare med
flera finns också det skolanpassade stöd materialet SKOL-OSA.
Uppföljning/utvärdering
Uppföljning och utvärdering genomförs i september 2018, i samverkan
mellan arbetsgivaren och berörda fackliga organisationer. Vid behov av
tidigare uppföljning lyfts frågan till samverkan på förvaltningsnivå.
ö Barn- och skolförvaltning Lunds stad

För Barn- och skolförvaltning Lund Öster

~~
Ann-Britt Wall Berseus

Skoldirektör

Bilagor:
~ Process för organisatorisk och social arbetsmiljö- lärare i grundskola

och grundsärskola
~ Prioriteringslista för lärare i grundskola och grundsärskola
~ Underlag för samtal mellan läraren och närmaste chef vid upplevelse av
ohälsosam arbetsbelastning
~ Underlag, för skolledare, med punkter att beakta vid tjänstefördelning,
som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsosam arbetsbelastning
~ Förteckning över datum för implementering av materialet vid

arbetsplatsträff på respektive grundskola och grundsärskola
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Process för organisatorisk och social arbetsmiljö - lärare i grundskola och
grundsärskola (utifrån§ 10 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö)

Arbetsgivaren har det grundläggande ansvaret för arbetsmiljön, i samverkan med de fackliga
organisationerna. Förebyggande och främjande åtgärder mot ohälsosam arbetsbelastning för individen
görs bland annat enligt principerna att beakta vid tjänstefördelningen. En utgångspunkt är att arbetet
planeras så att arbetsuppgifterna ryms inom arbetstiden.
Grunden är en ömsesidig dialog med delaktighet i arbetsmiljöfrågorna med syfte att skapa ett klimat där
medarbetarna är trygga med att kontakta närmaste chef för stöd vid upplevelse av hög arbetsbelastning
med risk för ohälsa.
Förtroendearbetstiden är avsedd för enskilt för- och efterarbete, vissa spontana elev- och föräldrakontakter samt viss egen fortbildning. Eftersom arbetsgivaren har ansvar för de anställdas arbetsmiljö kan
förtroendearbetstiden mycket väl vara föremål för dialog mellan lärare och närmaste chef i samband med
att man talar om den totala arbetssituationen och i synnerhet om det finns risk för ohälsosam
arbetsbelastning.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö§ 10 framgår att;

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till:
I. vilka arbetsippgifter de ska utföra
2. vdket resultat som ska uppnås med arbetet
3. om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i såja!! hur
4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla
arbetszppgifter som ska utföras, och
5. vem de kan vända sig tillför att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

Vilka arbetsuppgifter ska utföras och vilket resultat ska uppnås
I huvudsak ska läraren arbeta med undervisning och undervisningsrelaterade uppgifter. Detta innebär
att planera, undervisa, bedöma, dokumentera och sätta betyg. Läraren ska också medverka i det
systematiska kvalitetsarbetet och delta i kompetensutveckling.
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Framtagen i samverkan mellan Barn- och skolförvaltning Lunds stad, Barn- och skolförvaltning Lund
Öster, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund.
Arbetet är en del i förvaltningarnas systematiska arbetsmiljöarbete, vilket innebär att arbetsmiljön ska
undersökas, risker ska följas upp och eventuella brister ska åtgärdas.

Läraren ska ge sina elever en god och likvärdig undervisning och utföra uppdraget som lärare utifrån
gällande styrdokument. Enligt Skollagen ska alla bam och elever ges den ledning och stimulans som
de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska
kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Skolverkets allmänna råd förtyd ligar
hur skolorna ska tillämpa förordningar och föreskrifter.
Läraren ska också arbeta med värdegrundsarbete och elevers tiygghet, viss administration och delta på
möten. För många lärare ingår också mentorskap .

Särskilda sätt som arbetet ska utföras på
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Ett pedagogiskt webbaserat verktyg, i dagsläget Unikum, används i grundskolan för dialog,
dokumentation och bedömning. Den pedagogiska planeringen, elevernas kunskaper och
utvecklingssamtalen dokumenteras, bland annat utifrån det förväntansdokument för medarbetare som
är framtaget och som innehåller olika Ska-Bör-Kan krav.

Läraren ansvarar för att undervisningen utgår från läroplanen samt för att eleverna erbjuds en
strukturerad och utvecklande undervisning. Barn- och skolförvaltningarna har genom ett mångårigt
arbete med bedömning för lärande (BFL) skapat ett gemensamt förhållningssätt utifrån bland annat
fem nyckelstrategier; att tydliggöra lärandemålen i undervisningen, att skapa klassrumsaktiviteter som
synliggör lärandet, att ge feedback som för lärandet framåt, att aktivera elever som lärresurser för
varandra och att utveckla en förmåga att äga sitt eget lärande.

Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla
arbetsuppgifter som ska utföras och vem man vänder sig till för att få hjälp och stöd för att
utföra arbetet
Förebyggande insatser
I samband med tjänstefördelningen beaktas eventuella risker för ohälsosam arbetsbelastning för
läraren, som en förebyggande åtgärd. Skolledaren dokumenterar detta på blanketten för principer att
beakta vid tjänstefördelning på enhetsnivå och dokumentationen tas upp vid samverkan på
verksamhetsnivå.
Kartläggning
Om en enskild lärare upplever en ohälsosam arbetsbelastning tar läraren kontakt med sin närmaste
chef. Läraren och närmaste chef gör tillsammans en kartläggning av riskkällor och en bedömning av
risk för ohälsosam arbetsbelastning. Ett samtalsunderlag finns som stöd för dialog om risker och för
upprättande av handlingsplan.
Prioritering
Prioritering sker i dialog mellan den enskilde läraren och närmaste chef. Det är chefens uppgift att
avgöra vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras om inte arbetstiden för läraren räcker till för de
arbetsuppgifter som ska utföras och det finns risk för ohälsosam arbetsbelastning.
Den prioriteringslista som är framtagen är ett stöd vid prioritering av arbetsuppgifter.
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Ett särskilt förväntansdokument finns för lärares uppdrag gentemot vårdnadshavare, vilket fungerar
som stöd för läraren i olika situationer vid möte med vårdnadshavare.

Uppföljning - Utvärdering
U ppfö ljning och utvärdering av Process för organisatorisk och social arbetsmiljö - lärare i grundskola
och grundsärskola (utifrån§ 10 AFS 20 15:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö) genomförs i
tember 2018, i samverkan mellan arbetsgivaren och berörda fackliga organ isationer.
ldirektören ansvarar för att uppföljning och utvärdering genomförs.

IL,.
Ann-Britt Wall Berseus
Skoldirektör BSF Lund Öster

Förväntansdokument- Unikum
Förväntansdokument - Vårdnadshavare
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Bilagor:

Prioriteringslista för lärare i grundskola och grundsärskola
(Prioriteringslistan kan vid behov även användas för fritidspedagoger som undervisar i grundskola)
Prioritering görs i dialog mellan lärare och närmaste chef när tillgänglig tid inte räcker till för alla
arbetsuppgifter som ska utföras. Kategoriseringen av arbetsuppgifterna utgår från vad som är
kärnverksamheten i lärarnas profession och vilka arbetsuppgifter som kan avvaras under en tid. Viktigt
att det finns flera arbetsuppgifter som temporärt kan plockas bort. Kategori 4 prioriteras bort i första
hand och kategori 1 i sista hand.
Kategori 1
Undervisning med undervisningsrelaterade uppgifter
Kategori 2
Delta i planering och bedömning inför betygssättning av annan undervisningsgrupp
Extra anpassningar
Samverka med vårdnadshavare enligt förväntansdokumentet
Bistå med underlag till pedagogiska utredningar
Förberedelser och genomförande av NP
Deltagande i arbetslag och ämneslag
Kompetensutveckling/kollegialt lärande
Personalmöten/APT
Frånvarorapportering
Kategori 3
Elevinflytande i form av klassråd och demokratiska grupper
Mentorskap i form av utvecklingssamtal, mentorstid
Särskilt stöd
Rättning av nationella prov
Uppföljning av hög frånvaro
Samarbete mellan skolformer/enheter
Utredning av kränkningar
Rastvärd/matvärd
Kategori 4
Korttidsvikariat
Särskild prövning
Deltagande i arbetsgrupper och samtalsgrupper
Skolutvecklingsuppdrag
Ämnesansvarig
Arbetslagsledning
Samtalsledare
Mentorskap för nya lärare under introduktionsperioden
Föräldramöten - enligt förväntansdokumentet
Handledning av lärarstuderanden
Pedagogisk lunch
Representant i forum för samråd
Läxhjälp, studieverkstad
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Underlag för samtal mellan enskild lärare och närmaste chef - för kartläggning och riskbedömning på individnivå
vid upplevelse av risk för ohälsosam arbetsbelastning
Lärarens namn:

Skola:

Resultat av riskbedömning
Riskkällor

Handlingsplan
Ingen
risk

Risk

Allvarlig
risk

Åtgärder

Ansvarig

Antal elever
Antal betyg
Antal ämnen
Antal grupper
Gruppstorlekar
Antal omdömen
Antal extra anpassningar
Antal barn med behov av särskilt stöd
Antal mentorselever
Antal kontakter med vårdnadshavare
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Åtgärden
genomförd

Uppföljning/
kontroll

Resultat av riskbedömning
Riskkällor

Handlingsplan
Ingen
risk

Risk

Allvarlig
risk

Åtgärder

Ansvarig

Förläggning av undervisningstimmar
per vecka
För- och efterarbete, hur arbetstiden
fördelas
Kompetensutveckling
Övriga uppdrag
Förflyttningstid
Tid för återhämtning (raster, pauser)
Övrigt

Datum:
______________________________________
Underskrift närmaste chef

______________________________________
Underskrift lärare
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Åtgärden
genomförd

Uppföljning/
kontroll

Vad är en riskhantering?
Att arbeta med riskbedömning handlar om att svara på tre frågor: Vad kan
hända? Hur sannolikt är det? Vad blir konsekvenserna? Bedömningen
hjälper oss i arbetet att minska arbetsmiljöriskerna och förebygga ohälsa.
Vem ansvarar?
Arbetsgivaren ansvarar för att riskbedömningar görs. Vem som företräder
arbetsgivaren bestäms av den fördelning av arbetsmiljöuppgifter som är
gjord på respektive förvaltning.

Returnering av arbetsmiljöuppgifter
Om befogenheter, resurser eller kompetens saknas för att genomföra
nödvändiga åtgärder ska ansvarig chef skriftligen returnera åtgärden till den
chef som fördelat arbetsmiljöuppgiften.
Kommunikation
Det är viktigt att handlingsplanen är känd av alla medarbetare på
arbetsplatsen och att den redovisas löpande på arbetsplatsträffar.

Mindre
osannolik

Osannolikt

Händelsen skulle
endast kunna ske
under
exceptionella
f örhållanden

Sannolik

Möjlig

SANNOLIKHET

När ska riskbedömning genomföras?
Riskbedömningen är en viktig del i det förebyggande arbetet och varje
verksamhet ska ha identifierat och bedömt alla arbetsmiljörisker. För risker
som är särskilt allvarliga kan det behövas särskilda riskbedömningar.
Handlingsplanen ska uppdateras minst en gång per år och vid inträffade
tillbud eller olyckor. Upptäcks brister vid daglig tillsyn eller i samband med
skyddsronder ska den också uppdateras. Använd handlingsplanen som
”levande” handlingsplan i arbetsmiljöarbetet.

Händelsen kommer
troligen att inträf f a
under nästan alla
f örhållanden
Händelsen torde
inträf f a vid något
tillf älle
Händelsen skulle
inträf f a vid något
tillf älle

När krävs åtgärder?
I riskbedömning görs först en uppskattning av hur sannolikt det är att något
oönskat ska kunna hända. Det gäller då att inte endast se till erfarenheter
från den egna arbetsplatsen utan göra en rimlig uppskattning med hänsyn
tagen till de åtgärder som redan genomförts. Har exempelvis bra utbildning,
krav på personlig skyddsutrustning, bra skydd etc. blir sannolikheten klart
lägre än om inte några säkerhetsåtgärder (barriärer) genomförts.

4

Medel

Medel

Hög

Extrem

3

Låg

Medel

Hög

Hög

2

Myck et låg

Låg

Medel

Hög

1

Myck et låg

Myck et låg

Låg

Medel

1

2

3

4

Skada som kan
uppstå är
obetydlig

Mindre skada

Skada som uppstår
kräver åtgärder och
har viss påverkan

Stor skada

Försumbar

Lindrig

Kännbar

Allvarlig

KONSEKVENS

Modell för riskanalys
Vid bedömning av konsekvens står försumbar för inga fysiska eller psykiska
skador utan endast mindre obehag som är snabbt övergående.
Konsekvensen Stor skada står för kroppsskador eller psykiska skador som
medför livslånga men, dödsfall ingår också i denna kategori.
Grönt fält med acceptabel/låg risk = Åtgärda endast om det är enkelt och har
rimliga kostnader i förhållande till den ökade säkerheten.
Gult fält med behov/medel risk = Åtgärda så långt som möjligt.
Rött fält med allvarlig/hög risk = Måste åtgärdas snarast för att nå en
acceptabel risknivå (överväg om arbetet kan fortgå utan åtgärder vidtas). Vid
frågor eller behov av stöd i riskbedömningen kontakta HR-konsult eller
Företagshälsovården.
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Vid samverkan på verksamhetsnivå redovisar skolledaren att principerna nedan beaktats vid tjänstefördelningen.
Listan avser enhetsnivå och inte individnivå och kan fyllas på utifrån särskilda förutsättningar vid skolenheten.

Principer att beakta vid tjänstefördelning på enhetsnivå
Enhet:
Läsår:
Riskkällor att beakta i samband med
tjänstefördelning
Undervisning inom flera arbetslag
Byte av elevgrupper över åren
Antalet olika ämnen som läraren undervisar i
Antalet elever som läraren har
kunskapsuppföljningsansvar för
Antalet elever i lärarens elevgrupper
Förflyttningar under dagen
Övriga uppdrag som innehas av läraren
Lärarens önskemål inför tjänstefördelningen
utifrån verksamhetens behov

Beaktat Anmärkning/Kommentar

Datum:

Skolledarens namn:
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Implementering av processen för organisatorisk och social arbetsmiljö - lärare i grund
Skolområde Centrum-Torn
Lerbäckskolan 4-6
Lerbäckskolan 7-9
Lerbäckkolan F-3
Oskarskolan
Gunnesboskolan F-6
Gunnesboskolan 7-9
Hubertusgården
Kulparkskolan
Prästängskolan
Vallkärra skola
Håstad skola

3 oktober
4 oktober
10 oktober
19 oktober
9 oktober
26 oktober
25 oktober
24 oktober
23-25 oktober
23-25 oktober
23-25 oktober

Dalby/T Hällestads ansvarsområde
Torna Hällestads skola
Nyvångskolan F-3
Nyvångskolan 4-6
Nyvångskolan 7-9
Hagalundskolan
Genarps ansvarsområde
Genarps skola
Häckebergaskolan
By ansvarsområde
Byskolan

Skolområde LTÖ (Linero-Tuna-Östratorn)
Östratornskolan
Tunaskolan
Tunaskolans grundsärskola
Vikingaskolan
Flygelskolan
Munpelets skola
Mårtenskolan

26 september
23 oktober
16 oktober
3 oktober
10 oktober
3 oktober
17 oktober

Skolområde Norra Fäladen
Ladugårdsmarken
Delfinskolan
Fäladsgården
Fäladsskolan
Backaskolan

26 oktober
26 oktober
17 oktober
2 oktober
28 september

Skolområde Centrum-Väster-Järnåkra-Klostergården
Fågelskolan F-3
28 september
Fågelskolan 4-9
26 september
Fågelskolans grundsärskola
13 oktober
Vårfruskolan
9 oktober
Apelskolan
9 oktober
Svaneskolan
3 oktober
Palettskolan
4 oktober
Järnåkraskolan
23 oktober
Klostergårdskolan
10 oktober
Vegalyckan inkl grundsärskola
17 oktober

Lunds skolors resurscentrum
LundaVälkomsten
Sjukhusskolorna
Fåglasång
Stenröseskolan
Lilla skolan
Resursteamet

26 oktober
18 oktober
17 oktober
25 oktober
18 oktober
25 oktober
Page 444 of 446

Fågelsångs ansvarsområde
Uggleskolan
Killebäcks ansvarsområde
Killebäckskolan
Österskolan
Revinge skola
Veberöds ansvarsområde
Idala skola
Svaleboskolan F-3
Svaleboskolan 4-6
Svaleboskolan 7-9

Kommunövergripande särskild
undervisningsgrupp

18 oktober
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iljö - lärare i grundskola och grundsärskola

nsvarsområde
24 oktober
25 oktober
25 oktober
25 oktober
25 oktober

25 oktober
25 oktober

18 oktober

3 ioktober

10 oktober
3 oktober
27 september

10 oktober
10 oktober
3 oktober
25 oktober
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